
Adatlap diákigazolvány-igényléséhez külföldön tanuló magyar állampolgárok részére 

 

Kérelmező adatai1: 

Viselt név: .......................................................................................................................................................................  

Születéskori név:.............................................................................................................................................................  

Anyja születéskori neve: .................................................................................................................................................  

Születési hely:  ................................................................................  Születési idő: ........................................................  

Kérelmező kapcsolata az igénylővel: 

☐ Szülő/Gyám/Törvényes képviselő ☐ Jogi képviselő 

☐ Egyéb:  .....................................................................................................................................................................  

 

Jogosult személyes adatai: 

Születéskori név:.............................................................................................................................................................  

Viselt név: .......................................................................................................................................................................  

Anyja születéskori neve: .................................................................................................................................................  

Születési hely:  ................................................................................  Születési idő: ........................................................  

Oktatási azonosító szám2:  .................................................  Állampolgárság:  ...............................................................  

NEK azonosító3: ...........................................................  Telefon: ..................................................................................  

E-mail-cím: .....................................................................................................................................................................  

Igénylő lakcím adatai: 

Magyarországi lakóhely4: irányítószám. ............................... település ........................................................................  

utca, házszám ............................................................................. emelet, ajtó ...............................................  

Magyarországi tartózkodási hely5: irányítószám. ................ település ........................................................................  

utca, házszám ............................................................................. emelet, ajtó ...............................................  

Külföldi lakcím6: ország .............................. irányítószám ............... település ..............................................................  

utca, házszám ............................................................................. emelet, ajtó ...............................................  

                                                           
1 Amennyiben saját részre igényel diákigazolványt, úgy nem szükséges kitölteni a kérelmező adatait, ebben az esetben a kérelmező megegyezik a jogosulttal 
2 Amennyiben rendelkezik oktatási azonosító számmal 
3 A NEK adatlapon található azonosítószám 
4 Csak a lakcímkártyán szereplő lakóhely lehet 
5 Csak a lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely lehet 
6 Csak akkor töltendő, ha bejelentett magyarországi címmel nem rendelkezik 



A diákigazolványon ezt a címet kívánom szerepeltetni: 

☐ lakóhely  ☐ tartózkodási hely ☐„Külföldi lakcím” felirat7  

A diákigazolvány átvételére vonatkozó információk: 

☐ személyes átvétel    ☐ postázás lakóhelyre    ☐ postázás tartózkodási helyre    ☐ postázás külfödi címre 

☐ postázás értesítési címre8: irányítószám. ........................... település ........................................................................  

utca, házszám ....................................................................................... emelet, ajtó  ..............................................  

 

Intézményi adatok: 

Intézmény típusa: ☐ Köznevelési intézmény  ☐ Felsőoktatási intézmény  

Képzési forma: ☐ nappali ☐ esti  ☐ levelező ☐ távoktatás  

 

Nyilatkozatok: 

☐ A honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom9. 

☐ Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gyermek szülője, törvényes képviselője, gyámja 

vagyok és a szülői felügyeleti jogot gyakorolom. 

☐ Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal a jogosult e-mail-címét, telefonszámát kapcsolattartási célból kezelje. 

Tájékoztatás: 

Az Oktatási Hivatal az igénylő személyes adatait az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. 

§, 3/A.§ (2) bekezdésének 5. pontja és 3/C. § alapján, oktatási azonosító szám létrehozása céljából kezeli. 

Csatolt mellékletek: 

☐ NEK adatlap  

☐ iskolalátogatási igazolás / jogviszonyigazolás  

☐ meghatalmazás 

 

 

 

 

 

Kelt.:  ...............................................................................   ...................................................................  

 kérelmező/jogosult aláírása 

                                                           
7 Csak akkor töltendő, ha bejelentett magyarországi címmel nem rendelkezik 
8 A lakcímkártyán nem szereplő magyarországi cím 
9 https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/oktig_adatkezelesi_tajekoztato  

    

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/oktig_adatkezelesi_tajekoztato

