
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

 

Alulírott………………………(Résztvevő neve) (született: , anyja neve:…………………, 

lakcím:…………………………., oktatási azonosító:………………..) kijelentem, hogy az 

alábbiakban felsorolt, a szaktanácsadói képzésre való jelentkezéssel és a szaktanácsadói 

feladatellátással kapcsolatos feltételeket a képzésre való jelentkezés benyújtásával és jelen 

nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem. 

1. Vállalom, hogy az Oktatási Hivatal által szervezett akkreditált szaktanácsadói képzésen részt 

veszek, és a Tanúsítvány kiadásának feltételét teljesítem. 

2. Vállalom, hogy a 2017. minősítési év során (legkésőbb 2018. június 30-ig1) részt veszek a 

szaktanácsadói tevékenységre irányuló Mesterpedagógus2 fokozatot célzó minősítési eljáráson 

- a szaktanácsadói tevékenység folyamatos ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott 

besorolási fokozat elérése céljából. Az eljárási díj költsége (71.050 Ft, azaz hetvenegyezer-

ötven forint) engem terhel. 

3. Vállalom, hogy a sikeres Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárást követően, a 

Mesterpedagógus fokozatról szóló tanúsítvány kiállítását követő 30 napon belül jelentkezem az 

Országos szaktanácsadói névjegyzékre, a Tanúsítványon szereplő szakterületre. A 

szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvétel költsége (3000 Ft, azaz háromezer forint) és 

amennyiben szükséges, az erkölcsi bizonyítvány kiállításának költsége engem terhel. 

4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a sikeres Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési 

eljárást követően a megadott határidőn belül nem jelentkezem az Országos szaktanácsadói 

névjegyzékre, a Tanúsítványon szereplő szakterületre, az Oktatási Hivatal részére köteles 

vagyok megtéríteni a szaktanácsadói képzés szerződésben meghatározott teljes részvételi díját. 

5. Tudomásul veszem, hogy a Mesterpedagógus fokozat megszerzését követően a Rendelet 

17/A. § (6) bekezdése alapján köteles vagyok ellátni a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

körébe tartozó feladatokat. 

6. Tudomásul veszem, hogy sikertelen eredménnyel záruló Mesterpedagógus fokozatot célzó 

minősítési eljárást követően az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában szaktanácsadói feladatok 

ellátásával megbízni, eseti megbízási szerződés megkötésével sem. 

 

Kelt:  , 2017. július „….” 

 

……………………………….. 

Résztvevő aláírása 

 

……………………………….. 

Résztvevő neve (nyomtatott betűvel) 
 

                                                           
1 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 11/B. § (5) bekezdés alapján 
2 Pedagógus I. fokozatban lévő résztvevőknek összevont minősítési eljárásban szükséges részt vennie, melynek része a Pedagógus II. fokozat 

elérése is, bővebben lásd.: Tájékoztató a gyakorlati vizsgát követő Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárásról, valamint a gyakorlati 

vizsgán használt minta e-portfóliók értékeléséről című dokumentum 


