Tájékoztatás és eljárási rend
a diákigazolványok érvényességével és igénylésével kapcsolatban a 2020/2021. tanév őszi
félévben az Óbudai Egyetemen
2020. november 24.

Az egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan 2020. november 13. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet
idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI.
13.) Korm. rendelet.
Figyelembe véve a rendelet előírásait, illetve kapcsolódó egyetemi rektori-kancellári utasításokat is, az Óbudai
Egyetemen az alábbi eljárási rend lép életbe a diákigazolványok és az azokat helyettesítő (technikai) igazolások
kiállítása, kiadása, érvényesítése és érvényessége kapcsán.

I.

A 2019/2020. tanév őszi vagy tavaszi félévében, illetve a 2020/2021. tanév őszi félévében
(legalább az egyikben) aktív hallgatói jogviszonnyal ÉS érvényes ÓE diákigazolvánnyal, ÉS a
felsorolt félévek egyikéből érvényesítő matricával (legalább egyikkel) rendelkező hallgatók
esetében
A 2019/20/1, a 2019/20/2, illetve a 2020/21/1 félévi ÓE diákigazolványt érvényesítő matricák valamelyikével
(legalább egyikével) ellátott diákigazolvány a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, illetve annak megszűnését
követő további 60 napig folyamatosan érvényes (a jelenlegi rendelet szerint 2021.02.08. + 60 napig).
Amennyiben a 2020/21/1 félévi érvényesítő matricát még nem vett fel ebben a félévben a tanulmányi osztályon a
hallgató, de a 2019/2020. tanévi matricák valamelyikével (legalább egyikével) rendelkezik, akkor nem szükséges e
félévi matricával rendelkeznie a diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények igénybe vételéhez. (Jelenleg a
tanulmányi osztályokon ezek személyes átvételére nincs is lehetőség.)

II.
A 2019/2020. tanév őszi vagy tavaszi félévében passzív féléve(ke)t beiktatott, de a 2020/2021.
tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal ÉS érvényes ÓE diákigazolvánnyal rendelkező,
de 2019/2020. tanévi vagy a 2020/2021. tanévi őszi érvényesítő matricák egyikével sem
rendelkező hallgatók esetében
A 2019/20/1, a 2019/20/2, illetve a 2020/21/1 félévi ÓE diákigazolványt érvényesítő matricák egyikével sem
rendelkező hallgató a Neptunon keresztül, az OE-0028 számú kérvénnyel igényelhet diákigazolványt helyettesítő
(technikai) igazolást, illetve az OE-0029 számú kérvénnyel igényelheti meg a lejáró helyettesítő (technikai) igazolás
érvényességének meghosszabbítását a saját kari tanulmányi osztálytól (TO). A kérvény(ek) beadásáról útmutató az
alábbi linken érhető el.
https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/diakigazolvanyokhoz-kapcsolodo-kervenyek-a-neptun-rendszerbenv1.pdf
Az igazolás igénylésének, illetve megküldésének feltétele a 2020/21/1 félévi aktív hallgatói jogviszony fennállása a
kérvény beadásakor. Az igazolások kiküldésére szkennelt formában, e-mailben kerül sor minden esetben, jelenleg
a TO-kon ezek személyes átvételére nincs lehetőség.

III.
A 2020/2021. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében,
akik még (vagy már) nem rendelkeznek érvényes ÓE diákigazolvánnyal
Amennyiben a hallgató még nem igényelt ÓE diákigazolványt, vagy a megigényelt diákigazolványa nem érkezett
meg, illetve azt nem vette át a veszélyhelyzet kihirdetéséig, akkor az OE-0028 számú kérvénnyel igényelhet
diákigazolványt helyettesítő (technikai) igazolást, illetve az OE-0029 számú kérvénnyel igényelhetik meg a lejáró
helyettesítő (technikai) igazolás érvényességének meghosszabbítását a saját kari tanulmányi osztálytól (TO).
Amennyiben a hallgató az ÓE diákigazolványát elveszítette, megrongálódott, megsemmisült, vagy egyéb más ok
miatt nem tudja már használni a kedvezmények igénybe vételéhez, akkor azt az OE-0027 kérvény benyújtásával
jelentheti be a TO felé.
A kérvény(ek) beadásához útmutató az alábbi linken található.
https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/diakigazolvanyokhoz-kapcsolodo-kervenyek-a-neptun-rendszerbenv1.pdf
Az igazolás igénylésének, illetve megküldésének feltétele a 2020/21/1 félévi aktív hallgatói jogviszony fennállása a
kérvény beadásakor. Az igazolások kiküldésére szkennelt formában, e-mailben kerül sor minden esetben, jelenleg
a TO-kon ezek személyes átvételére nincs lehetőség.
Új diákigazolvány igénylését a Neptun rendszerben a veszélyhelyzet időszaka alatt is van lehetőség eindítani,
amennyiben az ehhez szükséges NEK azonosítóval rendelkezik a hallgató. Az igénylés menetéről részletes
tájékoztatás az alábbi linken érhető el.
https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/diakigazolvany-eljarasi-rend-2020-v1.pdf
A megigényelt, de át nem vett diákigazolványok átvételének lehetőségéről külön tájékoztatás kerül kiküldésre a
későbbiekben, amennyiben és amikor már az egyetem épületeibe a hallgatók ismételten beléphetnek.

További információk a helyettesítő (technikai) igazolásokról
A közlekedési szolgáltatók továbbra is elfogadják a diákigazolványt helyettesítő (technikai) igazolások másolatát
is, ha az aláírást és pecsétet is tartalmaz, melyet a TO a hallgatónak szkennelve küld meg. A technikai igazolás helyett
hallgatói jogviszony igazolás nem érvényes továbbra sem.
A közlekedési szolgáltatók a technikai igazolást elektronikus formában (pl. mobiltelefon képernyőjén felmutatva)
NEM fogadják el, ezért a hallgatónak mindenképpen ki kell nyomtatni a TO-tól kapott igazolást az utazási
kedvezmény igénybevételének igazolásához.
A lejárt érvényességű technikai igazolással nem lehet igénybe venni az utazási kedvezményeket, az igazolások
továbbra is csak a jogszabály rendelkezése szerinti időtartamig (a kiállítástól számított 60 napig) érvényesek.
Javasolt a kapott igazolás lejárati dátumát néhány nappal megelőzően már az igazolás meghosszabbítására
vonatkozó (OE-0029 számú) kérelmet elindítani a folyamatos használhatóság érdekében.
Az egyetem épületei 2020. december 24. és 2021. január 03. között zárva tartanak, így ezen időszakban technikai
igazolások kiadására nem lesz lehetősége a TO-nak, bár a kérvény Neptunos beadására lesz lehetőség. Amennyiben
a fenti időszakon belül jár le a kapott igazolás érvényessége, akkor javasolt legkésőbb 2020. december 18-ig
elindítani - az OE-0029 kérvénnyel - annak meghosszabítását.

k.m.f.
Oktatási Főigazgatóság.

