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Minden köznevelési intézmény vezetője 

részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

A pedagógusigazolványokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról az alábbiakat hozom szíves 

tudomására. 

Ahogy korábbi levelünkben jeleztük 2022. október első hetében az Oktatási Hivatal leválogatta 

és átadta a KELLO részére a KIR SZNY-ből az aktív jogviszonnyal és pedagógusigazolványra 

jogosító munkakörrel rendelkező személyek személyes és intézményi adatait. A tartósan távol 

lévő személyek az első kibocsátásban nem szerepelnek. 

Az adatok leválogatása során minden pedagógus abban az intézményben szerepelt, ahol a 

pedagógusigazolványra jogosító munkaköreiben nagyobb munkaidőben dolgozik. Egy 

pedagógus egy intézménynél került megjelenítésre. 

Azon pedagógusok, akik szakképzési és köznevelési intézményben is pedagógusigazolványra 

jogosító munkakörben dolgoznak, abban az intézményben kapnak pedagógusigazolványt, ahol 

a munkaidejük nagyobb hányadát töltik. 

 

A pedagógusigazolványra jogosító munkakörök az alábbiak: 

általános iskolai tanár 

együttnevelést segítő pedagógus 

fejlesztő pedagógus 

gimnáziumi tanár 

gyermekotthon vezető 

gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója 

gyógypedagógus 

gyógytestnevelő tanár 

igazgató 
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igazgatóhelyettes 

iskola- és óvodapszichológia koordinátora 

iskolapszichológus 

javítóintézeti utógondozó 

kisgyermeknevelő 

kollégiumi nevelőtanár 

konduktor 

könyvtárostanár (tanító) 

közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár 

közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár 

közismereti tantárgyat oktató szakgimnáziumi tanár 

közismereti tantárgyat oktató tanár 

logopédus 

művészeti szakmai tantárgyat oktató tanár 

napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus 

nemzetiségi nyelvtanár 

nemzetiségi óvodapedagógus 

nemzetiségi tanító 

nevelő 

nevelőszülői hálózat szakmai vezetője 

nevelőszülői tanácsadó 

oktató 

otthonvezető javítóintézetben 

óvodapedagógus 

óvodapszichológus 

örökbefogadási tanácsadó 

pedagógiai asszisztens 

pedagógiai előadó 

pedagógiai szakértő 

pszichológus 

szabadidő-szervező 

szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár 

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató 

szakmai tantárgyat oktató tanár 

szakoktató 

szaktanácsadó 

szociálpedagógus 

tanácsadó pedagógus 

tanár a művészetoktatásban 

tanár a szakmai elméleti oktatásban 

tanár az alapfokú művészetoktatásban 

tanító 

tehetséggondozó koordinátor 

 

Az első kibocsátásban igazolványt nem kapó pedagógusok részére az intézmények az Oktatási 

Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszerében (a továbbiakban: OKTIG) 

igényelhetnek majd pedagógusigazolványt. Az igénylőfelület elérhetőségéről a következő 

időszakban újabb tájékoztatólevelet küldünk. 
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A pedagógusigazolvány kibocsátásához elengedhetetlen teendők: 

Kérjük, hogy 2022. november 1. napjáig mindenképpen ellenőrizze, hogy az intézményi 

ügyintézőnek van-e jogosultsága az OKTIG rendszerbe bejelentkezni a 

https://www.oktatas.hu/oktig felületen, és a felület jobb felső sarkában található felhasználói 

listában minden olyan OKH megjelenik-e, amelyben pedagógusigazolvány adható ki.  

 

A fenti listából a felhasználót kiválasztva az OKH menüpont OKH adatlapján ellenőrizze, hogy 

a Kontakt személy neve és e-mail-címe helyes adatokkal van-e kitöltve, mert a KELLO ezen 

adatok alapján tart kapcsolatot az intézménnyel.  

 

Azok az intézmények, amelyekben diákigazolvány kibocsátása is történik, mindenképpen 

rendelkeznek jogosultsággal az OKTIG rendszerhez. 

Amennyiben az intézményi ügyintéző nem rendelkezik jogosultsággal, kérjük, hogy az 

igazolvany@oh.gov.hu e-mail-címen jelezze az intézmény OM azonosítójának és 

feladatellátási hely azonosítójának megadásával. 

 

A KELLO munkatársai a következő időszakban felveszik a kapcsolatot az intézmények oktatási 

igazolvány ügyintézőivel az igazolványok elkészítéséhez szükséges adategyeztetések miatt. 

 

Tájékoztatás, kommunikáció 

Kérem, hogy amennyiben az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos kérdése lenne, 

szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy Hivatalunknak küldött 

levelében minden esetben tüntesse fel az intézmény OM azonosító és feladatellátási hely kódját 

vagy OKH kódját.  

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat 

Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 

https://www.oktatas.hu/oktig
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E-mail: igazolvany@oh.gov.hu; 

Honlap: www.diakigazolvany.hu; www.oktatas.hu  

Telefon: +36-1/374-21-57 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus időbélyeg szerint. 

 

Üdvözlettel: 

 

Sütöri Gyöngyi 

főosztályvezető 
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