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1. Bevezető 

Az alábbiakban a kiosztott diákigazolvány érvényesítő matrica sorszámok diákigazolvány szá-
mokhoz való rögzítését támogató felülethez tartozó felhasználói útmutató olvasható. 

A 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint az érvényesítés tényét és a kiadott 
érvényesítő matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétől számított 
10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelő felé 
jelenteni. 

A korábbi években ezt a tevékenységet az intézménynek letölthető Excel táblázat kitöltésével 
és visszaküldésével kellett teljesítenie. A táblázatokkal kapcsolatban a tapasztalat azt mutatja, 
hogy az intézmények egy része nem küldi vissza a kiosztott érvényesítő matricákról szóló je-
lentést, a megküldött jelentések egy része pedig hibás adatokat tartalmaz.  

Az alábbiakban bemutatott alkalmazás segítségével az intézményhez tartozó diákigazolványok 
listázhatók a felületen, az igazolványok státusza (érvényes, bevont) megtekinthető, és rögzít-
hető hozzájuk az érvényesítő matrica sorszáma. A felületen lehetőség van a jogelőd intézmény 
által kiállított diákigazolványhoz is rögzíteni érvényesítő matricát, valamint lehetőség van arra 
is, hogy egy előre meghatározott oszlopszerkezetű Excel tábla tartalmát bemásolva tömeges 
jelentést küldjön az intézményi ügyintéző.  

A 2015/2016-os tanévben eddig beküldött érvényesítő matrica adatszolgáltatások közül a hi-
bátlanok betöltésre kerültek az adatbázisba, így az intézmény részére érvényesítő matrica nyil-
vántartásként is szolgálhat. 

2. Bejelentkezés és a felület elérése 

Az érvényesítő matrica sorszámának rögzítése a diákigazolványhoz sorszámjelentő felület a 
https://igenyles.diakigazolvany.hu felületen az intézményi bejelentkezést követően érhető el. 

FONTOS! A webes felület használata és az intézményi bejelentkezés előtt javasolt egy ellen-
őrzés, hogy a böngészőben az előugró ablakok blokkolása kikapcsolt állapotban legyen! 

A felületre belépve a korábbi Rendelések menüpont helyett az Adminisztráció menüpont lát-
ható, amely az érvényesítő matricákkal kapcsolatos tevékenységek (megrendelés rögzítése, 
sorszám rögzítése stb.) elvégzésére szolgál (1. ábra). 

 

1. ábra 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/
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Az érvényesítő matrica megrendelésével kapcsolatos korábbi funkciók a Rendelések keresése 
és rögzítése almenüpontban találhatók, amik használatához segítséget nyújtanak a felhaszná-
lói leírások. 

 

3. A fejléc adatai 

A korábbiakhoz képest az oldal fejlécének adatai kibővítésre kerültek a belépett felhasználó-
hoz tartozó intézmény OM azonosítójával (csak köznevelési intézmény esetében), nevével, cí-
mével, valamint az aktuális tanév és félév megnevezésével (2. ábra). 

 

2. ábra 

4. Érvényesítő matrica jelentés 

Az intézmény az érvényesítő matricák diákigazolványhoz való rendelését úgynevezett érvé-
nyesítő matrica jelentés beküldésével teheti meg a felületen. Az érvényesítő matrica jelentés 
mindig egy diákigazolvány és egy matrica kapcsolatára vonatkozik. Az érvényesítő matrica je-
lentés az alábbi típusú lehet: 

 Rögzítő jelentés: a kiválasztott diákigazolványhoz a megadott sorszámú érvényesítő 
matricát rögzítő jelentés, melynek beküldésével (amennyiben a sorszám az aktuális 
tanévre / félévre vonatkozik és az ellenőrzések során nem talál hibát a rendszer) a di-
ákigazolvány érvényesített lesz. 
 

 Sztornó jelentés: a beküldött rögzítő jelentés sztornózására, visszavonására szolgál, 
aminek segítségével az intézmény az esetleges hibás jelentést tudja javítani. A hibás 
státuszba került érvényesítő matrica jelentést nem szükséges sztornózni. 
 

 Érvénytelenítő jelentés: a rögzítő jelentésben beküldött és befogadott érvényesítő 
matrica érvénytelenítésére szolgál pl. abban az esetben, ha a jogosult a matricát el-
vesztette vagy az megsérül, és emiatt új matrica felragasztása vált szükségessé. 

  

 Felsőoktatási intézményeknek szóló 
felhasználói leírás érvényesítő matrica 

rendelések rögzítéséhez 

Köznevelési intézményeknek szóló fel-
használói leírás érvényesítő matrica 

rendelések rögzítéséhez 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Felsookt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_felsooktatas.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
https://igenyles.diakigazolvany.hu/doc/Kozokt/ervenyesito_matrica_rendelesek_rogzitese_felhasznaloi_leiras_kozneveles.pdf
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5. Igazolványok keresése és listázása 

Az Igazolványok keresése menüpontban az alábbi képernyő látható (3. ábra). 

 

3. ábra 

A megadott mezők kitöltésével lehetőségünk van az intézmény által megrendelt, legyártott 
igazolványok között keresni. A keresőmezők egymással „ÉS” kapcsolatban állnak, így azok kö-
zül több mező kitöltése szűkíti a találati listát. A mezőket üresen hagyva az intézményhez tar-
tozó, a diákigazolvány rendszerben megtalálható összes diákigazolvány listázásra kerül. 

5.1. Keresőmezők magyarázata 

A kereséshez az alábbi mezők kitöltésére van lehetőség. 

 Név: a tanuló/hallgató (jogosult) diákigazolványon szereplő neve. 

 Oktatási azonosító szám: a jogosult oktatási azonosító száma. A korábban kiállított di-
ákigazolványokon az oktatási azonosítók még nem kerültek feltüntetésre, ezért ezen 
igazolványokhoz a diákigazolvány rendszerben sincs oktatási azonosító rögzítve. 

 Diákigazolvány szám: a diákigazolvány 10 számjegyű kártyaszáma. 

 Jelentés státusza: a diákigazolvánnyal kapcsolatosan beküldött érvényesítő matrica je-
lentés státusza, amely a következő értékeket veheti fel: 

 Ellenőrzésre vár: a beküldött, de még fel nem dolgozott érvényesítő matrica 
jelentés. 

 Hibás: a feldolgozás során hibás státuszba került matrica jelentés. 

 OH elbírálás: a feldolgozás során bizonyos ellenőrzések eredményeképpen a 
rögzített érvényesítő matrica jelentések ügyintézői elbírálást igényelnek. Ezen 
jelentések az elbírálásig ezt a státuszt veszik fel. 

 Befogadott: az ellenőrzés során hibátlannak talált, és befogatott érvényesítő 
matrica jelentés. 

 Nincs még rögzített jelentése: azon diákigazolványok listázását teszi lehetővé, 
amelyekhez az intézmény még nem küldött érvényesítő matrica jelentést. 
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 Matrica sorszáma: a diákigazolványhoz rögzített érvényesítő matrica sorszáma. 

 Diákigazolvány érvényesítettség: a diákigazolvány matricával történő érvényesítésé-
nek státuszára vonatkozó mező, mely az alábbi értékeket veheti fel: 

 Érvényesített: az aktuális tanévre (a felsőoktatásban félévre) már érvényesí-
tett, azaz érvényesítő matricával rendelkező diákigazolvány. 

 Még nem érvényesített: az aktuális tanévre (a felsőoktatásban félévre) még 
nem érvényesített, azaz érvényesítő matricával nem rendelkező diákigazol-
vány. Ide tartoznak azok az igazolványok is, amelyekre küldött érvényesítő mat-
rica jelentések sztornózásra kerültek, illetve azok is, amelyek matricájára ér-
vénytelenítő jelentést küldött az intézmény. 

 Érvénytelenített: azon igazolványok szűrését teszi lehetővé, amelyekre történő 
érvényesítő matrica jelentések által tartalmazott érvényesítő matricák érvény-
telenítésre kerültek. 

 Diákigazolvány érvényesség: a diákigazolvány érvényességére vonatkozó mező, mely 
az érvényes vagy bevont értéket veheti fel. 

A mezők kitöltése során lehetőség van töredék érték megadására, így pl. a diákigazolvány 
szám mezőben akár egy karakter kitöltése esetén az összes olyan diákigazolvány megtalálható 
a találati listában, amely tartalmazza a megadott töredékértéket. 

5.2. Találati lista 

A találati lista (4. ábra) a keresőmezők kitöltése után a Keres gomb megnyomása után jelenik 
meg a képernyőn. A Keresési feltételek törlése gomb megnyomásával pedig törölhetők a ki-
töltött keresőmezők. A találati lista felett megtalálható az összes találat darabszáma. A felüle-
ten egyszerre 50 találat jelenik meg, a listában alapozás az Előző oldal és a Következő oldal 
gombokkal lehetséges. 

 

4. ábra 

A találati lista az alábbi elemeket tartalmazza: 

A diákigazolvány adatai (száma, kiállításának dátuma) mellett a jogosult adatai (név, születési 
dátum, oktatási azonosító) is szerepelnek a listában, valamint információt láthatunk arról, 
hogy jelenleg van-e érvényes matrica rögzítve az igazolványhoz, illetve, hogy az igazolvány ér-
vényes vagy bevont státuszú. 
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5.3. Találati lista rendezése 

Az Igazolványok keresése menüpontban kapott találati listát a keresőmezők alatt található 
Rendezés mező értékeinek beállításával módosíthatjuk. A listát lehetőség van név, diákigazol-
vány száma, diákigazolvány kiállítási dátuma, születési dátum vagy oktatási azonosító szerinti 
növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezni, az rendezés alap állapota név szerinti növekvő (5. 

ábra). 

 

5. ábra 

5.4. Részletes adatok 

A találati lista első oszlopában található  +  jel jelzi azt, hogy a diákigazolványra már beküldésre 

került érvényesítő matrica jelentés. A jelre kattintva a jelentések adatai tekinthetők meg. 

 

6. ábra 

A 6. ábrán látható, hogy a listázott igazolvány érvényes és rendelkezik érvényesítő matricával. 
A 1187006 sorszámú érvényesítő matrica került rögzítésre hozzá 2015.02.01. napján és mivel 
2015. 10. 06. napján új érvényesítő matrica került rögzítésre (1187011), ezzel a 1187006 sor-
számú matrica érvénytelenné vált. 

A találati listában a diákigazolvány sorszámok linkként viselkednek, melyre kattintva az igazol-
vány és a hozzá tartozó érvényesítő matrica sorszámjelentések részletes adatainak megjelení-
tésére szolgáló képernyőre jutunk (7. ábra). 
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7. ábra 

A képernyőn a kiválasztott igazolványhoz beküldött összes érvényesítő matrica adata megje-
lenítésre kerül. A felső részen az igazolvány adatai láthatók a találati listával megegyező struk-
túrában. A képernyő középső részén az igazolványhoz rögzített matricák adatai láthatók. A 
sztornózott matricasorszám jelentések által tartalmazott matricák áthúzott betűvel szerepel-
nek a listában az érvénytelenített matricák mellett pedig az érvénytelenítés oka is feltünte-
tésre kerül. A képernyő alsó részén az adott tanévben/félévben beküldött jelentések adatai 
tekinthetők meg. 

Ezen a képernyőn találhatók a matrica rögzítésével, érvénytelenítésével, sztornó jelentés kül-
désével kapcsolatos funkciógombok is, melyek leírása a következő fejezetekben található. 

5.5. Export készítése 

Az igazolvány találati lista exportját a találatok száma melletti Export gomb megnyomásával 
kezdeményezhetjük. Az Export megnyomása után egy Excel fájl keletkezik, melyet a böngé-
szőből menthetünk vagy megnyithatunk (8. ábra). 

 

8. ábra 

Mentést választva a fájl a böngészőben beállított letöltési mappába kerül elmentésre. Mentés 
másként választása esetén megadhatjuk a fájl nevét és a mentés helyét. A megnyitás gombot 
választva az Export fájl Excelben megnyitásra kerül. Néhány esetben ekkor a táblázatkezelő az 
alábbi hibaüzenetet jelezheti, melyen az Igen gomb választásával a fájl megtekinthető (9. 

ábra). 
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9. ábra 

Az Export listában az alábbi fejléc szerint láthatók az adatok: 
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Minden igazolvány annyi sorban szerepel a találati listában, amennyi matrica került rögzítésre 
hozzá. A fenti példában található igazolvány tehát két sorban szerepel majd, egyszer a 
1187006 és egyszer a 1187011 sorszámú matricával. 

6. Érvényesítő matrica rögzítése 

A felületen három különböző módon rögzíthetünk érvényesítő matricát egy diákigazolvány-
hoz. 

6.1. Rögzítés a találati lista egyik igazolványához 

A találati listából kiválasztott igazolvány sorában a diákigazolvány számára kattintva a fentebb 
bemutatott részletes adatok képernyő alján található a Matrica rögzítése gomb (10. ábra). 

 

10. ábra 

A Matrica rögzítése gomb megnyomásával az alábbi felületre jutunk (11. ábra): 

 

11. ábra 
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Az oldalon csak a tanév, a matrica sorszáma és a kiosztás dátuma mezőket tölthetjük ki, a 
jelentés típusa, a diákigazolvány sorszáma és az oktatási azonosító mezők a találati listából 
vett adatokkal rögzítve vannak. Amennyiben azonban olyan diákigazolványhoz rögzít érvénye-
sítő matricát az intézmény, amelyhez a rendszerben nem tartozik oktatási azonosító, az okta-
tási azonosító mező is szerkeszthető és a kitöltése kötelező. 

A tanév kiválasztása után a kitöltendő mezők feletti a kiválasztott tanévhez/félévhez tartozó 
matricasorszám tartományok felirat alatt az intézmény által elérhető matricasorszám tarto-
mányok megjelenítésre kerülnek. A köznevelési intézmények esetében minden bejelentkezett 
intézmény számára elérhető az OM azonosító alatt megrendelt összes matricasorszám tarto-
mány. A felsőoktatási intézmények alapvetően a nyomdai kódhoz tartozó megrendelések 
alapján kiküldött tartományokat láthatják, amennyiben más nyomdai kódhoz tartozó matrica-
sorszámokat szeretnének látni, azt a rendszer adminisztrátora tudja beállítani a felületen, így 
ezt e-mailben az igazolvany@oh.gov.hu email címen szükséges kérni. 

A szükséges adatok kitöltése után a Jelentés küldése gomb megnyomásával küldhető el a je-
lentés. Az elküldés után a felületen formai és egyéb ellenőrzések futnak le, melynek eredmé-
nye a képernyőn látható. 

Hibás rögzítés esetén a piros „Hiba!” felirat alatt (12. ábra) a hiba okát olvashatjuk, és a vissza 
gomb megnyomásával visszaléphetünk a rögzítő felületre, ahol a hibát javíthatjuk. A hibák 
részletesen a következőkben kerülnek bemutatásra. 

 

12. ábra 

Amennyiben a jelentés nem tartlamaz formai hibát, a jelentés rögzítésre kerül, amiről a 13. 

ábrán látható üzenetet kapjuk és újabb ellenőrzések eredményeképpen a jelentések keresése 
felületen látható a státusza. A sikeres rögzítés után megtekinthetők a diákigazolvány részletes 
adatai vagy visszaléphetünk az igazolványok keresése felületre. A részletes adatok között az 
éppen rögzített érvényesítő matrica még nem látható, egészen addig, amíg az ellenőrzések le 
nem futnak. Ez néhány percet is igénybe vehet, ezért érdemes a rögzítések helyességét a Je-
lentések keresése felületen ellenőrizni. 

 

13. ábra 

mailto:igazolvany@oh.gov.hu
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6.2. Jogelőd intézmény diákigazolványához érvényesítő matrica rögzítése 

Amennyiben az a diákigazolvány, amelyre az érvényesítő matricát jelenteni szeretné az intéz-
mény, nem található meg az Igazolványok keresése felületen, lehetőség van a jelentést az In-
tézményhez nem tartozó igazolvány érvényesítése menüpontban rögzíteni. A felület megegye-
zik az előző pontban leírt matricasorszám rögzítésére szolgáló felülettel, de itt minden mező 
szerkeszthető, illetve kitöltendő. A funkcióról tájékoztató szöveget is tartalmaz az oldal. (14. 

ábra). 

 

14. ábra 

Elsőként a jelentés típusát kell kiválasztani, mert ez határozza meg a további kitöltendő me-
zőket. Rögzítő jelentés esetén a Kiosztás dátuma, érvénytelenítő jelentés esetén az Érvényes-
ség vége és az Érvénytelenítés oka mezőket kell kötelezően kitölteni. Amennyiben a jelentés 
típusát valamelyik dátum kitöltése után módosítja az ügyintéző, a jelentés küldése után hiba-
üzenetet kaphat. 

Az intézményhez nem tartozó igazolvány érvényesítése menüpontból beküldött rögzítő jelen-
tések, amennyiben a formai ellenőrzés során nem talál hibát a rendszer, OH elbírálás státuszba 
kerülnek, és csak a Hivatal elbírálása után kerülnek Hibás vagy Befogadott státuszba. 

6.3. Tömeges érvényesítő matrica beküldés 

A felületen lehetőség van arra, hogy egy meghatározott szerkezetű Excel táblázat tartalmát az 
intézmény együttesen küldje be a diákigazolvány rendszerbe. Ehhez a felületen a Tömeges 
érvényesítő matrica beküldés menüpontot kell választani. Ilyen módon csak rögzítő jelentés 
beküldésére van lehetőség, tehát csak a kiosztott matricák sorszámait lehet beküldeni. Az így 
beküldött jelentés sztornózását vagy a matrica érvénytelenítését a felületen kell megoldani a 
többi menüpont használatával. (15. ábra) 
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15. ábra 

A felületről letölthető a beküldendő adatok táblázatának fejléce, amely az alábbi adatokat kell, 
hogy tartalmazza: 

diákigazolvány sorszáma oktatási azonosító matricasorszám kiosztás dátuma 

A tanév kiválasztása után szintén megtekinthető a választott időszakhoz tartozó matricasor-
szám tartomány. Az oldalon található szövegdobozba a táblázat fejléce nélkül kell bemásolni 
az adatokat az alábbi módon (16. ábra) 

 

16. ábra 

Az Excel kitöltése során ügyelni kell arra, hogy a diákigazolvány sorszámok elején található 0 
karaktert ne vágja le automatikus formázásként az Excel, így ezt a mezőt szöveg típusúra ér-
demes beállítani. Az eredmény Excel előállítható az Igazolványok keresése menüpontban ké-
szített export fájlból is, ha abból töröljük a nem szükséges oszlopokat és a diákigazolvány sor-
száma oszlopot az első oszlop elé beszúrjuk. Az export így előkészített változatába „könyvelve” 
a kiadott matrica sorszámokat és a kiosztási dátumokat, a kapott táblázat könnyedén beküld-
hető a felületen keresztül. 
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7. Sztornó jelentés küldése 

Amennyiben az érvényesítő matrica jelentést valamilyen okból vissza szeretné vonni az intéz-
mény, sztornó jelentést kell küldeni a felületen keresztül. Ezt két módon teheti meg a felhasz-
náló. 

7.1. Sztornó jelentés a találati lista egyik igazolványához 

A találati listából kiválasztott igazolvány sorában a diákigazolvány számára kattintva a fentebb 
bemutatott részletes adatok képernyő középső részén találhatók az igazolványhoz kapcsolódó 
érvényesítő matricák adatai. 

 

17. ábra 

Amennyiben az érvényesítő matricára vonatkozó jelentés még nem került sztornózásra, a mat-
rica sorának végén a Sztornó jelentés gomb található (17. ábra). Ezt a gombot megnyomva az 
alábbi képernyőre kerül a felhasználó (18. ábra). 

 

18. ábra 

A felületen az összes mező kitöltésre kerül a kiválasztott igazolvány és érvényesítő matrica 
adataival, így csak a Jelentés küldése gomb megnyomására van szükség. A gomb megnyomá-
sának hatására felugró ablakban (19. ábra) kap figyelmeztetést a felhasználó arról, hogy a 
sztornó jelentés funkció milyen célt szolgál. 
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19. ábra 

Az OK gomb megnyomása után a jelentés elküldésre kerül, és a feldolgozás után az igazolvány 
részletes adatai oldalon az érvényesítő matrica sorában áthúzott betűtípussal jelennek meg a 
matricajelentés adatai (20. ábra). 

 

20. ábra 

7.2. Jogelőd intézmény diákigazolványához sztornó jelentés küldése 

Az intézményhez nem tartozó diákigazolvány érvényesítése felületen is lehetőség van sztornó 
jelentést küldeni. Amennyiben ezt a funkciót választja az intézmény, a Jelentés típusa mező 
értékét sztornó jelentés-re kell állítani, és a Diákigazolvány szám, az Oktatási azonosító, a 
Tanév/Félév mezőket és a Matrica sorszáma mezőket kell kötelezően kitölteni (21. ábra). Kizá-
rólag az intézmény által rögzített (összekapcsolt intézmények esetén bármelyik intézmény) 
érvényesítő matrica jelentés sztornózása lehetséges. 

 

21. ábra 

8. Érvénytelenítő jelentés küldése 

Érvényesített igazolvány esetében lehetőség van az igazolványhoz rögzített matricára érvény-
telenítő jelentést küldeni. Ezt a fentiekhez hasonlóan kétféle módon teheti meg a felhasználó. 
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8.1. Érvénytelenítő jelentés a találati lista egyik igazolványához 

A jelentés csak abban az esetben küldhető, ha a találati listában, az igazolvány sorában a Van-
e érvényes matricája oszlopban igen érték található. Az igazolvány sorszámára kattintva a rész-
letes adatlap alján a Matrica rögzítése gomb mellett található a Matrica érvénytelenítése 
gomb (22. ábra). 

 

22. ábra 

A Matrica érvénytelenítés gombot megnyomva a felületen kitöltésre kerülnek a megfelelő me-
zők az igazolvány és a matrica adataival, azonban az érvényesség vége dátumot és az érvény-
telenítés okát (sérülés vagy elveszett) a felhasználónak kell kiválasztania (23. ábra). 

 

23. ábra 

A kitöltés után a Jelentés küldése gomb megnyomásával, amennyiben a dátum és az ok kitöl-
tése helyes adatokkal megtörtént, a jelentés feldolgozása után, a matrica sorában látható az 
érvényesség vége dátum és az érvénytelenítés oka (24. ábra). 
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24. ábra 

8.2. Jogelőd intézmény diákigazolványához érvénytelenítő jelentés küldése 

Amennyiben az érvényteleníteni kívánt matricához tartozó diákigazolványt nem találjuk az in-
tézmény tartozó igazolványok találati listájában, lehetőség van az Intézményhez nem tartozó 
igazolvány érvényesítése menüpontból is érvénytelenítő jelentést küldeni. Ehhez a menüpont 
választása után a Jelentés típusa értékét Érvénytelenítő jelentés-re kell állítani (25. ábra) 

 

25. ábra 

A jelentés adatainak kitöltése után a jelentés küldése gombot kell megnyomni. Csak az intéz-
mény által vagy az összekapcsolt intézmények által rögzített matricasorszám érvénytelenít-
hető ezen a módon. 

9. Jelentések keresése, listázása 

A Jelentések keresése menüpontban a belépett intézmény által küldött érvényesítő matrica 
jelentések listázására, szűrésére van lehetőség. A keresőmezők kitöltésével a megadott felté-
teleknek megfelelő jelentések szűrhetők le, míg a mezőket üresen hagyva a találati lista vala-
mennyi beküldött jelentést tartalmazni fogja. 
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26. ábra 

A Rendezés mező értékének beállításával a találati lista a megfelelő rendezési szempontoknak 
megfelelően kerül megjelenítésre (26. ábra). 

9.1. Keresőmezők magyarázata 

 Beküldő Kliens rendszer: A beküldés csatornája szerint lehet szűrni a jelentéseket a 
Kliens rendszer kiválasztásával. A DIG érték beállítása esetén, a felületen rögzített je-
lentéseket tartalmazza a találati lista, a KIR értéke esetében az iskolai adminisztrációs 
rendszer, míg a FIR érték esetében a tanulmányi rendszer által küldött jelentések lis-
tázhatók. 

 Beküldő kliens azonosítója: A beküldő kliens azonosítója alapján szűri a megjelenített 
érvényesítő matrica jelentéseket. 

 Tanév: A megadott tanév jelentéseit listázza. 

 Félév: A megadott tanév adott félévének jelentéseit szűri le, ha a tanév nincs megadva, 
az összes tanév adott félévének jelentései szűrhetők. 

 Diákigazolvány szám: a megadott igazolványszámra beküldött érvényesítő matrica je-
lentések listázását teszi lehetővé. A kitöltéskor lehetőség van töredék érték megadá-
sára, így akár egy karakter kitöltése esetén az összes olyan diákigazolvány megtalálható 
a találati listában, amely tartalmazza a megadott töredékértéket. 

 Jelentés státusza: a diákigazolvánnyal kapcsolatosan beküldött érvényesítő matrica je-
lentés státusza, amely a következő értékeket veheti fel: 

 Ellenőrzésre vár: a beküldött, de még fel nem dolgozott érvényesítő matrica 
jelentés. 

 Hibás: a feldolgozás során hibás státuszba került matrica jelentés. 
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 OH elbírálás: a feldolgozás során bizonyos ellenőrzések eredményeképpen a 
rögzített érvényesítő matrica jelentések ügyintézői elbírálást igényelnek. Ezen 
jelentések az elbírálásig ezt a státuszt veszik fel. 

 Befogadott: az ellenőrzés során hibátlannak talált, és befogatott érvényesítő 
matrica jelentés. 

 Matrica sorszáma: a diákigazolványhoz rögzített érvényesítő matrica sorszáma. 

A kereső mezők kitöltése során lehetőség van töredék érték megadására, így pl. a diákigazol-
vány szám mezőben akár egy karakter kitöltése esetén az összes olyan diákigazolvány megta-
lálható a találati listában, amely tartalmazza a megadott töredékértéket. 

9.2. Találati lista 

A találati lista a keresőmezők kitöltése után a Keres gomb megnyomása után jelenik meg a 
képernyőn. A Keresési feltételek törlése gomb megnyomásával pedig törölhetők a kitöltött ke-
resőmezők. A találati lista felett megtalálható az összes találat darabszáma. A felületen egy-
szerre 50 találat jelenik meg, a listában alapozás az Előző oldal és a Következő oldal gombokkal 
lehetséges.  

A találati lista az alábbi elemeket tartalmazza: 

A matrica sorszáma, a tanév, félév adatai, a diákigazolvány száma, a jogosult oktatási azonosí-
tója, a matrica kiosztásának dátuma, a jelentés típusa, státusza, érvénytelen matrica jelentése 
esetén az érvényesség vége és érvénytelenítés oka, a jelentés rögzítésének időpontja, vala-
mint a rögzítő intézmény adatai (27. ábra). 

 

27. ábra 

A jelentések beküldés után Ellenőrzésre vár státusszal jelennek meg a felületen, majd néhány 
perc elteltével és a keresés gomb újbóli megnyomásával a jelentés Hibás, Befogadott vagy OH 
elbírálás státuszba kerül.  

10. Hibaüzenetek és ellenőrzések 

Az érvényesítő matrica jelentések esetében a rendszer az alábbi ellenőrzéseket hajtja végre. 
Egyes ellenőrzések eredménye a felületen azonnal látható, ebben az esetben a jelentés nem 
is kerülhet beküldésre. Más ellenőrzéseket a beküldött jelentésen hajt végre a rendszer, és az 
eredmény a jelentések keresése felületen látható.  
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Az ellenőrzések során az alábbi hibaüzenetekkel találkozhat a felhasználó: 

 Nem létező matricasorszám. 

 A megadott matricasorszám nem tartozik az intézményhez vagy selejtezve, érvényte-
lenítve lett! 

 Az adott félévben már szerepel jelentés a megadott matricasorszámra. 

 Az érvényteleníteni kívánt matrica még nem került kiosztásra. 

 A jelentésben szereplő diákigazolvány nem azonosítható. 

 A megadott diákigazolvány már érvénytelenítésre került. 

 A beküldött oktatási azonosító szerepel a nyilvántartásban, de nem a jelentésben meg-
adott diákigazolványon. 

 A megadott diákigazolványhoz más oktatási azonosító tartozik a nyilvántartásban. 

 A kiosztás dátuma nem esik az adott tanévhez/félévhez tartozó intervallumba. 

 A kiosztás dátuma nem lehet nagyobb, mint a mai nap. 

 Érvénytelenítés időpontja nem lehet jövőbeli. 

FONTOS! Az érvénytelenítés időpontja nem lehet a kiadás dátumánál korábbi! 

Amennyiben az ellenőrzés a beküldött jelentésen történik, és a jelentés státusza hibás, a hiba 

oka a jelentés sorában található hibás státusz mögött található  +  jelre kattintva tekinthető 

meg (28. ábra). 

 

28. ábra 


