
Tájékoztató az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően érkezettek részére  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy eljárásrendünkben számos könnyítés érhető el azon kérelmezőink 

számára, akik a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet szerint menedékesek vagy menedékeskénti 

elismerésüket kérték, továbbá azon magyar állampolgárok számára, akik Ukrajnában állandó 

lakóhellyel rendelkeznek és 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Ukrajnából.  

Külföldi oklevelének és bizonyítványának elismerését kérheti a magyar állampolgár, illetve a 

menedékesként elismert külföldi (ukrán és más) állampolgár. Az is benyújthatja továbbá a 

bizonyítványa vagy oklevele elismerésére irányuló kérelmét, aki már kérte menedékeskénti 

elismerését, de az eljárása még nem zárult le. Tartózkodási engedély bemutatása ezekben az 

esetekben nem szükséges, a menedékes státuszt kell igazolni, illetve azt, hogy a kérelmező már 

kérte menedékeskénti elismerését.  

Az elismerési eljárás díjköteles, de az eljárási költségek (ideértve az esetleges szakértői díjat is) 

megfizetése alól mentesítést kérhet a menedékes, továbbá az, aki menedékeskénti elismerését kérte, 

valamint az a magyar állampolgár, aki Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkezik és 2022. február 

24-én vagy azt követően érkezett Ukrajnából. Az eljárási díjat ebben az esetben nem kell befizetni, 

kérjük azonban a kéreleműrlapra ráírni, hogy a kérelmező költségmentességet kér. A 

költségmentességi kérelmet néhány mondatban indokolni kell (feltüntetve annak dátumát is, hogy 

mióta tartózkodik életvitelszerűen Magyarországon a kérelmező), továbbá csatolni kell a 

költségmentességi kérelmet megalapozó dokumentumokat (pl. fénymásolat a határátlépéskor 

lebélyegzett útlevélről, magyarországi lakcímkártya, ukrajnai állandó lakóhelyet igazoló okirat 

másolata).  

Az is kérheti bizonyítványa vagy oklevele elismerését, aki nem rendelkezik az eljárásról szóló 

tájékoztatóban benyújtandóként felsorolt valamennyi irattal (pl. nem hozta magával az eredeti 

tantárgyjegyzéket, arról csak fénymásolata van), amennyiben igazolja, hogy menedékes vagy már 

kérte menedékeskénti elismerését, illetve olyan magyar állampolgár, aki Ukrajnában állandó 

lakóhellyel rendelkezik és 2022. február 24-én vagy azt követően érkezett Ukrajnából, továbbá 

bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem állnak rendelkezésére. Az 

ilyen esetekben az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja egyedileg 

vizsgálja meg a benyújtott dokumentációt és dönt az elfogadhatóságáról.  

Az eljáráshoz egyébként szükséges hiteles másolatokat díjmentesen elkészíti az Oktatási Hivatal 

ügyfélszolgálata azok számára, akik ott nyújtják be kérelmüket. Hiteles másolatnak felel meg továbbá 

a kormányablak ügyintézője által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott 

másolat. A másolathitelesítés további lehetőségeiről a tájékoztatónkban olvashat.  

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az eljárásainkhoz nincs szükség ukrán nyelvből hiteles fordítás 

benyújtására, akár az ügyfél vagy más személy által készített magyar nyelvű fordítás is elfogadható.  

Aki menedékeskénti elismerését kéri/kérte, kérelmezheti az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóságnál képesítéseinek fordíttatását is. A részletekről, a fordítási költség átvállalásának 

lehetőségéről az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál lehet érdeklődni.  

A külföldi bizonyítvány vagy oklevél elismerésére irányuló kérelmet be lehet nyújtani személyesen 

vagy meghatalmazott útján az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-

21.), illetve a megyei és a fővárosi kormányhivataloknál, a kérelmet be lehet küldeni az Oktatási 

Hivatal részére postai úton (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 

Budapest, Pf. 112), a kérelem benyújtható továbbá e-papíron.  

Felhívjuk a kérelmezők szíves figyelmét, hogy a középfokú egészségügyi szakképesítések 

elismerését az Országos Kórházi Főigazgatóság végzi (pl. ápoló), egyéb szakképesítések elismerése 

pedig néhány kivétellel a Pest Megyei Kormányhivataltól kérhető (pl. eladó, felszolgáló, fodrász, 

kőműves, villanyszerelő). 


