A diákigazolványról dióhéjban
(362/2011- XII.30. Kormányrendelet alapján)
Jogosultság:
 A tanulónak csak egy diákigazolványa lehet
 Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonya az I. félévben szűnik meg, március 31-ig,
 ha a hallgatói jogviszony a II. félévben szűnik meg, október 31-ig jogosult a tanuló a
diákigazolványra.
A diákigazolvány típusai:





nappali
esti
levelező
távoktatásos és más sajátos diákigazolvány

A diákigazolvány
a) a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való
fennállását igazolja;
b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények
igénybevételére való jogosultságot igazolja;
c) a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra
való jogosultságot igazolja;
d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi)
kedvezményekre való jogosultságot, illetve
e) a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot igazolja /Nemzetközi kedvezményt
kizárólag a NEK rendszer specifikációinak megfelelő diákigazolványok biztosítják/.
A 2012. után kibocsátott diákigazolványokon szereplő EYCA logóval számos kedvezmény
igénybevételére van lehetőség. ( https://diakkedvezmeny.hu/eyca )

Diákigazolvány igénylése
Diákigazolvány csak elektronikus módon igényelhető. Iskolánkban ezt a titkárság intézi.
Ennek előfeltétele a NEK adatlap, melyet a Kormányablaknál lehet kiállítani a jogosultnak. A
lakcímkártyán lévő adatok érvényességét le kell ellenőrizni. A külföldi tanulók esetében ez
különösen fontos, mert ha a NEK adatlap külföldi okmány alapján készül, de a tanulónak van
magyarországi lakcímkártyája, amit nem mutatott be az okmányirodában, az igazolványt a
gyártó nem tudja legyártani, és új NEK adatlapra lesz szükség.
Új diákigazolvány a tanulói jogviszony fennállásának ideje alatt az elveszett, megsemmisült,
megrongálódott diákigazolvány helyett igényelhető.

A diákigazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére igazolást ad ki,
amely az igazoláson feltűntetett határidőig ideiglenes diákigazolványnak minősül.
A diákigazolvány kiállításának nincsen díja, viszont ha abban a tanévben már a jogosult kapott
érvényesítő matricát, akkor az új matricáért köteles 3500 Ft-ot az oktatási intézményben
befizetni.
Érvényesítő matrica:
Az érvényesítés határideje október 31.
A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet
követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.
A tankötelezettség korhatára 16 év.
Annak a tanulónak jár a matrica, aki szeptember 1-ig betölti a 16. életévét.

