
 

 

Tisztelt Hallgatók! 

 

A diákigazolvány-igénylés 

Neptun-rendszerben történő 

igénylésének menetéről az alábbi 

weboldalon tájékozódhat: 

http://www.uni-

nke.hu/hallgatoknak/diakigazolva

ny-igenyles-utmutato 

 

 

Diákigazolvány-igényléshez 

kapcsolódó általános információk: 

 

Okmányirodák listája: 

http://www.okmanyiroda.hu/ 

 

Diákigazolvány portál:  

http://www.diakigazolvany.hu/ 

 

OKTATÁSI HIVATAL  

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 

Személyes ügyfélszolgálat 

1122 Budapest, Maros utca 19-21. 

(Bejárat közvetlenül az utcáról) 

Az ügyfélfogadás rendje: 

 hétfőtől – csütörtökig 

 8-16:30 óráig,  

pénteken 8-14 óráig 

E-mail:  

igazolvany@oh.gov.hu; 

info@diakigazolvany.hu 

Telefon: +36-1/ 374-2100 

Fax: +36-1/374-2476 

Telefonos ügyfélszolgálat 

+36-1/266-77-33 

 

 

Központi Tanulmányi Iroda 

2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatási igazolványokról a 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet rendelkezik. 

Az oktatási igazolvány típusai 

Az oktatási igazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer specifikációnak 

megfelelő igazolvány, melynek fajtái 

 diákigazolvány, 

 pedagógusigazolvány, 

 oktatói igazolvány. 

Az oktatási igazolvány egyedi azonosítóval kezelt elektronikus adathordozó 

egységgel ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik. 

A diákigazolványra jogosultak köre 
Diákigazolványt igényelhet, aki hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A diákigazolvány igénylésének feltétele, hogy a hallgató 
szerepeljen az egyetem hallgatói nyilvántartásában. Az elkészült igazolvány 
érvényesítésének feltétele az adott félévre szóló aktív státusz bejegyzés az 
egyetem elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerében, a Neptun-
rendszerben.  

A diákigazolvány igénylésének menete 
1. lépés: Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap elkészítése az 
Okmányirodában, személyes adatok megadása után fénykép és aláírás minta 
készítése. 

2. lépés: NEK- adatlap adatainak egyeztetése a Neptun-rendszerben megadott 
adatokkal. 

3. lépés: a NEK- adatlapon lévő NEK- azonosító felhasználásával a diákigazolvány-
igénylés elindítása Neptun-rendszerben az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés 
menüpont alatt azzal, hogy első évfolyamra beiratkozó hallgatók esetében az 
igénylés elindítására csak a beiratkozást, a hallgatói jogviszony létesítést követően 
van lehetőség. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az igénylés 2016. január 1-től ingyenes. 

A diákigazolvány érvényessége 

Az Egyetem a diákigazolvány érvényességét, érvényesítő matrica felragasztásával 

végzi, mely tartalmazza érvényességének időtartalmát, a matrica sorszámát és az 

intézmény és kar betűkódját. Az érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány 

érvényességének határideje az őszi félév esetében március 31. illetve a tavaszi 

félévben október 31. Az elektronikus érvényesítés érdekében az Egyetem az 

érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az igényléshez 

alkalmazott elektronikus felületen keresztül az Oktatási Hivatal felé bejelenti. 

Azon hallgatók esetében, akik hallgatói jogviszonyukat szüneteltetik, az Egyetem 

nem továbbít diákigazolvány-igénylést az Oktatási Hivatal felé, illetve nem 

érvényesíti a hallgató diákigazolványát.  

A diákigazolvány visszaszolgáltatása 
362/2011. (XII.30) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján a hallgatói 
jogviszony megszűnését követően a hallgató köteles a diákigazolványát 
visszaszolgáltatni. Az igazolványokat a kari, karhoz nem tartozó intézeti tanulmányi 
osztályokon, valamint a doktori iskolákban lehet visszaszolgáltatni. A hallgatói 
jogviszony megszűnésekor bevont visszaszolgáltatott diákigazolványok helyett, 
jogosultsági vizsgálatot követően az Egyetem igazolást adhat ki, mely az őszi félév 
végén történő megszűnés esetén a megszűnést követő március 31. napjáig, a 
jogviszony tavaszi félév végén történő megszűnése esetén a megszűnést követő 
október 31. napjáig érvényes. Az igazolás az érvényességi időn belül ugyanazon 
kedvezmények igénybevételére jogosítja fel az igazoláson szereplő személyt, mint 
a diákigazolvány. 

 Diákigazolvány kedvezmények érvényesítése 

Az utazási kedvezményeket a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet szabályozza. 

http://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/tajekoztato-
diakkedvezmenyrol 
http://www.volanbusz.hu/hu/utazasi-
informaciok/jegyvasarlas/informaciok/kedvezmenyes-helykozi-berletek 
http://www.bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/ 
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