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1. Belépés a felületre 
 

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felülete a következő oldalon érhető el: 

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx 

 (Szakértői névjegyzék Jelentkezés- Bejelentkezés menü kiválasztásával) 

Az országos szakértői névjegyzékre első alkalommal jelentkezőknek 

Regisztráció 

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületére való belépés regisztrációhoz kötött. Kérjük, 

a regisztráció érdekében adja meg személyes adatait, valamint egy tetszőleges belépési azonosítót, 

és jelszót. 

Az országos szakértői névjegyzéken nyilvántartott szakértőknek 

Belépés 

Elfelejtett jelszó (új jelszó generálása) 

Amennyiben adatai megtalálhatók a szakértői névjegyzékben, nem szükséges regisztrálnia. 

A belépéshez szükséges információkért ebben az esetben kérjük, írjon a következő email 

címre: nevjegyzek@oh.gov.hu 

 

A belépést követően a jobb felső sarokban választhatunk az on-line felület különböző lapjai közül: 

 

2. Adatok módosítása 

2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett tanfolyamok adatainak megadása 

 

Az adatok módosítása a Személyes adatok fülön történik. Személyes adatok lap alján található az 

„Adatok módosítása” menü, melyben a felületen szereplő adatok változtathatóak, bővíthetőek. 

 A beírt, módosított adatok az „Adatok mentése” opcióval véglegesíthetőek. 

Fontos! Az adatok a kérelem feladása előtt változtathatóak. A kérelemben (így a kiállított 

szakértői igazoláson is) a kérelem feladásakor mentett adatok fognak szerepelni, feladott 

kérelem személyes adatai nem módosíthatóak.  

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx
http://kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzekSzakerto/Register.aspx
http://kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzekSzakerto/Login.aspx
http://kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzekSzakerto/PasswordRecovery.aspx
mailto:nevjegyzek@oh.gov.hu


2.2. Végzettség, szakképzettség felvitele 
 

A végzettségek felvitele szintén az „Adatok módosítása” menüben lehetséges, a 

Végzettség/Szakképzettségekre vonatkozó részben: 

 

1. a megfelelő sorokban meg kell adni a végzettség, szakképzettség megnevezését, az oklevél számát, 

keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését 

2. a Hozzáad gombbal történik a végzettség felvitele 

3. az Adatok mentésével véglegesíthetők a hozzáadott végzettségek 

 

Az Adatok mentése után a Végzettség/szakképzettség adatok alatt megfelenik a hozzáadott végzettség: 

 

Végzettséget törölni a sor végén található piros ikonnal lehet. 

2.3. Elvégzett tanfolyamok adatainak megadása 
 

Az „Adatok módosítása” menüben nyílik lehetőség a különböző tanfolyamokon történő részvétel rögzítésére, 

akár hallgatóként, akár oktatóként. 

 

A tanfolyam adatainak megadása után a lap alján található Küldés gombbal rögzíthető a tanfolyamon történő 

részvétel. A megadott tanfolyami adatok nem jelennek meg automatikusan a „Személyes adatok” fülön, csak 

azok elfogadását követően, melyet az Oktatási Hivatal végez. 



3. Dokumentumok feltöltése 
 

 

 

 

A feladni kívánt kérelem kötelező mellékleteinek csatolására két lehetőség adott: 

1. a feltöltött dokumentumok fülre kattintva, a megfelelő helyre lehet feltölteni, 

2. kérelem generálása előtt (lsd. 4. pont.) az „Egyéb dokumentumok” részhez is történhet a 

dokumentumok feltöltése. 

 

3.1. A szakértői kérelem mellékletei 

Bejelentés során (az Nkt 82.§ (1) a) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés esetén): 

1. végzettség, szakképzettség, szakképesítést igazoló oklevelek másolatai, 
2. a pedagógus szakvizsga (vagy azzal egyenértékű végzettség, szakképzettség) meglétét igazoló oklevél 

másolata, 
3. szakmai gyakorlat és büntetlen előélet munkáltatói igazolása, 
4. a szakterülethez kapcsolódó ismeretek elsajátítását igazoló dokumentumok, 
5. a bírálati díj befizetésének igazolása. 

 
Az Nkt. 82.§ (1) b pontja szerinti engedélyezési eljárás esetén: 

1. végzettség, szakképzettség, szakképesítést igazoló oklevelek másolatai, 
2. szakmai gyakorlat igazolása, 
3. hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlenség igazolására, 
4. ajánlások, önéletrajz, publikációs jegyzék, mely alátámasztja, hogy a kérelmező szakterületének elismert 

képviselője 
5. a bírálati díj befizetésének igazolása.

Végzettség, szakképzettség, szakképesítés: a felsőfokú végzettséget, pedagógus szakképzettséget tanúsító 

oklevelek. A nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén rögzíteni kell a Magyarországon 
megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát és keltét is, vagy mellékelni 
kell a határozat másolatát. 

A pedagógus szakvizsga, van azzal egyenértékű végzettség: pedagógus szakvizsga igazolására az oklevél, 

vagy a pedagógus-szakvizsgával egyenértékű végzettség, a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és 
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény 
alapján szerzett doktori cím igazolása. 

Szakmai gyakorlat és büntetlen előélet: a legalább tíz éves gyakorlati idő meglétéről a munkáltató, az utolsó 

munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója által 
kiállított igazolást, ennek hiányában a gyakorlati idő más, hitelt érdemlő igazolása.  
Bejelentés esetén a munkáltató nyilatkozata arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, ennek hiányában, valamint 
engedélyezési eljárás esetén e tény igazolására a pályázat benyújtásakor kilencven napnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány.  

A szakterülethez kapcsolódó ismeretek elsajátítását igazoló dokumentumok: a szakértői feladatok 

ellátásához szükséges szakmai felkészítésre és továbbképzésre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló 
tanúsítvány másolata. A tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői képzések sikeres elvégzéséről szóló 
tanúsítvány másolatai. 

A bírálati díj befizetésének igazolása 
A bírálati díj 40 000 Ft, melyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számlaszámára kell befizetni, 

a pályázat díjának átutalásáról szóló bizonylat másolatát a kérelemhez csatolni. 

A szakterületének elismert képviselője: engedélyezési eljárás során, részletes szakmai önéletrajzot, a 

kérelmező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást kötelezően, a kérelmező 
publikációs jegyzékét, szakmai díjainak, címeinek, elismeréseinek jegyzékét opcionálisan kell mellékelni a 
kérelemhez. 



4. Kérelem generálása – a feltöltött adatok véglegesítése 

4.1. Az országos szakértői névjegyzékre első alkalommal jelentkezőknek 

 
Személyes adatok felületen a „Felhasználó adatai” lap alján található az „Igazolások” rész, itt kérhető a 

szakértői névjegyzékre kerülés „A jegyzékre kerülés kérése” menüben: 

 

A kérelem tartalma, adatai is itt adhatóak meg: 

1. A felvenni kívánt szakterület kiválasztása: 

 

2. majd hozzáadása a Hozzáad gombbal: 



 

3. befizetett bírálati díj összegének, befizetés dátumának beírása: 

 

 

 
 

 

4. átutalás visszaigazolásának feltöltése 

5. lehetőség: Egyéb dokumentumok feltöltése 

 
 

6. kérelem véglegesítése a lap alján található „Kérelem feladása” opcióra kattintással. 

 

Ha engedélyezési eljárás keretében kíván jegyzékre kerülni,a kérelem feladása előtt van lehetősége a 

engedélyezési kérelemre váltani.  Kérjük, ezzel a lehetőséggel csak akkor éljen, amennyiben nem 

felel meg a szakértői tevékenység folytatására vonatkozó Nkt 82.§ (1) a) pontjában foglalt 

feltételeknek.  

  



4.2. Az országos szakértői névjegyzéken nyilvántartott szakértőknek 

 
Személyes adatok felületen, a „Felhasználó adatai” lap alján található „Igazolások” résznél láthatóak a 

jelenlegi nyilvántartás adatai, a nyilvántartott szakterületek, szakirányok. 

Új szakterületet a harmadik, Szakterület/szakirány módosítás/kiegészítés kérése menüben lehet felvenni. 

 

A Kérelem feladásának lépései megegyeznek a 4.1 pontjában részletezettekkel, összefoglalva: 

1. felvenni kívánt szakterület kiválasztása, Hozzáadása 

2. befizetett bírálati díj összegének, befizetés dátumának beírása 

3. átutalás visszaigazolásának feltöltése 

4. lehetőség: Egyéb dokumentumok feltöltése 

5. Kérelem feladása 

5. A Kérelem utánkövetése 
 

 

 

Sikeres kérelem-generálás esetén a „Kérelmek” fülön megjelenik a feladott kérelem. Ebben a menüben nyomon 

követhetőek a Kérelem feldolgozásának egyes fázisai is. 


