Tájékoztató a szaktanácsadói névjegyzékre jelentkezők számára
A nyilvántartásba vétel
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 61. § (4d) bekezdése, valamint
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése, valamint alapján a szaktanácsadói névjegyzékbe a
kérelmező akkor vehető nyilvántartásba, ha
• büntetlen előéletű,
• nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• pedagógus-szakvizsgával rendelkezik,
• az Nkt. 3. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,
• köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy
nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot,
továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
A Rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékre az is kérheti felvételét, aki a választott
szakterület országosan vagy nemzetközileg elismert képviselője, s ezt a jogszabályban előírtaknak megfelelően
igazolni tudja.
Jelentkezéskor meg kell jelölni azokat a szakterület(ek)et1, amely(ek)en nyilvántartásba vételét kéri a
kérelmező.
A szakterületekhez kapcsolódó különös feltételek:
Tantárgygondozói
szakterületek:
Óvodapedagógusi
Tanítói
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével)
Matematika
Történelem társadalmi és állampolgári
ismeretek, Társadalmi, állampolgári
és gazdasági ismeretek, Hon- és
népismeret
Erkölcstan, Etika, Filozófia
Biológia, Egészségtan,
Természetismeret
Fizika, Természetismeret
Kémia, Természetismeret
Földrajz, Természetismeret
Művészetek
Informatika
Technika, Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Alapfokú művészetoktatási
Szakképzési (a szakmacsoport
megnevezésével)
Kollégiumi
Iskolai könyvtári
Gyógypedagógia
Digitális szaktanácsadó

Nemzetiségi szakterület

1. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint
a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján akkreditált pedagógustovábbképzés keretében elvégezte az Eszterházy Károly Egyetemtől
a szervezési jogot átvevő Oktatási Hivatal által szervezett, a
szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő
tantárgygondozói továbbképzést.2
2. Az 1. pontban foglalt feltételt az is teljesíti, aki az ott meghatározott
pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett legalább húsz óra
időtartamban.3
3. Az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert
képviselője és ezt igazolni tudja.4

A nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább öt
éves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési
intézményben további öt éves szakmai gyakorlatot szerzett5
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Rendelet 26. § (4) bekezdése alapján
Rendelet 15/A. § (2) bekezdésének d) pontja alapján
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Rendelet 15/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
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Rendelet 15/A. § (3) bekezdésének b) pontja alapján
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Rendelet 10. § (3) bekezdése alapján
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Intézményfejlesztési
szakterület

Kiemelt figyelmet igénylő
gyermek, tanuló nevelésének,
oktatásának segítése
szakterület

Konfliktuskezelési szakterület

Hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók
nevelésének, oktatásának
segítése szakterület

Pedagógiai mérés-értékelési
szakterület

1. Pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az adott
szakterülethez illeszkedően
a) az adott intézménytípusra a miniszter által kiadott
kerettantervekben, valamint a Nemzeti alaptantervben, az
Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott
nevelési tevékenységeket, pedagógiai, tantárgyi tartalmakat,
fejlesztési követelményeket támogató pedagógiai módszertant,
vagy
b) a sajátos nevelési igényű, a nemzetiségi, a migráns és a
tehetséggondozást
igénylő
tanulók
együttnevelésének
megszervezését, vagy
c) a pedagógiai feladatok ellátásának nevelési, oktatás-szervezési,
irányítási és szervezetalakítási ismereteit.6
2. Az 1. a)-c) pontban foglalt feltételeket az is teljesíti, aki a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott akkreditált
pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett legalább húsz óra
időtartamban vagy az adott szakterület nemzetközileg vagy
országosan elismert képviselője és ezt igazolni tudja.7
Pedagógus-munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben vagy olyan nevelésioktatási intézményben, ahol különleges gondozást igénylő gyermekek
nevelése-oktatása folyik vagy tízéves pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó,
a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.8
Szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú
továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés ismereteire történő
felkészítésben, vagy pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó
szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szociálpedagógus
szakképzettséggel, vagy pszichológia mesterszakon klinikai és
egészségpszichológia, tanácsadás és iskolapszichológia, fejlődés- és
klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális
pszichológia, pszichopedagógia szakirányon szerzett szakképzettséggel
rendelkezik, vagy tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal
rendelkezik, és elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal
szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.9
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján megszervezett és akkreditált
pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte „Az intézményi
tanácsadás folyamatára történő felkészítés – hátrányos helyzetű
gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület” vagy az
„Integrációs tanácsadók felkészítése az óvodai intézményi folyamattanácsadásra” IPR szaktanácsadói továbbképzést, vagy a közoktatási
esélyegyenlőségi mentorok számára szervezett továbbképzést, vagy
tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és
elvégezte az adott szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében
lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést.10
Szervezetfejlesztés, pedagógiai fejlesztés, pedagógiai mérés, értékelés
területén szakképzettséggel rendelkezik.11
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Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján
Rendelet 11. § (4) bekezdése alapján
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Rendelet 12. § (4) bekezdése alapján
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Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján
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Rendelet 14. § (2) bekezdése alapján
11
Rendelet 15. § (2) bekezdése alapján
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A nyilvántartásba vételhez benyújtandó dokumentumok
a) Adatlap
b) Nyilatkozat
c) Igazolások
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kérelmező büntetlen
előéletű és nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt vagy a munkáltató igazolása arról, hogy jelenlegi munkakörében az alkalmazás és a
foglalkoztatás előfeltétele a büntetlenség.
• a jogszabályban előírt gyakorlati idő meglétét és a foglalkoztatásra vonatkozó feltételek
teljesülését tanúsító, a munkáltató által kiállított igazolás – nyugdíjas jelentkező esetén az utolsó
munkáltató igazolása – vagy egyéb hitelt érdemlő dokumentum
c) A végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatai, a jogszabályban előírt pedagógustovábbképzések elvégzését igazoló tanúsítványok másolatai, vagy az ezekkel egyenértékű, a
jogszabály alapján elfogadható dokumentumok másolatai; annak igazolása, hogy a megfelelő
akkreditált pedagógus-továbbképzésen oktatói feladatokat látott el legalább 20 óra időtartamban
d) Az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője feltételnek való megfelelés
igazolására szakmai önéletrajz és legalább kettő szakmai ajánlás, továbbá publikációs jegyzék
e) 3 000 Ft-os illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolata: átutalás esetén banki bizonylat másolata,
illetékbélyeg formájában történő fizetés esetén illetékbélyeg megküldése postai úton. Az illeték az
eljárásra vonatkozik, az illeték összegét nem befolyásolja, hogy egy kérelemben hány szakterület
szerepel.
Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni:
Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Átutalás összege: 3000 Ft
Közlemény: „kérelmező neve”, „Szaktanácsadói névjegyzék”

Letölthető dokumentumok, postacím
•
•
•
•
•

jelentkezési lap
nyilatkozat
szakmai gyakorlati idő igazolása
oktatói gyakorlati idő igazolása
adatmódosító adatlap

A dokumentumokat olvashatóan (géppel vagy nyomtatott betűs kézírással) kitöltve, aláírva, postai úton kérjük
beküldeni az Oktatási Hivatal1 címére:
Oktatási Hivatal
Budapest
Szalay utca 10-14.
1055
vagy
levelezési címére:
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya – Szaktanácsadói névjegyzék
1363 Budapest, Pf. 112.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Szaktanácsadói névjegyzék”
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Adatmódosítás/Új szakterület nyilvántartásba vétele
Adatmódosításra vonatkozó kérelem
A szaktanácsadói névjegyzéken nyilvántartásba vett adatokban2 bekövetkezett változást 15 munkanapon belül
kérjük bejelenteni az adatváltozás bejelentése elnevezésű adatlap beküldésével. A személyes adatokban történt
változás bejelentésére, szakterület törlésére, nyilvántartásból való törlésre, illetve a nevelő-oktató munka
pedagógiai szakaszának bővítésére vonatkozó eljárás nem illetékköteles.

Új szakterület nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem
Új szakterület nyilvántartásba vételi kérelme esetén az adatváltozás bejelentése elnevezésű adatlap mellett az
új szakterülethez kapcsolódó oklevelek, tanúsítványok másolatának, valamint munkáltatói igazolás
beküldésére van szükség. Az eljárás új szakterület nyilvántartásba vétele esetén illetékköteles, ezért 3000 Ftos illeték megfizetése is szükséges, melyet illetékbélyeg formájában a kérelemre felragasztva kell leróni, vagy
lehetőség van átutalással befizetni az összeget. Az illeték az eljárásra vonatkozik, így az illeték összegét nem
befolyásolja, hogy egy kérelemben hány szakterület szerepel. Amennyiben az érintett szakterületnél a
gyakorlati idő különös feltételekhez kötött, úgy a szakmai gyakorlati idő igazolás benyújtására is szükség van.
Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni:
Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Átutalás összege: 3000 Ft
Közlemény: kérelmező neve; „Szaktanácsadói névjegyzék”
Amennyiben kérelmét, mint az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője nyújtja
be, úgy a feltételnek való megfelelés igazolására szakmai önéletrajzot és legalább kettő szakmai ajánlást,
továbbá publikációs jegyzéket kell bemutatni.
A módosító kérelmet postai úton, az Oktatási Hivatal postacímére kell elküldeni.
Budapest, 2018. február 13.
Oktatási Hivatal
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2011. évi CXC. törvény 61. § (4a) bekezdése
2011. évi CXC. törvény 61. § (4) b) pontja
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