
Alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelye 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógiai szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, beosztás 
Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, 

pszichopedagógia szakos tanár szakos tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

gyógypedagógus, oligofrénpedagógia, logopédia 

szakos tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

gyógytornász 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár 

gyógypedagógia-szomatopedagógia szakos tanár 

tanítói gyógytestnevelő 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

okleveles pedagógiatanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon, 

speciális pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
pedagógus okleveles pszichológus  

Továbbtanulási és 

pályaválasztási tanácsadás 
pedagógus 

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen, magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és középiskolai tanár, erkölcstan, 

etika szakos pedagógus, gépírásoktató 

szakvizsgázott pedagógus 



A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb 

Szakszolgálati titkár főiskola gyógytornász-fizioterapeuta   

Szakszolgálati titkár középiskola kisgyermeknevelő és gondozó 
  

Szakszolgálati titkár középiskola pénzügyi-számviteli ügyintéző  

Szakszolgálati titkár felsőfokú mérlegképes könyvelő  

Szakszolgálati titkár egyetem orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész  

 

Egyéb munkakörök, feladatkör, iskolai végzettség 

Feladatkör Iskolai végzettség Egyéb 

Kisegítő dolgozó 
pedagógiai és családsegítő munkatárs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógiai szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, beosztás 
Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

szakos gyógypedagógiai tanár, okleveles 

pedagógia tanár, történelem-könyvtár szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus   

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 
  

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, tanító 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus  
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, tanító szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus   

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár,  

szociálpedagógus 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája – logopédia szakos tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  pszichológus  
okleveles pszichológus    

Szakértői bizottsági 

tevékenység  pszichológus  
tanácsadó szakpszichológus szakvizsga 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus   

gyógypedagógus-értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, tanító 
szakvizsgázott pedagógus 



Logopédiai ellátás gyógypedagógus  
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, tanító szakvizsgázott pedagógus 

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  
gyógypedagógus  logopédia szakirányon, tanító szakvizsgázott pedagógus 

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, 

hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

terapeuta 

szakvizsgázott pedagógus 

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája – logopédia szakos tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  
gyógypedagógus, logopédus szakvizsgázott pedagógus 

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár szakvizsgázott pedagógus 

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  
gyógypedagógus logopédiai szakirányon   

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, logopédus 
  

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  

oligofrénpedagógia - logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár 
  

 Logopédiai ellátás gyógypedagógus  

gyógypedagógus-értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és 

gyógypedagógus logopédia szakirányon 

  

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus   

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 
  

Nevelési tanácsadás  gyógypedagógus   

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár,  

szociálpedagógus 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás  pszichológus  
tanácsadó szakpszichológus szakvizsga 



Nevelési tanácsadás  gyógypedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, általános iskolai tanító 
  

Nevelési tanácsadás  gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

szakirányon 
  

Nevelési tanácsadás  pszichológus  
okleveles pszichológus   

 Nevelési tanácsadás gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, nyelv- és beszédfejlesztő 

pedagógus 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás  gyógypedagógus  

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, szociálpedagógus 
szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás  fejlesztő pedagógus  
fejlesztőpedagógus, nevelőtanár szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás  konduktor  
konduktor, óvodapedagógus   

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés konduktor  
konduktor, óvodapedagógus   

 Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés konduktor  
konduktor szakvizsga 

 Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés gyógypedagógus 

oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

 Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés gyógypedagógus  

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, tanító 
szakvizsgázott pedagógus 

Gyógytestnevelés gyógytestnevelő  

testnevelő, gyógytestnevelő, egészségfejlesztő 

tanár 
  

 Gyógytestnevelés gyógytestnevelő  

testnevelő, gyógytestnevelő, egészségfejlesztő 

tanár 
  

 



A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb 

szakszolgálati titkár  érettségi, főiskola szociálpedagógus   

gyógytornász főiskola gyógytornász   

gyógytornász  főiskola gyógytornász   

 

 

Egyéb munkakörök, feladatkör, iskolai végzettség 

Feladatkör Iskolai végzettség Egyéb 

Kisegítő dolgozó szakmunkás vizsga   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykanizsai Tagintézménye 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógiai szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, beosztás 
Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, szomatopedagógia 

szakirány. Gyógypedagógus, pszichopedagógiai 

szakirány. 

  

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Oligofrénpedagógia tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanító.  

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
pszichológus Egyetem. Okleveles pszichológus.   

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola,  Logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár. Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógiai tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, logopédia szakos 

tanár. 
  

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Egyetem. Tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és 

hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai 

terapeuta. Speciális pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus.   

szakvizsgázott pedagógus 



Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Általános Iskolai tanító. 

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár. 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
logopédus 

Főiskola. Logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár. Látássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár. Tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus pszichopedagógia 

szakirány 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Egyetem. Magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár. 

Okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirányon 
  

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

Főiskola, Szakvizsga 

Biológia-kémia szakos általános iskolai tanár. 

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 



Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, logopédia 

szakirányon. Gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak szakirányon. 

  

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 
Főiskola. Gyógypedagógus, logopédia szakos 

tanár. 
  

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, hallássérültek 

pedagógiája szakirány. Gyógypedagógus logopédia 

szakirányon. 

  

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, logopédia 

szakirányon. Gyógypedagógus tanulásban 

akadályozottak szakirányon. 

  

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

Főiskola. Logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár. Látássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár. Tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, pszichopedagógia 

szakos terapeuta. Gyógypedagógus, logopédia 

szakos tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 
Egyetem. Gyógypedagógus. Gyógypedagógus, 

logopédia szakos tanár. 
szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

Főiskola,   Logopédia szakos gyógypedagógiai 

tanár. Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos gyógypedagógiai tanár. Óvodapedagógus 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 
Főiskola. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirány. 
  



Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

Főiskola. Gyógypedagógus, szomatopedagógia 

szakirány. Gyógypedagógus, pszichopedagógia 

szakirány. 

  

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

Főiskola. Oligofrénpedagógia tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanító.  

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus Egyetem. Okleveles pszichológus.   

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 
Főiskola. Általános Iskolai tanító. 

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár. 
szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

Főiskola. Óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 
Főiskola. Gyógypedagógus pszichopedagógia 

szakirány 
szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 
Főiskola. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirányon 
  

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

Főiskola,  

Biológia-kémia szakos általános iskolai tanár. 

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Gyógytestnevelés ellátás gyógypedagógus 

Egyetem. Gyógytestnevelő tanár. Közoktatás 

vezető. Orosz szakos tanár, testnevelés szakos 

tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 



Gyógytestnevelés ellátás gyógypedagógus 

Egyetem. Általános iskolai tanító, testnevelés 

szakos általános iskolai tanár, 

Gyógytestnevelő tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Gyógytestnevelés ellátás gyógypedagógus 

Főiskola. Általános iskolai tanító, testnevelés 

szakkollégiumi képzéssel. Oligofrénpedagógia 

szakos tanár. Gyógytestnevelő tanár. 

szakvizsgázott pedagógus 

Korai fejlesztés gyógypedagógus 
Főiskola. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakirány. 
  

Korai fejlesztés gyógypedagógus 
Főiskola. Általános Iskolai tanító. 

Gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár. 
szakvizsgázott pedagógus 

Korai fejlesztés gyógypedagógus 

Főiskola. Egyetem. Magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár. Gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos tanár. 

Okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

szakvizsgázott pedagógus 

Korai fejlesztés konduktor Főiskola. Konduktor-tanító szakvizsgázott pedagógus 

Korai fejlesztés gyógypedagógus 

Főiskola. Egyetem. Szakvizsga. Tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár és hallássérültek 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta. 

Speciális pedagógia szakos tanár és 

szakpedagógus.  

szakvizsgázott pedagógus 

 

 



A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb 

szakszolgálati titkár érettségi 
Banki szakügyintéző érettségire épülő 

szakképzettség 
  

szakszolgálati titkár főiskola Művelődés szervező   

gyógytornász főiskola gyógytornász, fizioterapeuta   

gyógytornász főiskola gyógytornász, fizioterapeuta   

 

Egyéb munkakörök, feladatkör, iskolai végzettség 

Feladatkör Iskolai végzettség Egyéb 

Kisegítő dolgozó érettségi   

Kisegítő dolgozó érettségi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógiai szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, beosztás 
Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  pszichológus klinikai gyermek szakpszichológus szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  pszichológus óvoda- és iskola-szakpszichológus szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon szakvizsgázott pedagógus 



Logopédiai ellátás logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon   

Logopédiai ellátás logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon   

Korai fejlesztés és gondozás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Korai fejlesztés és gondozás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Korai fejlesztés és gondozás gyógypedagógus gyógypedagógus   

Korai fejlesztés és gondozás gyógypedagógus gyógypedagógus   

korai fejlesztés és gondozás konduktor konduktor szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus 

pedagógia szakos nevelőtanár és a beilleszkedési, a 

tanulási, a magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni 

foglalkoztatására jogosító szakirányú 

továbbképzésben szerzett szakképzettség szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus 

pedagógia szakos nevelőtanár és a beilleszkedési, a 

tanulási, a magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni 

foglalkoztatására jogosító szakirányú 

továbbképzésben szerzett szakképzettség szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus klinikai gyermek szakpszichológus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus óvoda- és iskola-szakpszichológus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 



Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus   

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus gyógypedagógus   

Gyógytestnevelés gyógytestnevelő tanár gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár   

Gyógytestnevelés gyógytestnevelő tanár gyógytestnevelő tanár   

Iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás pszichológus klinikai gyermek szakpszichológus szakvizsgázott pedagógus 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása pszichológus óvoda- és iskola-szakpszichológus szakvizsgázott pedagógus 

 

 

A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb 

Szakszolgálati titkár 
középfokú, 

gimnáziumi érettségi     

 



Alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti Tagintézménye 
 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógiai szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

Gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai fejlesztés 

és gondozás 

gyógypedagógus, 

tagintézmény-

vezető 

tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus 

óvodapedagógus                                                       

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  gyógypedagógus 

logopédia- oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár                                          

okleveles pedagógiatanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  pszichológus 

okleveles filozófia szakos bölcsész   okleveles 

történelem szakos bölcsész és tanár                                                                 

okleveles pszichológus 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  pszichológus 

földrajz- biológia szakos tanár               

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon                        pszichológus                                                                  

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus, 

tagintézmény-

vezető 

tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

óvodapedagógus                                                       

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott pedagógus 



Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon          
  

Nevelési tanácsadás pszichológus 

okleveles filozófia szakos bölcsész   okleveles 

történelem szakos bölcsész és tanár                                                                 

okleveles pszichológus 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus 

földrajz- biológia szakos tanár               

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon                        pszichológus                                                                  

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus 

tanulásban akadályozottak pedagógiája és 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár                                                                

okleveles pszichológus 

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus óvodapedagógus                                                        szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

logopédia- oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár                                          

okleveles pedagógiatanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

logopédia- oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár                                          

okleveles pedagógiatanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus gyógypedagógus logopédia szakirányon   

Gyógytestnevelés 

gyógytestnevelő 

tanár 

testnevelés szakos tanár                          

gyógytestnevelő tanár         
szakvizsgázott pedagógus 

Gyógytestnevelés óvodapedagógus óvodapedagógus                                                        
szakvizsgázott pedagógus 

Kiemelten tehetséges tanulók 

gondozása pszichológus 

földrajz- biológia szakos tanár               

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon                        pszichológus                                                                  

szakvizsgázott pedagógus 



Kiemelten tehetséges tanulók 

gondozása 

pszichológus 
tanulásban akadályozottak pedagógiája és 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár                                                                

okleveles pszichológus 

szakvizsgázott pedagógus 

 

A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb 

szakszolgálati titkár érettségi     

 

Egyéb munkakörök, feladatkör, iskolai végzettség 

Feladatkör Iskolai végzettség Egyéb 

Kisegítő dolgozó élelmiszer-, vegyi áru eladó   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaszentgróti Tagintézménye 
 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Pedagógiai szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

Korai fejlesztés és gondozás gyógypedagógus 
oligofrénpedagógia - logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár,  
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus 

logopédia szakirányon  

szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
gyógypedagógus 

oligofrénpedagógia - logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár,  
szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
pszichológus óvoda- és iskolapszichológus  szakvizsgázott pedagógus 

Szakértői bizottsági 

tevékenység  
pszichológus óvoda- és iskolapszichológus  szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott pedagógus 



Nevelési tanácsadás gyógypedagógus 

tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus 

logopédia szakirányon  

szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus óvoda- és iskolapszichológus  szakvizsgázott pedagógus 

Nevelési tanácsadás pszichológus óvoda- és iskolapszichológus  szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 
oligofrénpedagógia - logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár,  
szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus 

tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógus 

logopédia szakirányon  

szakvizsgázott pedagógus 

Logopédiai ellátás gyógypedagógus gyógypedagógus logopédia szakirányon    

Gyógytestnevelés 
gyógytestnevelő 

tanár 
testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár   

Iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 

iskola- és 

óvodapszichológia 

koordinátora 

óvoda- és iskolapszichológus  szakvizsgázott pedagógus 

Kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

tehetséggondozó 

koordinátor 
óvoda- és iskolapszichológus  szakvizsgázott pedagógus 

 

A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Egyéb 

Szakszolgálati titkár 4 

órában 
érettségi  ügyintéző titkár  számítástechnikai programozó 

 

 



Egyéb munkakörök, feladatkör, iskolai végzettség 

Feladatkör Iskolai végzettség Egyéb 

Kisegítő dolgozó 4 órában  ügyintéző titkár  számítástechnikai programozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍJFIZETÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

 

A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nem nyújt díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat, tehát a Zala Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat valamennyi szolgáltatását ingyenesen vehetik igénybe a kliensek. 


