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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 

 

Az alábbiakban a Szakképzési Centrumokat szeretnénk tájékoztatni a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos 

tudnivalókról. Kérjük, hogy a levelet szíveskedjen eljuttatni az igénylésekkel közvetlenül foglalkozó kollégák 

részére is. 

 

A Szakképzési Centrumok új OM azonosítóval és feladatellátási hely kóddal rendelkeznek, így a diákigazolvány 

igényléseket ezen új kódokon kell elindítaniuk. 

Az igénylések elindításának előfeltétele, hogy az intézményi feladatellátási hely létezzen a Hivatal diákigazol-

vány kiadó helyekről vezetett nyilvántartásában, és a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos adatai kitöltöttek 

legyenek. 

 

Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok feltöltése: 

 

Az adatok kitöltésének lépéseit az alábbiakban részletezzük. 

 

1. A https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito felületen az arra jogosult személynek be kell 

jelentkeznie. Ehhez a felülethez az Intézményi Mesterjelszó kezelő rendszerben lehetséges jogosultsá-

got kiosztani. Célszerű minden feladatellátási helyen jogosultságot adni valakinek az intézményi adat-

módosító alkalmazáshoz, de a Szakképzési Centrum központilag is kitöltheti az adatokat, ebben az eset-

ben kérjük, hogy mindegyik feladatellátási hely adatait szíveskedjenek megadni. 

2. Az oktatási Igazolványokkal kapcsolatos adatok menüpontot kell választani. 

3. A telephely sorában található szerkesztés ikonra kattintva egy felugró ablakban adhatók meg az adatok. 

4. A számlázási nevet és bankszámlaszámot kötelező kitölteni, a diákigazolvány ügyintéző adatai pedig 

azért nagyon fontosak, mert az igénylésekkel kapcsolatos konkrét tájékoztatásokat, felhívásokat ezen 

kapcsolattartók részére küldjük meg.  

A számlázási név és cím, valamint a bankszámlaszám estében azon szervezet vagy fenntartó adatait kell 

megadni, amely szervezet a diákigazolvány igénylésekről kiállított számlákat fizetni fogja. Az önálló 

ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek esetében ezek a mezők nem szerkeszthetők, az adatok 

öröklődnek az ügyviteli helyről. 

A rövidített nevet a Hivatal előzetesen kitöltötte az intézmények nevéből képezve, de természetesen az 

általunk megadott rövidített név felülírható. Amennyiben módosítani szeretnék a rövidített nevet, a 

megadásnál az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 a rövidített név megjelenik a diákigazolványon és a tanulóknak/pedagógusoknak kiadott igazo-

láson 

 maximum 32 karakter hosszúságú lehet, lehetőség szerint 5 karakternél ne legyen rövidebb 

 nem azonos az intézmény, alapító okiratában megjelölt rövid névvel 

 az intézmény hivatalos nevéből kell képezni, nem lehet olyan megnevezés, amely semmilyen 

utalást nem tartalmaz az intézmény nevére 
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 nem lehet csak „Szakképzési Centrum”, „SZC” és ezek más rövidítése, mert így nem külön-

böztethető meg a többi Szakképzési Centrumtól 

 akkor is ki kell tölteni, ha az intézmény hivatalos neve nem több 32 karakternél. Ezen esetekben 

javasoljuk a hivatalos nevet bemásolni 

 a rövidített név ne tartalmazza a feladatellátási hely települését, mivel a település a rövidített 

név után feltüntetésre kerül a diákigazolványon. Amennyiben az intézmény vagy a 

feladatellátási hely hivatalos neve tartalmazza a települést, úgy az a rövidített névben is szere-

pelhet (pl. „Kaposvári SZC Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskolája” esetében a rövi-

dített név a „KSZC Barcsi Szakképző”) 

 nem tartalmazhat azonosítószámot 

 

Az adatok megadása és a mentés után az adatok átvezetése automatikusan megtörténik, és a megadott adatok a 

diákigazolvány intézményi nyilvántartásban is megjelennek. 

 

Diákigazolvány igénylő felület: 

 

A diákigazolványok igénylése a https://e-dig.kir.hu/ felületen lehetséges. A felület használatához jogosultságra 

van szükség, melyet az intézményi Mesterjelszó kezelő rendszerben lehet kiosztani az ügyintézők számára. A 

Mesterjelszó kezelőben az alábbi jogosultságokat kell beállítani. 

 IAR interfész publikusadat-lekérdezése 

 Elektronikusan igényelhet diákigazolványt 

A felület felhasználói kézikönyve az oldal tetején található piros linkre kattintva érhető el. Kérjük, hogy a mes-

terjelszóval rendelkező felhasználó mielőbb adja meg a fenti jogosultságot az ügyintézők részére, mert e nélkül 

nem lehetséges az igénylőfelület használata. 

 

Igazolás kiállításához használható felület: 

 

A diákigazolvány kiállításáig az intézmény a tanuló kérelmére igazolást állít ki, melyet a 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalról nyomtathat ki az ügyintéző. A felület használatához regisztrációra 

van szükség, melyet az oldalon található Intézmény regisztráció menüpont alatt lehet elvégezni. Az oldalon 

található útmutató végigvezeti a felhasználót a regisztráció folyamatán. A kinyomtatott adatlapot lehetőség sze-

rint faxon vagy szkennelve, email-ben kérjük megküldeni a gyorsabb feldolgozás érdekében. 

A feldolgozás után az Educatio munkatársai email-ben küldik meg a belépéshez szükséges jelszót. 

Ugyanezen a felületen van lehetőség az érvényesítő matricák megrendelésére, az igénylések, valamint a legyár-

tott igazolványok adatainak nyomon követésére is. 

 

Átmeneti időszak és korábban benyújtott igénylések rendezése: 

 

Addig az időpontig, amíg a tanulók és pedagógusok korábbi feladatellátási helyről történő átjelentése nem zárul 

le, a régi OM azonosítóhoz tartozó jogosultságok élnek. Kérjük, hogy azon tanulók részére, akiknek a diákiga-

zolvány igénylése a tanulói jogviszony bejelentési problémái miatt nem indítható el, szíveskedjenek igazolást 

kiállítani https://igenyles.diakigazolvany.hu felületen, ez előző pontban leírtak alapján.  

 

Kérjük, hogy a korábbi OM azonosítóhoz tartozó diákigazolvány igénylő felületen folyamatban lévő státuszú 

igényléseket szíveskedjenek mielőbb lezárni. A módosítandó igénylések közül azokat, amelyeket az intézmény 

vagy a jogosult közreműködése nélkül át lehet adni (pl. személyes adatok hibája miatt visszautasított igénylé-

sek) a Hivatal munkatársai átadják gyártásra. Az át nem adható igénylésekről részletes tájékoztatást küldünk az 

intézményeknek. 

Azon befizetetlen, de már számlába került igényléseket, amelyeket a korábbi fenntartó már nem fog befizetni, 

érvényteleníteni kell, és az új OM azonosítóhoz tartozó igénylő felületen újra el kell indítani a tanulói jogviszony 

bejelentése után. A korábbi fenntartóhoz befizetett diákigazolvány díjakat a fenntartó átadja az új fenntartó vagy 

pénzügyi szervezet részére, így a kiállított számla befizethető lesz. 
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Kérjük, hogy a fenti igénylések esetében kérjék az érvénytelenítést az igazolvany@oh.gov.hu email címen, mert 

ezt automatikusan a Hivatal nem tudja megtenni. 

 

Kérjük, hogy új igényléseket a korábbi OM azonosítóhoz tartozó felületen már ne indítsanak, mivel az igénylé-

sek mozgatása az egyes intézmények között nem lehetséges, ezen igényléseket minden esetben érvényteleníte-

nünk kell. 

 

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, 2015. szeptember 3. 

Üdvözlettel: 

 

 

 Sütöri Gyöngyi 

 főosztályvezető-helyettes 
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