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Bevezetés: 

2022 decemberében elkészültek az új pedagógusigazolványok azon pedagógusok számára, 
akik 2022. október elején a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 63. § (3) bekezdése szerinti munkakörben aktív jogviszonnyal 
rendelkeztek köznevelési intézményben, és nem voltak tartósan távol lévő státuszban. Az 
igazolványok kipostázása december elején megtörtént az intézmények részére.  

A több intézménnyel is jogviszonyban lévő pedagógusok abban az intézményben vehették át 
pedagógusigazolványukat, amelyik intézményben a 2022 október eleji adatok szerint 
magasabb óraszámban dolgoztak. Azon pedagógusok igazolványát, akinek a jogviszonya a 
gyártás és kipostázás idején már megszűnt, az intézmények visszapostázták az Oktatási 
Hivatalnak. 

A köznevelési intézmények 2023 elejétől tudnak majd pedagógusigazolványt igényelni az 
OKTIG felületen azon pedagógusok számára, akik jogosultak, azonban az első kibocsátási 
körből kimaradtak (tartósan távol levők, új és leendő kollégák). Az igénylőfelület elindulásáig 
pedagógusigazolás állítható ki az OKTIG felületről. 

Az Oktatási Hivatal pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztató levelei IDE kattintva 
érhetőek el.  

Nyugdíjas pedagógusok: 

A köznevelési intézménynél visszafoglalkoztatott nyugdíjas pedagógusnak a köznevelési 
intézmény igényli meg a pedagógusigazolványt.  

A Nyugdíjas pedagógusok (akiknek a jogviszonya korábban megszűnt az intézménynél) az 
Oktatási Hivataltól tudnak pedagógusigazolványt igényleni 2023 elejétől. Jelenleg 
pedagógusigazolás igénylésére van mód, amiről az IDE kattintva olvasható bővebb 
tájékoztatás: 

Pedagógusigazolványra jogosultak köre: 

A pedagógusigazolványra jogosultak körét az Nkt. 63. § (3) bekezdése határozza meg. 

„(3) A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai 
szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező és pedagógiai asszisztens 
munkakörökben foglalkoztatottak részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását 
kezdeményezi a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül a hivatalnál. Az e 
munkakörökből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére az 
utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását.” 

Az Oktatási Hivatal 2022. október 11-ei tájékoztató levelében bővebb tájékoztatás olvasható, 
hogy mely munkakörökben (KIRSZNY-ben a Munkakör megnevezése mezőben szereplő adat 
alapján) dolgozó pedagógusok jogosultak a pedagógusigazolványra és a pedagógusigazolás 
kiállítására. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/pedagogus_igazolvany/tajek_levelek
https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/pedagogus_igazolvany/ped_igazolas_kiadasa
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/tajlevel_pedaigazolvany_koznev_2022_10_11.pdf
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Hitoktatókra vonatkozó információ: 

A KIR Személyi nyilvántartás gyakran ismételt kérdésekben (GY.I.K.) olvasható tájékoztatás 
szerint: 

Az Onytv. 3/A. §-a alapján a KIR személyi nyilvántartásban azokat az alkalmazottakat kell 
nyilvántartani, akiket pedagógus-munkakörben, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, vagy 
óraadóként foglalkoztatnak. 

 1.) Amennyiben az alkalmazott az egyházzal/egyházszervezettel áll jogviszonyban ÉS az 
intézményben tanórai foglalkozás keretében tartja a hitoktatást, akkor őt egyházi szolgálati 
jogviszonnyal, pedagógus munkakörrel, ezen belül az intézmény típusától, illetve az oktatott 
tanulók által igénybe vett szolgáltatás alapján általános iskolai tanár/gimnáziumi tanár stb. 
munkakörrel kell rögzíteni, valamint meg kell adni az oktatott tantárgy megnevezését (pl. 
hittan).  

2.) Amennyiben az alkalmazott az intézménnyel áll jogviszonyban ÉS az intézményben tanórai 
foglalkozás keretében tartja a hitoktatást, akkor őt munkaviszonnyal/közalkalmazotti 
jogviszonnyal/polgári jogviszonnyal, pedagógus munkakörrel, ezen belül az intézmény 
típusától, illetve az oktatott tanulók által igénybe vett szolgáltatás alapján általános iskolai 
tanár/gimnáziumi tanár stb. munkakörrel kell rögzíteni, valamint meg kell adni az oktatott 
tantárgy megnevezését (pl. hittan).  

3.) A hitoktató, aki nem az intézménnyel, hanem egyházzal áll jogviszonyban ÉS nem tanórai 
foglalkozás keretében tartja a hitoktatást, a KIR-ben nem nyilvántartandó. 

A fenti tájékoztatás alapján azok a hitoktatók jogosultak a pedagógusigazolványra, akik a KIR-
ben nyilvántartandók. 

KIR-ben nem szereplő pedagógusok: 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) korm. rendelet 40/J. § (6) bekezdése 
alapján: 

„(6) Azon pedagógusigazolványok esetében, amelyek a 40/G. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti jogosult részére, valamint a KIR-ben nem szereplő, az Nkt. 96. § (1) bekezdésében 
meghatározott intézményekben az Nkt. 63. § (3) bekezdése szerinti munkakörben 
foglalkoztatott személyek részére kerülnek kiállításra, az Oktatási Hivatal minősül 
közreműködő intézménynek.” 

Ezek a pedagógusok az Oktatási Hivatalnál kérelmezhetik az igazolvány kiállítását. 

A pedagógusigazolás: 

A pedagógusigazolvány elkészültéig az intézmény az OKTIG rendszerből igazolást állít ki, amely 
igazolja a kedvezményekre való jogosultságot. Az igazolás érvényessége a kiállítástól 
számított 60 nap.  

https://kir2szny.kir.hu/Content/Gyik.pdf
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A pedagógusigazolvány érvényességéről: 

A pedagógusigazolvány érvényessége megszűnik, ha a jogosult igazolvány használatára 
jogosító jogviszonya megszűnik, és a jogviszonya megszűnésétől számított három hónapon 
belül nem létesít másik, a pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyt. Amennyiben a 
pedagógus 3 hónapon túl létesít másik, pedagógusigazolványra jogosító jogviszonyt, akkor új 
igazolványt kell az intézményen keresztül igényelni.  

Az Nkt. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakörből nyugállományba vagy korhatár 
előtti ellátásba helyezett személyek részére időbeli korlátozás nélkül érvényes a 
pedagógusigazolvány. 

Állam által biztosított pedagóguskedvezmények: 

A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó állam által biztosított kedvezményeket az Nkt. 63. § (1) 
bekezdés j) pontja szabályozza: 

„63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy […]  

j) az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális 
intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott 
kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa, […] 

(2) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jog megilleti azt is, akit pedagógus-
munkakörből helyeztek nyugállományba.” 

Kereskedelmi pedagóguskedvezmények: 

A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) 
kedvezmények tekintetében a KELLO honlapján lehet tájékozódni: 
https://pedig.hu/elfogadohelyek. 

Pedagógusigazolvány aktiválása: 

A kártya regisztrációjával, aktiválásával kapcsolatos ügyekben a KELLO Ügyfélszolgálata nyújt 
segítséget:  

• Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 204. 

• Telefonszám: +36 1 237 6900 

• E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu 

Azon pedagógusok, akik nyugdíjba vagy korhatár előtti ellátásba vonulásuk előtt kaptak 
pedagógusigazolványt, a jogviszonyuk megszűnését követő három hónapon belül kell, hogy az 
Oktatási Hivatal pedagogus_igazolvany@oh.gov.hu e-mail-címén jelezzék a nyugdíjazásukat.  

Tekintettel arra, hogy a pedagógusigazolvány a jogviszony megszűnését követő három 
hónapig érvényes, a Hivatalnak jeleznie kell a KELLO felé, hogy az érintett pedagógus 
nyugdíjba vonult, és ezáltal korlátlan ideig érvényes pedagógusigazolványra vált jogosulttá. 
Amennyiben a jelzés három hónapon belül megérkezik, a pedagógus a továbbiakban a 
birtokában lévő kártyát használhatja. Ha a jelzés a Hivatalhoz nem érkezik meg, az igazolvány 
érvénytelenné válik, és a nyugdíjas pedagógusnak új igazolványt kell igényelnie.  

https://pedig.hu/elfogadohelyek
mailto:ugyfelszolgalat@kello.hu
mailto:pedagogus_igazolvany@oh.gov.hu

