
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

 3. § Az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás 

ellátásának eszközei és módszerei: 

a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, 

terjesztése, 

b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, 

intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és 

alkalmazásának segítése, 

c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység 

elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus 

esetében, 

d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok 

kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze 

vonatkozásában, 

e) egyéni szakmai tanácsadás, 

f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított 

országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése. 

3. Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

 10. § (2) A nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretei között a 

szaktanácsadást nyelvterületenként, intézménytípusonként kell megszervezni, oly módon, 

hogy a szaktanácsadás a nevelési-oktatási intézmények által ellátott valamennyi nevelő és 

oktató munkához biztosítva legyen. 

(3) Nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatásban szaktanácsadói feladatot az láthat 

el, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus 

szakvizsgával rendelkezik és a nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben 

legalább öt éves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben 

további öt éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

 11. §   (2) Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében szervezett 

szaktanácsadás területei elsősorban a következők: 

a) az intézményszervezési, 

b) az intézményműködési helyzetelemző, 

c) az intézményvezetés munkáját elemző, szervezetfejlesztő 

szaktanácsadás. 



(3) Az intézményfejlesztési pedagógiai-szakmai szolgáltatások keretében szervezett 

szaktanácsadás ellátására szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott 

feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben 

pedagógus-munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett, és pedagógus-

továbbképzés keretében elsajátította az adott szakterülethez illeszkedően 

a) az adott intézménytípusra a miniszter által kiadott kerettantervekben, valamint a Nemzeti 

alaptantervben, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott nevelési 

tevékenységeket, pedagógiai, tantárgyi tartalmakat, fejlesztési követelményeket támogató 

pedagógiai módszertant, vagy 

b) a sajátos nevelési igényű, a nemzetiségi, a migráns és a tehetséggondozást igénylő 

tanulók együttnevelésének megszervezését, vagy 

c) a pedagógiai feladatok ellátásának nevelési, oktatás-szervezési, irányítási és 

szervezetalakítási ismereteit. 

(4) A (3) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott akkreditált 

pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett legalább húsz óra időtartamban, vagy az 

adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője. Az adott szakterület 

nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője feltételnek való megfelelést szakmai 

önéletrajzzal és legalább kettő szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell 

igazolni. 

12. § (1) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő 

a) pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és 

módszerek megismertetését és terjesztését, 

b) tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a közgazdasági, jogi, pénzügyi és egyéb 

információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körből tájékoztatás adását, 

c) szaktanácsadást. 

(3) A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását segítő 

szaktanácsadást oly módon kell megszervezni, hogy a szaktanácsadás a pedagógiai 

szakszolgálat intézményei által ellátott valamennyi nevelő, nevelő-oktató, fejlesztő munkához 

biztosítva legyen. 

(4) Szaktanácsadó az lehet, aki 

a) az Nkt. 61. § (4) bekezdésében meghatározott tízéves szakmai gyakorlatot pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézményben, vagy olyan nevelési-oktatási intézményben szerezte, 

ahol különleges gondozást igénylő gyermekek nevelése-oktatása folyik, vagy 

b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott 

szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést. 

13. § (1) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a konfliktuskezelési 

gyakorlat elterjedését szolgáló 

a) pedagógiai értékelés köréből a pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és 

módszerek megismertetését és terjesztését, 



b) tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a konfliktushelyzetekhez kapcsolódó jogi és 

egyéb információk gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, 

c) szaktanácsadás keretében történő segítségnyújtást ahhoz, hogy a nevelési-oktatási 

intézmény vezetői, alkalmazottai, szülői szervezete, diákönkormányzata megismerje azokat az 

eljárásokat, gyakorlatokat, amelyekkel megelőzhető a konfliktushelyzetek kialakulása, illetve 

amelyekkel feloldhatók a konfliktushelyzetek, orvosolhatók a sérelmek. 

(2) Szaktanácsadó az lehet, aki 

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával 

rendelkezik, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai 

gyakorlatot szerzett és szakirányú tanári szakképzettség megszerzésekor vagy szakirányú 

továbbképzés keretében részt vett konfliktuskezelés ismereteire történő felkészítésben, vagy 

pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, 

szociálpedagógus szakképzettséggel, vagy pszichológia mesterszakon klinikai és 

egészségpszichológia, tanácsadás és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai 

gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, pszichopedagógia 

szakirányon szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy 

b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott 

szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést. 

14. § (1) Pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni a hátrányos helyzetű 

gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő
27

 

a) szaktanácsadás köréből az integrációs pedagógiai rendszer (a továbbiakban: IPR)-alapú 

pedagógiai, módszertani tevékenységet elemző, valamint az intézményszervezési, 

intézményműködési helyzetelemző szaktanácsadást, amelynek feladatait IPR folyamat-

szaktanácsadó látja el, 

b) szaktanácsadás köréből az esélyegyenlőség-elvű oktatásszervezési tevékenységet 

elemző, módszertani szaktanácsadást, fejlesztéstámogató szaktanácsadást, amelynek feladatait 

az esélyegyenlőségi pedagógiai fejlesztési folyamat-szaktanácsadó (a továbbiakban: mentor) 

látja el, 

c) pedagógiai értékelés köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkészítésének 

megszervezéséhez, az ellátás eredményességének megismeréséhez szükséges elemző 

pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetését és 

terjesztését, 

d) tanügy-igazgatási szolgáltatás köréből a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 

ellátásához kapcsolódó, az intézményvezetés munkáját fejlesztő jogi és egyéb információk 

gyűjtését, rendelkezésre bocsátását, e körben tájékoztatás adását, valamint az 

esélyegyenlőségi feladatok végrehajtásának segítését. 

(2) Szaktanácsadó az lehet, aki 

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával 

rendelkezik, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai 

gyakorlatot szerzett és a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet alapján megszervezett és akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében 

elvégezte „Az intézményi tanácsadás folyamatára történő felkészítés - hátrányos helyzetű 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM#lbj26idc031


gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület” vagy az „Integrációs tanácsadók 

felkészítése az óvodai intézményi folyamat-tanácsadásra” IPR szaktanácsadói továbbképzést 

vagy a közoktatási esélyegyenlőségi mentorok számára szervezett továbbképzést, vagy 

b) tízéves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, és elvégezte az adott 

szakterületre vonatkozó, a Hivatal szervezésében lebonyolított szaktanácsadói továbbképzést. 

 

15. § (1) Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásként kell megszervezni az országos 

pedagógiai mérési-értékelés eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó 

fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését, ennek keretében 

a) a pedagógiai értékelés köréből az országos pedagógiai mérési-értékelési és ellenőrzési 

feladatok megállapításainak elemzését segítő, a feltárt intézményi és gyermeki, tanulói 

lemaradások megszüntetését szolgáló intézkedések kidolgozásához szükséges pedagógiai és 

komplex intézményfejlesztési eszközök kidolgozását és módszerek megismertetését, 

b) a szaktanácsadás köréből a segítségnyújtáshoz szükséges országos fejlesztési eszközöket 

ahhoz, hogy az óvoda és az iskola fenntartója és az óvoda és az iskola vezetői, pedagógusai 

elkészítsék, bevezessék és végrehajtsák azt az intézkedési tervet, amely a pedagógiai 

tevékenység színvonalának az emeléséhez szükséges. 

(2) Szaktanácsadó az lehet, aki az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek 

megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik, köznevelési intézményben pedagógus-

munkakörben legalább tíz éves szakmai gyakorlatot szerzett és szervezetfejlesztés, pedagógiai 

fejlesztés, pedagógiai mérés, értékelés területén szakképzettséggel rendelkezik. 

(3) Az országos pedagógiai mérés-értékeléssel kapcsolatos országos pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások szakmai irányítását a Hivatal látja el. 

15/A. § (2) Tantárgygondozó szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén 

szaktanácsadó az lehet, aki 

a) az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, 

b) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, 

c) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai 

gyakorlatot szerzett, és 

d) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján akkreditált 

pedagógus-továbbképzés keretében elvégezte az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett, 

a szaktanácsadásban résztvevő személy szakterületéhez illeszkedő tantárgygondozói 

továbbképzést.  

(3) A (2) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki 

a) a (2) bekezdésben meghatározott pedagógus-továbbképzésben oktatóként részt vett 

legalább húsz óra időtartamban, vagy 

b) az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője. 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést szakmai 

önéletrajzzal és legalább két szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell igazolni.  

 



6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása 

26. § (1) A szaktanácsadás, tantárgygondozás célja: 

a) a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása, 

b) pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, 

végrehajtásuk monitorozása, 

c) a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő 

szakmódszertani segítése, 

d) a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, 

nyilvántartása, 

e) az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása, 

f) felkérésre szakmai konzultáció szervezése, 

g) a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési 

feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a 

nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére, 

h) részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében. 

(2) A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata: 

a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez szükséges, a 

helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és összegzése a látogatott intézmény, 

pedagógus munkájával kapcsolatban, 

b) a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabályozás 

dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése, 

c) a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus 

tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módszereinek vizsgálata, 

kiválasztásuk támogatása, 

d) nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás látogatása, a vizsgált 

tanórák, foglalkozások értékelése, 

e) óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása az érintett 

pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel, 

f) a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok 

megfogalmazása, 

g) javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének fejlesztésére. 

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtásában, az e rendeletben meghatározottak 

szerint, szaktanácsadók vehetnek részt. 

(4) A szaktanácsadói tevékenységet az alábbi szakterületeken kell megszervezni: 

a) Tantárgygondozói szakterületek: 

ab) Tanítói, 

ac) Magyar nyelv és irodalom, 

ad) Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével), 

ae) Matematika, 

af) Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret, 

ag) Erkölcstan, Etika, Filozófia, 

ah) Biológia, Egészségtan, Természetismeret, 



ai) Fizika, Természetismeret, 

aj) Kémia, Természetismeret, 

ak) Földrajz, Természetismeret, 

al) Művészetek, 

am) Informatika, 

an) Technika, Életvitel és gyakorlat, 

ao) Testnevelés és sport, 

ap) Alapfokú művészetoktatási, 

ar) Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével), 

as) Kollégiumi, 

at) Iskolai könyvtári, 

au) Gyógypedagógia, 

av) Digitális szaktanácsadó, 

b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével), 

c) Intézményfejlesztési szakterület, 

d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, 

e) Konfliktuskezelési szakterület, 

f) Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, 

g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület, 

h) Óvodapedagógusi szakterület. 

(5) Szaktanácsadói tevékenységet az láthat el, aki pedagógiai intézetben pedagógiai 

szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben alkalmazásban áll, vagy aki erre megbízást 

kapott, és szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben. 

7. A szaktanácsadói névjegyzék 

27. § (1) A szaktanácsadói névjegyzékre az kérheti felvételét, aki az Nkt. 3. mellékletében 

meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik és 

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai 

gyakorlatot vagy 

b) a nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai 

gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot 

szerzett. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt feltételeket az is teljesíti, aki az adott szakterület 

nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője. Az adott szakterület nemzetközileg vagy 

országosan elismert képviselője feltételnek való megfelelést szakmai önéletrajzzal és legalább 

kettő szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell a Hivatal részére igazolni. 

(3) Ha az Országos szaktanácsadói névjegyzéken nem szerepel a szakterületnek megfelelő 

kirendelhető szaktanácsadó, a Hivatal felkérhet olyan Pedagógus II., ennek hiányában 

Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógust is, aki legalább tizennégy év pedagógus 

munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal és pedagógus szakvizsgával rendelkezik, továbbá 

elvégezte a Hivatal által szervezett, adott szaktanácsadói területhez kapcsolódó felkészítő 

képzést. 



 (5) A Hivatal a honlapján nyilvánosságra hozza megyei bontásban a szaktanácsadói 

névjegyzéket. 

 (8) A feltételeknek megfelelő nyilvántartásba vételt kérő adatait a Hivatal 30 napon belül a 

szaktanácsadói névjegyzékben feltünteti. 

28. § (1) A szaktanácsadói feladatok ellátására a Hivatal, az állami felsőoktatási intézmény 

által fenntartott, az egyházi vagy a magán pedagógiai intézet köt megállapodást a szolgáltatást 

igénybe vevő megrendelővel és a feladatellátásban közreműködő szaktanácsadóval. A Hivatal 

a megállapodást a megrendelő igényéhez igazodva, az elfogadott éves munkatervtől eltérően 

is megkötheti, ha ez nem veszélyezteti a munkaterve teljesítését. 

(2) Az egyházi vagy magán pedagógiai intézet a megállapodást az éves munkatervével 

összhangban, a megrendelő igényéhez igazodva, a Hivatal egyidejű tájékoztatásával köti meg. 

 

Az EMMI rendelet teljes szövege itt található:  

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200048.emm 
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