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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; 

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. 

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/dichiara

zioni-di-valore_0.html 
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mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:info@oh.gov.hu
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol
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/dichiarazioni-di-valore_0.html
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/hu/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/dichiarazioni-di-valore_0.html


 

 

 

Ambasciata d'Italia 

Budapest 

_____________________________________________________________________ 

                                    

  

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-péntek: 9-12 óra és hétfő, szerda: 13:30-15:30; 

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 a letölthető 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 célra, amelyért az Olasz Konzulátuson 41 eurónak megfelelő 

forintösszeget kell fizetni (az árfolyamtól függően kb. 12.700,- Ft.); ezenkívül a bizonyítvány olasz nyelvű 

hiteles fordításának igazolásáért 24 euró eurónak megfelelő forintösszeget kell fizetni (az árfolyamtól  

függően kb. 7.500,- Ft.); a pontos összegek az Olasz Nagykövetség honlapján olvashatóak:  

(http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari

/tariffe-consolari.html) 
Figyelem! Az Olasz Nagykövetség Konzulátusa csak készpénzt fogad el! 

 

 

 

http://www.offi.hu/
http://www.ambbudapest.esteri.it/Ambasciata_Budapest/resource/doc/2017/04/lista_traduttori-interpreti.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/Ambasciata_Budapest/resource/doc/2017/04/lista_traduttori-interpreti.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/resource/doc/2017/01/modello_dichiarazione_di_valore.pdf
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffe-consolari.html
http://www.ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffe-consolari.html

