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2. számú melléklet 
 
A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 

 

Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE  
összeállítja az igénylési csomagot és elektronikus 
aláírással beküldi a Központi Feldolgozó 
Rendszerbe.

 
A KÖZPONTI FELDOLGOZÓ 
RENDSZER ellenőrzi a beérkezett 
diákigazolvány igényléseket. 

Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE 
díjmentesen igazolást állít ki a tanuló 
kérésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az INTÉZMÉNY 
ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba 
alapján új igénylést indít el a javított 
adatokkal és a hibás igénylést törli 

A KÖZPONTI FELDOLGOZÓ 
RENDSZER az igénylés státuszát 
megfelelő hibával jelzi az igénylő-
felületen. 

A KÖZPONTI FELDOLGOZÓ 
RENDSZER frissíti az igénylés adatait 
a személyes adatok alapján. 

Az INTÉZMÉNY ÜGYINT ÉZ ŐJE a 
hibaüzenetben leírtak alapján Módosító 
igényt (kérelmet) indít el. 

A KÖZPONTI FELDOLGOZÓ 
RENDSZER az igénylés státuszát 
megfelelő hibával jelzi az 
igénylőfelületen. 

I 
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3. számú melléklet 

 
Igazolás oktatási igazolványra jogosultságról Igazolás 

Igazolás sorszáma: .................  

1.  A jogviszonyt igazoló intézmény 
a)  neve: 
b)  székhelyének címe: 
c)  az oktatás, képzés tényleges helyének címe (ha az eltér a székhely címétől):1 

2.  Igazolás típusa: 
diákigazolvány helyett kiállított 
pedagógusigazolvány helyett kiállított 
oktatói igazolvány helyett kiállított 

3. A jogosult 
a)  neve: 
b)  születési helye és ideje: 
c)  Nktv.-ben meghatározott azonosító száma: 

d)  lakcíme2 
e)  tanuló esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje: nappali esti 
levelező távoktatás más sajátos 

4.  Az igazolás kiállításának oka3: 
a)  az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van 
b)  a tanulói jogviszony megszűnt, de a diákigazolványra való jogosultság fennáll 
c)  az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 

bekezdése alapján diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás 

5.Az igazolás kiállításának célja4: igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványról 
szóló kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére az 

5. pontban meghatározott kedvezmények igénybevételére a 6. pontban meg határozott 
időpontig jogosult 

6.Az igazolás érvényességének ideje5: ..............(év) ........... (hó) .............. (nap) 
 .............................. (település neve), (év) (hó) (nap) 

bélyegző lenyomata 

az intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása

                                                             
'Az alapító okiratban szereplő azon telephely címe, ahol a tanuló iskolai oktatásban részesül. Ha a tanuló több feladat-ellátási helyen veszi igénybe az 
oktatást, akkor azt a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul. 
2Az utazási kedvezmény igénybevétele szempontjából érintett lakcím lehet az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe. 
3A megfelelő rész aláhúzandó! 
4Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg! 
5Az igazolás érvényességi ideje a 4) pont a) és c) alpontja esetén 60 nap. A 4. b) pont esetén a kiadott igazolás érvényességi ideje a jogviszony I. félév 
végén történő megszűnése eseten a megszűnést követő március 31. napja, a jogviszony II. félév végén történő megszűnése esetén a megszűnést követő 
október 31. napja. 
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          4. számú melléklet 

Jegyzőkönyv oktatási igazolványok megsemmisítéséről 

Intézmény neve:  _______________________  

Sorszám:  _____________________________  

A jegyzőkönyv felvételének ideje: ________________________________  

helye:________________________________  

Jelen vannak: 

Igazoljuk, hogy a mai napon az alábbi sorszámú oktatási igazolványokat (diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány) darabolással megsemmisítettük: 

-  diákigazolványok sorszámainak felsorolása: 

 

-  pedagógusigazolványok sorszámainak felsorolása: 

 

Összesen ... (számmal), azaz .................................... (szöveggel) darab oktatási igazolvány: 

- ...........................................................................  ebből összesen ... (számmal), azaz ( 

szöveggel) darab diákigazolvány; 

- ...........................................................................  ebből összesen ... (számmal), azaz

................................................................................... (szöveggel) darab pedagógusigazolvány; 

megsemmisítésére került sor. 

Szigetszentmiklós, .. . év ... hó . . nap. 

(aláírások)
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5. számú melléklet 

 
 

Jegyzőkönyv diákigazolvány érvényesítő matrica megsemmisítéséről 

Intézmény neve:  _______________________  

Sorszám:  _____________________________  

A jegyzőkönyv felvételének ideje: ________________________________  

helye: ________________________________  
 

Jelen vannak: 

 

 

Igazoljuk, hogy a mai napon ... (számmal), azaz ............................ (szöveggel) darab a / ............ 
tanévben használható, fel nem használt érvényesítő matricát darabolással megsemmisítettük. 

Szigetszentmiklós, .. . év ... hó . . nap. 

(aláírások)
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6. számú melléklet 

 
 

Bejelentés állandó vagy ideiglenes diákigazolvány / pedagógusigazolvány/ igazolás 
elvesztéséről, megsemmisüléséről, megrongálásáról 

Alulírott, ......................................  (tanuló/pedagógus neve) (születési hely:  ................................... , 

születési idő:  ..............  év   hó ... . nap) ezúton büntetőjogi felelősségem tudatában 

bejelentem, hogy a részemre kiadott..................................  sorszámú diákigazolvány/

 .......................................................................................... pedagógus 

igazolvány / igazolás elveszett / megsemmisült / megrongálódott.* 

Bejelentésemhez mellékelem az ugyanerről szóló rendőrségi jegyzőkönyv másolatát. 

*A nem kívánt rész törlendő. 

Szigetszentmiklós,  év hó ... . nap. 

(a bejelentő aláírása)
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7. számú melléklet 

 
 

Diákigazolvány érvényesítésének nyilvántartása 

Intézmény neve 

Intézményi 
OM 

azonosító 
szám 

Diák 
igazolvány 

kódja 

Diákigazolvány 
birtokos tanuló 

neve 

Diákigazolvány 
birtokos tanuló 

oktatási azonosító 
száma 

Diákigazolvány 
sorszáma 

(=kártyaszám, az 
igazolvány 10 

számjegyű egyedi 
azonosító száma) 

Kiadott 
diákigazolvány 

érvényesítő 
matrica 

sorszáma 

Diákigazolvány 
érvényesítő matrica 

vagy tanuló 
meghatalmazottja 

általi átvétel dátuma 

Diákigazolvány 
érvényesítő matricát 
átvevő tanuló vagy 
meghatalmazottja 

aláírása 
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8.számú melléklet 

 
Diákigazolvány érvényesítő matrica nyilvántartása 

 

Intézmény neve 

Intézményi 
OM 

azonosító 
szám 

Diák 
igazolvány 

kódja 

Diákigazolvány 
érvényesítő 

matrica 
megrendelés 

dátuma 

Diákigazolvány 
érvényesítő 

matrica átvétel 
dátuma 

Kiadott 
diákigazolvány 

érvényesítő 
matrica 
sorszám 

tartománya 

Fel nem használt 
diákigazolvány 

érvényesítő 
matrica sorszám 

tartománya 

Fel nem használt 
diákigazolvány 

érvényesítő matricák 
megsemmisítésének 

dátuma 

 
 

      

        

        

        


