Igazolás
Igazolás sorszáma: ……………….

1) A jogviszonyt igazoló intézmény
a) neve:
b) székhelyének címe:
c) az oktatás, képzés tényleges helyének címe (ha az eltér a székhely címétıl)1:
2) Igazolás típusa:
diákigazolvány helyett
kiállított

pedagógusigazolvány helyett
kiállított

oktatói igazolvány helyett
kiállított

3) A jogosult
a) neve:
b) születési helye és ideje:
c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben vagy a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvényben meghatározott azonosító száma:
d) lakcíme2:
e) tanuló/hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje3:
nappali

esti

levelezı

távoktatás

más sajátos

4) Az igazolás kiállításának oka4:
a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van
b) a tanulói/hallgatói jogviszony megszőnt, de a diákigazolványra való jogosultság fennáll
c) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján
diákigazolvány igénylése nélkül kiállított igazolás
5) Az igazolás kiállításának célja5: igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló
kormányrendeletben
meghatározott kedvezmények igénybevételére a 6. pontban meghatározott idıpontig jogosult
6) Az igazolás érvényességének ideje6: …... (év) ....... (hó) ...... (nap)
......................(település neve), …... (év) ....... (hó) ...... (nap)

bélyegzı lenyomata

az intézmény vezetıjének vagy az általa
megbízott személynek az aláírása
1
2
3
4
5
6

Az alapító okiratban szerepelı azon telephely címe, ahol a tanuló iskolai oktatásban részesül. Ha a tanuló több feladatellátási helyen veszi
igénybe az oktatást, akkor azt a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul.
Az utazási kedvezmény igénybevétele szempontjából érintett lakcím lehet az állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely teljes címe.
A megfelelı rész aláhúzandó!
A megfelelı rész aláhúzandó!
Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg!
Az igazolás érvényességi ideje a 4) pont a) és c) alpontja esetén 60 nap. A 4) pont b) alpontja esetén a kiadott igazolás érvényességi ideje
a jogviszony elsı félév végén történı megszőnése esetén a megszőnést követı március 31. napja, a jogviszony második félév végén
történı megszőnése esetén a megszőnést követı október 31. napja.

