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Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan 2021. február 12. napján kihirdetésre került a
Kormány 63/2021. (II.12.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az
ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm.
rendelet módosításáról.
A Korm. rendelet 1. § szerint, „A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre
vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a magyar hatóság által kiállított,
Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve különösen a forgalmi
engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény
89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is –, valamint a
közreműködő intézmény által kiállított, diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások
a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.””
A fenti rendelkezés értelmében, a 2020. november 4-én vagy azt követően, a veszélyhelyzet
megszűnéséig kiállított, illetve kiállításra kerülő, diákigazolványra való jogosultságról
szóló igazolások a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek, a
kiállított igazoláson megjelenő érvényességi időtől függetlenül.
A hatályos jogszabályok, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési
szolgáltatásokért felelős szakterületével történt egyeztetések alapján a tanulók a veszélyhelyzet
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megszűnését követő 60 napig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket a 2019/2020.
tanévben kiadott érvényesítő matricákkal. A kedvezményt azon tanulók is a
meghosszabbított időtartamig vehetik igénybe, akiknek a jogviszonya a 2019/2020. tanévben
lezárult, és rendelkeznek diákigazolvánnyal.
A 2020/2021. tanéves köznevelési érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokkal igénybe
vehető kedvezményekre való jogosultság vége, a jelenleg rendelkezésre álló információk
szerint az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelően 2021. október 31.
Azon tanulók részére, akiknek bármilyen okból nem sikerült diákigazolvány-igénylést
beküldeni, de aktív jogviszonnyal rendelkeznek, az OKTIG rendszerből szükséges a megfelelő
igazolást kiállítani (technikai igazolás). Az igazolásokat a közlekedési szolgáltatók továbbra is
elfogadják akkor is, ha nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmaznak, mivel azokat az aláírás,
pecsételés után szkennelve küldték meg a jogosultaknak. Felhívom figyelmét, hogy a
közlekedési szolgáltatók az igazolást elektronikus formában (pl. mobilon felmutatva) nem
fogadják el, ezért a tanulóknak mindenképpen ki kell nyomtatni az igazolást az utazási
kedvezmény igénybevételéhez.
Tájékoztatás, kommunikáció:
Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos
kérdésük lenne, szíveskedjenek azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy
Hivatalunknak küldött levelükben minden esetben tüntessék fel az intézmény OM azonosító és
telephely 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.
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