
Kedves Hallgatók! 

 

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a diákigazolvány igénylésének menete és módja 

megváltozott.  

Az alábbi folyamatábra és leírás segítségével tájékozódjon az igénylés menetéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diákigazolvány díja: 

A diákigazolvány díja a Korm. rend. rendelkezései alapján a köz és felsőoktatásban egységesen 1400 Ft. 

2012. január 1-töl a csekkes befizetések elfogadására nincs lehetőség. Az igénylések díját az intézmény 

gyűjtőszámlájára banki átutalással, befizetéssel kell elvégezni. 

Intézmény gyűjtőszámla száma: 11705008-20496203-00000000 

Közleménybe: NK-(és a hallgató azonosítója (neptun kód)) – más közleményt NE írjanak be! 

 

Diákigazolvány díjának teljesítése a gyűjtőszámláról 

(lásd a Pénzügyek leírást a www.kre.hu/neptun oldalon) 

Figyelem! A gyűjtőszámlára megérkezett összeget „teljesíteni”  

kell a Neptunban, lásd a fenti pénzügyek leírást.  

Ellenkező esetben nem tudjuk az igénylését továbbítani, a Diákigazolvány gyártója felé. 

 

Ideiglenes Diákigazolvány 

Ideiglenes diákigazolványt a Kar Tanulmányi Osztály Ügyfélszolgálati Irodáján igényelhet. 

 

A hallgató elmegy az 
Okmányirodába Okmányirodai fényképezés: 

Az igénylés megkezdése előtt, amennyiben a jogosult nem rendelkezik érvényes fényképpel és aláírás 

képpel a központi fénykép adatbázisban, úgy az okmányirodában szükséges ezek elkészíttetése. A 

fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a jogosultnak az okmányirodában 

bemutatnia: 

* Születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy  egyéb érvényes személyazonosító okmány 

(személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya. 

* Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás alapján. 

Az eljárás részeként a jogosult egy NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapot kap az 

okmányirodai ügyintézőtől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és az eredeti aláírás 

szerepel. Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely az diákigazolvány igénylési 

folyamatában kap szerepet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan ügyelnie kell. 

Amennyiben a NEK azonosító elveszik, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában. 

* Ha a fénykép és aláírás kép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai 

megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen új NEK azonosító található. 

Az Okmányirodában kapott 
NEK adatlap azonosító 

segítségével a Neptunban 
igényli a diákigazolványt  

Sorszám rögzítése  során léterjön 
1400 Ft-os tétel. 

Pénzügyek --> Befizetés 
menüpont alatt keletkezett 1400 
Ft-os tételt a hallgató a Neptun 

gyűjtőszámlájáról teljesíti.  

 

http://www.kre.hu/portal/images/stories/neptun/NT_Penzugyek.pdf
http://www.kre.hu/neptun

