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Minden köznevelési intézmény vezetője 

részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

 

Az intézményi feladatellátási helyek oktatási igazolványokhoz kapcsolódó adatainak 

ellenőrzésével kapcsolatosan az alábbiakra szeretném felhívni figyelmét. 

Kérem, hogy az OKTIG felület OKH menüpontjában szíveskedjenek ellenőrizni intézményük 

OKH adatait (amennyiben több feladatellátási helyük van, akkor mindegyik esetében). 

Amennyiben a levelezési adatok (levelezési cím, levelezési név) változtak, azt az 

igazolvany@oh.gov.hu címen kérem jelezni az új adatok és az OKH kód megadásával.  

Az OKH-hoz tartozó többi adatot (OKH rövidített név, kontaktszemély neve, telefon, email) a 

KIR intézménytörzsbe (https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito) bejelentkezve az 

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

telephely sorának végén található (ceruza ) ikonra kattintva lehet módosítani, 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, ezt az OKH menüpontra kattintva az intézmény adatai között tudják ellenőrizni. 

Rövidített név – az intézmény hivatalos nevéből képzett, legfeljebb 32 karakter hosszúságú 

(szóközökkel együtt, különleges karakter nem megengedett) megnevezés, mely a 

diákigazolványon és a pedagógusigazolvány helyet kiállított pedagógusigazoláson jelenik meg.  

Diákigazolvány ügyintéző adatai – az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintéző 

elérhetőségeit kell megadni. Kérem, hogy olyan email címet adjanak meg a felületen, amelyhez 

az oktatási igazolvány ügyeket intéző munkatársnak hozzáférése van, hogy biztosított legyen a 

válaszlevelek ügyintézőhöz való eljutása.  

Iktatószám: ONYK/429-4/2021 

Tárgy: OKH adatainak ellenőrzése 

Tel.: +36 1 374 2157 

E-mail: igazolvany@oh.gov.hu 
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Az oktatási igazolványok témakörében az igazolvany@oh.gov.hu email címre érkezett 

megkeresésekre Hivatalunk kizárólag az OKTIG felületen, az érintett OKH adatai között 

megadott email címre küldi meg érdemi válaszát. Kérem, hogy oktatási igazolvány témakörben 

küldött leveleikhez feladóként is elsősorban ezt az email címet használják. 

Kérem, hogy amennyiben a fentiekkel vagy az OKTIG rendszer használatával kapcsolatos 

kérdésük lenne, szíveskedjenek azt a lenti elérhetőségeken jelezni. Kérem továbbá, hogy 

Hivatalunknak küldött levelükben minden esetben tüntessék fel az intézmény OM azonosító és 

telephely kódját vagy OKH kódját.  

Elérhetőségeink: 

Oktatási Hivatal  

Oktatási Nyilvántartási Központ 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

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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