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A tanulói és alkalmazotti azonosító számokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a végrehajtásáról rendelkez�  20/1997. (II. 13.) Korm. 
rendelet határozza meg a tanulói és alkalmazotti azonosító számokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

„A közoktatás információs rendszere (a továbbiakban: KIR) tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik 
azonosító számmal rendelkeznek. Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési 
adatait, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és 
típusát, valamint OM azonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszer�  igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a 
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellen� rzésére hivatott részére. Az információs 
rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megsz� nésére vonatkozó bejelentést� l számított öt évig 
lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az id�  alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 
A tanulói nyilvántartás tartalmazza a tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, anyja nevét, 
lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának számát, valamint az érintett nevelési-
oktatási intézmény adatait. A tanulói nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a tanulói 
jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszer�  igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a 
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellen� rzésére hivatott részére. A tanulói 
nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megsz� nésére vonatkozó bejelentést� l számított öt évig lehet 
kezelni, kivéve, ha ez alatt az id�  alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.” 
 
Kinek és hogyan kell igényelni az azonosító számot? 
Az igényl�  személy az intézmény igazgatója. A jogviszony létesítését követ� en 15 napon belül kell az 
igénylést elküldeni a Közoktatási Információs Iroda részére. A Közoktatási Információs Iroda elérhet� ségei: 
www.kir.hu, e-mail: azonosito@kir.hu, postacím: 9001 Gy� r, Pf. 1646. telefon: 06-96/510-000. 
Az azonosító számok kiadásához szükséges - az Iroda felé teljesítend�  - adatszolgáltatás és hitelesítés 
módjai: 

„a) kizárólag papír alapon, az Irodától igényelhet�  adatlapon, az intézményvezet�  cégszer�  aláírásával 
hitelesítve; 

b) elektronikus és papír alapon, az intézményvezet�  cégszer�  aláírásával hitelesítve az elektronikus 
változattal megegyez�  adattartalmú, kinyomtatott adatlapot; az elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához, 
valamint az elektronikus formában történ�  beküldéshez szükséges szoftvereszközöket az Iroda 
térítésmentesen bocsátja az intézmények rendelkezésére; 

c) elektronikus alapon, az intézményvezet�  fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesítve az 
elektronikus kitöltéséhez, valamint az elektronikus formában történ�  beküldéshez szükséges 
szoftvereszközöket az Iroda térítésmentesen bocsátja az intézmények rendelkezésére. 
Amennyiben a közoktatási intézmény rendelkezik internetes hozzáféréssel, az adatszolgáltatás és hitelesítés 
elektronikus módját köteles alkalmazni. Ha a közoktatási intézmény nem rendelkezik internetes 
hozzáféréssel, azonban az informatikai eszközeinek beszerzéséhez a központi költségvetésb� l az 
adatszolgáltatást megel� z�  öt évben támogatásban részesült, az elektronikus adatszolgáltatást és hitelesítési 
módot kell alkalmaznia.” 
 

 Iktatószám 31815/2005. 
 



Kinek kell azonosító számmal rendelkeznie? 
1. tanulói jogviszonyt létesített személynek, 
2. az alkalmazottnak. 
 
Jogviszonyt létesített személy alatt értjük egyrészt a tankötelezettséget és a nem tankötelezettséget teljesít�  
tanulókat, másrészt a közoktatási feladatot ellátó intézményben pedagógusi, nevel� -oktató munkát segít�  
alkalmazotti, pedagógiai el� adói és szakért� i munkakörben foglalkoztatott személyeket. 
 
Fontos tudni! 
 
A közoktatási feladatot ellátó intézmények igazgatóinak els�  alkalommal 2005. április 1-je és június 15-e 
között kellett a Közoktatási Információs Iroda részére megküldeniük az adatokat azonosító számok igénylése 
céljából. A 2005/2006-os tanévben keletkezett új jogviszonyokat, adatváltozásokat, megsz� néseket is – 
amennyiben még nem tette meg – köteles az intézményvezet�  bejelenteni. 
 
A közoktatási feladatot ellátó intézmény vezet� je a képzési kötelezettel, a vendégtanulóval és a 
magántanulóval (a továbbiakban: tanuló) létesített tanulói jogviszonyt is köteles jelenteni az Irodának. Ha az 
intézményi nyilvántartásban szerepel olyan tanuló, alkalmazott, akinek még nincs azonosító száma, a 
jogviszony bejelentésével egyidej� leg meg kell kérni az azonosító számot.  
 
Újabb azonosító szám kiadása nélkül további jogviszony(ok) létesítését is közölni kell a Közoktatási 
Információs Irodával! 
 
A közoktatási feladatot ellátó intézmény vezet� je 2006. január 15-éig köteles gondoskodni arról, hogy az 
intézménnyel jogviszonyban álló alkalmazottak, illetve tanulók rendelkezzenek a jogszabályban 
meghatározottak szerinti oktatási azonosító számmal, illetve az Iroda err� l interneten keresztül értesüljön. 
Azoknak a közoktatási intézményeknek – különösen az alapfokú m� vészetoktatási feladatot ellátó 
intézményeknek, a kollégiumoknak, a nyelvoktató kisebbségi iskoláknak – a vezet� i, akik olyan tanulóval, 
alkalmazottal létesítettek jogviszonyt, aki már rendelkezik oktatási azonosító számmal, az intézmény 
nyilvántartása alapján az interneten keresztül kötelesek 2006. január 15-éig az oktatási azonosító számok, 
továbbá az e rendeletben meghatározott adatok megküldésével csatlakozni a rendszerhez.  
 
Azok az intézmények, amelyek számára az internetes rendszer elérése – sem az intézményben, sem a 
fenntartón keresztül, sem egyéb más módon – nem oldható meg, a jogviszony létesítésének jelentése, 
valamint az azonosító szám igénylése a Közoktatási Információs Irodától megkért papír alapú adatlappal 
történik. 
 
Kötelez�  – jogszabályban el� írtak szerint – a tanulói és alkalmazotti azonosító számoknak az 
intézményi szint�  nyilvántartása, a tanügyi okiratokon való feltüntetése, továbbá szükséges a számok 
ismerete a normatív állami támogatás igényléséhez, elszámolásához is.  
 
A témáról b� vebben, s alapvet� en saját feladataikról a Felhasználói kézikönyvben olvashatnak, illetve 
további információért a Közoktatási Információs Irodához fordulhatnak. A kézikönyv letölthet�  a 
www.kir.hu honlapról. 
 
Kelt, Budapest, 2005. december 
 


