
Tisztelt Szülők!  
 
A kialakult helyzet miatt a 2021-2022. tanévben első osztályba lépő tanulók részére a diákigazolvány 
igénylése kissé nehezített. 
Két intézkedési folyamatból tevődik össze: 

1. Kormányablakban időpontot kell foglalni, meg kell jelenni a tanköteles tanulóval együtt. Be kell 
mutatni lakcímkártyát, személyi igazolványt (a tanulóét). A gyermekről elektronikus felvétel készül, 
és a szülő aláírása is szükséges a digitális feldolgozáshoz. Ezzel bekerül a Nemzeti Egységes 
Kártyarendszerbe. Itt kapni fognak egy vonalkódos, fényképes adatlapot. 

2. Az Okmányirodában kapott NEK adatlapot le kell adni az iskolában, hogy az intézmény megkezdhesse 
a diákigazolvány igénylését a tanuló számára. 
 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a járványhelyzet miatt az okmányirodák korlátozott személyes 
ügyfélfogadással működhetnek, így a NEK adatlapok igénylése problémát okozhat. A diákigazolvány-igénylés 
beküldhető NEK adatlap nélkül, mivel a NEK azonosító már nem kötelező eleme az igénylésnek, azonban a 
gyártó az igénylést a NEK adatlap hiánya miatt elutasítja. A továbbított igénylés alapján a szülő kérésére az 
ügyintézőnek „a diákigazolvány elkészültéig kiállítható igazolást” kell kinyomtatnia az OKTIG felületéről. Az 
igazolás a járványhelyzetre tekintettel szkennelt formában is megküldhető a szülő részére. 

 
Jelenleg a következő módon tudnak a Kormányablakhoz időpontot kérni: 
 

• 1818-as számon telefonon (központilag),  

• vagy ügyfélkapun keresztül vagy a  

• https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 
 
 
 
 
 
 
Új beiratkozók diákigazolvány igénylése részletesen: 
 

▪ Az okmányirodában/kormányablakban a kérelmezők kizárólag a NEK adatlap igénylését kezdeményezik, 
a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Az okmányirodai NEK azonosító igényléséhez mindenképpen 
szükséges, hogy a kérelmező bemutassa a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát (személyi 
igazolvány/útlevél/jogosítvány) és lakcímkártyáját. A NEK adatlapon szereplő NEK azonosító egy 16 
karakter hosszúságú azonosító kód. 

▪ A diákigazolvány igénylést minden esetben az oktatási intézményben kell kezdeményezni, a NEK adatlap 
és a lakcímkártya bemutatásával. A tanuló személyes adatainak egyeztetését követően az igénylést az 
intézményi ügyintéző indítja el az elektronikus igénylési felületen. 

▪ Az intézményi ügyintéző a diákigazolvány elkészültéig egy Igazolást állít ki a tanulónak, amellyel a 
diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által garantált kedvezmények igénybe vehetők. 

▪ Az oktatási azonosító szám olyan általános azonosító, amellyel az oktatási rendszerben egy megadott 
személy egyértelműen azonosítható (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor). Ez a szám a 
diákigazolványon és az igazoláson is szerepel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a bérlet vásárlásakor a tanuló 
oktatási azonosító számát (7-tel kezdődő számsor) tüntessék fel a bérletszelvényen. 


