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130 / 2007. (VI.12) kormányrendelet
Miniszterelnöki hivatal
a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
szóló 318/2001. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a
továbbiakban: Szátv.) 28. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
szóló 318/2001. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
"2. § A Hivatal első fokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt az igazolvány kiadásáról, cseréjéről, pótlásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint
az igazolvány visszavonásáról,
b) dönt a talált igazolvány visszaadásáról,
c) vezeti az igazolvány-nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás),
d) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból,
e) gondoskodik a tulajdonosának birtokából kikerült (eltulajdonított, elveszett,
megsemmisült), illetve a használhatatlanná vált igazolvány és/vagy pótfüzet nyilvántartásban
történő érvénytelenítéséről,
f) őrzi az a)-b) és d)-e) pontokban foglalt eljárások alapiratait."
2. §
Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § (1) A kérelmet a Hivatal az igazolvány kiadásával teljesíti. Ezzel egyidejűleg
gondoskodik a jogosult és az igazolvány adatainak nyilvántartásba vételéről.
(2) A Hivatal az igazolványt a kérelmező - kérelemben feltüntetett - választása szerint, a
mellékletben meghatározott magyar közigazgatási hivatal vagy diplomáciai és konzuli
képviselet közreműködésével kézbesíti.
(3) A közigazgatási hivatal, illetőleg a diplomáciai és konzuli képviselet a kiállításától
számított 12 hónapon belül át nem vett igazolványt visszaküldi a Hivatalnak. A Hivatal a
visszaküldött igazolványt további 12 hónapig őrzi, mely idő alatt az igazolvány
tulajdonosának kérésére lehetőséget ad az átvételre.
(4) Ha az igazolvány átvétele a (3) bekezdésben meghatározott idő alatt nem történik meg, a

Hivatal az igazolványt érvényteleníti és - az őrzési idő lejártát követő 30 napon belül megsemmisíti, továbbá ezen tényeket nyilvántartásában átvezeti.
(5) Az igazolványnak a (4) bekezdésben meghatározott okból történő megsemmisítése nem
akadálya annak, hogy a kérelmező az általános szabályok szerint újabb kérelmet nyújtson be."
3. §
Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § (1) A Hivatal a kiadott igazolványt és - amennyiben kiállításra került - a pótfüzetet
határozattal visszavonja a Szátv. 21. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszavonási ok
fennállása esetén.
(2) A Szátv. 21. § (6) bekezdésében meghatározott szervek, illetőleg hatósági nyilvántartások
adatkezelői - a Szátv. 21. §-a (2) bekezdésének a) és f)-g) pontjában meghatározott
visszavonási ok tekintetében a diplomáciai és konzuli képviselet - haladéktalanul értesítik a
Hivatalt,
a) ha eljárásuk során az igazolvány tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben meghatározott
visszavonási ok fennállásáról értesülnek, illetőleg, ha eljárásuk visszavonási okot
eredményez,
b) ha az érintett személy az igazolványnak és/vagy a pótfüzetnek a birtokából történt
kikerülését a diplomáciai és konzuli képviseletnél bejelentette."
4. §
Az R. a következő 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:
"10/A. § (1) Ha az igazolvány melléklete a kedvezmények igénybevételére jogosító
igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának
kérelmére az adott kedvezmény (utazási, diák, pedagógus, oktatói) igénybevételére jogosító
pótfüzetet kell kiadni. A pótfüzet csak az igazolvánnyal együtt érvényes.
(2) Amennyiben pótfüzet kiadása válik szükségessé, azt a diplomáciai és konzuli képviselet
közreműködésével kell kiadni. A pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell mutatni. A
pótfüzetbe be kell jegyezni az igazolvány okmányszámát és tulajdonosának nevét, továbbá fel
kell tüntetni a pótfüzet sorszámát, illetve a kiállító aláírását és bélyegzőlenyomatát. Ezzel
egyidejűleg az igazolvány-nyilvántartásba a pótfüzet sorszámát, kiadásának tényét, helyszínét
és idejét is be kell jegyezni.
(3) Az igazolvány hivatalos bejegyzések rovatába a sorszámmal ellátott pótfüzet kiadásának
tényét, helyszínét és idejét be kell jegyezni.
10/B. § (1) A pótfüzetet az igazolvány tulajdonosának bejelentése alapján a diplomáciai és
konzuli képviselet kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy gyártáshibás. Az új
pótfüzet átadásával egyidejűleg az előző sorszámú pótfüzetet bevonja, az abban feltüntetett, a
tárgyévre vonatkozó igazolásokat és bejegyzéseket az új pótfüzetbe átvezeti, és ezt
bélyegzőlenyomatával hitelesíti. Ezzel egyidejűleg az igazolvány hivatalos bejegyzések
rovatába is bejegyzi az új pótfüzet kiadásának tényét, helyszínét és idejét, továbbá intézkedést
tesz az előző sorszámú pótfüzet érvénytelenségének a nyilvántartásba történő bejegyzésére.
(2) Ha a 10. § (2) bekezdésében szereplő igazolványhoz pótfüzet kapcsolódik, akkor a
pótfüzet az igazolványcserével érvényét veszti. Az igazolványcserét követően az új
igazolvány melléklete szolgál a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások

bejegyzésére. A jogosult birtokában lévő igazolványt és a pótfüzetet a kézbesítésben
közreműködő közigazgatási hivatal, illetőleg diplomáciai és konzuli képviselet bevonja,
mellyel egyidejűleg a bevont pótfüzetben feltüntetett, a tárgyévre vonatkozó igazolásokat és
bejegyzéseket az új igazolványba átvezeti, és ezt az eljáró személy aláírásával, valamint
bélyegzőlenyomatával hitelesíti."
5. §
Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"11. § (1) A támogatások és kedvezmények igénybevételére előírt igazolásokat és
bejegyzéseket az erre jogosult szervek az igazolvány melléklet rovatában, illetőleg amennyiben a melléklet rovatai beteltek - a pótfüzetben tüntetik fel.
(2) A diák-, a pedagógus-, illetőleg az oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló
érvényesítő matricát a kézbesítésben közreműködő szerv helyezi el az igazolvány adott
kedvezmény igénybevételére jogosító mellékletének, illetőleg - amennyiben a melléklet
rovatai beteltek - a pótfüzet megfelelő rovatában."
6. §
Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"12. § Az igazolvány mellékletébe, illetőleg a pótfüzetbe hivatalos bejegyzést tehet, továbbá a
- korlátozott számban megállapított - kedvezmény igénybevételének jelzésére jogosult:
a) az utazási kedvezményt nyújtó gazdasági társaság,
b) a diákkedvezménnyel, illetőleg pedagóguskedvezménnyel összefüggő bejegyzésre jogosult
szervezet,
c) a 10. § (3) bekezdésében, valamint a 10/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
feladatainak ellátása során a közigazgatási hivatal, illetőleg a diplomáciai és konzuli
képviselet."
7. §
Az R. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"13. § (1) Ha az igazolvány a tulajdonosa birtokából kikerült, illetőleg használatra
alkalmatlanná vált, azt kérelemre, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a
Hivatal pótolja.
(2) Az igazolvány (1) bekezdés szerinti pótlása esetén a kedvezmények és támogatások
igénybevételére jogosító igazolások és bejegyzések pótlására a 12. § a)-c) pontjaiban
meghatározott szervek jogosultak."
8. §
Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
"13/A. § (1) Ha az igazolványhoz pótfüzet is kapcsolódik, akkor a 13. § (1) bekezdése szerinti

okból érvénytelenné vált igazolványhoz tartozó pótfüzet is érvényét veszti. Az igazolvány
pótlását követően az új igazolvány melléklete szolgál a kedvezmények igénybevételére
jogosító igazolások bejegyzésére. Amennyiben a pótfüzet a jogosult birtokában van, azt a
kézbesítésben közreműködő közigazgatási hivatal, illetőleg diplomáciai és konzuli képviselet
bevonja, mellyel egyidejűleg a bevont pótfüzetben feltüntetett, a tárgyévre vonatkozó
igazolásokat és bejegyzéseket az új igazolványba átvezeti, és ezt az eljáró személy aláírásával
és bélyegzőlenyomatával hitelesíti.
(2) Amennyiben csak a pótfüzet került ki a tulajdonosának birtokából, illetőleg vált
használatra alkalmatlanná, a diplomáciai és konzuli képviselet a 10/A. § (2) és (3)
bekezdésében meghatározott eljárás szerint új pótfüzetet ad ki, mellyel egyidejűleg az előző
sorszámú pótfüzet érvénytelenségének tényét a nyilvántartásba bejegyzi.
(3) A pótfüzet (2) bekezdés szerinti kiadása esetén a kedvezmények és támogatások
igénybevételére jogosító igazolások és bejegyzések pótlására a 12. § a)-c) pontjaiban
meghatározott szervek jogosultak. Az évi meghatározott számban felhasználható
kedvezmények igénybevételére jogosító bejegyzések és igazolások a tárgyév vonatkozásában
ismételten nem biztosíthatóak."
9. §
Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"14. § A kedvezmények és támogatások akkor biztosíthatóak, ha az igazolványt, illetve
amennyiben az igazolványhoz tartozik pótfüzet, akkor azt is annak tulajdonosa a
kedvezményt, illetőleg támogatást biztosító szerv felhívására bemutatja."
10. §
Az R. 15. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"15. § (1) Az igazolvány a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével határozatlan
ideig érvényes.
(2) Az igazolvány érvényét veszti:
a) ha a Hivatal visszavonta,
b) az igazolvány tulajdonosának halálával,
c) ha a tulajdonosának birtokából kikerült, illetőleg használatra alkalmatlanná vált.
(3) A Hivatal az igazolvány érvénytelenségét a nyilvántartásba hivatalból jegyzi be, és erről
értesíti a támogatások központi nyilvántartását vezető szervet is."
11. §
Az R. 17. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"17. § A Hivatal a nyilvántartásban rögzíti az igazolványba bejegyzett adatokat, az
igazolványra jogosító családi kapcsolatot, az igazolvány tulajdonosának külföldi lakóhelyét,
illetőleg a tartózkodásra jogosító engedélye számát, valamint az igazolvány kiadásának,
cseréjének, pótlásának, kiadása megtagadásának, az igazolvány visszavonásának,
érvénytelenítésének okát, időpontját, továbbá a talált igazolvány visszaadásának tényét és
időpontját."

12. §
Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
"21. § A pótfüzetre e rendeletben külön nem szabályozott esetekben az igazolványra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."
13. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 1. § (1) bekezdésében az "ügyben"
szövegrész helyébe az "ügyben, az erre jogosult központi közigazgatási szervként" szöveg, a
R. 3. §-ában az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti
miniszter" szöveg lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 6.§ (2) bekezdése, a 10. § (2) bekezdésében
az " , illetőleg az igazolvány a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások
bejegyzésére a Szátv. 21. §-ának (2) bekezdése alapján alkalmatlanná vált" szövegrész,
valamint a R. 20 §-a hatályát veszti.

A KORMÁNY
131/2007. (VI.12.) Korm. rendelete
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és
oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szomszédos államokban
élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1)
bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és
oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) A pedagógus - a 11. §-ban meghatározott kivétellel - december első munkanapjától
február utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következő évi pedagógustovábbképzésre. A jelentkezési lapokat az Oktatási Tanács gyűjti össze és juttatja el
régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a
pedagógus nevét, értesítési címét (elérhetőségét), munkahelyét, pedagógiai tevékenységét,
pedagógus-munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a "Magyar igazolvány" számát, a
pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem
sorszámát, azt a továbbképzést, amelyben részt kíván venni megjelölve (ha van ilyen) a
kiválasztott továbbképzést szervező intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A
pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben azonban a benyújtott
kérelmeket rangsorolnia kell."

2. §
Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A részvételi kártya tartalmazza a jogosult nevét, születési helyét és idejét, a "Magyar
igazolvány", pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására
irányuló kérelem sorszámát, az igénybe vehető továbbképzés megnevezését és helyszínét."
3. §
Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"13. § A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben
tanító pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit
a "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" (a továbbiakban:
"Magyar igazolvány") illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja."
4. §
Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"14. § A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető
kedvezmények
a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,
b) a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által
nem garantált kereskedelmi kedvezmények."
5. §
Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) A szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
(a továbbiakban: KELLÓ) szervezi. A KELLÓ e feladatkörében:
a) a pedagógus- és oktatói kedvezmények igazolására jogosult szervvel kötött megállapodás
alapján nyilvántartja a támogatásra jogosultak körének nevét, Magyar igazolványának számát,
valamint a pedagóguskedvezményekre való jogosultság megállapítását tartalmazó hatósági
bejegyzés sorszámát.
b) a jogosultak részére kódszámot állít elő, és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény
mértékét,
c) megszervezi, hogy az erre kijelölt könyvesboltokban a pedagógusok, oktatók jogosultságuk
igazolása mellett a nevükre megállapított összeg terhére szakirodalmat vásárolhassanak,
d) igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen
összeg erejéig vásárolhat,
e) kezeli a szakirodalom-támogatás lebonyolításához rendelkezésre álló összeget és a kezelt
összeg felhasználásáról elszámol az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé."
6. §
Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A hitelesítést végző külképviselet a (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától
számított 15 napon belül a megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult
a) nevét, aláírását,
b) születési helyét, idejét,

c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett okmányazonosítóját,
d) az oktatási intézmény nevét, címét,
e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig
hozzájárul a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevő
szervek részére, illetve ezen adatoknak a Hivatal és a KELLÓ részére történő továbbításához,
a Hivatal számára."

7. §
Az R. 17-22.§-ai, valamint az azokat megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
"Pedagógus és oktatói kedvezmények megállapítása
17. § (1) A pedagógus és oktatói kedvezmények megállapításával és nyilvántartásával
összefüggő hatósági ügyekben első fokon a Hivatal jár el.
(2) A Hivatal első fokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt a pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról;
b) vezeti a pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a
továbbiakban: nyilvántartás);
c) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból,
d) értesíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a kérelem
benyújtásáról.
18. § (1) A pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló
eljárásban, valamint a kérelem benyújtásakor közreműködőként vesz részt a külképviselet,
illetőleg a rendelet mellékletében megjelölt közigazgatási hivatal (a továbbiakban:
közigazgatási hivatal).
(2) A pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás
a határon túli pedagógus, oktató kérelmére indul, amelyet a külképviseleten lehet benyújtani.
(3) A kérelmet átvevő külképviselet a kérelemről gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet állít
elő. A hiánypótlásról és a kérelem adatainak hibátlan kitöltéséről a kérelmet átvevő
külképviselet gondoskodik.
(4) A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus úton kell az elbíráló hatósághoz
továbbítani.
(5) Az eljárás megindításának a napja az a nap, amikor az igénylőlap a Hivatalhoz
megérkezik. Ha a kérelem hiányos és a hiánypótlás a kitűzött határidőn belül nem történik
meg, a Hivatal az eljárást megszünteti.
(6) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen "Magyar
igazolvánnyal", vagy arra egyébként jogosult legyen. A pedagógus és oktatói
kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a "Magyar igazolvány" iránti
kérelemmel együtt is benyújtható.
(7) A határon túli pedagógus a kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okiratokkal
igazolhatja:
a) pedagógiai, tanítói vagy óvópedagógusi szakképzettséget igazoló oklevéllel, és
b) pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően igazoló okirattal,

különösen a munkáltató erről szóló igazolásával.
(8) A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okiratokkal
igazolhatja:
a) felsőfokú végzettségét igazoló oklevéllel, és
b) olyan okirattal, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező felsőoktatási
intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási
jogviszonyban áll.
(9) A Hivatalhoz beérkező igénylőlapnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, aláírását,
b) a kérelmező Magyar igazolványának számát vagy a kérelem számát,
c) az igénylőlap kiállításának helyét és idejét,
d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény
igénybevétele céljából, a pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig
hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra
irányuló kezelői tevékenységéhez.
(10) A kérelmet a Hivatalhoz történő beérkezéstől számított harminc napon belül kell
elbírálni.
19. § A kedvezményekre való jogosultság Hivatal által történő megállapítása esetén a
közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő
matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő
beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés
érdekében a közigazgatási hivatal és a külképviselet előtt a határon túli pedagógus, illetve
oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. A bejegyzés megtörténtét a
jogosult az erre a célra rendszeresített nyomtatvány aláírásával igazolja.
20. § (1) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha:
a) a kérelmező a Szátv. 12. §-a alapján nem jogosult a pedagógus és oktatói kedvezményekre,
b) a kérelmező kedvezményekre való jogosultsága már bejegyzésre került,
c) a kérelmező nem rendelkezik "Magyar igazolvánnyal", illetve arra nem jogosult.
(2) Az első fokú határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül az oktatási és
kulturális miniszterhez lehet fellebbezni.
(3) A Hivatal a kérelemhez a "Magyar igazolvány" iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának nyilvántartásából
igényelhet adatokat.
(4) A kérelmet a Hivatal a jogosultság megállapításával teljesíti. Ezzel egyidejűleg
gondoskodik a jogosult adatainak nyilvántartásba vételéről.
21. § A pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítását a Hivatal
visszavonja, ha
a) az adott személy "Magyar igazolványát" visszavonták,
b) a kérelmet el kellett volna utasítani,
c) a jogosult ezt maga kéri.

22. § (1) A pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a
tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a pedagógus- és
oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításának - kérelemre történő - ismételt
megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.
(2) A pedagógus és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, illetve
visszavonására és nyilvántartására a továbbiakban a szomszédos államokban élő magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló
319/2001 (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni."
8. §
Az R. mellékletének címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és
oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
melléklete
A pedagógus és oktatói kedvezmények megállapítására irányuló eljárásban közreműködő
közigazgatási hivatalok illetékessége"
9. §
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § e) és f) pontjai helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
"[11. § A Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként]
e) ellátja a szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való
jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos
teendőket;
f) ellátja a szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus és oktatói
kedvezményekre való jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és
nyilvántartásával kapcsolatos teendőket."
10. §
Átmeneti és záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 2.§ g) pontjában, 12.§ (2) bekezdésében,
15.§ (1) bekezdésében, 15.§ (2) bekezdés e) pontjában és 16.§ (2) bekezdésében az "Oktatási
Minisztérium" szövegrész az "Oktatási és Kulturális Minisztériumra" változik.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat veszti a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 23-25. §-ai.
(4) E rendelet hatályba lépésekor a határon túli pedagógus és oktató részére már kiadott,
érvényes pedagógusigazolványok és oktatói kártyák érvényességi idejük lejártáig igazolják a
pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot. A kedvezmények
igénybevételéhez a pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya érvényességi idejének
lejártáig a Magyar igazolvány és a járulékos igazolvány együttes bemutatása szükséges.

(5) Ezt a rendeletet a hatályba lépése után megindult ügyekben kell alkalmazni. A
folyamatban lévő, pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya iránti kérelmeket a Hivatal a
járulékos igazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.
A KORMÁNY
132/2007. (VI.12.) Korm. rendelete
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szomszédos államokban
élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-ának (1)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A kedvezményekre való jogosultság megállapítása
1. § (1) A Szátv. 10. §-ának hatálya alá tartozó személyek (a továbbiakban: határon túli
tanuló, hallgató) a Magyar Köztársaság területén diákkedvezményekre jogosultak. A
kedvezményekre való jogosultságot a "Magyar igazolványba", a "Magyar hozzátartozói
igazolványba" (a továbbiakban: "Magyar igazolványba"), illetve a pótfüzetbe történő
bejegyzés igazolja.
(2) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával és nyilvántartásával összefüggő
hatósági ügyekben első fokon az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jár el.
(3) A Hivatal első fokú hatósági jogkörében eljárva:
a) dönt a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem
elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;
b) vezeti a diákkedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban:
nyilvántartás);
c) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból;
d) értesíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a kérelem
benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról."
2. §
Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"3. § A diákkedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények:
a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,
b) a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált
kereskedelmi kedvezmények."
3. §

Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"4. § A diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárásban, valamint a
kérelem benyújtásakor közreműködőként vesz részt a kérelmező lakóhelye szerinti államban
működő, erre kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban:
külképviselet), illetőleg a mellékletben megjelölt közigazgatási hivatal (a továbbiakban:
közigazgatási hivatal)."
4. §
Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"5. § (1) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás a határon
túli tanuló, hallgató kérelmére indul, amelyet a külképviseleten lehet benyújtani.
(2) A kérelmet átvevő külképviselet a kérelemről gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet állít
elő. A hiánypótlásról és a kérelem adatainak hibátlan kitöltéséről a kérelmet átvevő
külképviselet gondoskodik.
(3) A gépi feldolgozásra alkalmas kérelmet elektronikus úton kell az elbíráló hatósághoz
továbbítani.
(4) A diákkedvezmény igazolására irányuló eljárás megindításának napja az a nap, amelyen
az igénylőlap a Hivatalhoz megérkezik. Ha a kérelem hiányos és a hiánypótlás a kitűzött
határidőn belül nem történik meg, a Hivatal az eljárást megszünteti.
(5) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen "Magyar
igazolvánnyal", vagy arra egyébként jogosult legyen. A diákkedvezményekre való jogosultság
megállapítása iránti kérelem a "Magyar igazolvány" iránti kérelemmel együtt is benyújtható.
(6) A tanulói, hallgatói jogviszonyt különösen az alábbi okiratokkal lehet igazolni:
a) a felsőoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyvvel, vagy
b) az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító igazolással.
(7) A Hivatalhoz beérkező igénylőlapnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, aláírását,
b) a "Magyar igazolvány" vagy az erre irányuló kérelem számát,
c) az igénylőlap kiállításának helyét és idejét,
d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban
áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is.
(8) A kérelmet a Hivatalhoz történő beérkezéstől számított harminc napon belül kell
elbírálni."
5. §
Az R. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"6. § (1) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha
a) a kérelmező a Szátv. 10. §-a alapján nem jogosult a diákkedvezményekre,
b) a kérelmező már rendelkezik érvényes bejegyzéssel,
c) a kérelmező nem rendelkezik "Magyar igazolvánnyal" vagy arra nem jogosult.

(2) Az első fokú határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az oktatási és
kulturális miniszterhez lehet fellebbezni.
(3) A Hivatal a kérelemhez a "Magyar Igazolvány" iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a Szátv. 21. § (7)
bekezdése szerinti nyilvántartásából igényelhet adatokat."
6. §
Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"7. § (1) A kérelmet a Hivatal a jogosultság megállapításával teljesíti. Ezzel egyidejűleg
gondoskodik a jogosult adatainak nyilvántartásba vételéről.
(2) A tanuló, illetve a hallgató által kitöltött igénylőlap adatait a Hivatal - a jogosultságok
fennállásáig - megőrzi elektronikus adattárában."
7. §
Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"8. § A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítását a Hivatal visszavonja, ha
a) az adott személy "Magyar igazolványát" visszavonták,
b) a kérelmet el kellett volna utasítani,
c) a jogosult ezt maga kéri."
8. §
Az R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"12. § A jogosultság megszűnik, ha
a) a Hivatal a jogosultság megállapítását visszavonta;
b) a Magyar igazolványt a tulajdonosa másra átruházta, és jogosulatlanul felhasználták.
(2) A Hivatal a jogosultság megszűnését hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba."
9. §
Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"14. § A diákkedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését
követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a diákkedvezményekre való jogosultság
kérelemre történő ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható."
10. §
Az R. 14/A § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A hitelesítést végző külképviselet a (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától
számított 15 napon belül a megküldi a Hivatal számára az (1) bekezdésben meghatározott
jogosult
a) nevét, aláírását,

b) születési helyét, idejét,
c) a kérelem sorszámát
d) oktatási intézményének nevét, címét,
e) nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága
fennállásáig a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatainak az eljárásban részt vevő
szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő
továbbításához."
11. §
Az R. II. Fejezetének alcíme módosul, "A diákigazolvány formájáról, előállításáról,
kiadásáról és érvényesítéséről" szövegrész helyébe "A kedvezményekre való jogosultság
bejegyzésének eljárási szabályai" rendelkezés lép.
12. §
Az R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"16. § (1) A jogosultság bejegyzését a közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet az
informatikai rendszerben igazolja a bejegyzést követő 3 munkanapon belül. A jogosultságok
bejegyzéséről készített összesítést a közreműködő szervek havonta, postai úton megküldik a
Hivatal részére.
(2) A jogosultságot igazoló érvényesítő matricákat készítő (a továbbiakban: készítő) a
jogosultság bejegyzéséhez, az érvényesítő matricák kiadásához a következő nyomtatványokat
készíti el:
a) a bejegyzés megtörténtét igazoló lap,
b) érvényesítő matrica igénylőlap,
c) érvényesítő matrica átadás-átvételét lehetővé tevő igazolólap."
13. §
Az R.19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"19. § (1) A Hivatal biztosítja a kitöltött igénylőlapoknak a készítőhöz elektronikus úton
történő beérkezését a jogosultság megállapítását követő 5 munkanapon belül.
(2) A készítő a beérkezett igénylőlapok alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül
előállítja, és postai úton eljuttatja az érvényesítő matricákat a kérelmező által megjelölt,
területileg illetékes közigazgatási hivatalba, illetve külképviseletre.
(3) A készítő minden érvényesítő matricát tartalmazó postai csomaghoz a 16. § (2)
bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott nyomtatványt mellékel két példányban."
14. §
Az R. 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"20. § (1) A kérelemmel kapcsolatos határozatot a Hivatal zárt informatikai rendszeren
keresztül, haladéktalanul továbbítja a közigazgatási hivatal és a külképviselet felé.
(2) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításának visszavonása esetén a Hivatal
levélben tájékoztatja határozatáról az ügyfelet.

15. §
Az R. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"21. § (1) A kedvezményekre való jogosultság Hivatal által történő megállapítása esetén a
közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot
az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe
történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés
érdekében a közigazgatási hivatal és a külképviselet előtt a tanuló, illetve a hallgató
személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. A bejegyzés
megtörténtét a jogosult az erre a célra rendszeresített, a 16. § (2) bekezdésének a) pontja
szerinti nyomtatvány aláírásával igazolja.
(2) Az érvényesítő matricákat a közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet folyamatosan
rendeli meg, az erre célra rendszeresített, és a 16. § (2) bekezdésének b) pontjában
meghatározott nyomtatványnak a készítőhöz postai úton történő eljuttatásával.
(3) Az érvényesítő matricákat a készítő postai úton, a közigazgatási hivatal, illetve a
külképviselet költségén küldi meg a közigazgatási hivatalnak, illetve a külképviseletnek, a
megrendelés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül.
(4) A közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet az érvényesítő matricának a készítőtől
történő átvételét az azt követő 3 munkanapon belül a 16. § (2) bekezdésének c) pontjában
meghatározott nyomtatvány egyik példányán sorszám szerint igazolja, majd a nyomtatványt
három munkanapon belül, postai úton visszaküldi a készítőnek. A nyomtatvány második
példányát a készítő megőrzi, illetve annak másolatát 30 napon belül megküldi a Hivatal
részére.
(5) A közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet bejegyzi az érvényesítés tényét a Hivatal
által vezetett diákkedvezmény-nyilvántartási adatbázisba."
16. §
Az R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"22. § (1) A készítő külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a közigazgatási hivatalnak, illetve a külképviseletnek átadott érvényesítő matricák
darabszámát;
b) a kérelem sorszámát.
(2) A Hivatal, mint a Szátv. 21. § (6) bekezdése szerinti elbíráló hatóság nyilvántartja
a) a kérelembe bejegyzett adatokat,
b) a kérelem sorszámát.
c) a diákkedvezményekre való jogosultság "Magyar igazolványba" történő bejegyzésének
tényét."
17. §
Az R. 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"23. § (1) A Hivatal, a közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet által vezetett
nyilvántartásokból adatigénylésre jogosultak
a) a kedvezményt, illetőleg támogatást nyújtó szervek a jogosultság ellenőrzése céljából,
b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célra.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartásokból a közigazgatási hivatal, illetve a külképviselet
feladatai ellátásához szükséges adatigénylésre jogosult.
(3) A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról a Hivatal, mint a Szátv. 21. § (6)
bekezdése szerinti elbíráló hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) a tanuló, illetve hallgató családi és utónevét (magyarul és a lakóhelye szerinti államban
hivatalosan - latin betűs írásmóddal - használt módon),
b) a tanuló, illetve hallgató születési helyét és idejét,
c) a tanuló, illetve hallgató állampolgárságát,
d) a tanuló, illetve hallgató lakcímét vagy tartózkodási helyét,
e) az adattovábbítás időpontját,
f) az adattovábbítás célját és jogalapját,
g) az adatigénylő megnevezését,
h) a Magyar igazolvány számát."
18. §
Az R. mellékletének címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi

Forrás:
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