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Ezúton küldjük intézményük részére a 2012/2013. tanévre szóló, közoktatási diákigazolvány 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. 

 

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

 Azon tanulók tankötelezettsége, akik a 2012/2013. tanévben (vagy később) kezdik meg tanulmányaikat a 9. évfo-

lyamon, 16 éves korig tart. Akik e tanévnél korábban kezdték meg a 9. évfolyamon tanulmányaikat, 18 éves koru-

kig tankötelesek. Tekintettel azonban arra, hogy a közlekedési társaságok alkalmazottainak nem áll módjában el-

lenőrizni a tanulmányok folytatására vonatkozó adatokat, a várható indokolatlan pótdíjazások elkerülése végett ér-

demes azoknak a diákoknak az igazolványát érvényesítő matricával ellátni, akik 1996. szeptember 1. előtt szület-

tek, és így 2012. szeptember 1. előtt betöltik (betöltötték) a 16. életévüket. 

 A kiadott matricák sorszámáról feltétlenül vezessenek nyilvántartást és elektronikus formában (Excel tábla) küld-

jék meg az info@diakigazolvany.hu címre legkésőbb 2012. november 12-ig. 

 Az érvényesítő matrica felragasztása az új típusú NEK-es diákigazolványokra kizárólag a diákigazolvány hátolda-

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

 A matricák színe a 2012/2013 tanévben a közoktatásban kék; a biztonsági elem pedig az eddig használt hologram 

helyett egy 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: 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat 

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, 2012. augusztus 31. 

 

Tisztelettel: 

 

 dr. Princzinger Péter s. k. 
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