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Pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás: 

Az Oktatási Igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Rendelet) meghatározott új típusú pedagógusigazolvány jelenleg nem igényelhető. A 
kedvezmények igénybevételéhez a pedagógusigazolvány helyett kiállítható Igazolást lehet 
igényelni, amely 180 napig érvényes és a lejárat után újra igényelhető. 
 
Amennyiben a pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolásban érintett jogosult nem jelenik 
meg az OKTIG felület Jogosult menüpontjában, ellenőrizni kell, hogy a pedagógus biztosan 
jogosult-e az igazolásra.  
 
A pedagógusigazolványra jogosultak körét a Rendelet 23. § a) – c) pontja határozza meg. 
"Pedagógusigazolványra jogosult 
 a) az Nkt. 
 aa)63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakört betöltő, 
 ab)96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményben pedagógus-munkakörben 
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott, 
 b) a szakképző intézményben oktató munkakörben foglalkoztatott, 
 c) az a) vagy b) pontban meghatározott munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy 
nyugállományba helyezett személy." 
 
A fenti jogszabályokat figyelembe véve, köznevelési intézményben csak pedagógus 
végzettséggel rendelkező és pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyeknek jár a 
kedvezmény.  
 
Amennyiben a pedagógus jogosult az igazolásra, azonban továbbra sem jelenik meg az 
OKTIG rendszerben, ellenőrizni kell a KIR SZNY-ben a jogosult jogviszony adatainál a 
jogviszony várható végét. Ha a KIR szerint a jogosult határozott idejű jogviszonya lejárt, akkor 
egy új dátummal kell felülírni. Ha ez megtörtént, másnapra az adat megjelenik az OKTIG 
felületén és a jogosult részére az igazolás kiadhatóvá válik. 
 
Az igazolás nyomtatása azon OKH felületén lehetséges, ahol a pedagógus a feladatát ellátja. 
Az OKTIG rendszerben, a belépés után a képernyő jobb felső sarkában található 
szerepkörválasztó legördülő menüben lehet kiválasztani a felsorolásból azt az OKH-t 
(telephelyet), amely OKH pedagógusai számára igazolást szeretne nyomtatni. 
 
A pedagógusigazolás kiállítása kizárólag az OKTIG felület (www.oktatas.hu/oktig) IGAZOLÁS 
menüpontjában indítható el, pedagógusok esetében az igénylés menüpont nem használható. 
Amennyiben mégis ezt a menüpontot választja az ügyintéző, „A jogosultnak nincs 
munkarendje” hibaüzenet jelenik meg. A pedagógusigazolás kiállítás folyamata megtalálható 
a Felhasználói kézikönyv 21-28. oldalán, de az alábbi rövid leírás is tartalmazza azt. 
 

Pedagógusigazolás kiállításának lépései:  

1. A bejelentkezés után az IGAZOLÁS menüpontot válassza ki. 
2. Az igazolás menüpont ÚJ ELEM gombjára kattintson. 
3. Az igazolástípusok közül értelemszerűen a Pedagógusigazolvány helyett kiállított 

igazolást válassza. 
4. A jogosult oktatási azonosítóját vagy személyes adatait adja meg a kereső mezőkben 

http://www.oktatas.hu/oktig
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(elegendő az oktatási azonosító vagy a név megadása), majd a 
KERESÉS gombra kattintson. 

5. A találatra kattintva (a kurzorral jelölje ki a kapott találatot, hogy sötét bordó színű legyen) 
a TOVÁBB gombot nyomja meg. 

6. Az igazolás adatainak áttekintése után a MENTÉS gombra kattintson. 
7. A MŰVELETEK gomb megnyomása után a NYOMTATÁS műveletet válassza ki. 
8. A letöltődött PDF fájlt nyomtassa ki. 

Amennyiben az igazolás érvényességének vége munkaszüneti napra esik, az igazolást az 
érvényesség idő lejárati dátuma előtt lehet érvényteleníteni a rendszerben és új 
kezdődátummal új igazolás állítható ki. Az igazolás érvénytelenítésének folyamata: Igazolás 
menüpont/ Szűrés / a jogosult oktatási azonosító számának megadása / Szűrés indítása / 
Részletek megtekintése / Műveletek / Érvénytelenítés / Mentés. 

Nyugdíjas pedagógusigazolvány: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 99. §-a módosítja 
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet.) 6. §-át 2020. január 1-jei hatálybalépéssel.  

Ennek következtében a nyugállományba helyezett pedagógusok részére kiállítható 
pedagógusigazolvány helyett kiadható pedagógusigazolás kibocsátásának feladata a 
korábban végző kormányhivatalok helyett az Oktatási Hivatal feladatkörébe került át. Ennek 
értelmében az Oktatási Hivatal állítja ki a pedagógusigazolvány helyetti pedagógusigazolást 
nyugdíjas pedagógusok részére. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az intézmény pedagógusigazolás kiállításával kapcsolatos 
feladataiban nem történt változás. 
 
Azoknak a pedagógusoknak, akik hamarosan nyugdíjba vonulnak, vagy korhatár előtti 
ellátásba kerülnek, de még aktív jogviszonyban állnak az Önök intézményével, közvetlenül a 
jogviszonyuk megszüntetése előtt szíveskedjenek pedagógusigazolvány helyett kiállítható 
igazolást kiadni. 
 
A már nyugdíjba vagy korhatár előtti ellátásba került pedagógusok igazolásának kiállításával 
kapcsolatban további tájékoztatást IDE kattintva olvashat. Kérjük, szíveskedjenek erről 
tájékoztatni érintett munkatársaikat. A nyugdíjas pedagógusok, pedagógusigazolással 
kapcsolatos megkereséseit a pedagogus_igazolas@oh.gov.hu email címre várja Hivatalunk. 
 
Azon pedagógusok esetében, akiket nyugdíj mellett a köznevelési intézményben pedagógus 
munkakörben foglalkoztatnak, a pedagógusigazolvány helyett kiállítható igazolást abban az 
intézményben kell kiállítani, amelyikkel a pedagógus jogviszonyban áll. 
 

OKTIG felület használata: 

A felület használatához javasoljuk az OKTIG felhasználói kézikönyv tanulmányozását. 
 

  

http://www.diakigazolvany.hu/iskolaknak/kozneveles/elektronikus_igenyles/nyugdijas_nem_koznev_igazolas
mailto:pedagogus_igazolas@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/OKTIG_Felhasznaloi_kezikonyv_v1.3_int.pdf
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Tájékoztatás, kommunikáció: 

Amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos kérdése lenne, 
szíveskedjen azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Hivatalunknak küldött levelében minden 
esetben tüntesse fel az intézmény OM azonosító és telephely kódját vagy OKH kódját.  
 
Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
E-mail: igazolvany@oh.gov.hu; info@diakigazolvany.hu  
Honlap: www.diakigazolvany.hu; www.oktatas.hu  
Telefon: +36-1/374-21-57; +36-1/266-77-33 

mailto:igazolvany@oh.gov.hu
mailto:info@diakigazolvany.hu
http://www.diakigazolvany.hu/
http://www.oktatas.hu/

