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Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét, az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás biztosítása érdekében a 
diákigazolvány érvényesítésével kapcsolatos teendőkre. 
  
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi 
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás azon hallgató számára 
biztosított, aki:  

 a nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) szerinti nem szünetelő (aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy 

 25. életévének betöltéséig passzív, nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkezik, vagy 

 jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága 

lejártáig. 

  
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény 89. § (1) bekezdése a veszélyhelyzet 
ideje alatt lejáró okmányok érvényességének meghosszabbításáról rendelkezik, azonban nem 
rendelkezik a diákigazolványra való jogosultság meghosszabbításáról. 
  
Így azon hallgatók, akiknek jogviszonya a 2019/2020. tanév II. félévében szűnt meg, 2020. október 31. 
napjáig jogosultak diákigazolványra, ezzel együtt az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra. 
  
Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás nem kezelhető a közlekedési kedvezmények igénybevételével 
analóg módon, tehát úgy, hogy a 2019/2020. I. féléves és 2019/2020. II. féléves érvényesítő matricával 
ellátott diákigazolványok esetében is december 15. napjáig van lehetőség a kedvezmény 
igénybevételére. A 2020. július 3-án kiküldött „Veszélyhelyzet utáni intézkedések kiegészítése” tárgyú 
levelünkben kifejezetten az utazási kedvezményeket kiemelve írtunk erről. 
  
Az iskolaszövetkezetektől kapott tájékoztatás szerint a 2019/2020. II. féléves érvényesítő matricával 
2020. október 31. napjáig igazolhatják a hallgatók az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra való 
jogosultságukat. 2020. október 31. napja után történő foglalkoztatáshoz a 2020/2021. tanév I. féléves 
érvényesítő matricával kell, hogy rendelkezzenek. 
  
Kérjük, hogy a folyamatos iskolaszövetkezeti foglalkoztatás biztosítása érdekében, tegyék lehetővé a 
hallgatók számára a diákigazolványuk mielőbbi érvényesítését, és szíveskedjenek a hallgatók figyelmét 
felhívni arra, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges a 2020/2021. tanév I. félévére érvényesített 
diákigazolvány bemutatása. 
  
Amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos kérdése lenne, 
szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérjük továbbá, hogy Hivatalunknak küldött levelében 
minden esetben tüntesse fel az intézmény OKH kódját. 
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