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Felsőoktatási intézmény ügyintézője 

részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Ügyintéző Asszony/Úr! 

Ezúton szeretném felhívni figyelmét a 2021/2022. tanév I. félévét érintő, veszélyhelyzettel 

összefüggő diákigazolvány érvényességgel kapcsolatos tudnivalókra. 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos – jelenlegi és várható – szabályozásra való tekintettel kérem, 

hogy a hallgatók diákigazolványát, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendeletben (a továbbiakban: OKTIG rendelet) szereplő határidőig, legkésőbb 2021. 

október 31. napjáig szíveskedjen érvényesíteni a 2021/2022. tanév 1. félév érvényesítő 

matricájával, annak érdekében, hogy a kedvezményekre jogosultak legyenek.  

Felhívom továbbá figyelmét a diákigazolványon megjelenő ’Igazolvány érvényessége’ mezőre. 

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a kártyáján ez az évszám 2020. vagy az előtti, mindenképpen 

új diákigazolványt kell igényelni (aktív jogviszony esetén) a 2021/2022. tanévben, mivel az 

OKTIG rendelet szerint:  

„3. § (1) Az oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. 

év március 31. napjáig, a köznevelésben, illetve a szakképzésben legfeljebb a kiállítás napjától 

számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.” 

A 2020. vagy az előtti igazolvány érvényességi évszámmal rendelkező diákigazolványokra 

nem lehet 2021/2022. tanéves érvényesítő matricát ragasztani. 

A gyártó rendszerében feltorlódott diákigazolvány-igénylések miatt előfordulhat, hogy az 

OKTIG rendszer Igazolvány menüpontjában és a Tanulmányi rendszerben még nem jelennek 

meg az elkészült és kipostázott diákigazolványok (a kapcsolódó igénylés még Gyártásra átadva 

státuszban van az OKTIG rendszer Igénylés menüpontjában). Kérem, hogy lehetőség szerint 

ezen igazolványokat is juttassa el a jogosultakhoz! 

Felhívom figyelmét, hogy a kiosztott matricákat csak akkor lehet rögzíteni a Tanulmányi 

rendszerben, ha a kártya már megjelenik, ezért kérem, hogy a kártyaadatok OKTIG rendszerben 
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és Tanulmányi rendszerben történő megjelenéséig egy külön táblázatban rögzítse az érintett 

diákigazolványokhoz kiosztott érvényesítő matrica sorszámát és a kiosztás dátumát a későbbi 

rögzítés érdekében. 

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

kérdése lenne, szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem, hogy a személyes 

adatokat is tartalmazó megkereséseket kizárólag az Eduline (OHajtó) alkalmazáson keresztül 

küldje meg hivatalunknak. Kérem továbbá, hogy Hivatalunknak küldött levelében minden 

esetben tüntesse fel az intézmény OKH kódját. 

Elérhetőségeink: 

Oktatási Hivatal  

Oktatási Nyilvántartási Központ 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

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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