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1. melléklet a 49039-2/2012. számú Korm. előterjesztéshez

…./2012. (… …) EMMI rendelet a köznevelési szakértői
tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás
feltételeiről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 94. § (1)
bekezdés l) és h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Nkt. 94. § (2)
bekezdés b) pontja szerinti egyes szolgáltatásokkal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj
tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a
következőket rendelem el:

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei
1. § (1) A köznevelési szakértői tevékenységre (a továbbiakban: szakértői tevékenység)
jogosult köznevelési szakértőkről (a továbbiakban: szakértő) az Oktatási Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) Országos szakértői névjegyzéket (a továbbiakban: szakértői
névjegyzék) állít össze szakterületenkénti csoportosításban, a szakirány megjelölésével.
(2) Köznevelési szakértői szakterületek, szakirányok:
megjegyzés Mi lesz azokkal, akiknek pl: szervezet- és minőségfejlesztés szakterületre szólt
eddig a képesítésük? Milyen szakirányt vehetnek fel? Hogyan bővíthető a meglévő szakirány?
a) tanügyigazgatás szakterület az intézménytípus megjelölésével,
b) pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterület:
Pedagógus-ellenőrzés, intézményellenőrzés
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet így foglalja össze az ellenőrzés
célját: „Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés általános célja, hogy a nevelési-oktatási
intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai
szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és
vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére és az intézmények saját céljainak
megvalósulására alapozva értékelje, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást
adjon.”
Az alábbi felosztás a pedagógusminősítésre fókuszál, hiányzik a köznevelési intézmények
szerinti bontás, intézménytípusonkénti irányok meghatározása.
Indoklás:
Az intézményellenőrzési feladatok szakszerű ellátása más tudást (is!) igényel az óvodában,
általános iskolában, középiskolában (szakképzés), …Különösen, amennyiben az intézmény
ellenőrzésének területei:
- Együttműködés, munkamegosztás, belső kapcsolatok
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-

A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak és a nevelő-oktató munka irányítása
A pedagógiai folyamatok tervezése és végrehajtása, ellenőrzése, értékelése
Személyiség- és közösségfejlesztés
Eredmények (a tanulói eredmények változása, partnerek elégedettsége)
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelése
Az intézményen kívüli szakmai kommunikáció

ba) óvodapedagógusi,
baa) óvodapedagógiai szakirány
bb) tanítói,
bbb) tanítói szakirány
bc) tanári, (szak) szint megnevezéssel
bcc) tanári tantárgy/műveltségterület megnevezéssel,
bd) alapfokú művészetoktatási, művészeti ág megnevezésével,
be) gyógypedagógiai, szak megnevezésével, konduktív pedagógiai, korai fejlesztés…stb.
bf) szakképzési, szakmacsoport megnevezésével,
bg) kollégiumi,
bh) pedagógiai szakszolgálati, a szakszolgálat tevékenységének megnevezésével,
bi) az ba)–bh) pontokban megjelölt szakirányok valamelyike mellett intézményvezetői
ellenőrzés
A „valamelyike” mit takar?
- Csoportosítás lehetne, illetve kellene a bb)-bc) vezetői ellenőrzése tekintetében.
- Még indokoltabb lenne a többcélú, közös igazgatású intézmények vezetői ellenőrzése
különálló szakirány lehetne, ami mindegyik felsorolt intézménytípus vezetésére vonatkozna.
bj) szakmai szolgáltatási
c) akkreditáció szakterület:
ca) pedagógus-továbbképzés szakirány,
caa) távoktató kurzusok szakértői szakirány
cb) tanterv és nevelési-oktatási program szakértői szakirány,
cc) tankönyv és taneszköz szakértői szakirány,
(3) Speciális köznevelési szakértői szakterületek, szakirányok:
a) sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) beilleszkedési, tanulási, magatartási
problémákkal küzdő (továbbiakban BTM) gyermek óvodai nevelés és tanuló iskolai
nevelés-oktatás, az egyes fogyatékosság típusának megfelelő szakterület, és általános SNI
terület, külön fogyatékosság megjelölése nélkül- mert az inkluzív nevelésnek és az
integrációnak elvi és általános „fogásmódjai”, módszertana is van.
b) nemzetiségi kéttannyelvű nevelés és oktatás, nemzetiségi szakterület,
c) esélyegyenlőség szakterület,
ca) szakszolgálat-esélyegyenlőségi szakirány,
cb) hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirány,
cc) SNI gyermek óvodai nevelése, SNI tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint
integrált nevelés és oktatás szakirány, a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság,
autizmus spektrumzavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar megnevezésével,
cd) a tehetségfejlesztési szakterület,
ce) a gyermek és ifjúságvédelem,
d) mérés-értékelés szakterület,
da) óvodai mérési, értékelési szakterület,
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db) iskolai mérési, értékelési szakterület,
e) szakmai szakértő, szakmacsoport szakterület,
f) köznevelés-fejlesztési támogatások szakterület, (pályázat menedzselés)
g) iskolai könyvtár szakterület.
(4) A névjegyzék azon része, amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti szakterületre
bejegyzett szakértők nevét tartalmazza, megfelel a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.)
EMMI rendelet 153. § d) pontjában meghatározott ellenőrzési szakértői névjegyzéknek.
(5) A (2) bekezdés bf) pontjában továbbá a (3) bekezdés e) pontjában szereplő
szakirányon, a szakképzést folytató intézményben szakmai ellenőrzésben való
közreműködésre és más szakértői tevékenységre jogosult szakértőket az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként kell összeállítani.
(6) A (2) bekezdés bi) pontjában szereplő intézményvezetői ellenőrzésben való
részvételt speciális szakképzettség meglétéhez kötnénk (Pl.: közoktatás-vezetői
szakvizsga)

2. Bejelentés
2. § (1) Aki szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a
Hivatalnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) szerint bejelenteni.
(2) A bejelentésnek a Szolg. tv-ben a szakértői tevékenység folytatásának feltételeként
előírt tényeket, adatokat, valamint az Nkt-ban foglalt adatokat kell tartalmaznia.
(3) Szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, aki az Nkt. 82. § (1)-(3)
bekezdése által meghatározott feltételeknek megfelel. A bejelentésnek tartalmaznia kell az
Nkt. 82. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú végzettséget és pedagógus
szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar)
megnevezését a végzettség, szakképzettség megnevezésével, a nem magyar felsőoktatási
intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való
egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát, továbbá a pedagógus-szakvizsgát
igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését a végzettség,
szakképzettség megnevezésével.
Ha egy személy több szakirányra kíván jelentkezni, akkor ezt egyszerre megteheti, vagy
egyenként kell lefolytatnia a teljes procedúrát? Nyilván az a javaslat, hogy az igazolásokkal,
és a megadott referenciákkal bizonyítva, megtehesse egy személy azt, hogy egyszerre több
szakirányba is jelentkezzen.
(4) A bejelentéshez csatolni kell
a) a munkáltató által kiállított igazolást az Nkt. 82. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott tíz év gyakorlati idő meglétéről, nyugdíjas nyugdíjasnak minősülő bejelentő
esetén a gyakorlati időnek az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül
megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója általi, ennek hiányában más, hitelt
érdemlő igazolását,

Esetleg érdemes lenne itt is megjelölni azokat, akik már nem ped.
munkakörben dolgoznak, hiszen ők korábbi munkáltatótól tudnak
igazolást hozni
(1) a) felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel, pedagógus- vagy oktatói
munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal, továbbá pedagógus-szakvizsgával
rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-
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munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta tíz évnél kevesebb idő telt
el,
b) a 14. § szerint megállapított igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj)
befizetését igazoló csekk másolatát, amennyiben a befizetés elektronikusan történt, az
összeg átutalását igazoló bankkivonatot, bizonylatot vagy annak másolatát, Szakirányonként
külön kell fizetni? Nyilván jó lenne, ha nem így lenne, de mindenképpen ki kell reá térni,
egyértelműen.
c) az Nkt. 82. § (1) bekezdésének megfelelően a kifejezett kérelmet arra, hogy az
engedélyező hatóság a bűnügyi nyilvántartó szervtől bekérje a büntetlen előéletre vonatkozó
adatokat,
d) a Hivatal által előírt továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítványt, Ha a rendelet
hatályba lépése után valaki szeretne bejelentkezni vagy engedélyt kérni bármely
szakterületen szakértői tevékenység végzésére, ez a pont akadályozni fogja őt, hiszen meg
kell várnia, míg a Hivatal olyan továbbképzést indít, amely ide szükséges. Ez igaz akkor is,
ha szakértő szeretne új területre is bejelentkezni, engedélyt kérni. Ha a Hivatal biztosítja azt,
hogy a rendelet hatályba lépése után viszonylag rövid időn belül elindítja a képzéseket,
akkor nem probléma.
Ahány szakirány, annyi képzés? Jó lenne, ha a hasonló, vagy szorosan egymáshoz
kapcsolódó szakirányok esetében ez nem lenne szükséges, és elegendő lenne egy –
összevont – képzés, vagy modulokban „csak” megfejeléssel (ráhallgatással) képződni- több
képzés szükségességének esetén.
e) nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület esetén az Nkt. 82. § (8) bekezdésében
meghatározott tíz év szakmai gyakorlat meglétéről szóló, munkáltató által kiállított
igazolást.
(5) A szakmai szakterületre benyújtott kérelem esetén a gyakorlati idő beszámításánál
figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, vagy szakképesítés oktatói feladataiban
szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői
tevékenység, curriculumfejlesztés, kutatómunka.
(6) A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre történő bejelentés esetén a gyakorlati idő
beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi,
megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett szakmai gyakorlat is.
Javasolnánk, hogy kerüljön be a vállalkozásban eltöltött idő is, amelyet szerződésekkel
(szerződéskötés időpontjai) igazol a jelentkező.
(7) A bejelentés a Hivatal honlapján megtalálható adatlapon postai úton, személyesen
vagy elektronikusan nyújtható be a Hivatal által működtetett elektronikus rendszer
segítségével. A szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés folyamatos.
(8)Az adott szakterületen szerzett (pedagógiai, stb.) dr. univ és a Ph.D. válthassa ki a
szakirányú képzések egy részét, szakvizsgát végzett pedagógus, felsőoktatásban órát adó
oktató, stb.
A (8) pontban megjelölt igénnyel nem mindenki ért egyet. A Köznevelési szakértő
esetében, a köznevelés területén szerzett gyakorlat fontos, nem a felsőoktatásban szerzett
cím, vagy gyakorlat.
(9) Az 5 éven belül nyugdíjba menők, maradhassanak a névjegyzéken, automatikusan.
3. Engedélyezés
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül szakértői tevékenységet az a
természetes személy folytathat, akinek kérelmére ezt a Hivatal engedélyezi.
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az Nkt. 82. § (3) bekezdésében előírt végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar)
megnevezését a végzettség, szakképzettség megnevezésével, a nem magyar felsőoktatási
intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való
egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a 2. § (4) bekezdés b) - e) pontjaiban meghatározottakat, a 2.§ d) ponthoz az
egyesületünk által írt javaslatok ide is érvényesek.
b) a munkáltató által kiállított igazolást az Nkt. 82. § (3) bekezdésében meghatározott tíz
év gyakorlati idő meglétéről, itt is javasoljuk kitérni a 4.a pontban megjelölt
pontosításra (!) nyugdíjas bejelentő esetén a gyakorlati időnek az utolsó munkáltató vagy
annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója általi,
ennek hiányában más, hitelt érdemlő igazolását,
c) részletes szakmai önéletrajzot,
d) a kérelmet benyújtó szakmai tevékenységét tartalmazó, legalább kettő szakmai ajánlást.
A már névjegyzéken szereplők esetében ne legyen szükség ajánlóra.
(4) Amennyiben a kérelmező rendelkezik azzal, a kérelemhez csatolni kell továbbá
a) a publikációk jegyzékét,
b) a szakterület elismert képviselőjeként kapott szakmai díjak, címek, kitüntetések
jegyzékét.
c) szakvizsgás képzéseken oktatott évek számát, és/vagy tárgyak megnevezését – ez is
lehessen esetenként – a kérelem alapja
(5) A tanügy-igazgatási szakértői szakterületre benyújtott kérelem esetén a gyakorlati idő
beszámításánál figyelembe vehető a közigazgatásban tanügy-igazgatási, térségi (kistérségi,
megyei, regionális) tervezés és fejlesztés szakterületen szerzett tízéves szakmai gyakorlat.
Ezt egyéb szakterületekre is lehessen vonatkoztatni.
Javasolnánk, hogy kerüljön be a közoktatási szakértői területen, vállalkozásban eltöltött
idő is, amelyet szerződésekkel (szerződéskötés időpontjai) igazol a jelentkező.
(6) A kérelem a Hivatal honlapján megtalálható adatlapon, postai úton, személyesen vagy
elektronikusan nyújtható be a Hivatal által működtetett elektronikus rendszer segítségével. A
szakértői tevékenység folytatására irányuló kérelem benyújtása, az engedélyezési eljárás
lefolytatása folyamatos.

4. A szakértői névjegyzék
4. § (1) A Hivatal a Szolg. tv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása
után a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő, bejelentést tevő szakértőkről, valamint
az engedélyezési eljárás után a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő, engedéllyel
rendelkező szakértőkről szakértői névjegyzéket vezet.
(2) A szakértői névjegyzék összeállítása és folyamatos frissítése a Hivatal feladata.
(3) A szakértői névjegyzék az Nkt-ban foglaltakon túlmenően a szakértő nyilvántartásba
vételi számát is tartalmazza.
(4) A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól.
(5) A Hivatal a honlapján közzéteszi a szakértői névjegyzéken szereplők következő
adatait:
a) családi és utóneve(i),
b) szakértői igazolás száma,
c) szakterülete(i),
d) szakiránya(i),
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e) megye,
f) elérhetőség (cím, e-mail),
g) közlemény (a szakértői tevékenységhez kapcsolódó speciális ismeretek, szakmai
tevékenység, publikációk, amelyeket a szakértő nyilvánosságra kíván hozni).
(6) A szakértő részére a Hivatal a Szolg. tv. 23. § (2) bekezdésében meghatározott
adattartalommal igazolást állít ki.
(7) A szakértői névjegyzéken szereplő szakértő a bejelentés, illetve a kérelem benyújtását
követően a bejelentésben, kérelemben foglalt adatokban bekövetkezett változást, a
továbbképzési kötelezettség teljesítését haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt napon belül
köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal a bejelentés, illetve a 14. §-ban meghatározott díj
befizetésének igazolását követően az adatváltozásnak megfelelően igazolást állít ki.
(8) Az, aki a szakértői névjegyzéken szerepel, kérheti a nyilvántartásban szereplő
szakterület, szakirány módosítását, kiegészítését. A módosításra, kiegészítésre a
nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

5. A szakértői tevékenységet folytatók továbbképzési
kötelezettsége
5. § (1) A szakértői névjegyzéken szereplő szakértő a szakterületéhez kapcsolódó, Hivatal
által közzétett, minimum 30 órás szakmai továbbképzésen megjegyzés: külföldön szerzett
tanúsítványokat is ide kellene sorolni, mert nemzetközi kitekintést adnak köteles részt venni,
tehát szakterületenként egyet-és nem szakirányonként, egyenként (?) és a névjegyzékbe
történő felvételt követően ötévenként igazolni a továbbképzés elvégzését a megszerzett
tanúsítvány Hivatal részére történő eljuttatásával. Amennyiben az ötévenkénti továbbképzést
a szakértő önhibájából nem végzi el, illetve elvégzi a továbbképzést, de a tanúsítványt a
kézhezvételt követő 30 napon belül nem küldi meg a Hivatalnak, a Hivatal törli a
szakértői névjegyzékről.
(2) A pedagógiai-szakmai ellenőrzési, minősítési eljárásban, a minősítő vizsgán a
szakértői feladatellátás feltétele, hogy (megjegyzés mi/ki határozza meg, hogy ki kap
felkérést, megbízást?)
a) a szakértő – felkérése esetén – évente legalább négy alkalommal bármilyen elosztásban
részt vegyen az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, minősítési eljárásban, minősítő
vizsgán
b) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés során az ellenőrzöttek a Hivatal által kidolgozott a
szakértők számára előzetesen ismert/nyilvános kérdőívek kitöltésével értékelik az
őket ellenőrző szakértőket. Az értékelőlapokat az kormányhivatalok tartják nyilván. A
szakértőt a Hivatal törölheti a névjegyzékről, amennyiben a szakértő munkája az általa öt év
alatt értékelt pedagógusok és intézmények több mint harminc százalékának értékelése
szerint nem volt megfelelő.
A pedagógiai ellenőrzés/értékelés kimenetele esetleges lehet. Ha a szakértőt komoly
problémákkal küszködő intézménybe küldik ki, akkor nagy valószínűséggel
elmarasztaló értékelést kénytelen írni. Várható, hogy az elmarasztalt intézmény (vagy
pedagógus) által adott viszontminősítés szintén negatív lesz. Így a szakértői munka
értékelése a szerencsén, vagyis a feladatkiosztáson múlik.
1.) Az 5 § (2) b pontjában megfogalmazottak vitára adnak okot abban az esetben, ha a
szakértő nem a legjobb eredményben tünteti fel az adott iskolát. Az iskola ezek után adhat

8

olyan véleményt a szakértőről, ami nem reális. Ez a szakértőt negatívan ítéli meg, pedig a
munkáját jól látta el.
Javaslat:
a) Ezt a bekezdést ki kellene hagyni, vagy
b) Egyértelműen meg kellene határozni, hogy a szakértett iskola mi alapján ad véleményt a
szakértő munkájáról, és
c) A rendelet írja elő, hogy a vizsgált intézmény a szakértő munkájáról még azelőtt
alkosson véleményt, mielőtt a vizsgálat eredményét megismeri
2.) Ha a szakértőnek lakóhelyéről távolabbra kell utaznia, akkor az óradíj mellett, legyen
lehetőség, hogy a szállásköltséget és az útiköltséget visszaigényelje a Hivataltól.
(3) A Hivatal esetenként szakmai tájékoztatón vagy továbbképzésen való részvételt írhat
elő.

6. A szakértői tevékenység
6. § (1) A szakértő a tevékenységét országos illetékességgel kizárólag a jogosult
szakterületen, szakiránynak megfelelően folytathatja.
(2) A szakértő a feladatát kirendelés, más esetben megbízás (a továbbiakban együtt:
felkérés) alapján látja el.
(3) Adott ügyben nem lehet szakértő az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése nem
várható, így különösen az, aki
Megjegyzés: Analóg módon a Ket. szakértői rendelkezéseivel javasoljuk azt a szabályt, hogy
a szakértő az összeférhetetlenséget, vagy azt a tényt, hogy a megbízást kirendelést nem
vállalja 8 napon belül írásban közli a Hivatallal és a megbízást, kirendelést végzővel.
Ezt a rendelkezést kiküszöbölendő javasoljuk, hogy kerüljön önálló bekezdésként a (3) helyett
a Ket szakértőkre és az igazságügyi szakértőkre vonatkozó hivatkozás az összeférhetetlenség,
valamint a szakértői kijelölés visszautasítása tekintetében.
a) az érintett köznevelési vagy szakképzést folytató intézmény vezetője, annak közeli
hozzátartozója,
b) az érintett köznevelési vagy szakképzést folytató intézménnyel foglalkoztatási
jogviszonyban áll,
c) az adott ügyben szaktanácsadóként közreműködik,
d) az érintett köznevelési vagy szakképzést folytató intézmény számára az Nkt. 19. § (2)
bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
alkalmazottja,
e) az érintett köznevelési intézmény fenntartójának vezető (milyen szintű vezető?)
beosztású alkalmazottja.
(4) A szakértő a szakértői tevékenységéről köteles (a Hivatal által rendszeresített és
közzétett formanyomtatványon, vagy elektronikus felületen?) nyilvántartást vezetni és
azt öt évig megőrizni.
(5) Ha ugyanarra a feladatra több szakértőt kértek fel, a szakvéleményben fel kell
tüntetni, hogy melyik szakértő milyen feladatot látott el. Több szakértő esetén szakértőt lehet
felkérni az egységes – összefoglaló – szakvélemény elkészítésére is.
7. § (1) A szakértői tevékenységért munkadíj jár.
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(2) A kirendelt szakértő munkadíját – ágazati jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
a kirendelő a kirendelésben meghatározott kérdések megválaszolására meghatározott
időkeret és az egy órára jutó óradíj alapján állapítja meg. Az óradíj minden megkezdett óra
után a minimálbér 5,5 százaléka.
Megjegyzés: Ami jelenleg br. 5.940 Ft. (5.390 Ft), ha a magasabb (értelmiségi)
minimálbért vesszük. (Nem „túl magas” ez????) A műszaki, a közgazdasági, a jogi
területen ez az órabér ≈ 20.000 Ft!)
Megjegyzés: Ez az összeg rendkívül alacsony. Különösen annak szempontjából, hogy a
szakértő a vállalkozásában jelentős közterheket fizet (a közoktatási szakértő – szemben a
gazdaság más vállalkozásaival – minden munkája után minden járulékot 100%-ban befizet,
mert minden munkáját számla ellenében térítik), továbbá továbbképzési kötelezettségei,
utazási költségei, valamint személyi jövedelemadója is van. A szakértői órabér már a
TÁMOP 3.1.4 szolgáltatói kosár alapján 10.000 Ft. volt.
Megjegyzés: Az egész meghatározás zavaros, javaslom a következő szövegre cserélni:
„(2) A kirendelt szakértő munkadíját – ágazati jogszabály eltérő rendelkezésre hiányában –
a) kirendelés esetén a kirendelő által órában meghatározott időkeret és az óradíj
szorzataként,
b) megbízás esetén a megbízó által meghatározott kérdések megválaszolásához
szükséges órakeret és óradíj szorzataként
kell megállapítani.
(3) Pedagógiai-szakmai ellenőrzésben és minősítési eljárásban, minősítő vizsgán való
részvétel esetén a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés szakterület
névjegyzékén szereplő szakértő díjazásban részesül, melynek összegét a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 156.§ (1) bekezdésében leírtak szerint kell megállapítani.

7. Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék
8. § (1) Érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira megbízást az kaphat, aki a Hivatal által
vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: vizsgaelnöki
névjegyzék) felvételt nyer.
(2) A Hivatal a honlapján közzéteszi a vizsgaelnöki névjegyzéken szereplők következő
adatait:
a) az érettségi vizsgaelnök (a továbbiakban: vizsgaelnök) családi és utóneve(i),
b) vizsgaterülete(i),
c) megye,
d) vizsgaelnöki igazolás száma,
e) vizsgaelnöki igazolás hatálya.
(3) A vizsgaelnöki névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A
vizsgaelnöki feladatok ellátására a pályázatok folyamatosan nyújthatók be, az alábbi
feltételek mellett:
a) büntetlen előélet,
b) az Nkt. 3. melléklete szerint középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári végzettség, szakképzettség,
c) tíz év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási
intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlat,
d) a nemzetiségi nevelés-oktatás tekintetében az Nkt. 82. § (8) bekezdésében
meghatározott tíz év gyakorlat a nemzetiségi nevelésben-oktatásban,
e) a vizsgaelnöki tevékenységhez szükséges ismeretek elsajátítása a Hivatal által előírt, és
öt évnél nem régebben elvégzett akkreditált továbbképzés vagy szakvizsga keretében.
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Szakvizsga esetén, a vizsgaelnöki ismeretek elsajátítását a leckekönyvvel, a tanult tárgyak
nevéből egyértelműen következően kell igazolni.
(4) A pályázati felhívást a Hivatal az oktatásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé évente legalább egyszer, továbbá folyamatosan
megjelenteti a Hivatal és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján.
(5) A vizsgaelnöki feladatot ellátók ötévenként kötelesek a vizsgaelnöki feladatok
ellátásához szükséges szakmai felkészítésen vagy továbbképzésen részt venni, és a
továbbképzés teljesítését a Hivatalnak bejelenteni.
(6) A Hivatal a vizsgaelnökök részére esetenként – különösen jogszabályi változások
esetén – továbbképzési kötelezettséget írhat elő.
(7) Amennyiben az (6) bekezdésben előírt továbbképzést a vizsgaelnök önhibájából
nem végezte el, a Hivatal a vizsgaelnöki névjegyzékről törli.
9. § A pályázathoz csatolni kell
a) a munkáltató által kiállított igazolást a tíz év gyakorlati idő meglétéről, nyugdíjas
bejelentő esetén a gyakorlati időnek az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód
nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója általi, ennek hiányában más,
hitelt érdemlő igazolását,
b) a 14. § szerint megállapított díj befizetését igazoló csekk másolatát, amennyiben a
befizetés elektronikusan történt, az összeg átutalását igazoló bizonylatot, vagy annak
másolatát,
c) a kifejezett kérelmet arra, hogy az engedélyező hatóság a bűnügyi nyilvántartó
szervtől bekérje a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat,
d) a 8. § (3) b) pontjában meghatározott végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél
másolatát,
e) a 8. § (3) e) pontjában meghatározott végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél,
tanúsítvány másolatát.
10. § (1) A pályázat benyújtását követő nyolc napon belül a Hivatal értesíti a pályázót a
pályázat befogadásáról, vagy amennyiben a pályázó pályázatát hiányosan nyújtotta be,
megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett hiánypótlásra hívja fel.
(2) Amennyiben a pályázat megfelel az Nkt. 82. § (6) bekezdésében, valamint a
pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek, a Hivatal a pályázót erről a tényről
igazolás megküldésével értesíti.
(3) Az igazolás tartalmazza
a) az eljáró hatóság megnevezését,
b) a vizsgaelnöki feladatokat ellátó családi- és utónevét,
c) születési helyét, idejét,
d) lakcímét,
e) a nyilvántartásba vételi számát,
f) szakképzettségét,
g) a vizsgaterületeket,
h) azt, hogy az igazolás öt évig hatályos,
i) a kiállító hatóság bélyegzőjének lenyomatát, a kiállító képviselőjének aláírását.
11. § (1) A vizsgaelnöki névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év.
(2) Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi időtartamára kérheti a
nyilvántartásban szereplő adatok kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a
nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelmet a nyilvántartási idő lejárta
előtt kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell
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a) kifejezett kérelmet arra, hogy az engedélyező hatóság a bűnügyi nyilvántartó szervtől
bekérje a büntetlen előéletre vonatkozó adatokat,
b) azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és – a 8. § (3) bekezdés e) pontjában
meghatározott ismeretek elsajátítását igazoló – tanúsítványoknak a másolatát, amelyekkel
igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben
ezeket korábban nem nyújtották be,
c) a 14. § szerint megállapított díj befizetését igazoló csekk másolatát, amennyiben a
befizetés elektronikusan történt, az összeg átutalását igazoló bizonylatot.
(4) A vizsgaelnöki névjegyzéken szereplő vizsgaelnök a pályázat benyújtását követően a
pályázatban foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt
napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal a bejelentés, illetve a 14. §-ban
meghatározott díj befizetésének igazolását követően az adatváltozásnak megfelelően igazolást
állít ki.
12. § (1) A vizsgaelnöki névjegyzék összeállítása és folyamatos frissítése a Hivatal
feladata.
(2) A vizsgaelnöki névjegyzék az Nkt-ban foglaltakon túl a vizsgaelnöki feladatok
ellátására jogosult nyilvántartásba vételi számát is tartalmazza.

8. A szakértői és a vizsgaelnöki névjegyzékre vonatkozó közös
szabályok
13. § (1) A Hivatal jogosult a névjegyzékekben nyilvántartott szakértő, vizsgaelnök
tevékenységének rendszeres és eseti ellenőrzésére. Az ellenőrzés során tett
megállapításokkal kapcsolatban lehetőséget kell biztosítani a szakértőnek, vizsgaelnöknek
arra, hogy észrevételt tegyen.
(2) A Hivatal ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, az ellenőrzés során a Szolg.
tv. 25. §-ában foglaltak szerint jár el.
(3) A Hivatal a vizsgálat időtartamára határozattal felfüggeszti a szakértő, vizsgaelnök
tevékenységét, feltéve, hogy ellene panaszt nyújtottak be a tevékenységre vonatkozó
jogszabályokban meghatározott szabályok súlyos megszegése miatt.
(4) Az Nkt. 82. § (9) bekezdése szerint a Hivatal – a 3. § (1) bekezdés szerinti esetben az
engedély visszavonásával egyidejűleg – eltiltja a szakértői tevékenység folytatásától, illetve
a vizsgaelnöki feladatok ellátásától és törli a szakértői névjegyzékből, illetve a vizsgaelnöki
névjegyzékből azt, aki a tevékenységére vonatkozó, az Nkt-ban, vagy más, a szakértői,
illetve vizsgaelnöki tevékenységre vonatkozó jogszabályban meghatározott szabályokat
súlyosan megszegi.

9. A szakértői tevékenység, valamint a vizsgaelnöki tevékenység
folytatásához előírt díj mértéke, a megállapított összeg
befizetésének szabályai, a befolyt összeg felhasználása
14. § (1) A szakértői tevékenység megkezdésével, a vizsgaelnöki tevékenység
megkezdésével vagy folytatásával összefüggő bejelentés, kérelem, pályázat benyújtásakor a
bejelentő, a kérelmező, a pályázó díjat köteles fizetni.
(2) A díj összege szakértői bejelentés és engedélyezés esetén szakterületenként,
vizsgaelnöki pályázat benyújtása esetén pályázatonként
a) a 2. § (1) bekezdése tekintetében a bejelentéskor érvényes havi minimálbér összegének
negyven százaléka,
b) a 3. § (1) bekezdése tekintetében a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér
összegének negyven százaléka,
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c) a 8. § (1) bekezdése tekintetében a pályázat vagy hosszabbítás benyújtásakor érvényes
havi minimálbér összegének tizenöt százaléka,
d) szakértői vagy vizsgaelnöki igazolás pótlásakor 3000 Ft.
(3) A díjak pontos összegét a Hivatal a honlapján a naptári év első napján közzéteszi.
(4) A szakértői és a vizsgaelnöki tevékenységgel összefüggő jogorvoslati kérelem bírálati
díja a (2) bekezdés alapján meghatározott díj összegének ötven százaléka.
(5) A díjat a Hivatal – 1. mellékletben meghatározott – bankszámlájára kell befizetni a
rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A befizetett
díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési,
költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló
jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett díj a Hivatal bevétele, mely
az e feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel.

10. Hatályba léptető rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki
megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet.

11. Átmeneti rendelkezések
16. § (1) E rendelet hatálybalépésekor a Szolg. tv. 56. §-a alapján az e rendelet
hatálybalépése előtt szakértői vagy vizsgaelnöki feladatok ellátására engedéllyel rendelkező
és nyilvántartásba vett szakértőket, vizsgaelnököket változatlan feltételekkel szerepeltetni
kell a nyilvántartásban, tevékenységüket engedélyük lejártáig tovább folytathatják.
(Tudomásunk szerint határozatlan időre szólnak az engedélyek)
(2) A rendelet hatálybalépése előtt a pedagógiai értékelés szakterületen
a) intézményértékelés,
b) szakrendszerű oktatás,
c) nem szakrendszerű oktatás,
d) alapfokú művészetoktatás,
e) felnőttoktatás,
f) pályaválasztásra felkészítés,
g) óvodai nevelés,
h) tanórán kívüli tevékenység
i) fejlesztő pedagógia,
j) tehetségfejlesztés,
szakirányon szakértői feladatok ellátására nyilvántartásba vett szakértőket változatlan
feltételekkel szerepeltetni kell a nyilvántartásban, tevékenységüket tovább folytathatják.
(3) A rendelet hatálybalépése előtt a tanügyigazgatás szakterületen
a) általános tanügyigazgatás,
b) intézménytípus szakirány,
c) térségi (kistérségi, megyei, regionális) tervezés, fejlesztés
szakirányon szakértői feladatok ellátására nyilvántartásba vett szakértőket változatlan
feltételekkel szerepeltetni kell a nyilvántartásban, tevékenységüket tovább folytathatják.
(4) A rendelet hatálybalépése előtt a szervezet és minőségfejlesztés szakterületen
szakértői feladatok ellátására nyilvántartásba vett szakértőket változatlan feltételekkel
szerepeltetni kell a nyilvántartásban, tevékenységüket tovább folytathatják.
(5) A rendelet hatálybalépése előtt az esélyegyenlőség szakterületen
a) nemzetiségi
b) gyermek és ifjúságvédelmi
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szakirányon szakértői feladatok ellátására nyilvántartásba vett szakértőket változatlan
feltételekkel szerepeltetni kell a nyilvántartásban, tevékenységüket tovább folytathatják.
(6) A rendelet hatálybalépése előtt mérés-értékelés szakterületen szakértői feladatok
ellátására nyilvántartásba vett szakértőket változatlan feltételekkel szerepeltetni kell a
nyilvántartásban, tevékenységüket tovább folytathatják.
(7) A rendelet hatálybalépését követően a (2)-(5) bekezdésben megjelölt szakirányok
tekintetében szakértői tevékenység folytatására irányuló szándékot bejelenteni és
engedélyeztetni nem lehet.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés
17. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december
12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. és 15. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
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1. melléklet a …../2012. (….. … .) EMMI rendelethez
A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre az igazgatási
szolgáltatási díjat be kell fizetni:
Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.
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