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A 2006. március 1-jén hatályba lépett felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 63. §
(2) bekezdése a következőket tartalmazza az Europass-Oklevélmelléklet kiadásáról:
„Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság
és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven,
valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett
kisebbség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat."
Az oklevélmelléklet - az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-ei, a képesítések és
a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló,
2241/2004/EK számú határozata értelmében - az Europass dokumentumcsomag része. Ezért az
Európai Bizottság figyelemmel kíséri a dokumentum kiadásának helyzetét; minden évben be
kell számolnunk arról is, hogy a felsőoktatási intézmények milyen számban adták ki a
dokumentumot.
A fenti ok miatt arra kérem, hogy 2008. február 5-éig legyen szíves megküldeni az
intézményében 2007. január 1. és 2007. december 31. között kiállított oklevélmellékletek
számát az Europass dokumentumok kiadását koordináló Nemzeti Europass Központnak. A
statisztikai adatok a korábban végzetteknek - 2007-ben visszamenőleg - kiadott
oklevélmellékletek számát is foglalják magukba. A különböző nyelveken kiadott
oklevélmellékletek egy dokumentumnak számítanak, mivel tulajdonosuk ugyanaz a személy.
Az adatszolgáltatást abban az estben is végezzék el, ha 2007-ben nem adtak ki
oklevélmellékletet: 0-t írjanak be az adatlapba. Kérem, hogy a határidőt legyenek szívesek
betartani, mert a Központnak határidőhöz kötött adatszolgáltatási kötelezettsége van az Európai
Bizottságnak.
A statisztika megküldéséhez a Nemzeti Europass Központ számítógépes adatszolgáltatási
lehetőséget biztosít, amely elérhető a Nemzeti Europass Központ honlapján
(www.europass.hu/ds), az Europass mappa megrendelésének felületén, a Felsőoktatási
intézményeknek menüpontban, a http://www.europass.hu/mod/index.ofi?mod_id=5 címen. Itt
az adatszolgáltatással kapcsolatos további tudnivalók is megtalálhatók.
Kérdéseikkel, problémáikkal legyenek szívesek a Nemzeti Europass Központhoz fordulni az
alábbi elérhetőségeken: e-mail: eds@europass.hu;Telefon: +361 477 3141
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