Tájékoztató az oklevélmelléklet kiállításához
Az 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról 97. § (5) szerint külföldi felhasználásra, kérelem alapján,
idegen nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi kötelezettség legfontosabb adatairól és a
tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást.
A felsőoktatási törvény 2003-as módosítása (hatályos 2003. július 1.) alapján (97. § /8) a hallgató
kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság és az
Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint. A hallgató kérésére és költségére az
oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.
(Az oklevélmelléklet szorosan kapcsolódik a kreditrendszerhez és az elektronikus tanulmányi
nyilvántartó rendszerekhez. Az európai modellnek megfelelő, teljes értékű oklevélmelléklet kiállítására
csak ott van lehetőség, ahol a képzés már kreditrendszerben folyik és elektronikus tanulmányi
nyilvántartó rendszer működik. Karunkon 2003. szeptembere óta)
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 52. § (2), 2005.évi CXXXIX. törvény a
felsőoktatásról 63. § (2): „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.” Hatályos: 2006. március 1. óta.
A fentiek szerint:
Az Europass oklevélmellékletet az eredeti diplomát adó felsőoktatási intézmény bocsátja ki.
A 2006. március 1-je után végzetteknek mind a magyar, mind az angol nyelvű oklevélmellékletet
térítésmentesen ki kell adni. (Felsőoktatási törvény 2005. évi CXXXIX. törvény 63. § (2)
A 2003. július 1-je és 2006. március 1-je között végzett hallgatók a magyar nyelvű oklevélmellékletet
ingyen, az angol nyelvűt pedig költségtérítés ellenében kérelmezhetik.
A költségtérítés mértékét az intézmény szabályzatában határozza meg. (1993. évi LXXX. törvény a
felsőoktatásról 97. § (8)
A 2003. július 1-je előtt végzetteknek kiadandó dokumentumokról a felsőoktatási intézmények
hatásköre dönteni, hogy kibocsátják-e azokat. Kibocsátásukért az intézmény költségtérítést
számolhat fel.
Költségek:
A 2003. július 1-je előtt végzettek magyar és angol nyelvű igazolást kérhetnek, amelyeknek
költségvonzata:
- magyar: 1000.-Ft/oldal
- angol:

2000.-Ft/oldal

A 2003. július 1-je és 2006. március 1-je között végzett hallgatók Europass-t kérhetnek,
amelynek költségvonzata:
- magyar: - angol: 2000.-Ft/oldal
A 2006. március 1-je után végzettek esetében az Europass kiállítása ingyenes.
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A kérelmezőre vonatkozó adatok
Név (születési név is):
Szül. hely, idő:
Értesítési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

A képzésre vonatkozó adatok
Szak:
Tagozat:
A tanulmányok kezdetének és befejezésének éve:
Oklevél kelte, száma:
Törzskönyvi szám:
Az igazolást

a.) magyar*
b.) magyar és angol *

nyelven kérem.

* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

Budapest, 20……………………………….
…………........................................
A kérelmező aláírása

