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csolatos tanév eleji tud-

nivalókról 

 

   

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! 

 

A tanévkezdés kapcsán az oktatási igazolványokkal kapcsolatosan a következőkre szeretném felhívni szíves 

figyelmét. 

 

Igazolás kiadása: 

Az ideiglenes diákigazolvány helyett kiadható igazolás nyomtatása a https://igenyles.diakigazolvany.hu olda-

lon 2012. szeptember 10. napjától használható teljes körűen. A felületen az alábbi változások érhetők majd 

el: 

 a diákigazolvány elkészültéig kiállított igazolás esetében a korábban megadható vonalkód helyett a 

jogosult oktatási azonosítóját kell megadni, és az oktatási azonosítót tartalmazó aktív igénylés adatai 

alapján kerülnek kitöltésre az igazolás mezői. 

 tekintettel arra, hogy a diákigazolvány-igénylésben magyar lakóhely, illetve tartózkodási hely esetén 

nem lehetséges a lakcím megadása, az igazolásban a lakcím mező kitöltendő mezőként szerepel. Ké-

rem, hogy ezt a mezőt a lakcímkártya adatai alapján szíveskedjen kitölteni. 

 a diákigazolvány-igénylés beküldése után a „jogviszony adatok ellenőrizve” státuszba került igény-

lésekről lehetséges az igazolás nyomtatása. Az igénylés a beküldéstől számított legfeljebb fél órán 

belül ebbe a státuszba (vagy hiba esetén hibastátuszba kerül), így hibátlan igénylés esetén az igazolás 

a beküldéstől számított legfeljebb fél órán belül kinyomtatható 

 

Igénylés státuszának nyomon követése: 

A https://igenyles.diakigazolvany.hu felület főoldalán a jogosult oktatási azonosítójának megadásával lehető-

ség nyílik a jogosultak részére az igénylés aktuális státuszának megtekintésére. Így az intézmény mellett a 

jogosult is értesül arról, ha az igénylése hibás státuszba vagy kipostázásra került. A felület 2012. szeptember 

10. napjától lesz elérhető. Kérem, hogy a jogosultak tájékoztatásával segítse a Hivatal munkáját. 

 

Igénylő felület: 

Az igényléshez használt alkalmazás frissítésére 2012. augusztus 23-24-én került sor. A felületen a következő 

változások állnak rendelkezésre. 

 az igénylésnél nem lehetséges a továbbiakban a vonalkód megadása 

 a lakcím megadása csak abban az esetben lehetséges, ha a jogosult csak külföldi lakcímmel rendel-

kezik. Amennyiben a külföldi lakcím megjelölést választja az ügyintéző, úgy az igazolványra lakcím 

nem, csak a „külföldi cím” felirat kerül. Emiatt kérem, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy ameny-

nyiben a jogosult rendelkezik magyarországi lakcímmel (lakóhely vagy tartózkodási hely), úgy a fe-

lületen a megfelelő cím típus kiválasztásával jelezze ezt. 

 az igénylőfelületen a frissítés után láthatóvá váltak a gyártó által visszaküldött igénylési státuszok, 

így az „átvétel gyártásra”, a „gyártás visszautasítva” vagy a „postázva” státusz. A visszautasítás 

oka leggyakrabban az, hogy az igénylés adatai eltérnek a NEK adatlapon szereplő adatoktól. Kérem, 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/
https://igenyles.diakigazolvany.hu/


2 

 

hogy visszautasítás esetén szíveskedjenek az adatokat ellenőrizni, a KIR-ben a szükséges javítást el-

végezni, és az igényléshez módosító kérelmet beküldeni. 

Számlázás: 

A számlázással kapcsolatosan a korábbiakhoz hasonlóan felhívom figyelmét, hogy a diákigazolványok díjá-

nak Oktatási Hivatalt illető részéről a Hivatal az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) Korm. 

rendelet 39.§ (5) bekezdése szerint elektronikus számlát állít ki, melyet az igényléshez használt alkalmazás-

ban lehetséges megtekinteni. Az elektronikus számla helyett papír alapú számlát nem áll módunkban kiállí-

tani. 

Ismételten felhívom figyelmét a közlemény rovat pontos kitöltésének fontosságára. A közleményben „csak” 

az elektronikus számla sorszámát kell feltüntetni (v01h-val kezdődő karaktersorozat). Amennyiben az Ön 

intézménye a Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámláról utal, abban az esetben kérem, hogy az utalást 

követően, az utalás tényét a bizonylat elektronikus másolatának az igazolvany@oh.gov.hu email címre törté-

nő elküldésével igazolni szíveskedjen. Erre a hatékonyabb ügyintézés miatt van szükség. 

Az elektronikus számla kiállításához elengedhetetlen a vevő (intézmény) adószámának megadása. Kérem, 

hogy amennyiben a felületen az adószám megadását még nem tette meg, úgy a 

http://w3.kir.hu/kir_int_diakig/belep.aspx felületen szíveskedjen azt rögzíteni. 

 

Át nem vett diákigazolványok: 

A lakcím elégtelensége, vagy egyéb okok miatt át nem vett küldemények az Oktatási Hivatalhoz érkeznek 

vissza. Az igazolványok átvételével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet felvilágosítást: 

E-mail: igazolvany@oh.gov.hu vagy info@diakigazolvany.hu  

Telefon: +36-1-374-2157 vagy +36-1-266-7733 

 

Az intézmény rövid neve: 

A diákigazolványra kerülő rövid nevek (32 karakterből álló név) adatbázisát a Hivatal felülvizsgálta, és ahol 

a rövid név nem adott értelmes olvasatot, vagy egyéb okból nem volt megfelelő, ott a Hivatal felülírta azt. 

Ezzel párhuzamosan a http://w3.kir.hu/kir_int_diakig/belep.aspx intézményi diákigazolvány adatmódosító 

felületen letiltottuk a rövid név áttöltését az adatbázisba. Kérem, hogy amennyiben az intézmény Hivatal 

által kialakított rövid neve nem megfelelő, azt a fenti elérhetőségeken jelezze. Az intézményi rövid nevet a 

https://igenyles.diakigazolvany.hu felületre belépve a Statisztikák menüpontban az Adatlap menü választásá-

val ellenőrizheti. 

 

Az általános iskolát befejezett tanulók kijelentése a KIR-ből 

Tekintettel arra, hogy a diákigazolvány igényléséhez feltétel a tanuló KIR-ben lejelentett jogviszonya az 

igénylést továbbító intézménnyel, kérem, hogy az általános iskolát befejezetett tanulókat haladéktalanul szí-

veskedjenek a KIR-ből kijelenteni, hogy a középiskola a bejelentést megtehesse. 

 

Budapest, 2012. szeptember 6. 

 

 Üdvözlettel: 

 

 Sütöri Gyöngyi 

  főosztályvezető-helyettes 

mailto:igazolvany@oh.gov.hu
http://w3.kir.hu/kir_int_diakig/belep.aspx
mailto:igazolvany@oh.gov.hu
mailto:info@diakigazolvany.hu
http://w3.kir.hu/kir_int_diakig/belep.aspx
https://igenyles.diakigazolvany.hu/

