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az Országos Gyermekvédelmi Szakért
Szociálpolitikai Szakért

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat
szervezetéről és illetékességérő
alapján Budapest Főváros Kormányhivatala látja el az 
Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakért

A szakértő névjegyzékenként legfeljebb két
Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakért
rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
végezhet szakértői tevékenységet.

Az Országos Gyermekvédelmi Szakért
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) bölcsődei ellátás, 
c) gyermekek egyéb napközbeni ellátása,
d) gyermekek átmeneti gondozása,
e) nevelőszülői, helyettes szülői ellátás,
f) gyermekotthoni ellátás, 
g) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,
h) javítóintézeti nevelés, 
i) fogyatékos gyermekek nevelése
j) speciális és kettős ellátási szükséglet
k) gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,
l) konfliktuskezelés, 
m) gyermekvédelmi közvetítés (mediáció),
n) gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
o) nyilvántartás, 
p) az egyéni gondozás, nevelés szakmai
q) gyermekek vagyoni érdekvédelme és
r) gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
 
Az Országos Gyermekvédelmi Szakért
kiterjedhet különösen: 
a) a Rendelet 2. §. (1) bekezdés 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló 
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TÁJÉKOZTATÓ 

az Országos Gyermekvédelmi Szakért ői Névjegyzékr ől és az Országos 
Szociálpolitikai Szakért ői Névjegyzékr ől 

ől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 103/A. §
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/J.
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

l és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19/B. § 
város Kormányhivatala látja el az Országos Gyermek

Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő

ként legfeljebb két-két, az Országos Gyermekvédelmi Szakért
l és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII.13) Korm. 

(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerinti szakterületen 
i tevékenységet. 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakért ői Névjegyzék szakterületei : 

gyermekek egyéb napközbeni ellátása, 
gyermekek átmeneti gondozása, 

ői ellátás, 

területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, 

fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása, 
s ellátási szükségletű gyermekek ellátása, 

gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,

(mediáció), 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése, 

az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése, 
gyermekek vagyoni érdekvédelme és 
gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás 

Gyermekvédelmi Szakért ői Névjegyzékben szerepl ő szakért

(1) bekezdés a)-j) pontja szerinti szakterület esetében a Gyvt.
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló 
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ől és az Országos 

1997. évi XXXI. törvény 103/A. §-a a 
92/J. §-a, valamint a 

és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
l szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19/B. § c) és d) pontja 

Országos Gyermekvédelmi Szakértői 
i Névjegyzékkel összefüggő feladatokat. 

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői 
l szóló 390/2017. (XII.13) Korm. 

§ (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerinti szakterületen 

gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata, 

ő szakért ő tevékenysége 

Gyvt. hatálya alá tartozó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló 



Oldal: 2 / 5 

 

Nyilvántartási Rendszerek Osztálya 
1036 Budapest, Lajos utca 160-162. – 1300 Bp., Pf.: 281.  – Telefon: +36 (1) 896-7064 

KÉR azonosító: KHIV BUK RF NYRO  
E-mail: rehab@rehab.bfkh.gov.hu– Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

bizottság érdemi munkájában történő részvételre, az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel 
kísérésére, monitorozására, a pályázatban vállaltak végrehajtásának ellenőrzésére, 
b) a Rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti szakterület esetében a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények minőségügyi rendszerével, illetve minőségbiztosításával 
kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő elemzési, 
tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében tanácsadásra, valamint a megyei 
gyermekvédelmi koncepció elkészítésében, felülvizsgálatában, véleményezésében történő 
részvételre, 
c) a Rendelet 2. § (1) bekezdés r) pontja szerinti szakterület esetében a gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást érintő szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő szakértői 
közreműködésre. 
 
 Az Országos Szociálpolitikai Szakért ői Névjegyzék szakterületei:  
a) időskorúak szociális ellátása, 
b) fogyatékos személyek szociális ellátása, 
c) pszichiátriai betegek szociális ellátása, 
d) szenvedélybetegek szociális ellátása, 
e) hajléktalan személyek szociális ellátása, 
f) családsegítés, 
g) szociális igazgatás, 
h) fejlesztő foglalkoztatás, 
i) rehabilitációs utógondozás, 
j) szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a 
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás, 
k) szociális minőségfejlesztési tanácsadás, 
l) szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban, 
m) szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben 
ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában és 
n) szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban. 
 
A Rendelet 3. § (1) bekezdés 
- h) pontja szerinti szakterület körébe 

aa) az aktív korúak ellátásával összefüggő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szabályozott közfoglalkoztatással, 
ab) a szocioterápiás foglalkozások megszervezésével, 
ac) a fejlesztő foglalkoztatás megszervezésével, 
ad) a (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységgel, 
ae) a helyi, kistérségi, regionális foglalkoztatási program elkészítésével kapcsolatos; 

- l) pontja szerinti szakterület körébe a gondozási szükséglet megállapítása során a személyes 
gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői 
szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti; 
- m) pontja szerinti szakterület körébe a fogyatékos személyek alapvizsgálata és az ellátottak 
állapotának felülvizsgálata során a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti; 
- n) pontja szerinti szakterület körébe a komplex minősítési eljárás során a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet szerinti szociális szakértői feladatok ellátása tartozik. 
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Az Országos Szociálpolitikai Szakért ői Névjegyzékben szerepl ő szakért ő tevékenysége 
kiterjedhet különösen: 
a) a Rendelet 3. § (1) bekezdés a)-f) és i) pontja szerinti szakterület esetében az Szt. hatálya alá 
tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló bizottság érdemi 
munkájában történő részvételre, az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel kísérésére, 
monitorozására, a pályázatban vállaltak végrehajtásának ellenőrzésére, a szociális szolgáltatási 
tevékenységet végzők szakmai ellenőrzésére, a szolgáltatás működésének ellenőrzésére, 
b) a Rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterület esetében a szociális ellátást érintő 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő szakértői közreműködésre, 
c) a Rendelet 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti szakterület esetében a szociális szolgáltatásokkal 
összefüggő elemzési, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében tanácsadásra, a 
munkafolyamatok szakmai vizsgálatára, illetve szolgáltatástervezési koncepció, valamint 
szociálpolitikai koncepció elkészítésében, felülvizsgálatában történő részvételre, 
d) a Rendelet 3. § (1) bekezdés k) pontja szerinti szakterület esetében a szociális szolgáltatások, 
szociális intézmények minőségügyi rendszerével, illetve minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
 
A szakért ői tevékenység megkezdésének és folytatásának feltét elei:  
A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest 
Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) a Rendelet 1. melléklete  szerinti bejelentési 
adatlapon kell benyújtani. A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett 
elektronikus űrlap útján is megtehető. 
 
A Nyomtatvány kitölt ő modul űrlapjai elérhetőek a https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/nykm  címen. (Új 
beadvány kitöltése  Közigazgatási eljárások  Foglalkoztatási Rehabilitáció fül alatt.) 
 
A bejelentéshez mellékelni kell  
• szakképesítési feltételek, valamint vezet őképzésre, szakvizsgára vonatkozó feltételek 
teljesítését tanúsító okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél 
esetén annak hiteles magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,  
• két szakmai ajánlást, 
• a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot, 
• a bejelent ő bűnügyi nyilvántartásokban szerepl ő adatokkal büntetlen el őéletét igazoló 3 
hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány t. 
 
Ha a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Gyvt.-ben és az e 
rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a szakértői tevékenység folytatását bejelentő 
személyt (a továbbiakban: bejelentő) felveszi a névjegyzékbe és erről igazolás megküldésével értesíti. 
Ha a bejelentés nem felel meg a Szolgtv.-ben, a Gyvt.-ben és az e rendeletben foglalt 
követelményeknek, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával 
visszaküldi a bejelentő számára az általa mellékelt dokumentumokat. 
 
Szakmai gyakorlat:   
A szakmai gyakorlat és a bejelentési adatlapon megjelölt szakterület között közvetlen kapcsolatnak 
kell fennállnia.  
Közvetlen kapcsolatnak minősül  
a) a fenntartói, igazgatási feladatok, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szolgáltatás 
körében felmerülő feladatok - ha a választott szakterület adott ellátotti csoportot érint, akkor az érintett 
ellátotti csoporttal összefüggésben történő - ellátása,  
b) a választott szakterületre vonatkozó szakmai, tudományos tevékenység. 
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A szakmai gyakorlat igazolható  
a) a bejelentő foglalkoztatója vagy annak jogelődje által a szakmai gyakorlatról kiállított igazolással, 
b) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő dokumentum vagy a munkaköri leírás másolatával, 
vagy 
c) a bejelentőnek a szakmai gyakorlatról szóló nyilatkozatával, ha az a) és b) pontban foglaltak 
beszerzése nem lehetséges. 
A Rendelet 7. § (1) alapján a szakmai ajánlás tartalmi és formai követelményeit a Rendelet 3. 
melléklete  tartalmazza. 
 
Szakmai ajánlást az adhat, aki  
a) azon a szakterületen, amelyet a bejelentési adatlapon megjelöltek, a Rendelet 2. melléklete szerinti, 
összesen legalább nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
b) a bejelentő felett nem gyakorol munkáltatói jogokat, illetve a bejelentő nem gyakorol felette 
munkáltatói jogokat, és 
c) nem minősül a bejelentő Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójának. 
(A Rendelet 2. § (1) bekezdés l) és m) pontjában meghatározott szakterület esetében az egyik 
szakmai ajánlásnak a Rendelet 2. melléklete I. rész 12. és 13. pontjában megjelölt programot 
minősíttető személytől vagy szervezet képviselőjétől kell származnia.) 

 
A bejelentést postai úton a Budapest F őváros Kormányhivatal Rehabilitációs F őosztály részére 
(a továbbiakban: Hivatal Bp. 1036 Lajos u. 160-162)  a mellékletekkel együtt postai úton kell 
benyújtani, vagy a Hivatal honlapján közzétett elek tronikus űrlap útján is megtehet ő. 
 
A Nyomtatvány kitölt ő modul űrlapjai elérhetőek a https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/nykm  címen. (Új 
beadvány kitöltése  Közigazgatási eljárások  Foglalkoztatási Rehabilitáció fül alatt.) 
 
A szakért ő képzése és m űködése : 
A Rendelet 9. § (1) és (3) bekezdései alapján a szakértő a névjegyzékbe vételét követő egy éven 
belül egy alkalommal - a szakértői tevékenységre való felkészítés érdekében szervezett - 6 óra 
időtartamú jelenléti felkészítő képzésen köteles részt venni. A szakértő ötévenként legalább két 
alkalommal - a szakértők szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve továbbképzése érdekében 
szervezett - 6 óra időtartamú jelenléti továbbképzésen köteles részt venni. 

 
A szakért ői tevékenység szüneteltetése:  

A szakértő a Hivatalnál kérheti szakértői tevékenységének legfeljebb három évre történő 
szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. A szakértői tevékenység 
szüneteltetésére irányuló bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett 
elektronikus űrlap útján is megtehető. 
 
A Nyomtatvány kitölt ő modul űrlapjai elérhetőek a https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/nykm  címen. (Új 
beadvány kitöltése  Közigazgatási eljárások  Foglalkoztatási Rehabilitáció fül alatt.) 

 
Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés záró időpontja a szüneteltetés alatt 
módosítható, de a szüneteltetés időtartama ez esetben sem haladhatja meg a három évet. 
A szüneteltetés időtartama alatt a szakértő köteles részt venni a felkészítő képzésen és a 
továbbképzésen. 
 

A szakért ő nem járhat el olyan ügyben, amelyben  

a) az ügy valamely jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti, 

b) saját maga, hozzátartozója, foglalkoztatója, foglalkoztatottja vagy az irányítása alatt álló személy 
érintett, vagy 
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c) az adott ügy összes körülményére tekintettel - nem várható el tőle az ügy tárgyilagos megítélése. 
 
Törlés a névjegyzékb ől:  
A szakértőt a Szolgtv. 28. §-ában foglaltakon túl törölni kell a névjegyzékből, ha 
a) elhunyt, 
b) a felkészítő képzésen vagy továbbképzésen történő részvételi kötelezettségének nem tett eleget,  
c) a szakértői tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn. 
 
A szakértőt - ez irányú bejelentését követően - az általa megjelölt szakterületről a névjegyzékből 
törölni kell. 
 

A szakértői tevékenység folytatásának törlésére irányuló bejelentés a Hivatal által rendszeresített és 
a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető. 
 
A Nyomtatvány kitölt ő modul űrlapjai elérhetőek a https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/nykm  címen. (Új 
beadvány kitöltése  Közigazgatási eljárások  Foglalkoztatási Rehabilitáció fül alatt.) 
 
A Hivatal a névjegyzékben szereplő adatokat a honlapján naprakészen közzéteszi, valamint intézkedik 
azoknak a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.  
 
Vonatkozó jogszabályok:  

- 1997. évi XXXI. törvénya gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 1993. évi III. törvénya szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
- 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői 
Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 
- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 
- 1990.évi XCIII. törvény a fellebbezés az illetékekről 

 
További kérdés esetén az alábbi elérhetőségen nyújtunk bővebb felvilágosítást: 
Telefon : +36(1)896-7064  
   +36(1)896-7008 
 
E-mail : rehab@rehab.bfkh.gov.hu 
 garami.zsolt@rehab.bfkh.gov.hu 
 
Honlap: 

• http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/szocialpolitikai-es-gyermekvedelmi-
szakertoi-nevjegyzekek 

• http://szocialisportal.hu/szakertoi-nevjegyzekek 


