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Technikai tudnivalók a jelentkezéshez 

Regisztráció 

A regisztráció az OFI honlapon elérhető „A pályázók kizárólag elektronikusan úton 

jelentkezhetnek az innen elérhető felületen” mondatban lévő linkről indul. A linkre 

kattintva az alábbi képernyő nyílik meg.  

 

Ha Ön már rendelkezik érvényes Szolgáltatói kosár/Iskolatáska regisztrációval, akkor az 

alábbi ábrán piros kerettel jelölt részen lépjen be az azonosítója és jelszava 

megadásával. (A sikeres belépést követően a folytatás a „Belépés az adatok 

feltöltéséhez” cím után.) 

 

http://szaktanacsado.educatio.hu/
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Ha a bejelentkezése sikertelen, akkor az alábbi ábrán 1. jelű üzenetet kapja. Ennek az 

oka, hogy nincs a rendszerben érvényes regisztrációja. Ekkor a 2. jelű gombbal új 

felhasználóként kell regisztrálnia. 

 

  

1. 

2. 
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Új felhasználók regisztrációja 

Az új felhasználók regisztrációjához az alábbi ábra szerinti ablak nyílik meg. 

 

Az alábbi ábrán 1. jelű piros keretben lévő három mezőt ki kell töltenie. Kérjük, hogy 

körültekintően és pontosan adja meg e-mailcímét, mert a későbbiekben valamennyi 

értesítést az itt megadott címre küldi a rendszer. Ez az elsődleges e-mailcím a 

későbbiekben már nem módosítható! A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell 

lennie. 

Ezt követően kattintson a 2. jelű Küldés gombra. 

 

1. 

2. 



 
 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

H-1055 Budapest, Szalay u. 10-14. • 

Telefon: (+36-1) 235-7200 • Fax: (+36-1) 235-7202 • 

www.ofi.hu 

 
 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 

 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 

TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 
Pedagógusképzés támogatása 

 

TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás  

(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

4 

Ha a regisztrációhoz beküldött adatok megfelelőek, akkor az alábbi ábrán piros keretben 

lévő üzenetet kapja. 

 

Kérjük, hogy ezután várja meg az Ön által megadott e-mailcímre érkező, a regisztráció 

megerősítését kérő levelet, majd kattintson az abban lévő linkre. (Az alábbi ábra a gmail 

levelezőrendszer esetén mutatja ezt a képernyőt.) 
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A linkre kattintás után az eredményes regisztrációról az alábbi ábra szerinti visszajelzést 

kapja. 

Ha esetleg a szokásos helyen nem látja a visszaigazoló mailt, akkor nézze meg a 

„Levélszemét”/„Spam” illetve a többi, beérkező maileket tartalmazó könyvtárban is. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy egy e-mailcímről csak egy felhasználó és csak egyszer 

regisztrálhat. Ha egyáltalán nem kap visszaigazoló levelet, akkor írjon a 

tamop315szaktanacsado@ofi.hu címre. 

 

  

mailto:tamop315szaktanacsado@ofi.hu
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Belépés az adatok feltöltéséhez 

A piros kerettel jelzett helyen írja be a felhasználónevét és a jelszavát, majd kattintson a 

nagy kék nyílra! 

 

A belépés után az adatok feltöltéséhez a piros kerettel jelzett „Szaktanácsadói 

regisztráció” feliratú menüpontra kattintva léphet tovább. 
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Az adatok feltöltése 

A Szaktanácsadói regisztráció menüpontra kattintás után az alábbi ábra szerinti 

adatbeviteli lap nyílik meg: 

 

A *-gal jelölt pontokat kötelező kitölteni. 

 

A [?] jellel jelölt pontokhoz magyarázó szöveg tartozik, amelyet az [?] jelre kattintva 

tehet láthatóvá. Újabb kattintásra a szöveg eltűnik. 
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A további adatbevitel során vannak mezők, ahol egymás mellett „Választott…”, illetve 

„Választható…” feliratok vannak. Ezeknél a mezőknél a „Választható…” listában lévő 

elemet egérrel húzza át a „Választott…” listába. Ahol az alkalmazás ezt megengedi, ott 

többet is áthúzhat. Kérjük, hogy a „Választott…” oszlopba úgy tegye át az elemeket, 

hogy azok végleges sorrendje fejezze ki az Ön által meghatározott sorrendiséget, 

prioritást. 

Az intézménytípusok közül való választáskor az „Óvoda”, az „Általános iskola alsó 

tagozat”, az „Általános iskola felső tagozat”, a „Gimnázium, szakközépiskola” és a 

„Szakiskola” közül egyet, az Ön által elsősorban választottat mindenképen ki kell 

választania, és ezt az első helyre kell tennie. A többi intézménytípus közül továbbiakat is 

megadhat. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az OFI a kialakítandó szaktanácsadói csoportokat a 

megjelölt megye(k) és a megjelölt intézménytípus(ok) figyelembe vételével határozza 

meg. 
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Kitöltés közben az alábbi ábrán (fájlok feltöltése alatt) piros kerettel jelölt  Mentés  

gombbal bármikor elmentheti a már megadott adatait, ez azonban még nem jelenti az 

adatok beküldését. 

Fájlok feltöltése 

Az alábbi ábra alsó része a melléklet-fájlok feltöltésére szolgál. Az Europass önéletrajzot 

mindenképpen fel kell töltenie. Ha nincs aktuális formátumnak megfelelő Europass 

önéletrajza, akkor elkészítheti azt az alábbi linken található alkalmazás segítségével is: 

http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html. 

A kész önéletrajzot mentse el a gépére, majd a piros kerettel jelölt  Fájl kiválasztása  

gomb megnyomása után válassza ki. A kiválasztott fájlok rögzítése csak a  Mentés  

gombra kattintáskor történik meg. Ha a mentés nem történt meg, akkor a rendszer 

később nem engedi majd véglegesíteni az adatfeltöltést. 

Már feltöltött fájl törlése, módosítása is csak a  Mentés  gomb megnyomása után válik 

érvényessé. 

(Az alábbi képernyő a különböző böngészők alatt némileg eltérően jelenhet meg.) 

 

A  Mentés  gomb megnyomása után az ablak felső részén az alábbi ábrán piros keretben 

lévő 

„Az adatokat sikeresen rögzítettük” üzenet jelenik meg. Mentéskor a rendszer még 

csak tárolja az addig már bevitt adatokat. A mentés és az ezt visszajelző „Az 

adatokat sikeresen rögzítettük” üzenet még nem jelenti az adatbevitel befejezését. 

 

http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
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Adatok véglegesítése/Regisztráció elküldése 

Az érvényes szaktanácsadói jelentkezéshez valamennyi kötelező adat 

megadása, feltöltése és mentése szükséges.  

Az adatfeltöltés véglegesítése csak 2013. március 20. 800-tól lehetséges. 

Az adatfeltöltés véglegesítéséhez a  Mentés  és a  Mégse  gomb között lévő 

  Regisztráció elküldése  gombra kell kattintani. 

A kattintás után történik a bevitt és mentett adatok ellenőrzése. Ha ennek során a 

rendszer hibát vagy hiányt talál, akkor részletes hibaüzenetet küld. Ha bármilyen 

hibaüzenetet kap, akkor pontosan az abban foglaltak szerint eljárva módosítsa az 

adatait. Ezután ismét kattintson a 

 Regisztráció elküldése  gombra. 

Teljes körű és hibátlan adatfeltöltés esetén egy ennek tényét közlő üzenetet kap. 

Ezzel egy időben Az Ön által megadott e-mailcímre az alábbi levélnek kell megérkeznie. 

 

Tisztelt X Y! 

Örömmel vettük jelentkezését a TÁMOP-3.1.5/-12 "Pedagógusképzés támogatása" 

kiemelt projekt szaktanácsadói adatbázisába. Jelentkezését akkor tudjuk érvényesnek 

tekinteni, amennyiben az alábbi linkre kattintva véglegesíti azt. 

Regisztráció véglegesítése < az adatokat érvényesítő, véglegesítő link > 

Tájékoztatjuk, hogy a véglegesítés csak a jelen levelünk kiküldésétől számított 48 órán 

belül lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a véglegesítés folyamatát a felületre történő 

belépést követően megismételheti a "Regisztráció elküldése" gombra történő kattintással. 

Üdvözlettel 
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A szaktanácsadói jelentkezés (a regisztráció és az adatfeltöltés) a kiküldött levélben lévő 

véglegesítő linkre való kattintással fejeződik be. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szaktanácsadók kiválasztásának alapjául szolgáló 

időpont a legutolsó, az adatokat véglegesítő mailnek a rendszerbe való beérkezési 

időpontja. 

Köszönjük figyelmét! 


