
Gyakori kérdések a tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési szakértői 

képzésekkel kapcsolatos előzetes regisztráció kapcsán 

 

 

1. Ha már szerepelek a szakértői névjegyzéken, kell-e jelentkeznem az új 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés 

szakterületre? 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 153. § (d) pontjának, valamint a 

326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról 7. § (2) pontjának megfelelően tanfelügyeleti 

ellenőrzést és pedagógusminősítést csak olyan szakértő végezhet, aki az Országos 

szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és 

pedagógusminősítés szakterületén szerepel. Jelenleg ilyen szakterület még nincs a 

névjegyzéken, hamarosan megnyílik és csak azok a szakértők jelentkezhetnek rá, 

akik sikeresen elvégezték a Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-

szakmai ellenőrzésre (30 óra) és a Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre 

(30 óra) című akkreditált pedagógus-továbbképzéseket. Az Országos szakértői 

névjegyzékre való jelentkezés igazgatási szolgáltatási díja jelenleg 40.600 Ft, mely a 

jelentkezőt terheli függetlenül attól, hogy más szakterületeken szerepel-e már. 

 

2. Intézményt váltottam. Az előző intézménytípusnál már rendelkezem 5 év 

gyakorlattal, a mostaninál még nem. Melyiket jelölhetem meg? 

Csak olyan intézménytípusban lehet tanfelügyeleti ellenőrzéseket és 

pedagógusminősítéseket végezni, amelyben az adott szakértőnek legalább 5 év 

gyakorlata van. Viszont a képzések nem szakterületenként történnek, így ha valaki 

később eléri egy másik szakterületen is az 5 év gyakorlati időt, akkor kérvényezheti 

az újabb terület felvételét külön költség vagy képzés nélkül. 

 

3. Már jelentkeztem erre a képzésre tavaly, újra kell regisztrálnom? Van-e 

valami kapcsolat a szaktanácsadói képzés valamint a tanfelügyeleti és 

pedagógusminősítési képzések között? 

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 projekt keretein belül a szaktanácsadói névjegyzék 

összeállítása és az ehhez kapcsolódó képzés megszervezése az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet (OFI) tevékenységi körébe tartozik és független az Oktatási Hivatal 

által szervezett Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre (30 óra) és a Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre (30 óra) 



című akkreditált pedagógus-továbbképzésektől. Ezen utóbbi képzésekre regisztráció 

eddig még nem történt, ezért amennyiben tanfelügyeleti és pedagógusminősítési 

szakértői tevékenységet szeretne folytatni, kérjük, 2014. január 26-ig töltse ki az 

Oktatási Hivatal honlapján található jelentkezési lapot. Nincs jogszabályi korlátozás 

arra vonatkozóan, hogy valaki egyszerre szaktanácsadói és 

tanfelügyelő/pedagógusminősítő szakértői tevékenységet folytasson. 

 

4. A gyakorlati idő kiszámításánál figyelembe lehet-e venni a GYES/GYED 

időszakát? 

A szakmai gyakorlatba a TGYÁS folyósításának időtartama számít bele, hiszen az a 

gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat 

hónapjának felel meg. Ezzel ellentétben a GYES, GYED 30 napon túli fizetés nélküli 

szabadság időtartama már nem vehető figyelembe a szakmai gyakorlati idő 

számításakor. 

 

5. Lehet-e jelentkezni a képzésre, ha még nincs szakvizsgám, de már 

folyamatban van? 

A Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre és a 

Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre című akkreditált pedagógus-

továbbképzésekre csak olyan pedagógusok jelentkezhetnek, akik már pedagógus-

szakvizsgával rendelkeznek vagy 2013 decemberében befejezték ez irányú 

tanulmányaikat. 

 

6. Jogutód nélkül megszűnt az az intézmény, melyben régen dolgoztam és még 

nem rendelkezett OM azonosítóval. Mit írjak oda? 

Amennyiben az intézmény jogutód nélkül megszűnt és nem rendelkezett OM-

azonosítóval, úgy kérjük az OM-azonosító helyét üresen hagyni. 

 

7. Jelentkezhetnek-e nyugdíjasok a képzésre? 

Jelenleg csak az aktív pedagógusok jelentkezését várjuk, de mivel a szabályozás 

ebben a kérdésben ellentmondásos, ezért a kérdést továbbítottuk az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához. 

 

  



8. Még nem rendelkezem 14 év gyakorlattal, de néhány hónap múlva már igen. 

Jelentkezhetek-e? 

A jelenlegi kiírás csak azokra a pedagógusokra vonatkozik, akik 2014. január 26-ig 

rendelkeznek 14 év szakmai gyakorlattal. 

 

9. Jelentkezhetnek-e pedagógiai szakmai szolgáltatóknál pedagógiai előadó, 

pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak? 

Igen, jelentkezhetnek. 

 

10. Jelentkezhetnek-e olyan pedagógusok, akik most már a kormányhivatalban 

vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál vagy valamelyik 

önkormányzatnál dolgoznak? 

Jelenleg csak az aktív pedagógusok jelentkezését várjuk. 

 

11. Intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek jelentkezhetnek-e a 

képzésre? 

Azok a köznevelési intézményvezetők és intézményvezető-helyettesek 

jelentkezhetnek a képzésre, akik rendelkeznek: oktatási azonosítóval, legalább 14 év 

köznevelési pedagógus-munkakörben vagy  pedagógusképzési oktatói munkakörben 

szerzett tapasztalattal, valamint pedagógus-szakvizsgával.  

 

12. A szakértő képzés végén, a vizsgákat sikeresen teljesítő és tanúsítvánnyal 

rendelkező pedagógusok 2015. jan. 1-től milyen fokozatba kerülnek? 

2015. január 1-jétől Mesterpedagógus fokozatba kerülnek besorolásra. 

 

13. Külön képzés van tanfelügyelőnek és minősítési szakértőnek? Meg kell 

jelölni ezt a területet is? 

Egy (2x30 órás) képzésen történik a tanfelügyeleti és minősítési szakértők képzése, 

melyből 30 óra a Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre, 30 óra a Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre. Az Országos 

szakértői névjegyzék pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és 

pedagógusminősítés szakterületére jelentkezhet majd a képzésen részt vevő és 

sikeresen vizsgázó pedagógus. 



 

14. Párhuzamosan jelentkezhetek Pedagógus II-be és Mesterpedagógusnak is? 

Amennyiben a mesterpedagógusi feltételeket nem sikerülne teljesítenem, de a 

portfóliómat április 30-ig feltöltöm, bekerülhetek-e a Pedagógus II. fokozatba? 

Van-e arra lehetőségem, hogy a portfóliómat kétszer töltsem fel: egyszer a 

Pedagógus II. fokozatba, egyszer a mesterpedagógusi fokozatba kerülésért? 

A 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 36.§ (3) bekezdése értelmében a pedagógus-

szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. 

április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő 

besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 

2014. április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az Oktatási Hivatal 

által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe.  

Amennyiben jelentkezik a szakértői képzésre is, az ideiglenes Pedagógus II. fokozat 

eléréséhez - az Oktatási Hivatal által kialakított felületre - feltöltött, teljes változatú 

portfólióját használhatja a képzésen és a vizsga során. Amennyiben a képzés végén 

sikertelen vizsgát tesz, Ön ideiglenes Pedagógus II., sikeres vizsga esetén 

Mesterpedagógus fokozatba kerül besorolásra legkorábban 2015. január 1-jével. 

 


