
2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről
 

17. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és 

fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel 

összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik. 

      (2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

a) a pedagógiai értékelés, 

b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, 

c) a pedagógiai tájékoztatás, 

d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, 

e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, 

f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, 

g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat 

h) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 

pedagógiai támogató rendszer működtetése. 

(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett 

a) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében, 

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott, nevelési-oktatási intézményt fenntartó 

személy által fenntartott pedagógiai intézetben, továbbá 

c) jogszabályban meghatározott feltételek esetén az abban meghatározott eljárási rendben 

az oktatásért felelős miniszter engedélyével nem köznevelési intézményfenntartóként, illetve 

nem köznevelési intézményként működő költségvetési szerv által 

nyújtható. 

(4) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása 

mellett láthatók el. Az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi a 

nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást, kollégiumi nevelést segítő pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat, továbbá azokat, amelyek helyi szinten nem szervezhetők meg 

hatékonyan vagy az ágazati irányítás feladatait segítik. 

(5) Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe 

tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: hivatal) biztosítja. Az 

állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati intézmény a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veszi igénybe. A nem állami fenntartású 

nevelési-oktatási intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veheti igénybe 

a hivatal költségvetésében erre a célra szolgáló keret erejéig. A hivatal a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások ellátásába bevonhat egyes tankerületi központ által fenntartott köznevelési 

intézményeket, a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi személyeket, továbbá 

pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményt. 



(5a) Az egyházi és magán köznevelési intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

térítésmentesen veheti igénybe olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó köznevelési 

intézménytől, amelynek fenntartója az oktatásért felelős miniszterrel e célból köznevelési 

szerződést kötött. 

(6) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásának részletes szabályait, a térítésmentesen 

nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának szintjét az oktatásért felelős 

miniszter rendeletben állapítja meg. 

34. Pedagógusok és alkalmazottak 

61. § (4) A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik. A szaktanácsadó 

feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen 

igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok 

szervezése. A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el feladatait. 

Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, 

valamint a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal 

rendelkezik. A szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény 

alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan öt évnél nem 

régebben ment nyugdíjba. 

(4a) A hivatal a szaktanácsadókról névjegyzéket vezet. A hivatal döntése elleni fellebbezést 

az oktatásért felelős miniszter bírálja el. 

(4b) A szaktanácsadói névjegyzék tartalmazza a szaktanácsadó 

a) természetes személyazonosító és lakcímadatát, 

b) végzettségét és szakképzettségét, 

c) a szakterületének jogszabályban meghatározott megnevezését, 

d) nyilvántartásba-vételi számát. 

(4c) A (4a) bekezdés szerinti névjegyzék a (4b) bekezdés c)-d) pontja tekintetében 

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

(4d) A szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételre, a névjegyzékből történő törlésre és 

eltiltásra, a hatósági ellenőrzésre és a személyes adatok kezelésre vonatkozó eljárás során az  

52. Felhatalmazó rendelkezések 

94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy 

n) az országos szaktanácsadói tevékenység keretében megszervezett, továbbá nem 

tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő szaktanácsadói feladatokat, azok megszervezését, 

valamint az országos szaktanácsadói tevékenységhez kapcsolódó további szakmai 

követelményeket, a nem tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő országos pedagógiai-

szakmai szolgáltatások körét, területeit, megszervezését, az állami köznevelési közfeladat-

ellátás keretében biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásban való részvétel feltételeit, a 

nevelési-oktatási intézmény által nyújtható pedagógiai-szakmai szolgáltatások körét, a 



pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó és köznevelési intézménynek nem minősülő 

szervezetek pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban történő közreműködéséhez szükséges 

engedély kiadásának feltételeit és eljárásrendjét, valamint a térítésmentesen biztosított 

pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátási szintjét 

rendeletben állapítsa meg. 

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

u) a szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételhez szükséges dokumentumok körét 

 rendeletben állapítsa meg. 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény teljes szövege itt található:  

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 
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