Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése

III.7. sz. melléklet

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló szabályzat
(az SzMSz III.7. sz. melléklete)

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
szóló 2001. évi C. törvény felhatalmazása alapján az alábbi szabályzatot alkotja.
A szabályzat hatálya
1.§ (1) Jelen szabályzatot kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított
bizonyítványnak és oklevélnek az intézményen belül továbbtanulási céllal történő elismerése, valamint
tudományos fokozat elismerése esetén, a külföldi oklevelek által tanúsított hitéleti képzés
szakképzettségének elismerése, továbbá külföldön folytatott résztanulmányok beszámításakor.
(2) Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget, alap-, közép- vagy
felsőfokú szakképesítést, felsőfokú szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat.
Bizonyítványnak, illetve oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú okirat is.
(3) Az elismerési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait az e szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Az elismerés alapelvei
2.§ (1) A külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével senki sem
szerezhet több jogot, mint amennyi a bizonyítvány vagy az oklevél alapján abban az államban
megilleti, amelyben azt szerezte.
(2) A bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismerése csak további tanulmányokra történő
jelentkezésre jogosít, egyéb jogosultságot nem lehet rá alapítani, azaz sem munkavállalás, sem
nyelvvizsga-egyenértékűség szempontjából nem vehető figyelembe, ehhez az okiratnak az Oktatási
Minisztérium által történő teljes jogi hatályú elismerése, azaz honosítása szükséges.
(3) Az intézmény által továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány bármely másik felsőoktatási
intézmény ugyanazon képzési szintjére való jelentkezésre jogosít.
(4) A bizonyítvány elismerését kérelmező személy (továbbiakban: kérelmező) feladata, hogy az
elismeréshez szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa.
Hatásköri szabályok
3.§ (1) Alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben a továbbtanulási
céllal történő elismerési eljárás első fokon a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(2) Az Egyetemi Doktori Szabályzat rendelkezései szerint a külföldi oklevelek által tanúsított
tudományos fokozat honosításáról a tudományterület szerint illetékes Kari Doktori Tanács javaslatára
az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács dönt.
(3) Külföldi oklevél által tanúsított hitéleti képzés szakképzettségének elismerése tekintetében a
hitéleti képzést folytató karok, azaz a Hittudományi Kar és Tanítóképző Főiskolai Kar Kari
Tanácsának javaslata alapján a Tanulmányi Bizottság dönt.
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(4) A KRE hallgatóinak külföldi résztanulmányainak beszámítása alapképzésben, kiegészítő
alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben a Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozik. A
bizottság a TVSZ rendelkezései szerint jár el. Doktori képzésben résztvevő doktoranduszok esetében a
Kari Doktori Tanács dönt a beszámításról.
(5) Az eljáró testületek az elismeréssel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására szakértői bizottságot
hozhatnak létre, szakértőként az illetékes minisztériumot is megkereshetik.
(6) Az elismerési eljárásban hozott határozatokat az eljáró testületek elnöke, valamint az illetékes Kar
vezetője írja alá, egyéb kiadmányokat az eljáró testületek elnöke.
Az eljárás rendje
4.§ (1) Az eljárás megindítása kérelemmel indul. A kérelmet a Kar tanulmányi osztályára kell
benyújtani.
(2) A kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:
a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve, kivételesen, az eredeti
oklevéllel azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát,
b) 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, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) az eljárási díj befizetésének igazolását
(3) Ha a kérelmező a jelentkezés évében szerzi meg bizonyítványát, annak hiteles másolatát a
bizonyítvány kézhezvételét követően haladéktalanul köteles benyújtani, melyre hiánypótló felhívásban
figyelmeztetni kell. A benyújtás határnapját – melyet a Felvételi Tájékoztató is tartalmaz – a
határozatban meg kell jelölni.
(4) A bizonyítvány továbbtanulási céllal történő elismerésére irányuló kérelemnek tekintendő az a
ráutaló magatartás is, ha a jelentkező az intézményhez megküldött jelentkezési laphoz csak
bizonyítványa másolatát csatolja, azonban annak elismeréséről rendelkező határozatot nem nyújtja be,
és az Oktatási Minisztérium eljárásának megindítását sem valószínűsíti. Ebben az esetben a
hiánypótlásra történő felhívás szabályait kell alkalmazni.
(5) Az intézmény kivételes méltányosságból felmentheti a kérelmezőt a (2) bekezdésben
meghatározott okiratainak benyújtása alól, ha a kérelmező menekült, menedékes vagy befogadott, az
elismerést továbbtanulási céllal kéri, és bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem
róható okból nem állnak rendelkezésére.
(6) Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar
külképviseleti szerv és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás. Tudományos
fokozat honosítása esetén hiteles fordításnak tekintendő az a magyar fordítás is, amely hitelesnek
minősül az Európai Unió küldő államának vagy származási országának joga szerint. E tényre a
kérelmezőnek a kérelemben utalni kell.
(7) Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az intézmény
által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
(8) A beérkezett kérelmeket a tanulmányi osztályok elbírálás céljából haladéktalanul továbbítják az
illetékes testületnek.
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5.§ (1) Az illetékes testület megvizsgálja a benyújtott kérelmeket és dokumentumokat. A kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül a kérelmezőt határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel, ha
a kérelmet, illetve annak mellékleteit hiányosan vagy nem a jogszabályoknak, illetve a jelen
szabályzatnak megfelelően nyújtotta be.
(2) Az elismerési eljárás során a hiánypótlásra történő felhívás szabályai szerint az eljáró testület a
kérelmezőt felhívhatja arra is, hogy a 4. § (2) bekezdésben meghatározott okiratok mellett
a) mutassa be a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait
megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek
másolatát, illetve
b) nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az
intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a kérelem
mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához.
(3) Az eljáró testület előírhatja, hogy a kérelmezőnek az (2) bekezdés szerinti okiratok hiteles
másolatát, illetve hiteles fordítását is be kell nyújtania.
(4) Amennyiben a kérelmező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a
kérelmező az oklevél elismeréséhez szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok, az eljáró hatóság
megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az eljáró hatóság az eljárást felfüggesztve
megkeresést intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.
6.§ (1) Az eljáró testület a kérelem alapján jár el, annak benyújtásától számított 60 napon belül dönt.
Ha a döntés meghozatalához szükséges, beszerzi az általa felkért szakértői bizottság vagy az Oktatási
Minisztérium szakértői véleményét.
(2) Az eljárási határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
(3) Az eljárási határidő számítása szempontjából a kérelem benyújtása napjának azt a napot kell
tekinteni, amelyen a kérelmező a 4-5.§-ban meghatározott valamennyi okiratot benyújtotta, illetve a
hiánypótló felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el.
(4) Amennyiben az eljáró testület megállapítja, hogy a bizonyítvány vagy oklevél nem tartozik
nemzetközi egyezmény, illetve jogszabály által elismert bizonyítványok közé, és az elismerés feltételei
sem állnak fenn, az elismerést határozatban megtagadja.
(5) Az elismerési eljárás lefolytatását az eljáró testület megtagadja, ha az oklevél vagy bizonyítvány
elismeréséről vagy honosításáról az eljárását megelőzően az eljáró testület vagy más eljáró hatóság
jogerős határozatot hozott.
(6) A határozatot postai úton tértivevénnyel kell kézbesíteni. A továbbtanulási céllal történő
elismerésről szóló határozatról egyidejűleg az Oktatási Minisztériumot is értesíteni kell.
(7) Az intézmény határozata ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az oktatási
miniszterhez címzett, de az egyetemen eljáró testületéhez benyújtott illeték-, és díjmentes
fellebbezéssel lehet élni. Erről a kérelmezőt a határozatban minden esetben tájékoztatni kell.
(8) Amennyiben az eljáró testület a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, akkor határozatát a
jogorvoslati kérelemnek megfelelően módosítja vagy visszavonja, ellenkező esetben a fellebbezést az
ügy összes iratainak másolatával együtt a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül
megküldi az oktatási miniszternek.
7.§ (1) Ha az eljáró testület megállapítja, hogy a felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált
határozata jogszabályt sért, akkor határozatát a kézbesítéstől számított egy éven belül módosítja vagy
visszavonja.
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(2) Ha a kérelmező az e törvényben szabályozott közigazgatási hatósági eljárás során a határozatot
befolyásoló bűncselekményt követett el, az eljáró testület a határozatot határidőre való tekintet nélkül
módosítja vagy visszavonja.
(3) Az eljáró testület a kérelmező javára határidőre való tekintet nélkül módosítja vagy visszavonja a
felettes szerv vagy a bíróság által el nem bírált határozatát, ha a határozat jogsértő, vagy a kérelem
elbírálása szempontjából olyan lényeges, a határozat meghozatalakor figyelembe nem vett tény vagy
bizonyíték merült fel, amelyet a kérelmező önhibáján kívül nem érvényesíthetett.
8.§ (1) Az Oktatási Minisztérium a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítványnak a magyar
középiskolai érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségéről, ha azt nemzetközi szerződés vagy
jogszabály állapítja meg, hatósági igazolást állít ki, egyéb esetben határozatban dönt az elismerésről.
(2) Ha a jelentkező a felvételi eljárás során benyújtja bizonyítványa egyenértékűségéről az OM
elismerő határozatát vagy hatósági igazolást, az Egyetem nem folytat le elismerési eljárást. Ebben az
esetben a bizonyítvány az OM határozatának, illetve hatósági igazolásának megfelelőn figyelembe
vehető a nyelvvizsga-egyenértékűség szempontjából.
(3) Ha az Egyetemen a bizonyítvány elismerésére irányuló eljárás van folyamatban és időközben a
kérelmező igazolja az OM által történő elismerést, az illetékes testület tájékoztatja a kérelmezőt
kérelme visszavonásának lehetőségéről.
Középiskolai végzettség továbbtanulási céllal történő elismerése
9.§ (1) Továbbtanulási céllal történő elismerés esetén középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan
külföldi bizonyítvány is elismerhető, amely
a) közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a
közoktatás tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja,
b) a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja,
és
c) valószínűsíti, hogy a kérelmező felkészült a további tanulmányok folytatására.
Amennyiben a kérelmező a felvételhez szükséges követelményeket teljesíti, valószínűsíthető, hogy
felkészült a további tanulmányok folytatására.
(2) Az eljáró testület azokat a külföldi bizonyítványokat, amelyek egyenértékűségét nemzetközi
szerződés vagy jogszabály állapítja meg, külön határozathozatal nélkül elfogadja. Ennek együttesen
feltételei:
a) az adott bizonyítvány (okirat) a nemzetközi szerződés vagy jogszabály hatálya alá tartozik,
b) a benyújtott okirat valóban érettségi bizonyítvány
c) az érettségi bizonyítványt az adott államban elismert oktatási intézmény állította ki.
Az elismerés egyéb feltételeit nem kell vizsgálnia.
(3) Azon államok felsorolását, mellyel Magyarországnak hatályos nemzetközi szerződése van az
érettségi bizonyítványok kölcsönös elismeréséről, jelen szabályzat melléklete tartalmazza.
(4) Amennyiben a benyújtott okirat elismerésének a (3) bekezdés a-c) pontjaiban felsorolt valamennyi
feltétele nem áll fenn, a továbbtanulási céllal történő elismerés megtagadásáról kell határozatot hozni.
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Felsőfokú végzettségi szint továbbtanulási céllal történő elismerése
10.§ Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető főiskolai végzettségi szintet tanúsító
oklevélként az olyan külföldi oklevél ismerhető el,
a) amely felsőfokú alapképzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok
befejezését tanúsítja,
b) amely az első fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja, ha a külföldi képzés
többfokozatú, és
c) amely alapján megállapítható a végzettségi szintek azonossága.
11.§ Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető egyetemi végzettségi szintet tanúsító
oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha
a) a külföldi oklevél
- egyetemi szintű alapképzésben folytatott tanulmányok befejezését tanúsítja,
- főiskolai szintű végzettség megszerzése után kiegészítő egyetemi alapképzés
befejezését tanúsítja, vagy
- amennyiben a külföldi képzés többfokozatú, akkor az az első fokozatú egyetemi
végzettség után a második fokozatú egyetemi végzettség megszerzését tanúsítja;
b) megállapítható a végzettségi szintek azonossága;
c) az oklevél vagy az oklevelek együttesen legalább négyéves időtartamú képzés befejezését
tanúsítják; és
d) a külföldi oklevél tudományos (doktori) fokozat megszerzésére jogosít.
12.§ Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető, főiskolai, illetve egyetemi végzettségi szintre
épülő posztgraduális végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha
a) megállapítható a végzettségi szintek azonossága, és
b) az oklevél főiskolai, illetve egyetemi végzettségi szintre épülő posztgraduális végzettségi
szintű, legalább egyéves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja.
13.§ (1) Az eljáró testület határozatában rendelkezik arról is, hogy a kérelmező milyen formában
használhatja a külföldi felsőoktatási intézmény által adományozott címét.
Ha a kérelmező címe összetéveszthető valamely hazai címmel, az eljáró testület előírja, hogy a
külföldi cím csak az oklevelet kiállító intézmény vagy hatóság megnevezésével együtt használható.
(2) Ha külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon rendszeres alapképzést, mesterképzést,
szakirányú vagy doktori képzést (önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve,
távoktatás keretében vagy más hasonló módon) folytat, akkor oklevelét akkor lehet elismerni, ha hazai
működését az oktatási miniszter engedélyezte.
(3) Ha külföldi felsőoktatási intézmény rendszeres alapképzést, mesterképzést, szakirányú vagy
doktori képzést (önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében
vagy más hasonló módon) a székhelyétől eltérő államban folytat, oklevelét akkor lehet elismerni, ha a
képzést mindkét államban elismerik.
Tudományos fokozat honosítása
14.§ (1) Az Egyetem doktori (PhD) fokozatként honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot
akkor, ha
a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján
tudományos fokozat kiállítására jogosult, és
b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő
feltételek előírásával megfeleltethetők a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez a jogszabályok
és az Egyetem Doktori Szabályzata, valamint az Egyetemen működő doktori iskolák működési
szabályzata által előírt követelményeknek.
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(2) Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a külföldi tudományos fokozat honosítását
feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.
(3) Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács a tudományos fokozat honosításáról rendelkező
határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.
Hitéleti képzés felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségének elismerése
15.§ (1) Az Egyetemen a hitéleti képzésben külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség akkor
ismerhető el a hazai felsőoktatásban megszerezhető szakképzettségként, ha
a) a szakképzettség az oklevél által tanúsított főiskolai vagy egyetemi végzettségi szinthez
kapcsolódik, és
b) megállapítható, hogy a kérelmező képzése megfelel a Magyarországi Református Egyház
Zsinata által előírt képesítési követelményeknek és az egyetemen folyó képzés rendnek.
(2) Hitéleti képzés felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségének elismerése az Egyetemen
a következő szakképzettségek esetén lehetséges:
a) Hittudományi Kar:
- református teológus (Magister Theologiae)
- református lelkész (Magister Rerum Divinarum)
- okleveles vallástanár
b) Tanítóképző Főiskolai Kar: - diakónus
- kántor
- hittanoktató
(3) A hitéleti képzést tanúsító oklevélben szereplő szakképzettség elismerésének előfeltétele a külföldi
oklevél végzettségi szintjének elismerése, mely az Oktatási Minisztérium hatásköre.
(4) Az eljáró testület a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti, ennek megfelelően előírhatja,
hogy a kérelmező
a) igazolja, hogy külföldön meghatározott időn keresztül gyakorolta a szakmát,
b) teljesítsen szakmai gyakorlatot,
c) tegyen szakmai vizsgát
d) tegyen eleget más kiegészítő feltételeknek, ha a külföldi képzés rendje eltér a hazai képzés
rendjétől, de a különbség az Egyetemen kiegészítő vizsgák, kiegészítő képzés teljesítésével
kiküszöbölhető, illetve
e) tegyen esküt vagy fogadalmat, ha a szakképzettség hazai gyakorlásához ez szükséges.
(5) Szakmai gyakorlat végzése akkor írható elő, ha azt a hazai képzési és kimeneti követelmények az
oklevél megszerzésének feltételeként tartalmazzák. A határozatban rendelkezni kell a szakmai
gyakorlat időtartamáról, a gyakorlatot szervező intézményről és az intézménynél történő jelentkezés
határidejéről.
(6) Nem kötelezhető szakmai vizsga letételére a kérelmező, ha magyar illetékes szervek által
adományozott ösztöndíjjal külföldön szerezte oklevelét, amennyiben
a) oklevelét 1995. május 1-je előtt szerezte, vagy
b) tanulmányait 1995. május 1-je előtt kezdte meg és 2000. május 1-jét megelőzően fejezte be.
16.§ (1) Az eljáró testület az oklevél elismeréséről rendelkező határozatában a kérelmezőt feljogosítja
a megfelelő hazai szakmai cím viselésére.
(2) A 15.§ szerinti szakképzettségen a szakirányú továbbképzés keretében szerzett szakképzettséget is
érteni kell.
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Résztanulmányok beszámítása
17.§ (1) Külföldön folytatott, nem befejezett felsőfokú iskolai (rész-) tanulmányok beszámítása a
külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények
figyelembevételével, valamint a hazai és a külföldi tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása
alapján történik.
(2) A résztanulmányok beszámítására irányuló kérelemhez csatolni kell a 4.§ (2) bekezdésének b)
pontja szerinti okiratokat és azok hiteles fordítását.
(3) Az eljáró testület a résztanulmányok beszámításának feltételéül különbözeti vizsgák teljesítését
szabhatja meg.
(4) Az eljáró testület csak akkor számíthat be külföldön folytatott résztanulmányokat, ha a kérelmező
külföldön elismert intézményben folytatta tanulmányait.
18.§ Nemzetközi szerződés vagy annak alapján kötött intézményközi megállapodás a résztanulmányok
ajánlott vagy kötelező beszámítását is előírhatja.
Az eljárás díja
19.§ (1) A kérelmezőnek a továbbtanulási céllal történő elismerési eljárásért a kérelem benyújtásakor
hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egyötödének megfelelő összeget (a
továbbiakban: eljárási díjat) kell fizetnie átutalással vagy postai befizetéssel az egyetem
bankszámlájára.
(2) Amennyiben az elismerési eljárás tudományos fokozat honosítására vagy hitéleti szakképzettség
elismerésére irányul úgy a kérelmezőnek az (1) bekezdésben meghatározott eljárási díj háromszorosát
kell az eljárásért megfizetnie. A díj mértéke méltányossági kérelem alapján csökkenthető. A
méltányossági kérelemről az eljáró testület dönt.
(3) Nem kell díjat fizetni a kérelmezőnek, ha résztanulmányai beszámítását kéri.
(4) A szakmai vizsga és az alkalmassági vizsga lebonyolításáért az eljárási díj ötszörösét kell a
kérelmezőnek megfizetni.
(5) A befizetett eljárási díjat a kérelmező részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat
meghozatala vagy az igazolás kiállítása előtt visszavonja.
(6) Ha a kérelmező kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell
fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor a kérelmezőnek az eljárási díjat ki kell
egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére
vissza kell téríteni.
Záró rendelkezések
20.§ Jelen szabályzat 2006. július 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2006.
Dr. Szűcs Ferenc
rektor
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Melléklet
Nemzetközi Egyezménnyel, illetve jogszabállyal elismert bizonyítványok:
a)
Ausztria
Bulgária
Csehország
Horvátország
India
Jugoszlávia
Kína
Laosz
Lengyelország
Románia
Spanyolország
Szíria
Szlovákia
Szlovénia
közoktatási intézményeiben megszerezhető érettségi bizonyítványok
b)
Csehszlovákia, a Jugoszláv Szocialista Köztársaság, valamint a Szovjetunió és ezek volt tagállamaiból
megalakult valamely önálló állam- Ukrajna kivételével – által kiadott középiskolai bizonyítványok
c)
Az 1998. október 27-ig kiállított ukrán érettségi bizonyítványok
d)
Az International Baccalaurate Organization (IBO) által kiállított nemzetközi és a Deutsche Schule
Budapest által kiállított német érettségi bizonyítványok
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HATÁROZAT MINTA
Iktatószám:……………………….
Tárgy: továbbtanulási céllal történő elismerés
(kérelmező neve)
(címe)
A Károli Gáspár Református Egyetem a(z) (kérelmező neve) (születési helye, ideje: ………., anyja
neve: ……….) részére kiállított külföldi (okirat típusa: pl. érettségi bizonyítvány) továbbtanulási céllal
történő elismerése ügyében a következő
határozatot
hozza.
A Károli Gáspár Református Egyetem a(z) (kérelmező neve) részére Ukrajnában, Kijev helységben
működő 17. számú Általános és Középiskola vizsgabizottsága által 2001. június 29-én kiállított OZ
003366. számú okiratot továbbtanulás céljából elismeri.
A Károli Gáspár Református Egyetem megállapítja, hogy a kérelmező a külföldi okirata alapján
magyar (az oktatási intézmény típusa: pl. felsőoktatási intézménybe, az adott képzési szintre: pl.
alapképzésre, mesterképzésre, szakirányú továbbképzésre, doktori képzésre) történő jelentkezésre
jogosult.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az oktatási miniszterhez címzett, de a
Károli Gáspár Református Egyetem (eljáró testület neve)-hez benyújtandó fellebbezésnek van helye.
Indokolás
Mivel a Károli Gáspár Református Egyetem a kérelemben foglaltaknak maradéktalanul eleget tett, a
határozat indokolásától a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló
2004. évi CXL. Törvény 72.§ (4) bekezdése alapján eltekint.
Budapest, 200…………………………..
(aláírás, bélyegző)
Tanulmányi Bizottság elnöke

a Kar dékánja
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HATÁROZAT MINTA
Iktatószám:……………………….
Tárgy: továbbtanulási céllal történő elismerés
(kérelmező neve)
(címe)
A Károli Gáspár Református Egyetem a(z) (kérelmező neve) (születési helye, ideje: ………., anyja
neve: ……….) részére kiállított külföldi (okirat típusa: pl. érettségi bizonyítvány) továbbtanulási céllal
történő elismerése ügyében a következő
határozatot
hozza.
A Károli Gáspár Református Egyetem a(z) (kérelmező neve) részére Ukrajnában, Kijev helységben
működő 17. számú Általános és Középiskola vizsgabizottsága által 2001. június 29-én kiállított OZ
003366. számú okirat továbbtanulás céllal történő elismerését megtagadja.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az oktatási miniszterhez címzett, de a
Károli Gáspár Református Egyetem (eljáró testület neve)-hez benyújtandó fellebbezésnek van helye.
Indokolás
A Károli Gáspár Református Egyetem (eljáró testület megnevezése) a kérelmező által benyújtott
dokumentumokat megvizsgálta és a következőket állapítja meg.
…………….

A Károli Gáspár Református Egyetem s továbbtanulási céllal történő elismerést a 2001. évi C. törvény
(Elismerési törvény) 13.§ (2) bekezdés b. pontja alapján tagadta meg, a jogorvoslat lehetőségéről az
Elismerési tv. 11.§ (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény VII. fejezete alapján rendelkezett.
Budapest, 200…………………………..
(aláírás, bélyegző)
Tanulmányi Bizottság elnöke

a Kar dékánja
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