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Az oktatási igazolványok igénylésével és az OKTIG rendszer használatával kapcsolatosan az alábbiakat hozom szíves tudomására.
Veszélyhelyzet utáni intézkedések:
Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatosan 2020. június 17. napján kihirdetésre
került a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény. A törvény 89. § (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a forgalmi
engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét is – a 90. és 91. §-ban meghatározott kivétellel,
a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.
A fent említett rendelkezés, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési
szolgáltatásokért felelős szakterületével történt egyeztetések alapján, a 2019/2020. tanévben aktív
jogviszonnyal és érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók 2020. december 15-ig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket.
A fentiektől eltérően, kérem, hogy azon tanulók diákigazolványára, akik ez év augusztus 31-ig
betöltik 16. életévüket, október 31-ig ragasszák fel a 2020/2021. tanévre szóló érvényesítő matricát. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az ő diákigazolványuk azon év október 31-ig érvényes matrica felragasztása nélkül, amelyik év augusztus 31-ig
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betöltik 16. életévüket, így – mivel kártyájuk érvényessége nem a veszélyhelyzet idején jár le –
rájuk nem vonatkozik a december 15-ig kitolt érvényességi határidő.
Lezárt jogviszonyú tanulók diákigazolványa:
Kérem, hogy azon tanulók diákigazolványát, akiknek a 2019/2020. tanévben vagy a tanév végével
megszűnt a tanulói jogviszonya, ne vonják be (ne érvénytelenítsék) az OKTIG felületen, mert a
diákigazolvánnyal igénybevehető kedvezményekre való jogosultság a jogviszony megszűnését követően 2020.10.31-ig fennáll, ahogy azt a vonatkozó oktatási igazolványokról szóló 362/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szabályozza. Az előző pontban említett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény értelmében a diákigazolványok érvényessége (a kedvezményekre való jogosultság) egészen 2020. december 15-ig kitolódik.
A KIRSZNY jogviszony és igénybevett szolgáltatás adatai alapján azon tanulók diákigazolványának bevonását Hivatalunk központilag végzi el, akik már nem rendelkeznek aktív jogviszonnyal,
azonban igazolványuk érvényes státuszú.
Kérem, vegyék figyelembe a jogszabályi rendelkezést és kizárólag abban az esetben érvénytelenítsenek diákigazolványt az OKTIG felületen, ha az elveszett/ellopták/megrongálódott és helyette új
diákigazolványt szeretnének igényelni.
Rögzített és véglegesített státuszú igénylési csomagok ellenőrzése:
2020. július 3- ai adatok alapján az OKTIG rendszerben 2.463 db rögzített státuszú igénylés található. Ezek nagy része rögzített vagy véglegesített státuszú igénylési csomagban van, melynek beküldése elmaradt. A be nem küldött igényléseket nem dolgozzuk fel és nem adjuk át gyártásra, így
ezekhez igazolvány nem készül.
Kérem, hogy az OKTIG felület Igénylési csomag menüpontjában szíveskedjen a szűrés funkció
használatával a rögzített és véglegesített igénylési csomagokat leválogatni, majd – amennyiben a
csomag nem tartalmaz igénylést –, törölni azt.
Amennyiben a csomagban található igénylések még aktuálisak, szíveskedjen a csomag adatlapján
a műveletek/beküldés vagy műveletek/véglegesítés és műveletek/beküldés gomb használatával a
csomagot beküldeni. Kérem, kísérjék figyelemmel az igénylések státuszát az OKTIG rendszer
Igénylés menüpontjában.
Érvényesítő matrica rendelések:
A 2020. május 5-én kiküldött 2020/2021. tanéves érvényesítő matricával kapcsolatos levelünkben
kértük, hogy a matrica megrendelés megjegyzésébe adják meg annak a személynek a nevét és
telefonszámát, aki augusztus 31-én majd személyesen át fogja venni a megrendelt érvényesítő
matricákat. A beérkezett rendeléseket Hivatalunk akkor fogja jóváhagyni, ha a kért információkat megadják.
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Levelünk kiküldéséig beérkezett rendelések 10 százalékában szerepel a kért információ, ezért kérem, hogy amennyiben már küldtek be rendelést ellenőrizzék az OKTIG felület Matrica megrendelés menüpontjában, hogy Önök kitöltötték-e a megjegyzés mezőt a szükséges adatokkal.
Amennyiben nem, akkor kérem, hogy a matricarendeléshez kapcsolódóan küldjenek be egy
Módosítási kérelmet a hiányzó adatok megadásával.
Tájékoztatás, kommunikáció:
Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos kérdésük lenne, szíveskedjenek azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy Hivatalunknak
küldött levelükben minden esetben tüntessék fel az intézmény OM azonosító és telephely kódját
vagy OKH kódját.
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