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Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
Az oktatási igazolványok igénylésével és az OKTIG rendszer használatával kapcsolatosan az
alábbiakra szeretném felhívni figyelmét.
Új beiratkozókkal kapcsolatos tudnivalók
Kérem, hogy az új beiratkozók diákigazolvány-igényléseit csak akkor küldjék be az OKTIG
rendszerbe, ha a tanulók adatait ellenőrizték a tanulmányi rendszerükben (KIRSZNY vagy
KRÉTA), az érvényes személyazonosításra alkalmas okmányok alapján; valamint ha a tanulót
már jogviszonyba helyezték, és a tanuló megjelenik az OKTIG rendszer Jogosult
menüpontjában azon a feladatellátási helyen, ahova a Szolgáltatási igénybevétel helye szerint
tartozik. Amennyiben a tankötelezettséget teljesítő jogviszony intézményének OM
azonosítója megegyezik a korábbi intézmény (pl. óvoda, általános iskola) OM
azonosítójával, úgy a diákigazolvány igénylés csak a Szolgáltatás igénybevételének kezdeti
dátumával indítható el az OKTIG felületen.
Az iskolát váltó tanulóknak mindenképpen új igazolványt kell igényelniük, mivel a
diákigazolvány az intézménnyel fennálló tanulói jogviszonyt is igazolja. Kérem, hogy ne
érvényesítsék a diákok korábbi intézményéből hozott diákigazolványát, csak abban az esetben,
ha a korábbi intézmény jogelődje az új intézménynek, vagy ha a tanuló ugyanazon intézmény
másik feladatellátási helyére kerül át, és az új, valamint a korábbi feladatellátási hely azonos
településen található.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a járványhelyzet miatt az okmányirodák korlátozott
személyes ügyfélfogadással működhetnek (nehezebb az időpontfoglalás), így a NEK adatlapok
beiratkozásra történő igénylése akadályokba ütközhet. A diákigazolvány-igénylés beküldhető
NEK adatlap nélkül, mivel a NEK azonosító már nem kötelező eleme az igénylésnek,
azonban a gyártó az igénylést a NEK adatlap hiánya miatt elutasítja, ezért kérem, hívják
fel a szülők figyelmét a NEK adatlap mihamarabbi pótlására. A beküldött diákigazolványCím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
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igénylés alapján a szülő kérésére az ügyintézőnek „a diákigazolvány elkészültéig kiállítható
igazolást” kell kinyomtatnia az OKTIG felületéről. Az igazolás a járványhelyzetre tekintettel
szkennelt formában is megküldhető a szülő részére, azonban az csak kinyomtatva használható
a kedvezmények igénybevételéhez.
Tekintettel arra, hogy az új beiratkozók 2021. szeptember 1. napjával kezdik meg
tanulmányaikat az új oktatási intézményben, a 2021 tavaszán-nyarán elkészült
diákigazolványaikat a 2021/2022. tanévkezdés időpontjától kérem kiosztani.
Tájékoztatás, kommunikáció
Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos
kérdése lenne, szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy
Hivatalunknak küldött levelében minden esetben tüntesse 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
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