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Minden köznevelési intézmény vezetője 

részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

 

A pedagógusigazolványokkal kapcsolatban az alábbiakat hozom szíves tudomására. 

 

A KELLO megkezdte az elkészült pedagógusigazolványok kiszállítását az intézményekbe. A 

szállítás az intézmény székhelyének címére történik. Az igazolványok a kézbesített 

csomagokban feladatellátási helyenkénti bontásban, abc sorrendben találhatók meg, így akár 

könnyen átadhatók a feladatellátási helynek. 

 

Az igazolványok átvétele intézményi szabályozás alapján történik. A csomagban található 

igazolványokat a csatolt átvételi elismervényen szereplő adatokkal egyeztetni szükséges. Az 

ellenőrzést követően az átvételi elismervényt és annak mellékletét az intézmény hivatalos 

képviselője által aláírva és az intézmény bélyegzőjével ellátva a KELLO-iskolai 

kapcsolattartónak vagy az ugyfelszolgalat@kello.hu címre elektronikusan vissza kell küldeni. 

 

Az igazolványokat tartalmazó csomagban egy tájékoztató levél is megtalálható arról, hogy a 

pedagógusok hogyan tudnak regisztrálni a https://www.pedig.hu oldalra, és hogyan vehetik 

igénybe az igazolványokkal járó kedvezményeket.   

 

Amennyiben a pedagógus neve vagy oktatási azonosítója megváltozott az igazolvány 

gyártásához szükséges adatok átadása óta, úgy az igazolvány használható, nem szükséges új 

igazolványt igényelni. A fenti felületen azonban a kártyán szereplő oktatási azonosítóval kell 

majd regisztrálni. 

 

Amennyiben az elkészült pedagógusigazolvány jogosultja már nem dolgozik az 

intézményben, ahová az igazolvány megérkezett, kérem, hogy az érintett igazolványt 

szíveskedjen megküldeni Hivatalunk postacímére, hogy a pedagógus esetleges új 

jogviszonyához kapcsolódó intézménybe kiküldhessük. 

 

Oktatási Hivatal 

Iktatószám: ONYK/1249-5/2022 

Tárgy: tájékoztatás a pedagógusigazolvány 

kipostázásáról 

Ügyintéző: Kuritár Krisztina 
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1363 Budapest, Pf. 19. 

 

Amennyiben a pedagógus még az intézményben dolgozik, de már nem olyan munkakörben, 

amely a pedagógusigazolvány használatára jogosítja, úgy az igazolvány átadható a jogosultnak, 

mert az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet 40/B. §-a így 

rendelkezik: 

„40/B. § 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.” 

 

A jogosító munkakörrel már nem rendelkező személyek igazolványát az Oktatási Hivatal a 

KIRSZNY adatai alapján a munkakör megszűnése után 3 hónappal érvényteleníti, amennyiben 

nem keletkezik új jogosító munkakör. 

 

Az elkészült igazolványok adatait a későbbiekben az OKTIG rendszerben lehet majd 

megtekinteni, azonban az igazolványok adatainak importálásához elengedhetetlen, hogy az 

OKTIG-ben az intézményi adatok helyesek legyenek, és az intézményi ügyintézők a megfelelő 

hozzáféréssel rendelkezzenek. Ezért kérem, hogy mindenképpen legyen figyelemmel az 

alábbiakra. 

 

Kérem, 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.  
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Azok az intézmények, amelyekben diákigazolvány kibocsátása is történik, mindenképpen 

rendelkeznek jogosultsággal az OKTIG rendszerhez. 

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

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

feladatellátási hely azonosítójának megadásával. 

 

Kérem továbbá, hogy az OKTIG rendszerbe történő bejelentkezést követően ellenőrizze az 

OKH menüpontban megjelenő kontaktadatokat (ügyintéző neve, email címe, telefonszáma). 

Amennyiben ezen adatok frissítésére van szükség, akkor kérem hogy a módosítást a KIR 

intézményi adatmódosító felületén, a következő hivatkozásra kattintva 

https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito végezze el. Bejelentkezést követően az 

Adatmódosítás, feltöltés / Oktatási igazolványokkal kapcsolatos adatok menüpontban, a kívánt 

feladatellátási hely sorának végén található (ceruza ) ikonra kattintva lehet frissíteni, majd a 

bal alsó sarokban található (pipa ) ikonra kattintva menthető a módosítás. A KIR 

intézménytörzsben megadott adatok a módosítást követő napon töltődnek át az OKTIG 

felületére és az OKH menüpontra kattintva az intézmény részletes adatai között lehet ellenőrizni 

azokat. 

 

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. 

E-mail: igazolvany@oh.gov.hu; 

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

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

 

A pedagógusigazolványok fizikai előállításával és az iskolákba történő kézbesítésével, továbbá 

az igénybe vehető kedvezményekkel kapcsolatos egyéb kérdésekben a KELLO 

ügyfélszolgálata ad felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken. 

 

KELLO ügyfélszolgálat 

Levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 204. 

Telefonszám: +36-1/237-69-00 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus időbélyeg szerint. 

 

Üdvözlettel: 

 

Sütöri Gyöngyi 

főosztályvezető 
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