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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyűlési képviselő „Mit kell tudni a diákigazolványok gyártásával kapcsolato s

problémáról és megoldásáról?” című, K/17404. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére
adott válaszomat.

Budapest, 2017 . október 3 .
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett „Mit kell tudni a diákigazolványok gyártásával kapcsolatos problémáról és
megoldásáról?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i
választ adom .

Tájékoztatom Önt, hogy az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszer e
rendben működik .

Szükség volt a 2003-ban kialakított rendszer cseréjére, de az átállási folyamat csak a
köznevelésbe újonnan beiratkozó tanulókat érintette, akik a diákigazolvány igénylésé t
követően ideiglenes igazolást vehettek igénybe . Ezzel az igazolással a tanulók az összes állam
által garantált kedvezményt jogosultak igénybe venni, így a tanulókat semmilyen hátrány nem
érte .
Az elkészült diákigazolványok postázása folyamatosan történik, így azt minden igényl ő
hamarosan megkapja .

Egyébiránt döbbenetesnek tartom, hogy pártjuk Ron Werbert, egy olyan embert szerz ődtet
kommunikációs tanácsadónak, aki a szocialisták megrendelésére kidolgozta a választó k
becsapásán alapuló visszataszító 2002-es gyűlöletkampányt. A 2004-es kettős
állampolgárságról szóló népszavazás során azzal sokkolta a választópolgárokat, hogy 2 3
millió román ember özönli el hazánkat . Önök egy olyan embertő l kérnek tanácsot, aki magyar
embert uszított a magyar ellen . Egyértelművé vált, hogy a hatalom megszerzésének érdekébe n
feladják korábbi elveiket is . Már nem zavarja Önöket a szocialisták elvtelen, egykori
partnerével történő együttműködés. Összenő, ami összetartozik .

Budapest, 2017 . október 3 .
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