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Székhelyén 
Tárgy: tájékoztatás az oktatási igazolványokkal kapcso-

latos tudnivalókról 

 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 

Az oktatási igazolvány előállításával kapcsolatosan a következőkre hívom fel szíves figyelmét. 

 

Diákigazolvány érvényesítés 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a 2013/2014-es tanévre érvé-

nyesített diákigazolványok érvényessége 2014.10.31-én lejár. Ezen időpontig a tanköteles kor felső határát 

(jelenleg a 16. életév) betöltött tanulók diákigazolványát a 2014/2015-ös tanévre szóló érvényesítő matricával 

kell ellátni ahhoz, hogy a kapcsolódó kedvezményeket 2014.10.31. után is igénybe vehessék. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2014.10.31-ig szíveskedjenek az érintett tanulók diákigazolványát az e tanév-

re szóló érvényesítő matrica felragasztásával érvényesíteni. 

 

Igazolás kiadása, igénylések státuszának nyomkövetése 

Azon tanulók igénylésének státuszáról, akiknek diákigazolványa még nem készült el, a 

https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon tájékozódhatnak, az igénylés nyomkövető felületen. 

E tanulók részére kizárólag az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékleté-

ben meghatározott Igazolást adjanak ki, melyet a fenti honlapon érhetnek el, belépés után. 

Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, a fenti honlap címét tüntessék fel az oktatási intézmény webes felüle-

tén és/vagy a tanulók által jól látható helyen, segítve ezzel az iskolai ügyintéző munkáját (csökken a tájékozta-

tásra fordítandó idő), valamint a tanulók és a szülők tájékozódását az igénylések kapcsán. A fenti oldalon ta-

lálható publikus igénylés nyomkövető felületen az oktatási azonosító megadása után a jogosult személyek 

információt kapnak benyújtott igénylésük státuszáról. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a diákigazolvány kibocsátásával kapcsolatos korábbi tájékoztató leveleink, vala-

mint a diákigazolvány igénylését bemutató intézményi és tanulói folyamatábrák a www.diakigazolvany.hu 

oldalon megtalálhatók. 

 

Tájékoztatás, kommunikáció 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat 

Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 

E-mail: info@diakigazolvany.hu 

Honlap: www.diakigazolvany.hu 

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

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

 

Budapest, 2014. október 21. 
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