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Ezúton küldjük intézményük részére a 2012/2013. tanév II. félévére szóló, felsőoktatási diákigazolványt érvényesítő 

matricákat. Amennyiben az általunk küldött mennyiség elfogyna, további érvényesítő matricákat rendelhetnek az 

igénylő felületen keresztül. Az eljárás során alkalmazott egyéb nyomtatványok letölthetők illetve a diákigazolvány-

igénylési eljárással kapcsolatos információk – az Oktatási Hivatal által kiküldött korábbi tájékoztató levelekkel együtt 

– megtalálhatók a www.diakigazolvany.hu honlapon. 

Tájékoztatom, hogy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 

a hallgatók diákigazolvány igényléseit az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül továbbítani kell az 

Oktatási Hivatal részére. Az igénylésekről kiállított számlák teljesítési határideje a számla kiállításától számított 10 

nap. Kérem, hogy a határidők betartására szíveskedjen fokozottan ügyelni. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az oktatói igazolvány igénylése várhatóan március 1. napjától lesz elérhető, addig az 

időpontig igazolás kiállítására van lehetőség a https://igenyles.diakigazolvany.hu felületen az Igazolás menüpont alatt. 

A menüpont csak a regisztrált felhasználók számára érhető el. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a diákigazolvány-ügyintézés során fokozottan ügyeljenek az alábbiakra: 

 A kiadott matricák sorszámáról feltétlenül vezessenek nyilvántartást és elektronikus formában (kizárólag 

Excel táblázat) küldjék meg az info@diakigazolvany.hu címre legkésőbb 2013. április 10-ig. A táblázatban a 

következő adatok feltétlenül szerepeljenek: az intézmény nyomdai F kódja, a hallgató neve, oktatási azonosító 

száma, a diákigazolvány sorszáma, a hallgatónak kiadott érvényesítő matrica sorszáma és a matrica átvételének 

dátuma. A soron kívül történő érvényesítésről szóló jelentéseket a matrica felragasztásától számított 10 napon belül 

kell megküldeni a fenti módon. 

 Az érvényesítő matrica felragasztása az új típusú diákigazolványokra kizárólag a diákigazolvány hátoldalának jobb 

alsó sarkában található, „MATRICA” feliratú bekeretezett részre történhet! 

 A matricák színe a 2012/2013 tanév II. félévében a felsőoktatásban barna; a biztonsági elem optikailag változó 

festék. 

 

A diákigazolványhoz kapcsolódó levelezés során az alábbi címzést szíveskedjenek használni: 

Oktatási Hivatal, 1964 Budapest 

 

Tájékoztatás, kommunikáció 

A diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatást továbbra is az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. Ügyfélszolgálata látja el. 

Elérhetőségei az alábbiak: 

Cím: 1122 Budapest, Maros utca 19-21. 

E-mail: info@diakigazolvany.hu 

Honlap: www.diakigazolvany.hu 

Telefon: +36-1/266-77-33 

Fax: +36-1/477-31-96 

 

Budapest, 2013. január 24. 

 

Tisztelettel: 

 

 dr. Princzinger Péter s. k. 

 elnök 

http://www.diakigazolvany.hu/
https://igenyles.diakigazolvany.hu/
mailto:info@diakigazolvany.hu
mailto:info@diakigazolvany.hu
http://www.diakigazolvany.hu/

