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Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – Székhelyintézmény (Főigazgatóság, Megyei 

Szakértői Bizottság, Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadás) 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus munkakör, 

beosztás 
Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1.   
gyógypedagógus 1. 

(főigazgató) 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

2. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 2. 

(szakmai és 

koordinációs 

főigazgató-helyettes) 

pedagógia szakos tanár (nevelőtanár) 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

gyógypedagógus, hallásssérültek 

pedagógiája szakos tanár 

okleveles kollégiumi nevelőtanár 

intézményvezető és 

középvezető 

területen 

szakvizsgázott 

pedagógus 

szakvizsgázott 

pedagógus 

(tankerület-

igazgatási és 

köznevelési vezető) 

3. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

pszichológus 1. 

(általános főigazgató-

helyettes) 

gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár 

okleveles pszichológus 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus 

4. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 3.  

nevelőtanár 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus nyelv- és 

beszédfejlesztő 

területen 

5. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 4. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus nyelv- és 

beszédfejlesztő 

területen 

6. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 5. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

gyógypedagógus, autizmus spektrum 

zavarok pedagógiája szakirányon 

  

7. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 6. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár és tanító 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

8. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 7. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár és tanító 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyakorlatvezető 

mentortanító 

szakterületen 

9. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 8. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

egészségtantanár 

  

10. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 9. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

11. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 10. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, autizmus spektrum 

zavarok pedagógiája szakirány 

viselkedéselemző 

  



12. 

nevelési 

tanácsadás, 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 11. 

általános iskolai tanító 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, 

differenciáló pedagógia területen 

  

13. tartós távollévő pszichológus 2. 
okleveles pszichológia szakos tanár  

okleveles pszichológus 
  

14. tartós távollévő pszichológus 3. okleveles pszichológus   

15. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 4. okleveles pszichológus   

16. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 5. okleveles pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

17. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 6. okleveles pszichológus   

18. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 7. 

okleveles pszichológus és pszichológia 

szakos tanár 
  

19. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 8. okleveles pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

20. 

iskolapszichológiai

, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

pszichológus 9. 
katolikus hittanár 

okleveles pszichológus 

óvoda- és iskola 

szakpszichológus 

21. 
pályaválasztási 

tanácsadás 

tanácsadó pedagógus 

1. 

óvodapedagógus 

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 

tanulási és páyatanácsadási pedagógus 

  

22. 
pályaválasztási 

tanácsadás 

tanácsadó pedagógus 

2. 

okleveles kémia - biológia szakos 

középiskolai tanár 

Ph.D a pszichológiai 

tudományok 

területén 

23. 
pályaválasztási 

tanácsadás 

tanácsadó pedagógus 

3. 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

népművelő 

tanulási és páyatanácsadási pedagógus 

  

24. 
pályaválasztási 

tanácsadás 
tanár 

matematika - rajz szakos általános iskolai 

tanár 

mozgókép- és médiakultúra pedagógus 

tanulási és páyatanácsadási pedagógus 

szakvizsgázott 

pedagógus 

25. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 
logopédus 

tanulásban akadályozottak pedagógiája 

szakos terapeuta 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

 

 

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

logopédiai ellátás 

logopédus 1. 

(igazgató) 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

2. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 1. 

(igazgatóhelyettes) 

általános iskolai tanító pedagógia és technika 

szakkollégiumi képzéssel 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

3. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 2. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 



differenciáló 

pedagógia 

területen 

4. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

gyógypedagógus 3. 
tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

5. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 4. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

6. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 5. 

okleveles egészségügyi szaktanár 

gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája 

szakirányon 

gyógypedagógus, szomatopedagógia 

szakirányon 

  

7. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 6. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

8. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 7. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

9. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 8. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

10. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 9. 

általános iskolai tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

11. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 1. 

biológia - testnevelés szakos általános iskolai 

tanár 

okleveles általános iskolai gyógytestnevelő 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

12. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 2. 
testnevelés szakos tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 
  

13. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 3. 
testnevelés - biológia szakos tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

testnevelés-, sport-

, gyógytestnevelés-

műveltség nevelési 

területen 

(gyógytestnevelő 

mentortanár) 

14. logopédiai ellátás logopédus 2. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

15. logopédiai ellátás logopédus 3. 
okleveles biológia - kémia szakos tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus nyelv- 

és beszédfejlesztő 

területen 

16. logopédiai ellátás logopédus 4. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus nyelv- 

és beszédfejlesztő 

területen 



17. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

pszichológus 1. 
fizika - matematika szakos tanár 

okleveles pszichológus 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

tanácsadó 

szakpszichológus 

krízistanácsadási 

specializációval 

18. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

pszichológus 2. okleveles pszichológus   

19. nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus általános iskolai tanító 

szakvizsgázott 

pedagógus az 5-12 

éves gyermekek 

részképesség-

problémáiról 

tanítóknak 

területen 

20. 
iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 
óraadó pedagógus okleveles pszichológus  

 

 

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hódmezővásárhelyi Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 1. 

(igazgató) 

általános iskolai tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

2. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 2. 

(igazgatóhelyettes) 

általános iskolai tanító 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

tehetségfejlesztés 

szakterületen 

3. tartós távollévő gyógypedagógus 3. 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 
  

4. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 4. 

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 

képzéssel 

mentálhigiénés szakember 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

  

5. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 5. 

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

6. tartós távollévő gyógypedagógus 6. 

általános iskolai tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 



7. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 7. 

gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos 

terapeuta 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

8. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 8. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

pedagógia szakos nevelő 

szakvizsgázott 

pedagógus 

tehetségfejlesztés 

szakterületen 

9. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 9. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, szomatopedagógia 

szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

10. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

gyógypedagógus 10. 
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

11. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 11. 

óvodapedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

12. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 1. 

testnevelő-edző 

okleveles testnevelő tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

  

13. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 2. 
testnevelő tanár 

gyógytestnevelő tanár 
  

14. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 3. 
testnevelés- technika szakos tanár 

oklevelées gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

15. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 4. 

testnevelés - biológia szakos tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

kémia szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

16. 
konduktív 

pedagógiai ellátás 
konduktor 1. 

konduktor 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

17. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

konduktív 

pedagógiai ellátás 

konduktor 2. konduktor-tanító specializációval   

18. logopédiai ellátás logopédus 1. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

  

19. logopédiai ellátás logopédus 2. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

20. tartós távollévő logopédus 3. 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és 

logopédia szakos terapeuta 

okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

21. logopédiai ellátás logopédus 4. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

22. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 5. 

oligofrénpedagógia szakos tanár 

logopédia szakos tanár 

okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár 

okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 



23. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 

logopédus 6. 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

24. logopédiai ellátás logopédus 7. 

Óvodapedagógus 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő 

óvodapedagógus 

területen 

25. tartós távollévő logopédus 8. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

26. 
nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 
logopédus 9. gyógypedagógus, logopédia szakirányon   

27. 
nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 
logopédus 10. 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

hallássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai terapeuta 

  

28. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 11. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

29. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 1. okleveles pszichológus   

30. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 2. okleveles pszichológus   

31. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

pszichológus 3. 
okleveles pszichológus-pszichológia szakos 

tanár 
  

32. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 4. 

okleveles pszichológus 

óvoda- és iskola- szakpszichológus 
  

33. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 5. 

okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 

munka- és szervezetpszichológiai 

szakpszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

krízistanácsadási 

specializációval 

34. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 6. okleveles pszichológus   

35. tartós távollévő pszichológus 7. 
okleveles pszichológus 

tanácsadó szakpszichológus 
  

36. tartós távollévő 
fejlesztő pedagógus 

1. 

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi 

területen 

szakvizsgázott 

pedagógus 

(differenciáló 

szakpedagógus) 

37. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

fejlesztő pedagógus 

2. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányo 

  

38. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

fejlesztőpedagógus 

3. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

 



Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisteleki Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

gyógypedagógus 1. 

(igazgató) 

óvónő 

mentálhigiénés szakember 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

2. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 2. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus (nyelv- és 

beszédfejlesztő 

területen) 

3. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 3. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

4. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 4. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

5. tartós távollévő gyógypedagógus 5. 
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája 

szakirányon 
  

6. tartós távollévő gyógypedagógus 6. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus 

szakterületen 

7. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 7. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

8. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 8. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

koragyermekkori intervenciós 

szakgyógypedagógus 

gyógypedagógus, szomatopedagógia 

szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

9. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 9. 

általános iskolai tanító anyanyelv 

szakkollégiumi képzéssel 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

speciálpedagógia szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

10. gyógytestnevelés gyógytestnevelő     

11. logopédiai ellátás logopédus 1. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

12. tartós távollévő logopédus 2. 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

13. logopédiai ellátás logopédus 3. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

14. logopédiai ellátás logopédus 4.     



15. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 1. okleveles pszichológus   

16. tartós távollévő pszichológus 2. 
okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 
  

17. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

pszichológus 3. okleveles pszichológus   

 

 

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Makói Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. nevelési tanácsadás 
gyógypedagógus 1. 

(igazgató) 

óvónő 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

a multikulturális nevelés okleveles tanára 

szakvizsgázott 

pedagógus 

(gyógypedagógiai 

szakterületen) 

2. nevelési tanácsadás 
gyógypedagógus 2. 

(igazgatóhelyettes) 

általános iskolai tanító könyvtár 

szakkollégiumi képzéssel 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

a multikulturális nevelés okleveles tanára 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

3. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 3. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

4. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

gyógypedagógus 4. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus a 

preventív 

differenciáló 

nevelés, a 

gyermek-, ifjúság- 

és családvédelem 

pedagógiai-

pszichológiai 

módszertani 

ismeretei - 

differenciáló, 

fejlesztő 

pedagógiai 

ismeretek 

5. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 

gyógypedagógus 5. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

  

6. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 6. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 



7. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 7. 

általános iskolai tanító magyar nyelv és 

irodalom szakkollégiumi képzéssel 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

8. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 8. 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

9. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 9. 

óvodapedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

szakos tanár 

  

10. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 10. 

általános iskolai tanító gyógypedagógia 

szakkollégiumi képzéssel 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

11. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 11. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles egészségfejlesztés-tanár 

okleveles andragógus tanár 

szakvizsgázott 

tehetségfejlesztő 

pedagógus 

12. tartós távollévő gyógypedagógus 12. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

13. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 1. 
általános iskolai tanító 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

14. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

gyógytestnevelés 

gyógytestnevelő 2. 

testnevelő tanár és rekreáció szervező 

okleveles testnevelő tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

  

15. 

gyógytestnevelés 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

gyógytestnevelő 3. 
testnevelő tanár és rekreáció szervező 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

tehetségfejlesztő 

pedagógus 

16. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

konduktív pedagógiai 

ellátás 

konduktor 1. konduktor-általános iskolai tanító 

szakvizsgázott 

fejlesztőpedagógus 

– tanító 

szakterületen 

17. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

konduktív pedagógiai 

ellátás 

konduktor 2. konduktor-tanító   

18. 
nevelési tanácsadás 

logopédiai ellátás 
logopédus 1. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

  

19. logopédiai ellátás logopédus 2. 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

20. logopédiai ellátás logopédus 3. 

óvónő 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

(gyógypedagógia 

szakirány) 

21. 

logopédiai ellátás 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

logopédus 4. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  



22. 

nevelési tanácsadás 

továbbtanulási, 

pályaválasztási 

tanácsadás 

pedagógus 
műszaki tanár 

okleveles tanulási- és pályatanácsadási-tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia 

területen 

23. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

pszichológus 1. okleveles pszichológus   

24. tartós távollévő pszichológus 2. okleveles pszichológus 
tanácsadó 

szakpszichológus 

25. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

pszichológus 3. okleveles pszichológus   

26. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

pszichológus 4. okleveles pszichológus   

27. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

pszichológus 5. 
okleveles pszichológus és pszichológia 

szakos tanár 

gyermek- és 

ifjúsági klinikai és 

mentálhigiéniai 

szakpszichológus 

28. 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 

pszichológus 6. okleveles pszichológus 
óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

29. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 7. okleveles pszichológus   

30. gyógytestnevelés óraadó pedagógus okleveles gyógytestnevelő tanár  

 

 

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. nevelési tanácsadás 
gyógypedagógus 1. 

(igazgató) 

számítástechnika szakos tanár és 

művelődésszervező média szakirány 

gyógypedagógus értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

intézményvezető és 

középvezető területen 



2. nevelési tanácsadás 
gyógypedagógus 2. 

(igazgatóhelyettes) 

egészségtantanár 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

3. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 3. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

tehetségfejlesztő 

szakterületen 

4. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 4. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

5. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 5. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus nyelv- és 

beszédfejlesztő 

területen 

6. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

gyógypedagógus 6. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

7. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 7. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles gyógypedagógia-tanár 

  

8. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 8. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles pszichológus 

  

9. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 

testnevelés - földrajz szakos tanár 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

10. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és 

gondozás 

konduktor 1. konduktor-tanító   

11. logopédiai ellátás logopédus 1. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

12. logopédiai ellátás logopédus 2. 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

értelmileg akadályozottak pedagógiaája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

  

13. logopédiai ellátás logopédus 3. 
orosz - szlovák szakos általános iskolai tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 
  

14. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 1.  okleveles pszichológus   

15. tartós távollévő pszichológus 2. okleveles pszichológus 

pedagógiai 

szakpszichológus, 

óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

16. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 3. okleveles pszichológus   

17. nevelési tanácsadás pszichológus 4. okleveles pszichológus 
óvoda- és iskola-

szakpszichológus 

18. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 5. okleveles pszichológus   



19. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 6. 

okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 
  

20. logopédiai ellátás óraadó pedagógus 

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár 

oligofrénpedagógia-logopédia szakos 

gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

 

 

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógytestnevelő 1. 

(igazgató) 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár  

gyógytestnevelő mentortanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

2. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 1. 

(igazgatóhelyettes) 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia 

szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógia 

szakterületen 

3. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 2. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

4. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 3. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia területen 

5. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 4. 

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi 

képzéssel 

nevelőtanár 

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

(gyógypedagógiai 

szakterületen) 

6. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 5. 

óvodapedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyakorlatvezető mentortanár 

okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógytestnevelés 

területen 

szakvizsgázott 

pedagógus szakértői 

területen 

7.  tartós távollévő gyógypedagógus 6. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

8. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 7. 

gyógypedagógus értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

9. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 8. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakost tanár és pedagógia szakos 

nevelő 

  

10. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 9. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyakorlatvezető mentortanár 

szakvizsgázott 

fejlesztőpedagógus – 

tanító szakterületen 



11. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 10. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

12. tartós távollévő gyógypedagógus 11. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

  

13. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 12. 

általános iskolai tanító angol nyelvi műveltségi 

területen 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

az inkluzív nevelés okleveles tanára 

szakvizsgázott 

pedagógus 

differenciáló és 

fejlesztő pedagógia 

területen 

14. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 13. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus nyelv- és 

beszédfejlesztő 

területen 

15. logopédiai ellátás gyógypedagógus 14. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

16. logopédiai ellátás gyógypedagógus 15. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

17. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 16. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

18. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 2. 

testnevelés-biológia szakos általános iskolai 

tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

kommunikációs 

technikák, 

konfliktuskezelés 

disputa szakterületen 

19. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 3. 

testnevelés-biológia szakos általános iskolai 

tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

mentálhigiénés szakember 

szociális menedzser 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

20. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 4. 

okleveles középiskolai testnevelő tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

biológia szakos tanár 

okleveles általános iskolai katolikus hittanár 

  

21. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 5. 
testnevelés szakos tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

22. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 6. okleveles gyógytestnevelő tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

23. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 7. 
földrajz - testnevelés szakos tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 
  

24. tartós távollévő gyógytestnevelő 8. okleveles gyógytestnevelő tanár   

25. logopédiai ellátás logopédus 1. 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

kommunikációs 

technikák, 

konfliktuskezelés, 

disputa szakterületen 



26. logopédiai ellátás logopédus 2. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

27. logopédiai ellátás logopédus 3. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

  

28. tartós távollévő logopédus 4. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, autizmus spektrum 

pedagógiája szakirányon 

  

29. logopédiai ellátás logopédus 5. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

30. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 6. 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

31. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 7. 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár  

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

32. logopédiai ellátás logopédus 8. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

szakvizsgázott 

pedagógus 

kommunikációs 

technikák, 

konfliktuskezelés, 

disputa szakterületen 

33. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 9. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

34. logopédiai ellátás logopédus 10. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógia tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia területen 

35. tartós távollévő logopédus 11. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai 

terápia szakirányon 

  

36. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 12. 

általános iskolai tanító 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia területen 

37. logopédiai ellátás logopédus 13. 

gyógypedagógus logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

38. logopédiai ellátás logopédus 14. 

gyógypedagógus logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

39. logopédiai ellátás logopédus 15. 

gyógypedagógus, oligofrénpedagógia szakos 

tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus fejlesztő, 

differenciáló 

pedagógia területen 

40. logopédiai ellátás logopédus 16. 

földrajz - biológia szakos tanár 

angol szakos tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  



41. logopédiai ellátás logopédus 17. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

42. tartós távollévő logopédus 18. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

43. logopédiai ellátás logopédus 19. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

44. logopédiai ellátás logopédus 20. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

egészségfejlesztő 

mentálhigiénikus 

szakterületen 

45. 
logopédiai ellátás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
logopédus 21. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

  

46. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
nevelési tanácsadó 1. okleveles pszichológus   

47. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 1. 

katolikus hittanár 

okleveles pszichológus 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

felnőtt 

szakpszichológus 

48. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 2. 

okleveles magyar szakos középiskolai tanár 

okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus 

49. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 3. okleveles pszichológus 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus 

50. tartós távollévő pszichológus 4. okleveles pszichológus   

51. tartós távollévő pszichológus 5. 
okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 

gyermek- és ifjúsági 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

szakpszichológus 

52. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 6. 

pszichológia szakos tanár 

okleveles pszichológus 

gyermek- és ifjúsági 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

szakpszichológus 

53. nevelési tanácsadás pszichológus 7. okleveles pszichológus   

54. 

nevelési tanácsadás 

kiemelten tehetséges 

gyermekek, tanulók 

gondozása 

pszichológus 8. okleveles pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

család és 

párkapcsolati 

tanácsadás 

specializációval 

55. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 9. okleveles pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

56. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 10. 

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos 

tanár 

okleveles pszichológus  

klinikai és 

mentálhigiéniai 

gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus 

57. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 11. 

általános iskolai tanító természetismeret 

műveltségi területen 

okleveles pszichológus 

  

58. tartós távollévő pszichológus 12. 
okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 

tanácsadó 

szakpszichológus 



59. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 13. okleveles pszichológus 

óvoda- és iskola- 

szakpszichológus 

60. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 14. okleveles pszichológus 

gyermek- és ifjúsági 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

szakpszichológus 

61. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 15. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

okleveles pszichológus 

pedagógiai 

szakpszichológus 

62. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 16. 

általános iskolai tanító magyar nyelv és 

irodalom műveltségi területen 

okleveles pszichológus 

pedagógiai 

szakpszichológus 

 

 

Az alapfeladat ellátásához létesített munkakörök 

Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye 

ssz. 

Pedagógiai 

szakszolgálati 

alapfeladat 

Pedagógus 

munkakör, 

beosztás 

Pedagógiai végzettség és szakképzettség Egyéb 

1. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

pszichológus 1. 

(igazgató) 

hallássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógiai tanár 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

okleveles pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

munka- és 

pályatanácsadás 

specializációval 

2. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 1. 

(igazgatóhelyettes) 

általános iskolai tanító speciális pedagógia 

területen 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok 

pedagógiája szakirány 

szakvizsgázott 

pedagógus, tanító, 

fejlesztési 

(differenciáló) 

területen 

3. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 2. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

4. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 3. 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 
  

5. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 4. 

általános iskolai tanító 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai 

tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

6. nevelési tanácsadás gyógypedagógus 5. 

óvónő 

általános iskolai tanító 

óvodapedagógus, fejlesztési szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

7. tartós távollévő gyógypedagógus 6. 

konduktor-óvodapedagógus 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

8. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 7. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

9. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 8. 

számítástechnika - technika szakos tanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 



10. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

gyógypedagógus 9. 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

gyógypedagógus, szomatopedagógia 

szakirányon 

  

11. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

gyógypedagógus 10. 

általános iskolai tanító speciális pedagógia 

területen 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

gyógypedagógus, autizmus spektrum zavarok 

pedagógiája szakirány 

szakvizsgázott 

sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

pedagógusa 

12. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
gyógypedagógus 11. 

nevelőtanár 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

13. logopédiai ellátás 
gyógypedagógus-

logopédus 1. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

  

14. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 1. 

testnevelő tanár - rekreáció-szervező  

okleveles testnevelő tanár  

okleveles gyógytestnevelő tanár  

  

15. gyógytestnevelés gyógytestnevelő 2. 

óvodapedagógus 

testnevelő tanár 

okleveles gyógytestnevelő tanár 

  

16. logopédiai ellátás logopédus 1. 

gyógypedagógus, logopédia szakirányon 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

gyógypedagógiai 

szakterületen 

17. 

gyógypedagógiai 

tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 

logopédus 2. 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és 

terapeuta 

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak 

pedagógiája szakirányon 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

18. logopédiai ellátás logopédus 3. 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

művelődésszervező 

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

19. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 4. 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája 

szakos terapeuta 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

20. logopédiai ellátás logopédus 5. 
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és 

logopédia szakos terapeuta 

szakvizsgázott 

pedagógus 

kommunikációs 

technikák, 

konfliktuskezelés, 

disputa szakterületen 

21. 
szakértői bizottsági 

tevékenység 

logopédiai ellátás 
logopédus 6. 

általános iskolai tanító testnevelés 

szakkollégiumi képzéssel 

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár 

szakvizsgázott 

pedagógus 

mentorpedagógus 

szakterületen 

22. 
iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 
pszichológus 2. 

okleveles pszichológus (munka- és 

szervezetpszichológia szakirányon) 

tanácsadó szakpszichológus 

  

23. 
iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai 

ellátás 
pszichológus 3. 

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia 

tanár 

logopédia szakos gyógypedagógiai tanár 

okleveles pszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 

krízistanácsadási 

specializációval 

24. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 4. okleveles pszichológus 

pedagógiai 

szakpszichológus 



25. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 5. okleveles pszichológus   

26. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 6. 

okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

középiskolai tanár 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

felnőtt 

szakpszichológus 

27. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 7. 

okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 

klinikai és 

mentálhigiéniai 

gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus 

28. nevelési tanácsadás pszichológus 8. 

általános iskolai tanító ember- és társadalom 

műveltségi területen 

könyvtáros 

okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 

tanácsadó 

szakpszichológus 

krízistanácsadási 

specializációval 

29. tartós távollévő pszichológus 9. 
okleveles pszichológus és pszichológia szakos 

tanár 
  

30. 
nevelési tanácsadás 

szakértői bizottsági 

tevékenység 
pszichológus 10. okleveles pszichológus   

31. nevelési tanácsadás fejlesztő pedagógus óvodapedagógus 

szakvizsgázott 

pedagógus fejlesztő 

óvodapedagógus 

szakterületen 

32. nevelési tanácsadás óraadó pedagógus 
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 
 

 

 

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

szakképzettsége (NOKS) 

ssz. Pedagógiai szakszolgálati feladat végzettség és szakképzettség 

1. szakorvos  egyetem/MA/MSc 

2. rendszergazda 1. (tartósan távollévő) felsőoktatási szakképzés 

3. rendszergazda 2. felsőoktatási szakképzés 

4. szakszolgálati titkár 1. érettségi 

5. szakszolgálati titkár 2. főiskola/BA/BSc 

6. szakszolgálati titkár 3. érettségi 

7. szakszolgálati titkár 4. érettségi 

8. szakszolgálati titkár 5. érettségi 

9. szakszolgálati titkár 6. érettségi 

10. szakszolgálati titkár 7. érettségi 

11. szakszolgálati titkár 8. egyetem/MA/MSc 

12. szakszolgálati titkár 9. érettségi 

13. szakszolgálati titkár 10. érettségi 

14. szakszolgálati titkár 11. érettségi 

15. szakszolgálati titkár 12. érettségi 

16. szakszolgálati titkár 13. érettségi 

17. szakszolgálati titkár 14. érettségi 

18. 
szakszolgálati titkár 15. 

pedagógiai asszisztens 
érettségi 

 

 

 



Technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

ssz. Pedagógiai szakszolgálati feladat végzettség és szakképzettség 

1. kisegítő dolgozó 1. érettségi 

2. kisegítő dolgozó 2. érettségi 

3. kisegítő dolgozó 3. érettségi 

4. kisegítő alkalmazott 1. érettségi 

5. kisegítő alkalmazott 2. érettségi 

 


