
KÖZLEMÉNY 

Diákigazolvány érvényesítő matricák 2021/2022-es tanévben 

 

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

 

 

 

Felsőoktatási érvényesítő matrica 2021/2022 tanév II. félév: érvényes 2022. február 01-től2022. 

október 31-ig, okkersárga színű. 

 
Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan 2022. január 01. napján hatályba léptt a 2021. 

évi CXXX. törvény 12.§-ban a Lejárt okmányok érvényességének meghosszabbításáról 

született döntés értemében: 

 

„12. § (1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területé hatályos, 

a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy 

b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró 

hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki vizsga 

érvényessági időt is – a 13.§ (1) bekezdés szerinti okmány kivételével – 2022. június 30. 

napjáig érvényes.” 



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

hallgatók egyenlő bánásmódban való részesítése céljából az Oktatási Hivatal tájékoztatása 

szerint az alábbi utazási okmányok is érvényesek 2022. június 30-ig:  

 

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

 

 

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

diákigazolványokat  

 

 

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

 

 

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

diákigazolványokat  

 

 

 

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

diákigazolványokat  



 

 

- a 2020/2021 tanév köznevelési érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokat  

 
- a 2021/2022 tanév ÍI. féléves felsőoktatási érvényesítő matricával ellátott 

diákigazolványokat 

 
Érvényesítő matrica nélkül érvényesek azoknak a diákigazolványa is, akik 2003. augusztus 31. 

nap után születtek. 

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

igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolások 2022. június 30-ig – az azokon 

feltüntetett érvényességi időn túl is - érvényesek, ha azok nyomtatott aláírást és pecsétet 

tartalmaznak, illetve ha aláírást, pecsétet nem tartalmaznak, figyelembe véve, hogy ezen 

igazolásokat a diákok elektronikusan kapták meg. 

 

MÁV-START Zrt. 


