
  

  

 
RÖVID TÁJÉKOZTATÓ 

A MAGYARORSZÁGON SZERZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK OLASZORSZÁGI FELHASZNÁLÁSÁHOZ 
 
Magyarországon szerzett iskolai végzettségek (pl. nyolcadikos évvégi általános iskolai bizonyítvány, 
szakmunkás-bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél stb.) olaszországi 
felhasználásához a következő az eljárás (nem szükséges személyesen intézni; bárkit meg lehet bízni az 
ügyintézéssel, aki elviszi az iratokat az alábbiakban megjelölt hivatalokba, ahol kifizeti az eljárási díjakat). Az 
átfutási idő kb. 30 nap. 
 
Általános ügymenet: 
1) a) A Köznevelés rendszerében kiállított okirat (óvoda, általános iskola, középiskola) esetén: 

az eredeti dokumentumról készült másolatot  (bizonyítvány, oklevél,  igazolás stb.)  
- a bizonyítványt kiállító intézmény (jogutód nélkül megszűnt intézmény esetén esetén az 

irattárát kezelő szerv adatszolgáltatása alapján a területileg illetékes kormányhivatal) által 
hitelesített másolatot elsőként az intézmény fenntartója (a fenntartók megkereshetők a 
Köznevelés Információs Rendszerében: www.kir.hu) látja el fenntartói pecséttel; 

- ezt követően kell az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Irodájára 
vinni a már hitelesített másolatot közbenső hitelesítésre.  
Címe: 1055 Budapest, V. kerület Szalay u. 10-14. (külön bejárat a Szalay és Honvéd utca 
sarkáról) 
Tel.: +36 1 795-4755 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfőn, szerdán és pénteken: 9-12 óráig 
Kedden és csütörtökön: 13-16 óráig 

OKJ-s bizonyítvány esetén érdeklődjenek telefonon a részletekről, mivel ezek egyedi ügyek! 
b) A Felsőoktatásban kiállított okirat esetén az eredeti okiratról készített másolatot az adott 

felsőoktatási intézmény hitelesíti, majd az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálata végzi a közbenső 
hitelesítést. 

Címe: 1122 Budapest, XII. Maros u. 19-21.  
Tel.: + 36 1 374-2100 
E-mail: info@oh.gov.hu 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfőtől Csütörtökig: 9-12 és 13-16 óráig 
Pénteken: 9-12 óráig 

2) utána a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési 
Osztályára kell átvinni a fentiek szerint hitelesített dokumentumot, ahol felülhitelesítő Apostille 
tanúsítványt kell kérni; 5.500,- Ft-ot kell helyben, készpénzben fizetni, és általában másnapra készítik 
el; vidékiek részére (lakcím igazolvánnyal igazolni szükséges), kérésre és amennyiben reggel 10 óráig 
leadják, még aznap délután, 15 és 16 óra között kiadják; 

A kérelem beadásának 2019/07/18-tól érvényes módja: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/felulhitelesites 

Címe: 1027 Budapest, II. ker.  Nagy Imre tér 4.  
Tel.: +36 1 458-17-06 

 Ügyfélfogadási idő a kérelmek benyújtására:  
Hétfőtől Csütörtökig: 9-12 óráig. 

http://www.kir.hu/
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További információ: 
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-
felulhitelesitesenek-rendjerol 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/elerhetosegek 
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/hu/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/dich
iarazioni-di-valore_0.html 
3) ezután a hitelesített és Apostille tanúsítvánnyal ellátott dokumentumot olasz nyelvre kell lefordíttatni 

(kivéve az angol nyelven kiállított magyarországi bizonyítványokat). 
FONTOS! 
A Konzuli Hivatal kizárólag az OFFI (www.offi.hu) vagy az Olasz Nagykövetség  
által elismert fordítók által végzett fordításokat fogadja el. Utóbbiak elérhetőségei az alábbi linken 
találhatók: 
http://www.ambbudapest.esteri.it/Ambasciata_Budapest/resource/doc/2017/04/lista_traduttori-
interpreti.pdf). 
Más fordítók vagy a kérelmező által készített fordítások nem hitelesíthetők. 
A fordítást a hitelesített és Apostille tanúsítvánnyal ellátott dokumentummal egybe kell fűzni úgy, hogy 
egyetlen dokumentumot képezzen vele. 

4) végül a hitelesített, Apostille tanústvánnyal ellátott és lefordított dokumentumot az  Olasz 
Konzulátuson kell leadni (Bp., XIV. Jávor u. 4., tel.: 462-6201, e-mail: 
consolare.ambbudapest@esteri.it, fogadóidő: hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 9-12 óra; hétfő du.: 
13:30-15:30; SZERDA:ZÁRVA! Időpontot nem kell kérni); hozni kell az eredeti bizonyítványt/oklevelet 
is, de csak bemutatásra; az Olasz Konzulátus csak a hitelesített másolatot veszi át! A kérelmezőnek ki 
kell töltenie és alá kell írnia az ide mellékelt kérőlapot, amelyhez mellékelnie kell a saját útlevelének 
vagy személyi igazolványának fénymásolatát. Amennyiben a kérelmező nem tudja a dokumentációt az 
Olasz Konzulátusra személyesen bevinni, erre meghatalmazás útján megbízást adhat. Az Olasz 
Konzulátus 30 napos határidővel elkészíti az értéknyilatkozatot (Dichiarazione di valore in loco), amely 
a végzettség magyarországi értékét igazolja és amely egybe lesz fűzve a hitelesített, Apostille 
tanúsítvánnyal ellátott és lefordított dokumentummal. Amennyiben a kérelmező igazolni tudja a 
sürgősségi okot, az értéknyilatkozat 1-2 héten belül is elkészülhet. A kész dokumentum átadása a 
kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának (amennyiben az átvételre megbízott meghatalmazott más, 
mint a beadásra megbízott meghatalmazott, új meghatalmazás szükséges) ismét személyesen történik 
az Olasz Konzulátuson. 

 
Az értéknyilatkozat kétféle lehet: 
a) bizonyított olaszországi tanulmányi célból az értéknyilatkozat díjmentes; a tanulmányi célt a 
kiválasztott olasz tanintézmény által igazolt beiratkozási kérelem másolatának, vagy az intézménnyel 
folytatott, a beiratkozást célzó levelezés másolatának benyújtásával lehet igazolni; 
b) olaszországi munkavállalási, okmány elismerési vagy más célra, amelyért az Olasz Konzulátuson 41 
eurónak megfelelő forintösszeget kell fizetni; ezenkívül a bizonyítvány olasz nyelvű hiteles fordításának 
igazolásáért 24 euró eurónak megfelelő forintösszeget kell fizetni; az aktuális megfelelő Forint összeg az 
Olasz Nagykövetség honlapján ezen a linken található:  
(http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariff
e-consolari.html) 
Figyelem! Az Olasz Nagykövetség Konzulátusa csak készpénzt fogad el! 
 
Utolsó frissités: 2020.12.10 
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All’Ambasciata d’Italia a Budapest 
 

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI VALORE (DV) 
Application for a declaration of value (DV) 

Értéknyilatkozat kérőlap 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 
I the undersigned/Alulirott 
nato a……………………………………………..……       il……………………………..  
place of birth/születési hely         date of birth/születési dátum  
residente a………………………………………………………………………………. 
residence/lakcím 
Tel…………………………………….   e-mail ..……………….……………………… 
cittadino italiano/straniero ……………………………………………………………… 
Italian national/foreign national – olasz állampolgár/külföldi állampolgár 
in possesso di: passaporto/carta di identità (specificare) ……………………..………. holder of (please specify: 
passport/ ID card); útlevél/személyi igazolvány (választani) 
n°…………………………  rilasciato da …………………………………………………     
no./szám                       issued by (please specify Issuing authority), kiállító hatóság 
il………………………………………..  
Issue date/kiállítási dátuma 
del quale allego fotocopia (pagg. dei dati personali).  
of which I enclose a photocopy (pages with personal details); fénymásolat mellékelve (csak az adatokat 
tartalmazó oldalt) 
 
- avendo completato in Ungheria gli studi: 
  having completed my studies in Hungary/Magyarországon befejezett tanulmányok: 
 

 Secondari / at secondary level/ középiskola 
 

 Terziari / Universitari / at tertiary/university level/egyetem 
 
- volendo ottenere in Italia (contrassegnare la/le opzione/i pertinente/i): 
  wishing to obtain the following in Italy (please tick the applicable option/s) 
  Az alábbi, Olaszországba való felhasználási célból kéri 
 

 L’equipollenza secondaria / the equivalence of secondary qualifications/érettségi vizsga elismerése 
 

 Il riconoscimento di studi terziari / universitari / the recognition of tertiary/university 
studies/egyetemi diploma elismerése 

 
 L’iscrizione all’Università / enrolment to an Italian university/beiratkozás olasz egyetemre 

 
 La concessione di una borsa di studio / the award of a scholarship/ösztöndíj 
 
 Altro (specificare) / other (please specify)/más (részletezni) 

 
 
 
 
 



  

  

CHIEDE IL RILASCIO DI: 
request the issue of/az alábbi igazolásokra vonatkozóan kér: 

 
 Dichiarazione di valore per i seguenti titoli di studio/professionali: 

a declaration of value for the following qualifications/értéknyilatkozatot 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
………………...…………………………………………………………………………. 
 
allegando alla presente la relativa documentazione (vedi pag. 3) / and enclose herewith the relevant 
documentation (please see page 3) /mellékletek (ld. 3.old.). 
 

Dichiara infine di richiedere la suddetta dichiarazione di valore: 

Finally I declare that the above declaration is requested/Az alábbi célra kérem: 
 

 per motivi di studio / for study purposes/ tanulmányi célokra 
 

 per motivi di lavoro / for employment purposes/ munkavállalási célokra 
 

 altro/other/más ………………………………………………………….. 
 
________________________ 

 
………………….., ……./……/………..     Firma del Richiedente 
Luogo/place/hely    Data/date/datum       Signature/aláírás 
 



  

  

LISTA DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE FORMULARIO, DEBITAMENTE 
COMPILATO E FIRMATO  
CHECK LIST OF THE DOCUMENTATION ATTACHED TO THIS FORM, DULY COMPLETED AND SIGNED 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 
 

  ALEGATI./ 
ENCLOSED/ 
MELLÉKLET 

1. Copia autenticata e legalizzata mediante apostille del/dei titolo/i di studio/professionale 
Certified copy of the qualification(s), legalised by means of an apostille 
Az okmányok apostille tanusítvánnyal ellátott hiteles másolata  

 

2. Traduzione in italiano (solo per i certificati emessi in lingua ungherese) 
Translation into Italian (for certifications in Hungarian only)  
Fordítás olasz nyelvre (csak a Magyar nyelven kiállított okmányok esetén) 

 

3. Fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità (pagg. dei 
dati personali) 
Clear photocopy of a valid Passport or ID card (pages with personal details only) 
Olvasható fénymásolat az útlévél vagy szem.igazolványról (csak a személyes adatokat 
tartalmazó) 

 

4. Pagamento delle tariffe consolari, se del caso, o giustificazione della gratuità 
Payment of consular fees, if applicable, or supporting documentation if the DV is 
requested free of charge 
Konzuli díj kifizetése vagy a díjmentességét alátamasztó dokumentumok 

 

 



  

  

DELEGA ALLA CONSEGNA DI DOCUMENTI 
MEGHATALMAZÁS DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁRA 

 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… 

(Alulírott) 
 
Nato/a a…………………………………………………………… il ………………….. 
                                     (születési hely)                                                (szül. dátum) 
 

delega con la presente 
(meghatalmazom) 

 
Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………. 

(meghatalmazott neve) 
 
Nato/a a…………………………………………………………… il ………………….. 
                                     (születési hely)                                                (szül. dátum) 
 
a presentare i seguenti documenti: 
(az alábbi iratok benyújtására:) 
 

1) ………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………….. 
5) ………………………………………………………………………………….. 

 
Luogo e data………………………… 
(hely és dátum) 

Firma 
       ……………………… 

(aláírás) 
N.B. Il delegante deve allegare fotocopia di un proprio documento di identità (passaporto o carta 
d’identità); il delegato deve portare con sé il proprio documento d’identità e presentarlo insieme alla 
delega. 
N.B. Kérjük, hogy a meghatalmazó a személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát mellékelni 
szíveskedjék; kérjük továbbá, hogy a meghatalmazott a meghatalmazással együtt mutassa be a saját 
személyazonosító igazolványát.  
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO – A HIVATAL TÖLTI KI 

 
Dichiaro di aver preso in consegna i documenti sopra indicati. 
(A fenti dokumentumokat átvettem.) 
                                                                                                                         ………………………………… 
Budapest,                                                                                                                   Firma  (Aláírás) 

 
 
 



  

  

DELEGA AL RITIRO DI DOCUMENTI 
MEGHATALMAZÁS DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉRE 

 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… 

(Alulírott) 
 
Nato/a a…………………………………………………………… il ………………….. 
                                     (születési hely)                                                (szül. dátum) 
 

delega con la presente 
(meghatalmazom) 

 
Il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………. 

(meghatalmazott neve) 
 
Nato/a a…………………………………………………………… il ………………….. 
                                     (születési hely)                                                (szül. dátum) 
 
a ritirare i seguenti documenti rilasciati dall’Ambasciata d’Italia in Budapest: 
(az alábbi, a Budapesti Olasz Nagykövetség által kiadott iratok átvételére:) 
 

1) ………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………….. 
3) ………………………………………………………………………………….. 
4) ………………………………………………………………………………….. 
5) ………………………………………………………………………………….. 

 
Luogo e data………………………… 
(hely és dátum) 

Firma 
 

……………………… 
(aláírás) 

N.B. Il delegante deve allegare fotocopia di un proprio documento di identità (passaporto o carta 
d’identità); il delegato deve portare con sé il proprio documento d’identità e presentarlo insieme alla 
delega. 
N.B. Kérjük, hogy a meghatalmazó a személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát mellékelni 
szíveskedjék; kérjük továbbá, hogy a meghatalmazott a meghatalmazással együtt mutassa be a saját 
személyazonosító igazolványát.  
 

RICEVUTA – ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 
                                                                (Alulírott) 
dichiara di aver ricevuto i documenti sopra indicati. 
(A fenti dokumentumokat átvettem) 
                                                                                                                         ………………………………… 
Budapest,                                                                                                                   Firma  (Aláírás) 


