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Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgy űlési képviselő „ Fecni van, de diákigazolvány továbbra sincs .
Pontosan mennyi gyereknek nem készült el a diákigazolványa?” című, K/18033 . szám ú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
Budapest, 2017. november 10.
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Bangóné Borbély Ildikó
országgyűlési képviselő részére
MSZP
Budapest
Tisztelt Képvisel ő Asszony!
Az Ön által feltett „Fecni van, de diákigazolvány továbbra sincs . Pontosan mennyi gyereknek
nem készült el a diákigazolványa?” című írásbeli kérdésére — Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom .
A mára elavult diákigazolvány igénylési rendszert felváltotta egy új, az egysége s
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer követelményeinek valamint az adatvédelmi é s
információbiztonsági jogszabályoknak is megfelel ő igénylési rendszer, az OKTIG-rendszer .
A diákigazolvány rendszer átláthatóságának fontosságáról Kunhalmi Agnes frakciótárs a
biztos kellő felvilágosítást tudna adni .
A tanévkezdésnél egyszerre érkeznek be az igénylések . Eddig 137.865 diákigazolvány került
kiállításra, azonban az igazolványok kiállításának folyamatát lassítja, hogy az igénylésbe n
közreműködő intézmények nem mindegyike állt még át az új igényl őfelületre, illetve az
idő ben benyújtott kérelmek is tartalmaznak hibákat . A köznevelés tekintetében a
diákigazolvány igénylésétől a legyártásáig legfeljebb 45 nap telik el — a jogszabályna k
megfelelően. A tankötelezettség idején nem-matricás diákigazolványt kap a tanuló .
Abban az esetben, ha a tanulók részére kiadott igazolások érvényességi ideje lejár, akkor a
lejáró igazolások helyett újabb, szintén két hónapra érvényes igazolást kapnak a tanulók .
Hangsúlyozni kell, hogy az államilag garantált kedvezményeket nemcsak diákigazolvánnyal ,
hanem a helyette kiállított ideiglenes igazolással is igénybe lehet venni, így a tanulóka t
semmilyen hátrány nem éri . Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy az Oktatási Hivata l
id őben tájékoztatta a közlekedési társaságokat arról, hogy várhatóan több igazolás les z
forgalomban, így a diákigazolványok hiánya a közlekedésben nem okozha
nnakadást.
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