EYCA Classic Kártya tájékoztató

2017. május 10.
Az EYCA (European Youth Card Association - Európai Ifjúsági Kártya Egyesület) 36 európai ország
kedvezményrendszerre épülő ifjúsági kártya szervezetét képviseli. Az EYCA által fiatalok milliói
juthatnak kereskedelmi kedvezményekhez a legkülönbözőbb területeken (pl. múzeum belépő,
színházjegy, bicikli bérlés stb.). Ha még nem múltál el 30 éves, de külföldre (Európába) utaznál,
igényelj EYCA Classic Kártyát és használd ki a kedvezményeket!

Az EYCA Classic Kártya (Európai Ifjúsági Kártya) megrendeléséhez szükséges igénylőlap megtalálható
alább a Letölthető dokumentumok menüpontban. Az igényléssel és a kártyával kapcsolatban bővebb
információ olvasható az Igénylőlap Tájékoztatójában és a Kitöltési Útmutatóban. Kérdés esetén az
eyca@oh.gov.hu e-mail címre várjuk a megkereséseket.

A kártya előállítása és díja
Az EYCA Classic Kártyát a hiánytalanul és helyesen kitöltött igénylőlap és a befizetés beérkezését
követő 8 munkanap elteltével postázza az Oktatási Hivatal. Személyes átvétel esetén a kártya 10
munkanap után vehető át az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.)
ügyfélfogadási időben (H-CS: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00).
Az 1 évre érvényes kártya díja 2.490 Ft. A kártya díját az igénylést megelőzően az Oktatási Hivatal
10032000-00282637 bankszámlaszámára kell átutalni. A befizetés könnyebb azonosítása érdekében
kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntesse fel kötőjelekkel elválasztva az EYCA betűkódot, az igénylő
nevét és születési dátumát (pl. EYCA-MINTA ÉVA-19960120).

Az igénylőlap beküldése postai úton vagy elektronikus úton e-mailben
A kézzel kitöltött (pdf), fényképpel és aláírással ellátott igénylőlapot az Oktatási Hivatal, 1964
Budapest postacímre, a géppel kitöltött (doc), fényképpel ellátott igénylőlapot az Oktatási Hivatal
eyca@oh.gov.hu email címére kell beküldeni, a kártya díjának befizetését igazoló átutalási bizonylat
másolatával együtt.

Átvétel/kézbesítés módja
EYCA kártyák átvétele során eljárhat a jogosult, aki a kártyát igényelte vagy meghatalmazottja. A
kártya átvételéhez az átvevő személy azonosítására alkalmas, fényképes okmány bemutatása
szükséges. Kiskorú kártyabirtokos esetében a szülő veheti át a kártyát. Amennyiben nem szülő veszi

át, úgy szülői meghatalmazással történhet meg az átvétel. Nagykorú jogosult esetében személyesen
vagy a jogosult által az átvevő részére írt meghatalmazással történhet meg a kártya átvétele.

A Meghatalmazás kézzel írott (pdf) és a meghatalmazó és meghatalmazott által aláírt, vagy géppel
írott (doc), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez a
mintát alább a Letölthető dokumentumok menüpontban talál. A meghatalmazás szólhat egy
alkalomra, de lehet általános is, azonban minden ügyintézésnél be kell mutatni az Ügyfélszolgálaton.

A kártyával igénybe vehető kedvezmények

Az EYCA Classic Kártyával igénybe vehető kedvezményekről a https://diakkedvezmeny.hu/eyca linkre
kattintva olvasható bővebb tájékoztatás.

A tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezők magyarországi diákigazolvánnyal tudják igénybe venni
az EYCA logó nyújtotta kedvezményeket Európában.
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