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Bevezetés 

A Felhasználói leírás célja, hogy részletesen bemutassa az Oktatási Igazolványok Intézményi 

Adminisztrációs Rendszere (a továbbiakban: OKTIG rendszer) felület 

pedagógusigazolvány-igénylés folyamatához szükséges lépéseket. Az OKTIG rendszer csak 

regisztrált és jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el. A regisztráció 

menetéről a Regisztráció menete az OKTIG felületre elnevezésű leírásban olvasható bővebb 

tájékoztatás. 

OKTIG felületre történő bejelentkezés 

Minden rendszerfunkció belépéshez kötött. A rendszer a www.oktatas.hu főoldalon elhelyezett 

OKTIG ikonra kattintással vagy a https://www.oktatas.hu/oktig hivatkozáson érhető el. Belépni 

a bejelentkezési adatok megadásával lehet, melyhez a www.oktatas.hu portálon, a látogatói 

regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó használható. Az OKTIG felület elérése 

csak a látogató felhasználóval lehetséges. Amennyiben elfelejtette az oktatas.hu 

bejelentkezéshez szükséges jelszót, a www.oktatas.hu oldalon a bejelentkezés felületen az 

„Elfelejtett jelszó” funkció alkalmazásával igényelhető új jelszó. 

Szerepkör választása 

Amennyiben az intézményi ügyintéző több OKH-hoz (oktatásiigazolvány-kiadóhely, amely 

egy intézményi feladatellátási helyet jelöl az OKTIG rendszerben) is jogosultsággal 

rendelkezik az OKTIG rendszerben, a belépés után a képernyő jobb felső sarkában található 

szerepkörválasztó legördülő menüben tudja kiválasztani a felsorolásból azt az OKH-t, amely 

OKH nevében tevékenységet szeretne végezni az OKTIG felületen. 

 

 

1. ábra Szerepkörválasztó menüpont 

OKTIG felület használata 

Az OKTIG felület alapvető funkcionalitásáról az OKTIG felhasználói kézikönyvben 

olvasható bővebb tájékoztatás. Az OKTIG felületen minden esetben a MENTÉS gomb 

megnyomásával lehet érvényesíteni a kívánt műveletet, a mentés gomb kihagyásával az adott 

művelet nem fejeződik be (pl., ha a beküldés művelet nincs elmentve, az igénylés nem jut el a 

gyártóhoz, ebben az esetben a pedagógusigazolvány nem kerül legyártásra). 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/Regisztracio_menete_az_OKTIG_feluletre.pdf
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/oktig
http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/OKTIG_Felhasznaloi_kezikonyv_v1.3_int.pdf
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Pedagógusigazolvány igénylésének menete 

Jogosult ellenőrzése 

A KIR személyi nyilvántartása (a továbbiakban: KIR SZNY) alapján, a jogosító munkakörrel 

és aktív jogviszonnyal rendelkező köznevelési intézményben alkalmazottaknak lehet 

pedagógusigazolvány-igénylést indítani az OKTIG felületen.  

Az igénylés beküldése előtt érdemes ellenőrizni, hogy a pedagógus megjelenik-e az OKTIG 

felület JOGOSULT menüpontjában.  

 

2. ábra Jogosult menüpont 

A SZŰRÉS gomb megnyomása után a megfelelő feltételek kiválasztásával listázhatók a kívánt 

jogosultak. A szűrés történhet oktatási azonosítóra vagy akár listázhatók az aktív pedagógus-

jogviszonnyal rendelkezők is. 

 

3. ábra Jogosult menüpont szűrési feltételek megadása 

Ha a pedagógus nem jelenik meg a listában, akkor ellenőrizni kell a KIR SZNY-ben a jogosult 

jogviszonyadatainál a jogviszony várható végét. Amennyiben ez múltbéli dátum, akkor javítani 

kell, és a következő napon a szűrést az OKTIG rendszerben meg kell ismételni. Fontos, hogy 

a pedagógust azon az OKH-n kell keresni, ahol a munkaköre rögzítésre került, ezt is érdemes 

ellenőrizni sikertelen keresés esetén. 

Igénylés létrehozása/rögzítése 

Új pedagógusigazolvány-igénylést az IGÉNYLÉS és a JOGOSULT menüpontokból is el 

lehet indítani.  
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1. Igénylés indítása az IGÉNYLÉS menüpontból 

A menüsorban az IGÉNYLÉS majd az ÚJ ELEM menüpontra kattintva lehet új igénylés 

létrehozását elindítani.  

 

 

4. ábra Igénylés és új elem menüpont 

Az oktatási azonosító megadása után a Keresés gombra kattintva a rendszer megjeleníti a 

pedagógus adatait (keresésnél a személyes adatok is használhatók, de a pontosságra ügyelni 

kell).  

 

5. ábra Jogosult keresése 

Csak olyan pedagógus adatai kereshetők, aki az intézményi feladatellátási hellyel a KIR SZNY-

ben jogviszonnyal rendelkezik, és a KIR SZNY-be történő rögzítése óta 24 óra eltelt. Minden 

pedagógust azon a feladatellátási helyen (OKH kódon) kell keresni, ahol a munkaköre a KIR 

SZNY-ben rögzítésre került. 

Amennyiben a pedagógus a fenti feltételeknek megfelel, azonban az oktatási azonosítóra 

történő keresés nem ad eredményt, ellenőrizni kell a KIR SZNY-ben a jogosult jogviszony 

adatainál a jogviszony várható végét. Amennyiben ez múltbéli dátum, akkor javítani kell, és a 

következő napon a keresést az OKTIG rendszerben meg kell ismételni.  

Ha az intézmény diákigazolvány kérelmezésére is jogosult, nagyon körültekintően kell az 

igénylés elindítását végezni, mert a rendszer olyan igénylési adatlapot generál, amilyen a 

megadott oktatási azonosítóhoz létrehozható.  

Ha egy személy tanulónként és pedagógusként is szerepel az intézmény nyilvántartásában, 

akkor a találati listában két sorban jelenik meg. A típus mezőben látható, hogy melyik sor a 

tanuló, és melyik a pedagógus. Pedagógusigazolvány igényléséhez a pedagógus adatsorára kell 

kattintani, és aktívvá (sötétbordó színűvé) válik a jogosult sora és a Tovább gomb is.  
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6. ábra Jogosult adatsora 

A Tovább gomb megnyomása után, amennyiben a kiválasztott adatsor pedagógusa aktív 

jogviszonnyal és pedagógusigazolványra jogosító munkakörrel rendelkezik, az igénylés 

adatlapja jelenik meg (9. ábra), egyéb esetben hibaüzenetet lát az ügyintéző. Az igénylési 

folyamat további leírása a 3. Az igénylés adatainak kitöltése, igénylés mentése fejezetben 

folytatódik. 

2. Igénylés indítása a JOGOSULT menüpontból 

A JOGOSULT menüpontban listázhatók az intézményben jogviszonnyal rendelkező 

pedagógusok (diákigazolványt is igénylő intézmények esetén a diákok is itt listázhatók).  

 

7. ábra Jogosult szűrési feltétek 

Alapesetben ez a lista üres, a LISTA LEKÉRDEZÉSE / FRISSÍTÉS gombbal a teljes 

tartalom lekérdezhető. A Szűrés gombra kattintva listázhatjuk a pedagógusokat vagy aktív 

jogviszonnyal rendelkező pedagógusokat a szűrőmezők megfelelő beállításával. Az oktatási 

azonosítóra történő szűréssel egy adott pedagógus adatait is megjeleníthetjük. 
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8. ábra Pedagógusok listázása 

A találati listában a pedagógus adatsorának végén található Részletek megtekintése / Részletek 

megtekintése új ablakban ikonok közül valamelyikre kattintva (a  ikonnal az aktív 

böngészőablakban, a  ikonnal új ablakban) megnyitható a pedagógus adatlapja.  

 

9. ábra Pedagógus adatlapja 

A lap tetején a jogosult típusa mezőben látható a pedagógus jogviszony adata, munkakörének 

megnevezése, valamint az az érték, hogy a munkaköre jogosít-e pedagógusigazolványra. Csak 

akkor hozható létre igénylési adatlap, ha a „jogosító munkakör: igen” érték látszik, más esetben 

hibaüzenet jelenik meg (pl. „Nincs jogosultsága!”).  

A lap alján az IGÉNYLÉSEK fülön található ÚJ ELEM gombbal létrehozható a pedagógus 

igénylése, és megjelenik az igénylés adatlapja.  
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3. Az igénylés adatainak kitöltése, igénylés mentése 

Az igénylés adatlapjának felső részén a jogosult (pedagógus) adatai (oktatási azonosító, név, 

anyja neve, születési idő, állampolgárság) láthatók.  

 

10. ábra Igénylés adatlapja 

Az igénylés létrehozás részen található alábbi mezők kitöltése szükséges az igénylés 

létrehozásához: 

• Igénylés oka: új igazolvány igénylése vagy igazolvány cseréje;  

• Korábbi kártyaszám: amennyiben az igazolvány cseréje az igénylés oka, a korábbi 

kártyaszám mező kitöltése KÖTELEZŐ. Csak olyan igazolványszám adható meg, 

amely szerepel az OKTIG nyilvántartásában. 

• Email cím: a jogosult e-mail címe – nem kötelező adat; 

• Megjegyzés mező: tetszőleges, nem kötelező mező. A megjegyzés mezőbe írtakat az 

igénylés feldolgozása során nem vesszük figyelembe. 

Az igénylés rögzítéséhez az alsó vagy felső Mentés gombra kell kattintani. A Mentés gomb 

megnyomása után a Rögített státuszú igénylés adatlapját látjuk.  

Ekkor még lehetőség van az igénylés szerkesztésére vagy törlésére a jobb felső sarokban 

található MŰVELETEK menüpontban elérhető funkciókkal. 

• Szerkesztés funkcióra kattintva az igénylés aktuális állapotához tartozóan szerkeszthető 

mezők aktívvá válnak. Az adatlapon, a naplóban látható, hogy ki és mikor módosította 

utoljára az elemet. 

• Törlés esetén a rendszer megerősítést kér, majd azt követően hajtja végre a törlést.  
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11. ábra Művelet menüpont 

Igénylési csomag menüpont 

1. Új igénylési csomag létrehozása 

A rögzített státuszú igénylések beküldése igénylési csomagokban lehetséges, amihez az 

IGÉNYLÉSI CSOMAG menüpontra kell kattintani. Egy csomagban több igénylés is 

beküldhető, ezért célszerű az egy időben igényelt pedagógusigazolványokat egy csomagba 

rendezve beküldeni. Egy igénylés beküldéshez is új csomagot kell létrehozni, másképpen nem 

lehetséges az igénylés beküldése.  

 

12. ábra Igénylési csomag menüpont 

Az igénylési csomag menüpont alapesetben üres, a LISTA LEKÉRDEZÉSE / FRISSÍTÉS 

gombbal a teljes tartalom lekérdezhető. A SZŰRÉS gombra kattintva listázhatjuk a 

szűrőmezők megfelelő beállításával az intézményhez tartozó igénylési csomagokat.  

 

13. ábra Igénylési csomagok listázása 

Az ÚJ ELEM menüpontra kattintva egy új igénylési csomag adatlapja jelenik meg, ahol az 

alábbi mezők találhatók.  
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14. ábra Igénylési csomag létrehozása 

• Megnevezés: az igénylési csomag egyedi elnevezése. A Megnevezés mező kitöltése 

kötelező, a csomagban szereplő igénylések egyszerűbb azonosíthatóságának érdekében. 

A csomag elnevezésének minden esetben egyedinek kell lennie, ugyanazt a 

csomagnevet csak egyszer lehet felhasználni.  

• Megjegyzés mező: a kitöltése nem kötelező, azonban itt plusz információ rögzíthető az 

igénylési csomaggal kapcsolatban, ami az intézményi ügyintézőnek nyújthat segítséget. 

A megjegyzés mező tartalmát az igénylések feldolgozása során nem használjuk fel. 

• Az Igények részen az OKTIG rendszer az összes rögzített státuszú igénylést listázza, 

amely még nincsen igénylési csomagba rendezve. A megjelenő rögzített státuszú 

igénylés sor eleji kis négyzetébe bele kell kattintani, ezzel kerül bele a megjelölt sor az 

igénylési csomagba. Az igénylési csomag létrehozása bármelyik MENTÉS gombra 

kattintással történik. 

2. Igénylési csomag műveletei 

Az igénylési csomag mentése után látható a Rögzített státuszú igénylési csomag adatlapja. A 

csomagot a jobb felső sarokban a MŰVELETEK menüpontban található funkciókkal lehet 

szerkeszteni, törölni vagy véglegesíteni. 

• A SZERKESZTÉS művelet választásával a csomag megnevezését, tartalmát lehet 

módosítani.  

• A TÖRLÉS művelet választásával az igénylési csomag véglegesen törlődik, azonban a 

benne lévő igénylések nem törlődnek, hanem kikerülnek a csomagból, és később újra 

csomagba rendezhetők.  

• A VÉGLEGESÍTÉS művelet választásával az igénylési csomag véglegesítve lesz, és 

a továbbiakban már nem szerkeszthető, csak a véglegesítés visszavonása után. 
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15. ábra Igénylési csomag adatlapja, műveletek 

A VÉGLEGESÍTETT állapotú igénylési csomag adatlapján a beküldés és a véglegesítés 

visszavonása műveletek érhetők el. A véglegesítés visszavonása rögzített állapotba teszi vissza 

a csomagot.  

• A VÉGLEGESÍTÉS VISSZAVONÁSA művelettel, a Véglegesített státuszú csomag 

tartalma szerkeszthetővé válik. 

• Az igénylési csomag beküldése a BEKÜLDÉS művelet választásával, majd a 

MENTÉS gombra kattintással történik. A Beküldött állapotú csomag már nem 

szerkeszthető, nem törölhető.  

FONTOS: A műveletek kiválasztása után minden esetben szükséges a MENTÉS gomb 

megnyomása! Csak ezzel hajtható végre a kívánt művelet! 

 

16. ábra Véglegesítés visszavonása és beküldés műveletek 

A BEKÜLDÖTT státuszú igénylési csomagban lévő pedagógusigazolvány-igénylések is 

beküldött státuszba kerülnek és ekkor az igénylések már nem módosíthatók és nem törölhetők. 
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17. ábra Beküldött státuszú csomag 

Pedagógusigazolvány-igénylés státuszai, igénylés feldolgozása 

Az igénylések státusza a feldolgozás során az alábbiak szerint alakul:  

• RÖGZÍTETT: a létrehozott, és még be nem küldött igénylések státusza. A 

véglegesített csomagban található igénylések is rögzített státuszban vannak. 

• BEKÜLDÖTT: a véglegesített csomag beküldése után ebbe a státuszba kerül az 

igénylés. 

• ELLENŐRZÖTT: a beküldött igénylés jogosultjának jogviszonyellenőrzése során 

ebben a státuszban van az igénylés. Amennyiben ebben a státuszban több, mint egy 

napig marad az igénylés, értesíteni kell a Hivatalt. 

• GYÁRTÁSRA ÁTADVA: a feldolgozott igénylést az OKTIG rendszer átadja a 

KELLO PEDIG rendszerének. A kártya gyártásást és kipostázását a KELLO végzi. 

• GYÁRTÁS VISSZAUTASÍTVA: ha a KELLO rendszere valamilyen okból elutasítja 

az igazolvány gyártását, akkor ebben a státuszban van az igénylés. Ilyen előfordulhat 

pl., ha a jogosultnak van másik pedagógusigazolványa. 

• ÉRVÉNYTELENÍTETT: amennyiben a jogosultnak az igénylés feldolgozása során 

megszűnik a jogosító jogviszonya vagy munkaköre, az igénylés érvénytelenített 

státuszú lesz. A visszautasított igényléseket az intézményi ügyintéző is tudja 

érvényteleníteni a megfelelő művelet segítségével. 

• TELJESÍTETT: a legyártott kártyához tartozó igénylések teljesített státuszban vannak. 
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Pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos igazolások 

Az OKTIG rendszerben korábban használt pedagógusigazolvány helyett kiállítható 

igazolástípus megszűnt, a pedagógusigazolvány-igénylés új funkciójának bevezetését követően 

már csak a pedagógusigazolvány elkészültéig kiállítható igazolás, valamint a kézbesítés során 

elveszett pedagógusigazolvány helyett kiadott igazolás lesz elérhető. 

Pedagógusigazolvány elkészültéig kiadható igazolás 

A közreműködő intézmény ügyintézője a pedagógusigazolvány-igénylés beküldését követően 

a jogosult kérésére pedagógusigazolvány elkészültéig kiadható igazolást állíthat ki. Az 

igazolás kiállítása az OKTIG felület IGAZOLÁS vagy JOGOSULT menüpontjában indítható 

el. Az igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes.  

1. Pedagógusigazolás kiállításának lépései  

A pedagógusok részére az igazolás az IGAZOLÁS és a JOGOSULT menüpontból indítható el. 

1.1. Igazolás kiállítása a JOGOSULT menüpontból 

Az igazolás kiállításához a 2. Igénylés indítása a JOGOSULT menüpontból fejezetben leírtak 

szerint kell a pedagógust a jogosultak listájában kikeresni, majd a jogosult adatlapjának alján 

található IGAZOLÁSOK fül ÚJ ELEM gombjának használatával kell az igazolás létrehozását 

megkezdeni. 

 

18. ábra Jogosult menüpontból elérhető - Igazolás új elem 

Az igazolás típusának kiválasztása során csak olyan igazolástípusok közül választhat az 

ügyintéző, amelyek a jogosult részére kiállíthatók. 
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19. ábra Választható igazolástípus 

Az igazolás típusának kiválasztása után a létrehozott igazolás adatlapja (25. ábra) látható, 

melyet az adatok ellenőrzése után a MENTÉS gomb megnyomásával menthet az ügyintéző. 

1.2. Igazolás kiállítása az IGAZOLÁS menüpontból 

• Az IGAZOLÁS menüpont ÚJ ELEM gombjára kell kattintani.  

 

20. ábra Igazolás menüpont / Új elem gomb 

• Az igazolástípusok közül a pedagógusigazolvány elkészültéig kiállított igazolást kell 

kiválasztani.  

 

21. ábra Választható igazolástípus 

• A jogosultak keresése részben elegendő a jogosult oktatási azonosítóját megadni, 

majd a KERESÉS gombra kattintani.  

 

22. ábra Jogosultak keresése 

• A jogosultak listájában a találatra kattintva (a kurzorral jelölje ki a kapott találatot, 

hogy sötét bordó színű legyen) és a TOVÁBB gombot kell megnyomni.  
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23. ábra Jogosultak listája 

• Az igazolás létrehozása adatlapon az igazolás adatainak ellenőrzése után bármelyik 

MENTÉS gombra kattintva lehet az igazolást menteni.  

 

24. ábra Igazolás létrehozása 

• A MENTÉS gomb megnyomása után a létrehozott, érvényes pedagógusigazolás 

adatlapja látható. 

 

25. ábra Pedagógusigazolás adatlapja 
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• A MŰVELETEK menüpont NYOMTATÁS műveletét kell kiválasztani az igazolás 

nyomtatásához.  

 

26. ábra  Nyomtatás művelet 

• Az igazolás egy PDF fájl formájában kerül előállításra. A letöltődött PDF fájlt 

nyomtassa ki, majd lássa el intézményi pecséttel és aláírással, mert csak az aláírt és 

pecséttel ellátott igazolás érvényes. 

2. Igazolás műveletei  

Az igazolás adatlapjára kattintva érhetőek el az igazolásra vonatkozó MŰVELETEK, 

amelyek az alábbiak lehetnek: 

• Az Érvénytelenítés művelettel az érvényes státuszú igazolásokat lehet az érvényességi 

idő lejárta előtt érvényteleníteni (az igazolások az érvényességi időt követően, 

automatikusan érvénytelen státuszt kapnak). A művelet elvégzése után az igazolás 

státusza Érvénytelen lesz. 

• A Nyomtatás műveletre kattintva az igazolást PDF formátumban lementhetjük 

számítógépünkre. Nyomtatni kizárólag érvényes státuszú igazolást lehet, mely esetén 

az igazolás nyomtatási darabszáma növekszik. Az Igazolás nyomtatott képe a 

dokumentum végén a Pedagógusigazolvány képe fejezetben található. 

Kézbesítés során elveszett pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás 

Ez az igazolás a kézbesítés során eltűnt, az intézménybe meg nem érkezett 

pedagógusigazolvány helyett állítható ki. Fontos feltétel, hogy a jogosultnak legyen teljesített 

pedagógusigazolvány-igénylése, azaz legyártott pedagógusigazolványa, amely nem áll 

rendelkezésére, valamint a jogosultnak az intézménnyel fennálló aktív jogviszonnyal és 

pedagógusigazolványra jogosító munkakörrel kell rendelkeznie. 

A kézbesítés során eltűnt pedagógusigazolvány esetében az eltűnés tényét a közreműködő 

intézménynek be kell jelentenie az igazolvany@oh.gov.hu e-mail-címen. 

Az igazolás kiállításának menete megegyezik a pedagógusigazolvány elkészültéig kiadható 

igazoláséval. 

mailto:igazolvany@oh.gov.hu


 Pedagógusigazolvány igénylésének folyamata az OKTIG felületen 

 

17 

 

FONTOS: A Technikai okok miatt sikertelen igénylés-beküldés vagy sikertelen jogviszony-

bejelentés miatt kiállított igazolás nem használható pedagógusigazolás helyett. Ez az igazolás 

csak diákigazolvány sikertelen igénylése esetén alkalmazható! 

Igazolvány menüpont 

Az elkészült pedagógusigazolványokat a gyártó annak az OKH-nak a levelezési címére 

kézbesíti, amely OKH-ról az igénylés beküldése megtörtént. A már postázott kártyához tartozó 

igénylés teljesített státuszba kerül, az igénylés adatlapján megtekinthető az elkészült kártya 

sorszáma. A kártya adatait az igazolvány menüpontban is megtekintheti a felhasználó. Az 

igazolványok listázásáról bővebben a felhasználói kézikönyvben olvashat. 

Igazolvány listázása 

Az IGAZOLVÁNY menüpontra kattintva, a pedagógusigazolványok listájának 

megjelenítésére van lehetőség. A találati lista módosítható a nézet váltásával, rendezés, szűrés 

alkalmazásával. 

 

27. ábra Nézetválasztó 

Az igazolványok nézetválasztójából (legördülő listából) az alábbi kisebb halmazú 

igazolványokra lehet keresni a pedagógusigazolvány vonatkozásában: 

• Pedagógusigazolványok 

• Bevont pedagógusigazolványok 

• Érvényes pedagógusigazolványok 

• Nem az intézmény által kiállított igazolványok: a pedagógus munkakörének, 

jogviszonyának változása során az igazolvány áthelyezésre került az intézménybe. 

A Szűrés ablakban az Igazolvány típusa lenyíló listából kiválasztható, hogy csak a 

pedagógusigazolványokat jelenítse meg a felület, illetve kiválasztható, hogy mely státuszú 

igazolványok kerüljenek a szűrt listába. 

Az igazolványon szereplő oktatási azonosító mezőben a pedagógus oktatási azonosítójára 

rákeresve, megtekinthető a pedagógus összes igazolványa. 
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28. ábra Igazolványok keresése 

A pedagógusigazolványok státuszai 

A pedagógusigazolvány státusza az alábbi értékeket veheti fel: 

• AKTÍV: minden legyártott pedagógusigazolvány aktív státuszú, amíg valamilyen 

műveletet nem végez vele az intézményi ügyintéző vagy az OKTIG automatizmusa. Az 

OKTIG-ban látott aktív státusz nincsen összefüggésben a KELLO www.pedig.hu 

oldalán történt regisztrációval és a kártya aktiválásával, nem jelenti azt, hogy az 

igazolvány használható a kedvezmények igénybevételére. 

• ÉRVÉNYTELEN: az elvesztett, ellopott vagy megrongálódott pedagógusigazolványt 

az intézményi ügyintéző az igazolvány adatlapján található művelettel érvénytelenítheti 

(lásd alább). A törlés alatt státuszú kártya a 3 hónap letelte után érvénytelen állapodba 

kerül. 

• AKTÍV - TÖRLÉS ALATT: amennyiben a pedagógusigazolványra jogosító 

munkakör megszűnik, az igazolvány törlés alatt státuszba kerül. A 

pedagógusigazolvány maximum 3 hónapig lehet törlés alatt státuszban, eközben 

felhasználható a kedvezmények igénybevételére. Ha a pedagógusnak a 3 hónap alatt új 

jogosító munkaköre keletkezik, akkor az igazolvány aktív státuszba kerül. 3 hónap 

letelte után az igazolvány érvénytelen státuszba kerül, amely nem visszavonható. 

A pedagógusigazolványok státuszainak változása 

Az OKTIG rendszerben a KIR SZNY felületén rögzített jogviszony- és munkaköradatok 

alapján automatikusan történik meg a pedagógusigazolványok státuszának beállítása, valamint 

http://www.pedig.hu/
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az intézményt váltó pedagógusok esetében az intézmények közötti kártyamozgatás. 

Ha a pedagógus igazolványra jogosító munkaköre megszűnik, akkor az igazolvány törlés alatt 

állapotú lesz, és a törlésről a KELLO rendszerét is értesíti az OKTIG. Amennyiben a törléstől 

számított 3 hónapon belül új, jogosító munkakör kerül rögzítésre a KIR SZNY-ben, az 

igazolvány automatikusan aktív státuszú lesz, és amennyiben a munkakör másik intézményben 

vagy másik feladatellátási helyen keletkezett, az igazolvány az új feladatellátási helyen 

listázható. 3 hónap után a törlés alatt státuszú kártya érvénytelen státuszú lesz. 

 

FONTOS: A kilépő pedagógus igazolványát semmiképpen ne érvénytelenítsék, mert az 

igazolványt a jogviszonyváltozás feldolgozása során automatikusan törlés alatt állapotba 

helyezi az OKTIG rendszer! 

 

Elvesztett, eltulajdonított vagy megrongálódott pedagógusigazolvány 

Amennyiben a pedagógus igazolványa elveszik vagy megrongálódik, az intézményi ügyintéző 

az igazolvány érvénytelenítését kezdeményezheti az igazolvány adatlapján a Műveletek közül 

az érvénytelenítés műveletet választva. Az érvénytelenítés okaként az elvesztés, eltulajdonítás, 

megrongálódás választható ki.  

Az érvénytelenítés művelet hatására a kártya az OKTIG rendszerben érvénytelen lesz, és a 

KELLO PEDIG rendszerébe tiltás műveletet küldünk. A művelet nem visszavonható! A 

kártya az érvénytelenítés után már nem használható a kedvezmények igénybevételére, és az 

ügyintéző új igénylést tud indítani a fent leírtak szerint, igazolvány cseréje igénylési okkal. Az 

adatlapon meg kell adni a korábbi igazolvány számát. 

Cserekártya akkor is igényelhető, ha a cserélni kívánt kártya még aktív státuszú. Ebben az 

esetben az OKTIG rendszer először a korábbi kártya érvénytelenítését végzi el automatikusan, 

majd elindítja az új igénylést. A művelet nem visszavonható! 

Elhalálozott személy pedagógusigazolványának bevonása 

Amennyiben a kártyatulajdonos elhalálozott, a fenti kártyaérvénytelenítés műveletet kell 

elvégezni, érvénytelenítés okaként az elhalálozás okot kell kiválasztani. 
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Pedagógusigazolvány képe 

 


