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FELSŐOKTATÁS STATISZTIKA

STATISZTIKA

ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS VIZSGÁLAT
ALAPJÁN TETT INTÉZKEDÉSEK*

  *egy-egy ügyben több intézkedés is született

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint oktatási igazol-
vány az arra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt igényelhető. A 16. § (1)-(3) bekez-
déseinek értelmében felsőoktatásban a diákigazolvány igénylése csak elektronikus módon, a 
közreműködő intézmény tanulmányi rendszerén keresztül történhet. Kivételt képez ez alól, ha 
a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, mely esetben a diákigazolvány 
iránti igényét a közvetlenül közreműködő intézménynek (felsőoktatási intézmény) jelenti be. 

Ezt követően az intézmény képviseletére jogosult személy a hiánytalan igénylést az intéz-
ményhez érkezését követő 8 napon belül hitelesíti, majd továbbítja az adatkezelő részére. A 
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 32-33. §-ai szerint, ha az igénylésre szolgáló felületen 
rögzített adatokat a közreműködő intézmény hitelesítette, az adatkezelő az e-közigazgatá-
sért felelős miniszternek küldi tovább az oktatási igazolvány-igénylést. Az e-közigazgatásért 
felelős miniszter gondoskodik az igénylés adatainak ellenőrzéséről, megfelelő fénykép és alá-
írás hozzárendeléséről, valamint az oktatási igazolványnak az intézményhez történő eljutta-
tásáról. Az oktatási igazolvány jogosulthoz határidőben történő eljuttatásának ellenőrzését a 
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének e) pontja az adatkezelő (Oktatási 
Hivatal) feladataként határozza meg. 

Javasoltuk a hallgatónak, hogy diákigazolvány-igénylésével kapcsolatosan kérje az Oktatási 
Hivatal Diákigazolvány Ügyfélszolgálatának segítségét.

Felhívtuk a hallgató figyelmét arra, hogy a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) 
bekezdése alapján az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jo-
gosult kérésére ezen kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalmú igazolást 
(a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint – egyebek 
mellett – a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybe-
vételére való jogosultságot. Az igényelt diákigazolvány kiadásáig adott igazolás a közforgalmú 
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákiga-
zolványnak minősül. (581/2018/OJBIT)
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HOGYAN ÉRKEZETT HOZZÁNK A PANASZ?

* Itt azokat az ügyeket szerepeltetjük, amelyekben a beadványozó személyesen is előadta panaszát.

AZ OKTATÁS MELY TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZIK A PANASZ?
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AZ OKTATÁSI JOGOK
BIZTOSÁNAK MUNKATÁRSAI

A 2018. ÉVBEN

Dr. Pintér Anett
Dr. Rácz Remigia
Skoda Judit Edit

Dr. Szirmai Ágnes
Dr. Viszokai Beáta

SZAKMAI GYAKORNOK

Barabás Anita
Pozsonyi Edvin

KI NYÚJTOTT BE PANASZT?

    *szülői szervezet, diákönkormányzat, nevelőtestület, iskolaszék, hallgatói önkormányzat stb.
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