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Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Ügyintézéskor bemutatandó iratok, okmányok:

- érvényes  személyazonosságot  igazoló  okmány
(személyazonosító  igazolvány,  útlevél,  kártyaformátumú
vezetői engedély),

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- 14  év  alatti  kiskorú  személy  érvényes  személyazonosító
igazolványa vagy érvényes útlevele, lakcímigazolványa,

- 14  év  alatti  kiskorú  esetében  a  szülő,  törvényes  képviselő
megjelenése  is  szükséges,  érvényes  személyazonosító
igazolvánnyal  (vagy  érvényes  útlevéllel,  vagy  érvényes
kártyaformátumú vezetői engedéllyel), és lakcímigazolvánnyal

- külföldi  kérelmező  esetében,  amennyiben  nem  rendelkezik
lakcímigazolvánnyal,  a  Bevándorlási  és  Állampolgársági
Hivatal által kiadott szálláshely bejelentőlap és az útlevél.

- az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes
tagállam  állampolgára  esetén  a  tagállam  által  kibocsátott
személyazonosításra alkalmas okmánya.

Ügyintézés
illetéke,  igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás díj- és illetékmentes

Ügyintézési
határidő

8  (nyolc)  nap,  de  hiánytalan  kérelem  esetén  azonnal  megtörténik  az
ügyintézés 

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának
módja

Személyesen.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az  oktatási  igazolvány  a  Nemzeti  Egységes  Kártyarendszer  (NEK-
rendszer) specifikációnak megfelelő igazolvány, amelynek fajtái:
a) diákigazolvány,
b) pedagógusigazolvány,
c) oktatói igazolvány,
d) polgárőr igazolvány.

A NEK-rendszerben kiadásra kerülő igazolványokhoz szükséges arckép
és aláírás adatokat a járási hivatal felvételezi.

A  járási  hivatal  a  kérelmező  azonosítását  az  érvényes



személyazonosításra  alkalmas  okmányai  (érvényes  személyazonosító
igazolvány,  vagy  érvényes  útlevél,  vagy  érvényes  kártyaformátumú
vezetői  engedély,  és  lakcímigazolvány)  alapján,  adatainak  (a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján történő) egyeztetését, majd
az arckép és aláírás adatok felvételezését és az igénylés adataihoz való
hozzárendelését  követően  a  kérelmező  számára  „Nemzeti  Egységes
Kártyarendszer-adatlapot” (NEK-adatlapot) állít ki.

A NEK-adatlap a személyi adatokat, a képi adatokat (fénykép és aláírás
kép), valamint  a 16 karakterből álló NEK-azonosítót tartalmazza. Ezen
adatlappal kezdeményezheti a kérelmező a kért igazolvány kiállítását az
igazolvány igénylésében közreműködő intézményben.

A  kiállított  NEK-adatlap  elvesztése,  eltulajdonítása,  megsemmisülése
esetén  annak  pótlására  a  kiállító  járási  hivatalnál,  díjmentesen  van
lehetőség,  amelyhez  a  kérelmező  érvényes  személyazonosításra
alkalmas  okmánya  (érvényes  személyazonosító  igazolvány,  vagy
érvényes  útlevél,  vagy  érvényes  kártyaformátumú  vezetői  engedély),
továbbá lakcímigazolványa bemutatására van szükséges.

14 éven aluli kérelmező esetében a törvényes képviselő megjelenése is
szükséges.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

˗ 2016.  évi  CL.  törvény  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
(Ákr.) 

˗ az  egységes  elektronikuskártya-kibocsátási  keretrendszerről
szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (Nektv.)

˗ 86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatalokról

- 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról,

- 414/2015.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet a  személyazonosító
igazolvány  kiadása  és  az  egységes  arcképmás-  és  aláírás-
felvételezés szabályairól

A jogszabályok hatályos szövege: Jogszabálykereső

Ügyintézéshez
használt, letölthető
nyomtatványok

Nincs.

Időpontfoglalás https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
alapján.
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