EYCA Classic Kártya
igénylőlap
POSTAI úton beküldhető igénylőlap! Kérjük, mielőtt kitölti az igénylőlapot, feltétlenül olvassa
végig a következő oldalon található Tájékoztatót és Kitöltési útmutatót!
1. Név *:
2. Születési dátum*:
3. Átvétel/kézbesítés módja*: (Kérjük, a választott módhoz tegyen egy ’X’-et a jelölőnégyzetbe.)

☐ A kártyát személyesen vagy meghatalmazott útján kívánom átvenni az Ügyfélszolgálaton.
☐ A kártyát postai úton kérem kézbesíteni. (Kérjük, a 4. pontban adja meg a postázási adatokat.)
4. Postázási adatok:
név

irányítószám

település

utca, házszám

5. Számla megküldésének módja*: (Kérjük, a választott módhoz tegyen egy ’X’-et a jelölőnégyzetbe.)

☐
☐

E-mailben kérem megküldeni. (Kérjük, a 8. pontban adja meg email címét.)
Postai úton kérem kiküldeni. (Kérjük, a 4. pontban adja meg a postázási adatokat.)

6. Számlázási adatok*:
név

irányítószám

település

utca, házszám

7. Mobiltelefonszám:
8. Email cím:
9. Fénykép*:
3,5 cm x 4,5 cm méretű, színes, elölnézeti,
világos hátterű, lehetőleg egy évnél nem
régebbi igazolványkép helye. Kérjük
pontosan felragasztani!

Dátum*:

Aláírás*:

(18 éven aluli igénylő esetén a gondviselő aláírása)

Aláírásommal
hozzájárulok
az
igénylőlapon
feltüntetett adataim kezeléséhez az EYCA Classic
Kártya előállítása, kiadása és nyilvántartása céljából.
Az igénylőlap helytelen kitöltésének következményeit
tudomásul veszem.
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Postacím: Oktatási Hivatal 1964 Budapest
Web: www.oktatas.hu/eyca
Email: eyca@oh.gov.hu

EYCA Classic Kártya
igénylőlap
Tájékoztató
Az EYCA Classic Kártyát 30 éves kort be nem töltött személyek igényelhetik. Az igénylőlap az EYCA Classic
Kártya (Európai Ifjúsági Kártya) megrendelésére használható nyomtatvány, amely letölthető a
www.oktatas.hu/eyca oldalról. Az igényléssel és a kártyával kapcsolatban bővebb információ olvasható
a www.oktatas.hu/eyca oldalon, 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 átvétel napjáról email-ben értesítjük az igénylőt,
amennyiben email címét az igénylőlapon megadja.
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
A kézzel kitöltött, fényképpel és aláírással ellátott igénylőlapot az Oktatási Hivatal 1964 Budapest
postacímre kell beküldeni a kártya díjának befizetését igazoló bizonylat másolatával együtt. Kérjük, a
fényképet úgy ragassza fel az igénylőlapra, hogy az ne befolyásolja a szkennelés minőségét!

Kitöltési útmutató
Az igénylőlapot kék golyóstollal (az aláírást kivéve) nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni! Az igénylőlap
minden mezőjébe szám vagy betű kerülhet. Amennyiben kevés a mező, egyértelmű, jól érthető
rövidítést kell alkalmazni. Javítás nem lehet az igénylőlapon. Ha valamit elrontott, az igénylőlapot
semmisítse meg, és töltsön ki új igénylőlapot. Az igénylőlap csillaggal (*) jelölt mezői kötelezően
kitöltendőek. A dátum és aláírás mező kitöltése is szükséges a hiánytalan igénylőalap beküldéséhez.
1. Név
A rovatot a valóságnak megfelelő adatokkal, a családi és utónév (utónevek) pontos tagolásával kell
kitölteni.
2. Születési dátum
A születési dátum formátuma éééé/hh/nn (pl. 1999.01.01).
3. Átvétel/kézbesítés módja
Kérjük, hogy a megfelelő mező kiválasztásával nyilatkozzon, az átvétel/kézbesítés módjáról. 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.
Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat
Cím: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Az ügyfélfogadás rendje: H-CS: 8.00-16.30; P: 8.00-14.00

Postacím: Oktatási Hivatal 1964 Budapest
Web: www.oktatas.hu/eyca
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EYCA Classic Kártya
igénylőlap
A meghatalmazás kézzel írott és a meghatalmazó és meghatalmazott által aláírt, vagy géppel írott, a
meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat, melyhez mintát helyezünk
el a honlapon (www.oktatas.hu/eyca). A meghatalmazás szólhat egy alkalomra, de lehet általános is,
azonban minden ügyintézésnél be kell mutatni az Ügyfélszolgálaton.
4. Postázási adatok
Postai kézbesítés esetén a rovat megfelelő mezőibe a címzett nevét, a négy számjegyből álló
magyarországi irányítószámot, a település teljes nevét, az utca, út, tér stb. nevét (amennyiben nincs
ilyen, akkor a helyrajzi számot), majd a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), végül a házszámot kell
feltüntetni. Figyelem! Amennyiben a cím kitöltése nem megfelelő, a kártyát nem tudjuk postázni.
5. Számla megküldésének módja
Kérjük, hogy a megfelelő mező kiválasztásával nyilatkozzon a számla kézbesítésének módjáról. Az email
címre történő kiküldés esetén kérjük, a 8. pontban adja meg email címét. Postai úton történő kézbesítés
esetén kérjük, a 4. pontban adja meg a postázási adatokat.
6. Számlázási adatok
A számla kiállításához a valóságnak megfelelő adatokkal töltse ki a megadott mezőket. A rovat megfelelő
mezőibe a vevő nevét, a négy számjegyből álló magyarországi irányítószámot, a település teljes nevét,
az utca, út, tér stb. nevét (amennyiben nincs ilyen, akkor a helyrajzi számot), majd a közterület jellegét
(pl. út, utca, tér stb.), végül a házszámot kell feltüntetni. Figyelem! Amennyiben a cím kitöltése nem
megfelelő, a számlát nem tudjuk kiállítani.
7-8. Email cím és mobiltelefonszám
Amennyiben az elkészült kártyáról szeretne e-mailben vagy telefonon értesítést kapni, kérjük, hogy adja
meg működő email címét (pl. abc@def.hu) vagy telefonszámát (pl. +36-55-555-5555).
9.

Fénykép

Fényképként csak igazolványkép használható! A fénykép rögzítéséhez stiftes ragasztó szükséges. Az
igazolványkép kizárólag egy évnél nem régebbi, 3,5 cm x 4,5 cm (szabvány) méretű, színes, elölnézeti,
világos (egyszínű) hátterű, az igénylőt egy személyben ábrázoló kép lehet. (Nem elfogadható: sapkás,
napszemüveges, profil, ovális, ill. papírra nyomtatott alacsony felbontású kép). A fényképet célszerű a
már hibátlanul kitöltött igénylőlapra felragasztani (a fenti paramétereknek megfelelően), egyéb esetben
előfordulhat, hogy a kedvezmény igénybevétele problémákba ütközhet.
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