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Tisztelt Ügyintéző Asszony/Úr! 

Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan 2020. november 13. napján kihirdetésre ke-

rült a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabá-

lyok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet.  

 

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, „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 ve-

szélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű ok-

mányokat is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.” 

 

A fent említett rendelkezés, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési 

szolgáltatásokért felelős szakterületével történt egyeztetések alapján, mindazon aktív vagy le-

zárt jogviszonnyal rendelkező hallgatók (a jogviszony lezárása a 2019/2020. tanévben történt), 

és a 2020/2021. tanév I. félévében passzív félévvel rendelkező hallgatók, akinek a diákigazol-

ványára a 2019/2020. I féléves vagy 2019/2020. II. féléves vagy 2020/2021. I. féléves érvénye-

sítő matrica került felragasztásra a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetik 

igénybe az utazási kedvezményeket. 

 

Azon hallgatók részére, akiknek: 

 bármilyen okból nem sikerült diákigazolvány-igénylést beküldeni, de aktív jogviszonnyal 

és képzéssel, valamint aktív félévvel rendelkeznek, vagy  
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 a hallgató jogviszonya és féléve aktív, de az előző félévekben passzív félév miatt sem a 

2019/2020. I. féléves, sem a 2019/2020. II. féléves, sem a 2020/2021. I. féléves matrica nem 

került felragasztásra a diákigazolványára,  

 

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 hallgatóknak mindenképpen ki kell nyom-

tatni az igazolást az utazási kedvezmény igénybevételéhez. Kérem, hívják fel a hallgatók fi-

gyelmét, hogy lejárt érvényességű igazolással nem lehet igénybe venni az utazási kedvezmé-

nyeket, az igazolások továbbra is csak a jogszabály rendelkezése szerinti időtartamig (a kiállí-

tástól számított 60 napig) érvényesek. 

 

Az egészségügyi szolgáltatásra (TB) való jogosultság nem hosszabbodik meg a fenti rendel-

kezések nyomán, tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, vala-

mint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény ezt a jogosultságot a diákiga-

zolványra való jogosultsághoz és nem a diákigazolvány érvényességéhez köti.  

 

Az iskolaszövetkezeti munkavégzés tekintetében az elfogadás nem egységes, jelenleg megbe-

széléseket folytatunk az iskolaszövetkezeteket összefogó szervezetekkel annak érdekében, 

hogy a diákigazolványok elfogadása egységesen történjen. Az egyeztetés eredményéről további 

tájékoztatást küldünk. 

 

A fenti rendelkezések függetlenek attól, hogy az igazolvány régi (kék színű) vagy új típusú, 

tartalmaz-e oktatási azonosítót vagy sem. 

 

Az oktatási azonosítószámot nem tartalmazó régi típusú diákigazolványok az OKTIG ren-

delet szerint legfeljebb 2020. március 31. napjáig voltak érvényesíthetők, azaz a 2019/2020. 

tanév 1. és 2. féléves matricája volt felragasztható ezen igazolványokra. A 2020/2021/1. félévé-

ben ezek a kártyák már nem érvényesíthetők, de a fentieknek megfelelően ezekkel a kár-

tyákkal is a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetik igényben az utazási ked-

vezményeket a jogosultak. Tekintettel arra, hogy ezen igazolványok többségét az oktatási azo-

nosító hiányában nem tudtuk migrálni az OKTIG rendszerbe, a felragasztott érvényesítő mat-

rica lejelentésére nincs lehetőség.  

 

Kérem, hogy azon hallgatókat, akik oktatási azonosítószámot nem tartalmazó régi típusú 

diákigazolvánnyal rendelkeznek, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy mielőbb készíttessenek 

NEK adatlapot és nyújtsanak be új diákigazolvány igénylést, mert a veszélyhelyzeti intézkedé-

sek megszűnése után (a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 nap letelte után) ezek a kár-

tyák már nem lesznek használhatók. 
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Az igazolványok cseréjét automatikusan nem tudjuk elvégezni, minden érintett hallgatónak igé-

nyelnie kell az új igazolványt. 

 

Tájékoztatás, kommunikáció: 

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

dése lenne, szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy Hivatalunk-

nak küldött levelében minden esetben tüntesse fel az intézmény 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.  

 

Üdvözlettel: 

 

Sütöri Gyöngyi 

 főosztályvezető 
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