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1. Bevezetés 

A http://e-dig.kir.hu weboldalon keresztül elérhető Oktatási Hivatal által biztosított Diákigazolvány 

Elektronikus Igénylő Rendszer (a továbbiakban EDIG) felület. 

Jelen dokumentáció a felület funkcionalitását, kezelését és az igénylés menetét hivatott bemutatni, 

támogatást nyújtva ezáltal a felhasználók számára. 

2. Előfeltételek 

A Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer (http://e-dig.kir.hu) csak intézményi bejelentkezést 

követően használható, azon ügyintézők számára, akik kaptak jogosultságot a KIR-ben. A KIR-es mester-

jelszó kezelőben (https://www.kir.hu/kirpass3) az intézmény vezetője, illetve megbízottja hozhat létre 

felhasználónevet és állíthat be jogosultságokat. A felület használatához az IAR publikus adatlekérés  (ez 

a jogosultság engedélyezi a számlák megtekintését és az Igénylésstátuszok frissítését) illetve az Elekt-

ronikus diákigazolvány igénylés  (ez a jogosultság szükséges ahhoz, hogy be tudjon lépni a felületre) 

jogosultságokat kell kiosztani.  

A Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer használatához egy böngészőprogramra és élő inter-

netkapcsolatra van szükség. Az esetleges gondok elkerülése végett javasoljuk a böngészőprogram 

rendszeres frissítését. A rendszer használatához az alábbi verzióknál nem régebbi böngészőprogramok 

használatát javasoljuk:  

 Mozilla Firefox 4+ 

 Internet Explorer 8+ 

 Google Chrome 

3. A diákigazolvány igénylésének  teljes folyamata 

A diákigazolvány igénylés ügymenete az okmányirodai fénykép (és 14 éves kortól az aláírás) felvétele-
zéstől az igazolás nyomtatásáig a következő. 

3.1.  Igénylés előkészítése 

 A tanuló felkeresi az okmányirodát, (a személyazonosságát igazoló okmányt kell magával vin-

nie, ha még nem töltötte be a 14. életévét, akkor szülő/gondviselő kísérete szükséges). 

 Elkészítik róla a fényképet és felveszik az aláírását (az aláírást csak abban az esetben veszik 

fel, ha már betöltötte a 14. életévét ). 

 

INFORMÁCIÓ: Amennyiben az adatlap felvételekor az igénylő még nem töltötte be a 14. életévét, de 

azt nagyjából három hónapon belül be fogja tölteni, javasoljuk, hogy akkor is írja alá az adatlapot, ha 

az ügyintéző ezt nem kéri külön, hogy így elkerülhessük az ebből adódó esetleges problémákat. 

 A tanuló kap egy adatlapot (NEK – Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap), melynek má-

solatát érdemes leadnia az oktatási intézmény ügyintézőjének, az eredeti példányt az igény-

lőnek kell megőriznie. 

 Az ügyintéző az elektronikus igénylőfelületen rögzíti az igénylést (a befizetett státuszt be kell 

jelölni) 

 Az ügyintéző beküldi az igénylést (Igénylések menüpont). 

http://e-dig.kir.hu/
http://e-dig.kir.hu/
https://www.kir.hu/kirpass3


Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer 
 

 

 

4 

 Ekkor Beküldve státuszba kerül az igénylés, ezáltal lehetőség van Igazolást kinyomtatni a ta-

nuló részére (a https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon), mellyel igénybe veheti az utazási 

és egyéb kedvezményeket. 

 Amennyiben az igénylés feldolgozása során nem merült fel probléma az adatokkal, az igény-

lés átadásra kerül a megszemélyesítő szervezet részére. 

3.2. Igénylés rögzítése 

 Igénylések menüpont→ Új igénylés gomb→ Igénylés adatai 

INFORMÁCIÓ: Az oktatási azonosító megadása – adatok lekérdezése – után, kérjük, a tanuló részletek-

ben szereplő adatokat egyeztesse a NEK adatlappal, hogy a későbbiekben az igénylés ne kerüljön Mó-

dosítandó státuszba. 

 Az Új igénylés rögzítése gombra kattintva→az igénylés rögzítésre került, a státusza „Rögzítés 

alatt”. 

3.3. Igénylés beküldése 

 Igénylési csomagok fül→ Új igénylés csomag → Új  igénylés csomag rögzítése → Csomag 

véglegesítése → Igénylések beküldése 

3.4. Postázás 

 A legyártott diákigazolványok a tanuló lakcímére kerülnek kipostázásra, ennek megtörténté-

ről az oktatási intézmény is kap értesítést: az Igénylések menüpontban az igénylés Elfogadva 

státuszba kerül. 

 Valamint a https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon a belépést követően a Statisztikák → 

Nyomkövetőben tájékozódhat az igazolványok sorszámáról (Kártyaszám). 

3.5. Igazolás nyomtatása 

 Állandó igazolványa kézhezvételéig egy ideiglenes igazolás állítható ki a tanulónak, mellyel 

igénybe veheti a kormányrendeletekben meghatározott utazási, kulturális és kereskedelmi 

kedvezményeket. 

 Az ideiglenes igazolást a https://igenyles.diakigazolvany.hu oldalon az Intézményi belépést kö-

vetően az Igazolás menüpontra kattintva (a megfelelő típusú igazolás kiválasztásával) tudják 

kiállítani. 

4. Bejelentkezés 

A Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer (http://e-dig.kir.hu) csak intézményi bejelentkezést 

követően használható. A bejelentkezéshez a nyitólapon meg kell adni az Intézmény OM azonosítóját, 

illetve a mesterjelszó kezelőben létrehozott felhasználónevet és a jelszót. 

INFORMÁCIÓ: A KIR-es mesterjelszó kezelőben (https://www.kir.hu/kirpass3) az intézmény vezetője, 

illetve megbízottja hozhat létre felhasználónevet és állíthat be jogosultságokat. A felület használatához 

https://igenyles.diakigazolvany.hu/
https://igenyles.diakigazolvany.hu/
https://igenyles.diakigazolvany.hu/
http://e-dig.kir.hu/
https://www.kir.hu/kirpass3
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az IAR publikus adatlekérés (ez a jogosultság engedélyezi a számlák megtekintését és az Igénylésstátu-

szok frissítését) illetve az Elektronikus diákigazolvány igénylés (ez a jogosultság szükséges ahhoz, hogy 

be tudjon lépni a felületre) jogosultságokat kell kiosztani. 

A http://e-dig.kir.hu webes felület elérhetőségét beírva a böngészőbe az alábbi EDIG főoldal jelenik 

meg, ahol a Tovább gombra kattintva tudjuk megkezdeni az intézményi bejelentkezést. 

 
1. ábra EDIG főoldal 

Az adatok megadása után a Belépés gombra kattintva érhető el az elektronikus igénylő felület.  

 
2. ábra Bejelentkezési felület 

FONTOS: A böngészőprogram bezárása előtt mindenképp ki kell jelentkezni! 

  

http://e-dig.kir.hu/
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5. Főoldal 

A sikeres bejelentkezést követően a felületen négy fő menüpont válik láthatóvá (Igénylések, Igénylési 

csomagok, Számlák, Kilépés). A munka végeztével a Kilépés gombra kattintva léphetünk ki a rendszer-

ből.  

 

3. ábra Négy fő menüpont 

5.1. Igénylések menüpont 

Az Igénylések menüpontra kattintva hozhatók létre az igénylések, itt tekinthetők meg a rögzített és 

beküldött igénylések, valamint szükség esetén itt végezhető el a Módosítandó státuszú igénylések mó-

dosítása. 

 

4. ábra Igénylések menüpont (bejelentkezés utáni főoldal) 

5.1.1. Új igénylés rögzítése 

Új igénylés rögzítése az Új igénylés gombra kattintva indítható el. Ezt követően meg kell adni a tanuló 

oktatási azonosítóját (7-el kezdődő 11 karakterből álló számsor) az Oktatási azonosító mezőben, majd 

a Tanuló adatainak lekérése gombra kattintva a KIR-ből lekérhetők a tanuló adatai.  

FONTOS: Az oktatási azonosító megadása után kérdezze le a tanuló adatait a KIR-ből és még az igénylés 

rögzítése előtt egyeztesse a NEK adatlapon látható adatokkal.  

Kérjük, csak akkor mentse el az igénylést, ha a Tanulói részletekben megjelenő adatok teljes karakteres 

egyezést mutatnak a NEK adatlap adataival. Felhívjuk figyelmét, hogy a NEK adatlapon szerepel a ta-

nuló neme, azonban a Tanulói részletekben ilyen mező nincs. Ezt külön a KIR – Tanulói nyilvántartásban 

kell ellenőrizni és szükség szerint javítani. A folyamat a kapcsolat és a KIR terheltségétől függően hosz-

szabb időt is igénybe vehet. 
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5. ábra Új igénylés rögzítése 

Ha az adatok lekérése sikeresen megtörtént, akkor az igénylés további, KIR-ben nem tárolt adatait kell 

rögzíteni. Az igénylés rögzítéséhez bizonyos adatokat meg kell adni, más adatokat a rendszer automa-

tikusan kitölt a bejelentkezési adatok vagy a KIR tanulói nyilvántartásban szereplő adatok alapján.  

 

6. ábra Új igénylés rögzítésének befejezése 

Az igénylés rögzítése során az ügyintézőnek a következő adatokat szükséges megadnia: 

Oktatási azonosító 
A tanulóhoz tartozó egyedi azonosító szám. Az igénylő adatai az oktatási azonosító 

meglétével kérdezhetők le a KIR nyilvántartásából. 

NEK azonosító 
Az okmányirodai igazolólapon szereplő 16 karakterből álló azonosító, kötőjelek 

nélkül, a betűket nagy betűkkel rögzítve. 

Igénylési cím 

Legördülő menüből választható ki a megfelelő lakcímtípus (állandó, tartózkodási 

vagy külföldi). A lakcímet a kiválasztott lakcímtípus alapján a központi személyi 

adat- és lakcímnyilvántartásból rendeli hozzá a gyártó az igényléshez. A KIR sze-

mélyi törzsben szereplő lakcím nem kerül átadásra a gyártónak.. 

Munkarend 

Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló munkarendje, melyben a jogviszonyához 

tartozó képzést folytatja az adott elsődleges intézménnyel, legördülő menüből vá-

lasztható ki a megfelelő. 
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Igénylés oka A diákigazolvány igénylésének oka, legördülő menüből választható ki a megfelelő. 

Fizetve Az ügyintézőnek minden esetben az Igen értéket kell választania.  

Telephely 
Az intézmény azon telephelyének a telephelykódja, amellyel a tanuló a KIR szerint 

jogviszonyban áll. 

Másodlagos intézmény 

OM kódja 

A Másodlagos intézmény OM kódja mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha a 

tanuló egyszerre két köznevelési intézménnyel (vagy egy köznevelési intézmény 

két telephelyével) áll jogviszonyban. 

Másodlagos intézmény 

telephely kódja 

A Másodlagos intézmény telephely kódja mezőt abban az esetben kell kitölteni, 

ha a tanuló egyszerre két köznevelési intézménnyel (vagy egy köznevelési intéz-

mény két telephelyével) áll jogviszonyban. 

Az igénylés rögzítése során a következő adatok a KIR tanulói nyilvántartásból töltődnek át 

az oktatási azonosító alapján (a „Tanuló részletek” alatt ellenőrizhető): 

Név Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló neve. 

Születési név Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló születési neve. 

Anyja neve Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló édesanyjának születési neve. 

Születési hely Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló születési helye. 

Születési dátum Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló születési dátuma. 

Állampolgárság1 Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló elsődleges állampolgársága. 

Állampolgárság2 
Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló másodlagos állampolgársága, amennyiben a 

tanuló kettős állampolgár. 

Neme: Az oktatási azonosítóhoz tartozó tanuló neme 

 

INFORMÁCIÓ: Az oktatási azonosító megadásakor különösen fontos a Tanulói részletek ellenőrzése, 

ugyanis, abban az esetben, ha itt másik, azonos nevű tanuló oktatási azonosítóját rögzíti és így beküldi 

az igénylést, később a javításra már nem lesz lehetőség, csak az igénylés érvénytelenítésére.  

Az igénylés rögzítése során a következő adatokat a rendszer tölti ki automatikusan: 

Igénylési csomag 
Annak az igénylési csomagnak a neve, amelyhez az igénylést hozzárendelték az 

igényléscsomagok fül alatt. 

Központi státusz 
A diákigazolvány igénylő rendszer feldolgozása során használt központi státuszüze-

netek, Lásd státuszok leírása/hibaüzenetek. 

Intézmény A felületre bejelentkezett elsődleges intézmény OM kódja. 

Ügyintéző A bejelentkezett intézményi ügyintéző felhasználói neve. 

Rögzítés dátuma Az igénylés rögzítésének a dátuma. 

A mezők kitöltését követően az Új igénylés rögzítése gombra kattintva (lásd 6. ábra) menthetők el az 

igénylés adatai. A rögzített igénylés megjelenik a Diákigazolvány igénylések listában Rögzítés alatt stá-

tusszal. Az adatrögzítés során az igénylésnél a Fizetve mező értékét Igen értékkel kell elmenteni, ebben 

az esetben az igénylés státusza Fizetve értékkel jelenik meg.  

FONTOS: A diákigazolvány 2016. január 1. napjától díjmentes, így az igénylés adatai között a Fizetve 

mező értékét minden esetben Igen-re kell állítani.  

Amennyiben az adatok rögzítését még nem fejeztük be, a későbbiekben néhány adat még módosít-

ható. Az adatok módosítását követően az Igénylés mentése gombra (lásd 7. ábra) kattintva véglegesít-

hetjük a változtatásainkat .  
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7. ábra Igénylés rögzítése során adatváltozások mentése 

Ha az igénylést már rögzítette, de még nem küldte be és az igénylő adatait módosítja a KIR tanulói 

nyilvántartásban, úgy az „Adatok frissítése” gombra kattintva kérdezheti le újra a KIR rendszerben 

szereplő adatokat. Amennyiben ezt követően a „Tanuló részletek” alatt már az aktuális adatok jelen-

nek meg, úgy a „Módosítások mentése” gombra kattintva véglegesítheti a változtatásokat. 

INFORMÁCIÓ: Az „Adatok Frissítése” gomb csak azoknál az igényléseknél használható, amelyeket ko-

rábban rögzített, de még nem küldött be. Amennyiben az igénylés beküldése után szeretné újra áttöl-

teni az aktuális adatokat a KIR-ből, úgy a „Módosítási igény” gombot szükséges használni (lásd 6. feje-

zet). 

Amennyiben az adatok módosítása közben máshova kattintunk, abban az esetben a felület megerősí-

tést kér, hogy valóban be akarjuk-e fejezni a munkafolyamatot. A „Folytatás” gombra kattintva az ad-

digi változtatások nem érvényesülnek és elvesztjük a módosításokat. 

 

8. ábra Adatrögzítés közbeni figyelmeztetés 

FONTOS: Az igénylés rögzítésével az igénylési folyamat nem ért véget. Az igénylés adatai az adatfeldol-

gozó számára csak azt követően válnak láthatóvá, hogy az igénylést csomagba helyezte és beküldte! 

(lásd 5.2.1. fejezet) 

5.1.2. Diákigazolvány igénylések listája 

A Diákigazolvány igénylések listában az eddigi igényléseink adatai jelennek meg. A listában megjelenít-

hető elemekre szűrési és rendezési lehetőségek is elérhetők (pl. Oktazon, Név, Státusz, Rögzítés ideje).  
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A rendezés a megfelelő oszlop (pl. oktatási azonosító, név, státusz) fejlécére kattintva érhető el. A ren-

dezés iránya ismételt kattintással módosítható. A rendezés irányáról grafikus visszajelzés alapján érte-

sülhetünk. 

 

9. ábra Grafikus visszajelzés a rendezés irányáról 

Szűrni az egyes telephelyek igényléseire lehet, ha az adott telephelykód beírását követően a szűrő 

ikonra kattintunk. Amennyiben az eddig rögzített igénylések nem férnek el egy oldalon, úgy az oldal 

tetején az oldalszámot jelző ábra melletti nyílra kattintva lehet másik oldalra lapozni. 

 

10. ábra Telephelyszűrés és lapozás az oldalak között 

5.1.3. Igénylés adatainak megtekintése, státusz ellenőrzése 

A kiválasztott igénylésnél a Központi Státusz mezőben látható az igénylés állapota. Az igénylések álla-

pota az Igénylésstátuszok frissítése gomb segítségével aktualizálható.   

INFORMÁCIÓ: Minden alkalommal, amikor belép a felületre, hogy ellenőrizze az igénylések státuszát, 

kérjük, kattintson rá az Igénylésstátuszok frissítésére! 

 

11. ábra Igénylések státuszainak frissítése 
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FONTOS: A gomb megnyomását követően az összes igénylés állapota frissítésre kerül, így elegendő egy 

alkalommal annak megnyomása. A Hibás státusz esetén a Központi státusz mezőben olvasható a hiba 

leírása. 

 

12. ábra Központi státusz – Hibás státusz 

Az igénylések státusza azt mutatja, hogy a beküldött igényléseknél az adatok feldolgozása során fel-

merült-e probléma (lásd 9. fejezet). Az, hogy az adott státusz mit jelent, a Központi státuszban jelenik 

meg, illetve Hibás, valamint Módosítandó státusz esetén a mellette található  ikonra kattintva 

olvasható a hiba oka. 

 

13. ábra NEK hiba esetén a hiba okának megtekintése  

5.2. Igénylési csomagok 

A rögzített igények igényléscsomagokban küldhetők be az Oktatási Hivatal számára.   Akkor is létre kell 

hozni egy csomagot, ha csak egy tanuló igénylését kell beküldeni. A csomagokhoz tetszés szerint ren-

delhetők igénylések, de kizárólag a fizetett igényléseket tartalmazó csomagok küldhetők be a központi 

rendszerbe. Amennyiben egy új csomag megnevezését kitölti és rögzíti, a csomag már nem törölhető, 

viszont a következő alkalommal átnevezhető és felhasználható új igénylések beküldésére. 

5.2.1. Új igénylési csomag létrehozása 

Új igénylési csomag létrehozása az „Új igényléscsomag” gombra kattintva érhető el. A gomb megnyo-

mását követően ki kell tölteni a „Megnevezés” mezőt és ki lehet választani azokat az igényléseket, 

amelyek a csomagba kerülnek. 
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14. ábra Új igényléscsomag létrehozása 

INFORMÁCIÓ: A csomag megnevezését érdemes úgy megadni, hogy az egyes igénylési csomagok meg-

különböztethetők legyenek egymástól, és a csomagban szereplő igénylések egyszerűbben beazonosít-

hatók legyenek. Pl. 2013/14-es tanév 2. a osztály. 

 

15. ábra Igénylések csomaghoz rendelése 

Az igényléseket a Hozzáadás oszlopban lévő jelölőnégyzetre kattintva adhatjuk hozzá a csomaghoz. A 

listában csak azok az igénylések jelennek meg, amelyek korábban nem kerültek egyetlen csomaghoz 

sem hozzárendelésre. Miután a csomag összeállítása megtörtént a Módosítások mentése gombbal 

menthető a csomag tartalma. A mentést követően az összeállított csomag megjelenik a diákigazolvány 

igényléscsomagok listában Rögzítés alatt státuszban. 

5.2.2. Csomag adatainak megtekintése / módosítása 

A Diákigazolvány igényléscsomagok listában tekinthetők meg a korábban rögzített igényléscsomagok 

adatai. A lista tartalma az előzőekben már bemutatott módon szűrhető, rendezhető és továbblapoz-

ható.  
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16. ábra Diákigazolvány igényléscsomagok 

5.2.3. Igényléscsomag adatainak megtekintése, státusz ellenőrzése 

Egy igényléscsomag adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az igényléscsomagot a Diákigazolvány 

igényléscsomagok listában. A kiválasztást követően megjelennek az igényléscsomag adatai. A csomag 

adatai módosíthatók, a csomagban található igénylések szabadon kivehetők, más igénylések betehe-

tők. 

 

17. ábra Igényléscsomag adatai 
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FONTOS: Módosítani csak azokat az igényléscsomagokat lehetséges, melyek még nem kerültek végle-

gesítésre és beküldésre!  

5.2.4. Csomag véglegesítése 

Csomag véglegesítéséhez válasszuk ki a véglegesítendő igényléscsomagot, majd kattintsunk a Csomag 

véglegesítése gombra. A véglegesített csomagok státusza Véglegesítve értékre változik. Ezzel párhu-

zamosan a csomagban található igénylések státusza is Véglegesített értékre változik. 

 

18. ábra Csomagok véglegesítése 

FONTOS: Véglegesítéskor a csomagok csak lezárásra kerülnek, de nem kerülnek beküldésre a központi 

rendszer felé! 

 

19. ábra Véglegesített csomagok feloldása 
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FONTOS: Egy csomag csak abban az esetben véglegesíthető, ha a hozzá tartozó összes igénylés Fizetve 

státuszban van (a fizetett státusz az Igénylések oldalon állítható be). A véglegesítés után a csomag ada-

tai és a csomaghoz tartozó igénylések már nem módosíthatók csak abban az esetben, ha a csomagot a 

„Véglegesítés feloldása” gomb segítségével újraaktiváljuk! 

5.2.5. Csomag beküldése 

Az igénylések Oktatási Hivatal számára történő átadásához az igénylési csomagot be kell küldeni.  

FONTOS: Csak azon igénylés csomagok küldhetők be, melyek Véglegesítve státusszal rendelkeznek. 

Az igényléscsomag kiválasztását követően az Igénylések beküldése gombra kattintva küldhető be a 

csomag a központi rendszer felé. A beküldött csomagok státusza Beküldve állapotra változik, mellyel 

egyidejűleg a csomagban található igénylések státusza is Beküldve értékre változik. 

 

20. ábra Igénylési csomag beküldése 

Ha a beküldött igénylések ellenőrzése során a központi rendszer hibát jelez, akkor az igénylés Hibás 

státuszba kerül. Ebben az esetben az igénylés törölhető és a hiba javítását követően megismételhető 

az igénylés rögzítése és újraküldése.  

 

21. ábra Igénylések törlése 
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6. Módosító kérelem (igény) beküldése 

Abban az esetben, ha a diákigazolvány gyártása a NEK rendszere által valamilyen adateltérésből ere-

dően visszautasításra került, úgy az igénylést nem kell teljesen az elejétől újrakezdeni, hanem a Módo-

sítási igény gombra kattintva újraküldhetjük az igénylést a központi rendszer felé, mellyel az adatok 

átadása a NEK rendszere felé újfent megtörténik. 

FONTOS: A Módosító kérelem (igény) csak a NEK gyártás visszautasítva státuszú igénylések esetén 

indítható el. 

 

22. ábra Módosítandó igénylés hibaüzenete 

Abban az esetben, ha a KIR tanuló-nyilvántartásában rögzített személyes adatok eltérnek az okmány-

irodai NEK adatlapon látható adatoktól, vagy, ha az Igénylési címnél olyan értéket jelöltek meg, ami 

nem szerepel a tanuló érvényes lakcímkártyáján, vagy pedig helytelen NEK azonosítót rögzítettek, il-

letve ha a tanuló betöltötte a 14. életévét, de a NEK adatlapon nem szerepel saját kezű aláírás, úgy az 

igénylés Módosítandó státuszba kerül. Ekkor a Központi státuszban az jelenik meg, hogy NEK: gyártás 

visszautasítva és  ikonra kattintva megjelenik a hiba oka (lásd 9.2. fejezet). 

 

23. ábra Módosítási igény elindítása 

Az igénylés mindaddig visszautasításra kerül, míg a NEK rendszere minden általa vizsgált adatot (Sze-

mélyi adat és lakcímnyilvántartóban szereplő adatok és NEK azonosító, valamint fénykép/aláírás) he-

lyesnek nem talál. Amennyiben a megjelölt hiba javítása a megfelelő felületen már megtörtént, nem 
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szükséges elölről kezdeni az igénylési folyamatot, hanem a Módosítási igény gombra kattintva kezde-

ményezhetjük az adatok újbóli beküldését. 

 

24. ábra Módosítási igény feladása a központi rendszer számára 

A NEK azonosító, illetve a Cím értékének megadását követően a Küldés gombra kattintva a módosító 

igény beküldésre kerül. 

FONTOS: Ha a KIR a módosítást visszaigazolta, akkor küldje be a Módosítási igényt az igénylési felüle-

ten. 

A Küldés gombra kattintva a KIR-ben szereplő, az igényléshez kapcsolódó tanulói adatok a központi 

rendszer által automatikusan áttöltésre kerülnek.  

Ha egy igénylésre egy módosító igény már beküldésre került, abban az esetben több módosító igény 

beküldése nem lehetséges, csak ha az igénylés ismét NEK gyártás visszautasítva státuszba kerül.   Az 

igényléshez beérkezett a Módosítási igény, erre vonatkozik a „Módosítási kérelem sikeresen feldol-

gozva” státusz megnevezés. Ez a jelzés azonban nem azt jelenti, hogy az igénylés javítása is sikerült. 

Amennyiben a módosítási igény beküldése után (nagyjából fél órával) az igénylés státusza átvált Mó-

dosítandóról Beküldve státuszra, a javítás sikeres volt. Ha marad Módosítandó, akkor továbbra is el-

térés van az adatok között. Ebben az esetben a központi státusz ismét „NEK gyártás visszautasítva” 

értékre változik. 

7. Státuszkódok 

A diákigénylés folyamatáról a státusz mezőben szereplő értékek nyújtanak tájékoztatást a felhasználó 

számára. A rendszerben az alábbi státuszok jelenhetnek meg. 

7.1. Az igénylések fül alatt 

A státusz mezőben 

olvasható érték 
Jelentés 

Rögzítés alatt 

Az igénylés adatait rögzítették és elmentették (a „fizetve” státuszhoz a 

„nem” értéket állították be). Az igénylés adatai a későbbiekben még módo-

síthatóak. 

Fizetve 

Az igénylés adatait rögzítették és elmentették (a „fizetve” státuszhoz az 

„igen” értéket állították be), de az igénylést még nem küldték be, az igénylés 

adatai a későbbiekben még módosíthatóak. 

Véglegesítve  
Az igénylés adatait rögzítették és elmentették (a „fizetve” státuszhoz az 

„igen” értéket állították be), az igénylést már csomagba helyezték és a cso-
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magot véglegesítették, de azt még nem küldték be, a csomag és a hozzáren-

delt igénylések adatai a későbbiekben csak úgy módosíthatóak, amennyiben 

a csomag véglegesítését feloldják. 

Beküldve 

Az igénylést rögzítették, csomagba helyezték és beküldték, az adatok már 

nem módosíthatóak, a feldolgozási folyamat rendben halad. (A feldolgozás 

pontos állapotáról a „központi státusz” mezőben tájékozódhat.) 

Módosítandó 

Az igénylést beküldték, a hozzá feltöltött számlát kiegyenlítették, azonban a 

gyártás előtti ellenőrzésnél adateltérést észleltünk. (Erről részletes leírást a 

központi státusz mező mellett található kis kék kérdőjelre kattintva kaphat.) 

A „módosítási igény” beküldésével jelezheti, amennyiben az eltérő adat a KIR 

tanulói nyilvántartásban, illetve egyéb módon (lakcím, NEK adatlap) már ja-

vításra került. 

Hibás  

A beküldött igénylés valamilyen oknál fogva hibás, a hibáról a súgó segítsé-

gével (a központi státusz mező fölé tartott egérmutató esetén megjelenő 

szöveg) tájékozódhat. Az igénylés törlése és a javítást követően újra rögzítése 

és újra beküldése szükséges. 

Elfogadva 
Az igénylés feldolgozási folyamata befejeződött, az igazolvány legyártásra és 

kipostázásra került. 

7.2. Az igénylési csomagok fül alatt 

A státusz mezőben 

olvasható érték 
Jelentés 

Rögzítés alatt 

Az igényléscsomagot létrehozták és elmentették, de még nem véglegesítet-

ték és nem küldték be. A csomag és a hozzá rendelt igénylések adatai a ké-

sőbbiek során még módosíthatók. 

Véglegesítve  

A csomag lezárásra került, de még nem került beküldésre. Az igénylések ada-

tai már nem szerkeszthetőek, csak ha a „Véglegesítés feloldása” gombra 

kattintva ezt külön lehetővé teszik. 

Beküldve A csomag beküldésre került, a tartalma már nem módosítható. 

 

8. Fontosabb fogalmak 

A diákigazolvány igénylési rendszer során felmerülő fogalmak. 

Adatkezelő: Oktatási Hivatal 

Adatfeldolgozó:  

 az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá 
ügyfélszolgálati feladatokat adatfeldolgozóként az Oktatási Hivatal, 

 az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a gyártás, előállítás koordinációjával, a ter-
jesztéssel és a logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) látja el. 

NEK: Nemzeti Egységes Kártyarendszer 

SZL: Személyi adat- és Lakcímnyilvántartás 
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9. Hibaüzenet 

A diákigazolvány igényléseknél két fajta hibajelenség merülhet fel, Hibás vagy Módosítandó státusz. 

9.1. Hibás státusz 

Az igénylések beküldését követően rögtön Hibás státuszba kerülhetnek az igénylések. A Hibás státusz egyben lezárt státusz: az igénylések nem haladnak tovább 

a feldolgozásban és számlába sem kerülnek. A Hibás státuszba kerülő igényléseket minden esetben törölni szükséges, majd a központi státusz mezőben megje-

lölt hiba javítását követően szükséges újra rögzíteni és új csomagban újra beküldeni.  

A következőkben a leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket és magyarázatukat találja: 

A státusz megnevezése Jelentése Megoldás/további teendő 

Nem megfelelő jogviszonyadatok: 

a tanuló a KIR szerint még nem állt jogviszonyban 

azzal az intézménnyel, ahol az ügyintéző rögzítette 

és beküldte az igénylését. 

Az intézmény ügyintézője törölje ki az igénylést, és 

ha már megbizonyosodott róla, hogy a jogviszony 

létrejött, küldje be újra az igénylést. 

Nem egyező személyes adatok: 

 a tanuló a KIR tanulói nyilvántartásban rögzí-

tett adatai megváltoztak az igénylés rögzítése 

után, így mire beérkezett az igénylés, már el-

tértek az adatok a KIR-ben és az igénylés Tanu-

lói részletekben; 

 vagy pedig a KIR-ben kell ellenőrizni az adato-

kat (minden adat a helyes mezőben van, nincs 

sehol fölösleges szóköz, esetleg nem megen-

gedett karakter). 

Az intézmény ügyintézője törölje ki az igénylést, és 

ha már megbizonyosodott róla, hogy az adatok 

rendben vannak a KIR-ben, küldje be újra az igény-

lést. 

 

Nem megfelelő NEK azonosító: 
az igénylés rögzítésekor megadott NEK azonosító 

helytelen. 

Az intézmény ügyintézője törölje ki az igénylést, 

rögzítse és küldje be újra a helyes NEK azonosító-

val. 
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A státusz megnevezése Jelentése Megoldás/további teendő 

A kapott Oktazonnal már létezik folyamatban 

lévő Diákigazolvány igénylés: 

a tanulónak már van egy folyamatban lévő igény-

lése, melyet a jelenlegi vagy egy másik oktatási in-

tézmény indított el. 

E-mailben kell kérni a folyamatban lévő, de már 

szükségtelen igénylés érvénytelenítését az Okta-

tási Hivataltól. Amikor ez megtörtént, új igénylést 

kell beküldeni a tanuló részére (új NEK adatlapra, 

vagy új befizetésre nincs szükség). 

Az igényléshez megadott elsődleges intézmény-

hez érvényes Nyomdai kódnak kell tartoznia: 

az intézmény OM és telephely kódja alapján nincs 

aktív intézmény a diákigazolvány rendszer intéz-

ménytörzsében. 

Az intézmény ügyintézője törölje az igényléseket, 

állítsa be a KIR-ben az adott telephely státuszát, 

adatait, majd egy-két nap elteltével küldje be újra 

az igényléseket. 

Az igényléshez megadott elsődleges intézmény-

hez érvényes számlázási adatoknak kell tartoznia: 
az igénylést beküldő telephelynek hibásak/hiányo-

sak a számlázási adatai. 

Javítani kell az intézmény számlázási adatait a KIR-

ben, az Oktatási igazolványokkal kapcsolatos ada-

tok menüpontban, majd egy-két nap elteltével, új 

igénylést kell beküldeni a tanulók részére. 

Érvénytelen: az igénylés központilag érvénytelenítésre került. - 

 

INFORMÁCIÓ: A hibás státuszú igényléseket újra be kell küldeni az új igénylés menüpontban. 
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9.2. Módosítandó státusz 

Azok az igénylések, amelyekhez már beérkezett az összeg, de adateltérés miatt a gyártó nem fogadja be az igénylést, Módosítandó státuszba kerülnek. Ebben 

az esetben a módosítási igény beküldésével jelezhetik, ha a hiba javítása már megtörtént.  

A következőkben a leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket és magyarázatukat találja: 

A státusz megnevezése Jelentése Megoldás/további teendő 

SZL-ben nem talált személy, a megadott személyi ada-

tok eltérnek a NEK adatlapon szereplő személy SZL-beli 

adataitól: 

a tanuló adatai, melyek az igénylésben a Tanulói részle-

tekben láthatók, nem egyeznek meg teljes mértékben a 

Személyiadat- és Lakcímnyilvántartóban szereplő ada-

tokkal. 

Egyeztesse a tanuló NEK adatlapján látható adatokat a 

KIR tanulói nyilvántartásban szereplő adatokkal, az el-

térő adatokat javítsák a KIR-ben, majd két nap eltelté-

vel küldjenek egy Módosítási igényt az igénylő felüle-

ten. 

SZL-ben nem található személy, címátvétel nem lehet-

séges: 

ebben az esetben a tanulónak nincs érvényes magyar 

lakcímkártyája. 

Az igényléshez egy módosítási igényt kell beküldeni, 

melyben a Külföldi lakcím típust jelölik meg. 

A személy az SZL-ben megtalálható (nem teljesen ka-

rakteres az egyezés), a megadott személyi adatok eltér-

nek a NEK adatlapon szereplő személy SZL-beli adatai-

tól: 

az igénylésben megadott adatok eltérnek a NEK adatla-

pon szereplő adatoktól. 

Egyeztesse a tanuló NEK adatlapján látható adatokat a 

KIR tanulói nyilvántartásban szereplő adatokkal, az el-

térő adatokat javítsák a KIR-ben, majd két nap eltelté-

vel küldjenek egy Módosítási igényt az igénylő felüle-

ten. 

A megadott NEK-adatlap azonosító nem található a 

nyilvántartásban. A személy az SZL-ben megtalálható 

(nem teljesen karakteres az egyezés), a megadott NEK 

azonosító nem található, vagy nincs megadva és sze-

mélyadatok alapján NEK adatlap nem található: 

az igénylésben megadott NEK azonosító helytelen, ilyen 

azonosító nem létezik (ellenőrizni kell, hogy a tanuló va-

lóban diákigazolvány-igényléshez készített adatlapot 

adott le), a tanuló adatai az SZL-ben szerepelnek, de el-

térnek az igénylésben rögzített adatoktól. 

A tanuló NEK adatlapján a jobb felső sarokban található 

a helyes NEK azonosító-szám, ellenőrizni és javítani kell 

a KIR-ben a tanuló adatait, majd két nap elteltével egy 

módosítási igényt kell beküldeni, a helyes NEK azono-

sító megadásával. 

A megadott NEK-adatlap azonosító nem található a 

nyilvántartásban. A személy az SZL-ben megtalálható 

(teljes egyezés), a megadott NEK azonosító nem talál-

ható, vagy nincs megadva és személyadatok alapján 

NEK adatlap nem található: 

az igénylésben megadott NEK azonosító helytelen, ilyen 

azonosító nem létezik (ellenőrizni kell, hogy a tanuló va-

lóban diákigazolvány-igényléshez készített adatlapot 

adott le). 

A tanuló NEK adatlapján a jobb felső sarokban található 

a helyes NEK azonosító-szám, egy módosítási igényt kell 

beküldeni, a helyes NEK azonosító megadásával. 

Amennyiben rossz adatlapot igényelt a tanuló, akkor új 

NEK-adatlapot kell kiállíttatni az okmányirodában. 
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A státusz megnevezése Jelentése Megoldás/további teendő 

A személy az SZL-ben megtalálható (teljes egyezés), de 

a NEK-adatlap másik SZL tétel alapján készült: 

az igénylésben megadott NEK azonosító nem ahhoz a 

tanulóhoz tartozik, akinek a részére az igénylést rögzí-

tették, de az igénylésben rögzített tanulói adatok telje-

sen megegyeznek a tanuló SZL-beli adataival. 

A tanuló NEK adatlapján a jobb felső sarokban található 

a helyes NEK azonosító-szám, egy módosítási igényt kell 

beküldeni, a helyes NEK azonosító számának megadá-

sával. 

Az SZL-ben nem található érvényes lakóhely adat: a tanuló lakcímkártyáján nincs állandó lakcím, vagy 

nem rendelkezik magyar lakcímkártyával, vagy telepü-

lésszintű lakcímmel rendelkezik (úgynevezett lakcím 

nélküli). 

Ha nincs állandó lakcím, akkor egy módosítási igényt 

kell beküldeni, melyben a tartózkodási címet jelölik 

meg; amennyiben nincs lakcímkártyája (nem magyar ál-

lampolgár) a módosítási igény beküldésekor a külföldi 

lakcímet kell megjelölni; a harmadik esetben fel kell 

venni a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

Az SZL-ben nem található érvényes tartózkodási hely 

adat: 

a tanuló lakcímkártyáján nincs tartózkodási cím, vagy a 

tartózkodási cím érvényessége már lejárt (a bejelentett 

tartózkodási cím öt évig érvényes). 

Ha nincs tartózkodási cím, akkor egy módosítási igényt 

kell beküldeni, melyben az állandó címet jelölik meg; 

amennyiben van tartózkodási címe csak lejárt, akkor új 

lakcímkártyát kell készíttetni, melyen szerepel érvényes 

tartózkodási cím, majd a módosítási igény beküldése-

kor ismét a tartózkodási címet kell megjelölni. 

14 év feletti személy, NEK adatlaphoz nem található 

aláíráskép, és URESALAIRAS jelző nincs megadva: 

hiányzik a tanuló sajátkezű aláírása a NEK adatlapon és 

mire az igénylés átkerült a gyártóhoz, a tanuló már be-

töltötte a 14. életévét. 

A tanulónak vissza kell mennie az okmányirodába, 

ahol ismét készítenek neki egy NEK adatlapot, me-

lyen lesz sajátkezű aláírás. Az új NEK adatlap azo-

nosítójával kell egy módosítási igényt beküldeni. 

 

INFORMÁCIÓ: Amennyiben a módosítandó státuszú igényléshez az adatok javítása után módosítási igényt küldenek, úgy az igazolvány gyártási folyamata külön 

befizetés nélkül folytatódik 


