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tos tudnivalókról 

 

   
Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! 

 

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

 

Digitális hitelesítés: 

 

2013. január 1. napjától hatályba lépnek az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rende-

letnek (a továbbiakban: Rendelet) az igénylések digitális hitelesítésére vonatkozó rendelkezései. Azonban a 

rendelkezések alkalmazására sem a diákigazolvány rendszer, sem az intézmények nem készültek fel, így a 

digitális hitelesítés bevezetésére január 1. napjától nem kerül sor. Az igényléseket továbbra is a korábban 

megszokott módon, az igénylés elektronikus beküldésével és a fedőlap postázásával továbbíthatják a Hivatal 

részére. A fedőlapokat a következő címre kérjük postázni: 

 

Oktatási Hivatal, 1964 Budapest. 

 

Az igénylésekkel kapcsolatosan csak a fedőlapok postázására van szükség, a NEK adatlapokat nem kell be-

küldeni a Hivatalba, ezeket visszapostázni nem tudjuk, megsemmisítjük.  

 

Egyéb tudnivalók: 

 

Tájékoztatom, hogy a Rendelet alapján az intézménynek a jogosult diákigazolvány iránti igényének bejelen-

tésétől és a díj befizetésétől számított 8 napon belül kell az igénylést továbbítania a diákigazolvány rendszer-

be. Kérem a jogszabályi határidő betartását. 

 

Kérjem, hogy a benyújtott igénylések státuszát szíveskedjenek figyelemmel kísérni az igénylő felületen, és 

szükség esetén végezzék el a hibás igénylések tanulói adatainak javítását a KIR-ben, majd a KIR visszaiga-

zolása után az igénylő felületen szíveskedjenek módosítási igényt beküldeni. A módosítási igény beküldése 

nem helyettesíthető új igénylés feladásával, mivel egy tanulónak csak egy folyamatban lévő igénylése lehet. 

A diákigazolványokat megszemélyesítő szervezet a NEK adatlapon szereplő adatokat várja az igénylésben, 

és csak karakteres egyezés esetén fogadja be az igénylést. Kérem, hogy a KIR adatait a NEK adatlap alapján 

szíveskedjenek módosítani. Amennyiben a NEK adatlapon hibás vagy a jogosult okmányától eltérő adat 

szerepel, azt a jogosultnak kell az okmányirodában javíttatnia. 

 

Kérem, hogy szíveskedjenek ellenőrizni az igénylő felület számlákat megjelenítő részében a kiállított elekt-

ronikus számlák státuszát (a megfelelő szűrési feltételek beállításával az összes számla megjeleníthető), és 

amennyiben olyan tartozó státuszú számlát találnak, amelyet az intézmény már átutalt a Hivatal részére, úgy 

az átutalási bizonylat képét – rávezetve a számla sorszámát – szíveskedjenek megküldeni az 

igazolvany@oh.gov.hu email címre. Kérem, hogy a kiállított számla végösszegénél kevesebbet ne utalja-

nak át. Ha a kiállított számlában szereplő igénylések jogosultjai már nem az intézmény tanulói, vagy más 
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okból szükséges az igénylés érvénytelenítése, azt a számla befizetése előtt kérjék email-ben az 

igazolvany@oh.gov.hu email címen. 

 

Érvényesítő matrica sorszámok nyilvántartása: 

 

Kérem, hogy a kiadott érvényesítő matricák sorszámairól feltétlenül vezessenek nyilvántartást, és azt elekt-

ronikus formában (kizárólag Excel táblázat) küldjék meg az info@diakigazolvany.hu címre, legkésőbb a 

matrica felhasználásától számított 1 hónapon belül. A táblázatban a következő adatok feltétlenül szerepelje-

nek: az intézmény OM azonosítója és telephely kódja, a tanuló neve, oktatási azonosító száma, a diákigazol-

vány sorszáma, a tanulónak kiadott érvényesítő matrica sorszáma és a matrica átvételének dátuma. Ameny-

nyiben a matrica sorszámokat tartalmazó listát már megküldték a hivatal részére, akkor nem szükséges újra-

küldeni. 

 

 

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. 

 

Tájékoztatom, hogy a 2011. évben még a hagyományos igénylőlapos folyamatban benyújtott igénylés díja 

után az intézményt illető 70 Ft / igazolvány díj kifizetésére leghamarabb 2013 tavaszán kerülhet sor. 

 

Tájékoztatás, kommunikáció: 

 

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. december 20. 

 

  

Üdvözlettel: 

 Sütöri Gyöngyi 

  főosztályvezető-helyettes 
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