
Diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók 

1) Jogszabályok a diákigazolványról  

A diákigazolvány igénylését, kiadását, visszavonását és érvényesítését a 362/2011 (XII. 30.) 

Kormányrendelet az oktatási igazolványokról (továbbiakban diákigazolványok) szabályozza.  

A diákigazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) része, mely egyedi 

azonosítóval ellátott közokirat.  

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján 2016. január 01. napjától a diákigazolvány 

szolgáltatási díja kivezetésre került. Ettől az időponttól a hallgatók ingyenesen nyújthatják 

be diákigazolvány-igénylésüket. 

2) A diákigazolvány típusai 

Állandó diákigazolvány készül a felsőoktatási intézményekben tanuló magyar és külföldi 

állampolgárságú hallgatók számára. Ezen belül megkülönböztetünk nappali, esti, levelező és 

távoktatási formát, amelyeket az igazolványon jelölnek. Diákigazolványt helyettesítő 

igazolás, azaz ideiglenes diákigazolvány igényelhető, amíg az állandó igazolvány el nem 

készül. 

3) Ki kaphat diákigazolványt? 

Diákigazolványt aktív jogviszonyú hallgató kaphat első igénylés, valamint az elveszett, 

megsemmisült, megrongálódott igazolvány helyett. A diákigazolvány időbeli korlátozás 

nélkül igényelhető.  

4) Gyártással kapcsolatos tudnivalók és határidők  

A diákigazolványok az igénylés leadásától számított 45-60 nap alatt készülnek el. Az elkészült 

igazolványokat az Oktatási Hivatal 2017. 02.01-től az Intézménybe postázza. Az átvételt 

követően az igazolványokat a hallgatónak az Egyetemi Tanulmányi Hivatalban érvényesíteni 

kell. Az igénylési folyamat állapotát a Neptun hallgatói webes felületén a hallgató követheti, 

ahol tájékozódhat arról is, hogy elkészült-e már a diákigazolvány. 

5) A diákigazolvány érvényesítése  

A diákigazolványok érvényesítését minden félévben – aktív jogviszony esetén –, 

érvényesítő matricával látjuk el, mely tartalmazza érvényességének időtartamát, a matrica 

sorszámát és az intézmény és kar betűkódját. Az érvényesség határideje az I. féléves 

érvényesítő matrica esetén március 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén 

október 31. napja.  

6) Lehet-e két, vagy több diákigazolványa a hallgatnak? 

Nem. Az diákigazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

egy hallgatónak egyszerre csak egy felsőoktatási diákigazolványa lehet. Amennyiben több 

intézményben tanul egyszerre, vagy intézményen belül másik képzésen is, vagy képzései több 

telephelyen (városban) folynak, ezt kérheti feltüntetni az igényelt diákigazolványon. 

A diákigazolvány-igénylést abban az intézményben indíthatja el, amelyben aktív státuszú 

jogviszonnyal rendelkezik. Ha több tagozaton tanul egyszerre (pl. nappali és levelező képzés), 

akkor a jobb kedvezményeket biztosító igazolványt használhatja.  

7) Megszűnt jogviszony esetén mi a teendő? Le kell-e adni a diákigazolványt? 

A 362/2011. (XII.30) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján minden olyan hallgatónak, 

akinek a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy tagozatot vált, le kell adnia a diákigazolványát 

a Tanulmányi Osztályon. Tanulmányai befejezését követően a visszaszolgáltatott 

diákigazolványok ellenében a tényleges jogosultság fennállásakor a Tanulmányi Osztály 



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. Ezen igazolás ugyanazon kedvezményekkel jár, mint a 

diákigazolvány. 

 

8) Elveszett, ellopott, megrongálódott diákigazolvány pótlása  

Ha a diákigazolvány elveszett, ellopták, megrongálódott, megsemmisült, azt jelezni kell a 

Tanulmányi Osztályon, és egyúttal új igazolványt kell igényelni elektronikusan, a Neptunon 

keresztül. A megrongálódott diákigazolványt le kell adni, egyéb esetben nyilatkozni kell az 

elvesztésről, eltulajdonításról. Az igénylés leadása után, az új diákigazolvány elkészültéig a 

hallgató ideiglenes diákigazolványt kap, mely 60 napig érvényes.  

9) Ideiglenes diákigazolvány 

Kedvezményes tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy az diákigazolványokról 

szóló 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak 

minősülő igazolással lehet használni, ezek nélkül a bérletszelvény nem érvényes. Sajnos más 

dokumentummal, például iskolalátogatási igazolással, hallgatói jogviszony-igazolással az 

utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.  

10) Diákigazolvány igénylése nélkül kiállítható igazolás  

Diákigazolvány igénylése nélkül állítható ki a 60 napig érvényes igazolás annak a nem magyar 

állampolgárságú hallgatónak, aki tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal 

folytatja tanulmányait, valamint az intézményt váltó hallgatónak, akit – az előző intézményből 

történő kijelentés hiánya miatt – nem tud bejelenteni az intézmény, és így igénylést sem tud 

továbbítani részére.  

11) Igénybe vehető kedvezmények 

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

a. Vasúti kedvezmények 

50 %-os kedvezményű jegy nappali és esti tagozatos hallgatók kedvezménye (bármely 

viszonylatban, korlátlan számban). Levelező tagozatos hallgatók kedvezménye (a lakóhely és 

a tanintézet között váltható, korlátlan számban). 

90%-os kedvezményes tanuló bérlet nappali és esti tagozatos diákok részére 18 éves korig 

vagy a középiskolai tanulmányok végéig érvényes Diákigazolvány alapján (a lakóhely és a 

tanintézet között váltható, és ezen belül korlátlan számú utazást biztosít). 

Felsőoktatási intézményben érvényes Diákigazolvány alapján (a lakóhely és a tanintézet 

között váltható, és ezen belül korlátlan számú utazást biztosít). 

b. Távolsági busz kedvezmények 

50 %-os kedvezményre jogosult korlátlan számú utazáshoz, érvényes diákigazolvánnyal 

rendelkező nappali és esti tagozatos diák, bármely utazási viszonylatban. 

Levelező tagozatos diák a lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) iskolába járásra történő 

utazásra, a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között a diákigazolvány alapján; 

(a VOLÁN az utazási viszonylat bejegyzésére külön igazolást adhat ki). 

A kiemelt, 90 %-os kedvezményű havi és félhavi bérletjegy használatára jogosult az alap- és 

közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói, ha érvényes 

diákigazolvánnyal rendelkeznek, a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az oktatási intézmény 

helye között. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110816


c. BKK kedvezmények 

Helyi közlekedés - kedvezmények: 

A villamos, trolibusz, földalatti vasút, metró, fogaskerekű vonalain, valamint az elővárosi 

vasút (HÉV) és az autóbusz Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain a 

diákigazolvánnyal vagy igazolással rendelkező jogosultak kedvezményes bérletet 

vásárolhatnak az utazási kedvezmények igénybevételéhez. 

 

Forrás: 

10. bekezdés 

http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/felsooktatas/kedvezmenyek/uti_kedvezmenyek 


