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Minden felsőoktatási intézmény ügyintézője 

részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Ügyintéző Asszony/Úr! 

 

Az oktatási igazolványokkal kapcsolatosan az alábbiakat hozom szíves tudomására. 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 

12. §-a szerint a közlekedési szolgáltatók 2022. június 30. napjáig elfogadják a köznevelésben 

a 2019/2020-as és 2020/2021-es tanév érvényesítő matricájával, a felsőoktatásban pedig a 

2019/2020-as tanév I. és II. féléves matricájával, a 2020/2021-es tanév I. és II. féléves 

matricájával, illetve a 2021/2022-es tanév I. féléves matricájával érvényesített 

diákigazolványokat. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a fenti határnap után a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

esetében a 2021/2022. tanév II. félévére szóló érvényesítő matricával ellátott 

diákigazolvánnyal vehetők igénybe az utazási és egyéb kedvezmények. 

Kérem, erre tekintettel ellenőrizzék, hogy az Önök intézményével aktív jogviszonyban álló 

hallgatók diákigazolványának érvényesítése a jelzett tanulmányi időszakra megtörtént-e. 

Amennyiben nem, úgy szíveskedjenek az érvényesítést fenti határidőig elvégezni, hogy a 

hallgatókat ne érje hátrány. 

Kérem, azon hallgatók esetében is végezzék el a diákigazolványok érvényesítését, akiknek a 

jogviszonya az intézménnyel a 2021/2022. tanév II. félévének végén megszűnik. Az oktatási 

igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (4) b) bekezdése szerint 2022. 

október 31-ig ezen személyek is jogosultak a diákigazolvánnyal igénybe vehető 

kedvezményekre. 

Tájékoztatás, kommunikáció 

Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos 

kérdése lenne, szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy 
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Hivatalunknak küldött levelében minden esetben tüntesse fel az intézmény OM azonosító és 

feladatellátási hely kódját vagy OKH kódját.  

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat 

Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 

E-mail: igazolvany@oh.gov.hu; 

Honlap: www.diakigazolvany.hu; www.oktatas.hu  

Telefon: +36-1/374-21-57 

 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus időbélyeg szerint. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Sütöri Gyöngyi 

főosztályvezető 
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