
   
  

 

 

Közlemény 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a 2021/22. tanév és a 2021/22. tanév I. félévében 

az utazási kedvezmények igénybevételére jogosító diákigazolvány érvényesítő matricák az 

alábbiak: 

 

1) Köznevelési érvényesítő matrica 2021/2022 tanév: érvényes 2021. szeptember 1-től 2022. 

október 31-ig, kék színű  

 
 

2) Felsőoktatási érvényesítő matrica 2021/2022. tanév I. félév: érvényes 2021. szeptember 

1-től 2022. március 31-ig, lila színű. 

 

 

 

Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan 2021. február 12. napján kihirdetésre került 

a Kormány 63/2021. (II.12.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá 

az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. 

rendelet módosításáról.  

A Korm. rendelet 1. § szerint, „A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre 

vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszély-

helyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyar-

ország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve különösen a forgalmi enge-

délybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 

átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) 

bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is –, valamint a közreműködő 

intézmény által kiállított, diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolások a veszélyhely-

zet megszűnését követő 60 napig érvényesek.” 

 

A fenti rendelkezés értelmében, a 2020. november 4-én vagy azt követően, a veszély-

helyzet megszűnéséig kiállított, illetve kiállításra kerülő, diákigazolványra való jo-

gosultságról szóló igazolások a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 60 

napig érvényesek, a kiállított igazoláson megjelenő érvényességi időtől függetlenül. 



   
  

 

 

A jogszabályi rendelkezések, az intézmények által jelzett tapasztalatok, valamint a tanulók 

és hallgatók egyenlő bánásmódban való részesítése céljából az Oktatási Hivatal tájékozta-

tása szerint az alábbi utazási okmányokat is érvényesnek kell tekinti a veszélyhelyzet meg-

szűnését követő 60 napig:  

- a 2019/2020. tanév I. féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolványo-

kat  

 

- a 2019/2020. tanév II. féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolványo-

kat  

 

- a 2019/2020. tanév köznevelési érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokat  

 

- a 2020/2021. tanév I. féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolványo-

kat  

 

- a 2020/2021 tanév II. félévéves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott diákigazolvá-

nyokat  

 



   
  

 

 

- a 2020/2021 tanév köznevelési érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokat  

 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti igazolá-

sokat a rajtuk feltüntetett érvényességi időn belül – abban az esetben is érvényesnek 

kell elfogadni, ha azok nyomtatott aláírást és pecsétet tartalmaznak, mivel azokat az 

aláírás, bélyegzés után szkennelve küldték meg a jogosultaknak, illetve ha aláírást, bélegy-

zést nem tartalmaznak figyelembe véve, hogy ezen igazolásokat a diákok elektronikusan 

kapják meg. 

MÁV-START Zrt. 


