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A diákigazolvány igénylés menete 

 

A diákigazolvány igénylést a Kormányablakban kell kezdeményezni (nem kell, hogy a lakóhelye szerint 

illetékes kormányablak legyen az), ahol fényképet készítenek Önről és berögzítik az igénylést.  

Az igénylés elindításáról Ön egy nyomtatott lapot kap, amelynek jobb felső sarkában található a 

betűkből és számokból álló úgynevezett NEK azonosító. 

 

Következő lépésként be kell lépnie a Neptun rendszerbe, ahol az Ügyintézés menüpont 

Diákigazolvány igénylés almenüjét kiválasztva be kell rögzítenie az igénylés adatait. 

 

 
1. ábra 

 

A megjelenő képernyőn az „Új felvétel” gombot kell választania. 

 

 
2. ábra 
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Az ezután megjelenő ablakba kell begépelnie a NEK azonosítót, megadnia az igénylés típusát (ha most 

igényel intézményünkben először diákigazolványt, akkor „Első igénylés”, a későbbiekben a pl. 

diákigazolvány elveszítése után pótigénylése feladásánál pedig töltse ki értelemszerűen), valamint 

kiválasztania azt az állandó lakcímét vagy tartózkodási címét, amelyre a diákigazolvány szóljon. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a megadott cím nem egyezik a lakcímkártyáján illetve az igényléskor 

megadottal, a diákigazolvány gyártását hibajavításig nem fogják megkezdeni. 

 

Amennyiben nem jelenik meg Önnek egyetlen cím sem, valószínűleg a felvételi rendszerben helytelen 

formában vagy hiányosan adta meg a címét. Javításért keresse a HAK iroda (ügyfélszolgálati iroda a 

Veres Péter Kollégium földszintjén, az étterem felőli folyosórészen található a Böszörményi úti 

Campuson) munkatársát. Az ügyintézésre mindenképpen hozza magával a lakcímkártyáját. 

 

 
3. ábra 

 

 

 

Az elkészült diákigazolványt az igényléskor megadott lakcímre postázzák. A kiküldött diákigazolvány 

érvényesítő matricával nem rendelkezik, azt a felsőoktatási intézménytől fogja megkapni, melynek  

időpontjáról és helyszínéről neptun üzenetet fog kapni. 

Érvényesítésre (pl. diákigazolvány pótlás esetén) a félév közben is lehetősége van. 

 

Ideiglenes diákigazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók: 

 

Amennyiben középiskolai / előző felsőoktatási intézményében használt diákigazolványa érvényes, azt 

őszi félév esetén október végéig, tavaszi félév esetén március végéig használhatja. 

 

Ha nem rendelkezik érvényes előző diákigazolvánnyal, ideiglenes diákigazolványt igényelhet a HAK-

ban. Az igénylés feltétele egy teljesen végigvitt állandó diákigazolvány igénylés megléte. (Tehát nem 

elegendő a NEK azonosítós papírt bemutatni az igénylésről, a neptunban már rögzítettként kell 

szerepelnie az igénylésnek). 
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A lejárt ideiglenes diákigazolványt – amennyiben állandó diákigazolványa még nem érkezett meg – 

meghosszabbítják a HAK-ban. 

 

 

GTK Tanulmányi Osztály 


