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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény és a szakszolgálatok működéséről szóló 
15/2013. számú EMMI rendelet hatályba lépése1 je-
lentősen átrendezte a köznevelés intézményeihez 
kötődő továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
feladatainak ellátását. 

A jogi szabályozás értelmében a strukturálisan át-
alakuló pedagógiai szakszolgálati feladatok2 körében 
kötelezővé vált minden megyében és a fővárosban 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás meg-
szervezése. Korábban a pedagógiai szakszolgálatok 
számára ennek a szakterületnek a kialakítása csak 
lehetőségként jelent meg. Emiatt az ország csak né-
hány pontján és a fővárosban valósult meg a tanulók 
számára e tanácsadói tevékenység nyújtása. Az egy-
mástól elszigetelten működő szakmai szervezeti egy-
ségek nem tették lehetővé, hogy a pályaválasztási 
tanácsadás gazdag forrásanyaga ellenére egységes 
koncepcióval rendelkező szakmai tevékenységgé for-
málódjon a tapasztalatok alapján. 

1  15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmé-

nyek működéséről

2  A pedagógiai szakszolgálatok által kötelezően ellátandó feladatok 

a köznevelési törvény alapján:

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás;

- fejlesztő nevelés;

- szakértői bizottsági tevékenység;

- nevelési tanácsadás;

- logopédiai ellátás;

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

- konduktív pedagógiai ellátás;

- gyógytestnevelés;

- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás;

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Az új szerkezet lehetőséget teremt arra, hogy ki-
alakuljon egy olyan egységes ellátási forma, amely 
mind szemléletében, mind minőségi alapon szerve-
ződő működési gyakorlatában alkalmas lehet az or-
szág bármely köznevelési intézményébe járó tanulót 
elérni. 

A pedagógiai szakszolgálatokban kialakuló tovább-
ta nulási, pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás 
mű  ködési struktúráját a szakszolgálati rendeletben 
meghatározott feladatok alakítják oly módon, hogy 
a tevékenység megyei székhelyintézményben, vagy 
megyei illetékességű tagintézményben, a főváros-
ban, tagintézményben szerveződnek. A pályavá-
lasztási tanácsadás feladataira − jogszabályi felha-
talmazással − külön tagintézmény is szerveződhet. 
A szerkezeti felépítést bemutató ábrán azok az intéz-
mények is láthatók, amelyek további hasznos és fon-
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kapcsáné németi júlia – szitó imre:
lehetőségek a pályaorientációs tanácsadás 
kialakítására a pedagógiai szakszolgálaton belül

A pedagógiai szakszolgálati feladatok körében kötelezővé vált minden megyében és a fővárosban 
a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás elérhetővé tétele. A szakszolgálat keretei között kidolgo-
zott protokoll megadja a szolgáltatások működési kereteit. A jövőben szükséges lehet a rendelkezésre 
álló szakemberek számának növelése a tanulói létszámnak megfelelően.

1. ábra: A pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatának 
helyzete
forrás: Burányné Rákóczi Emese szerkesztése a Továbbtanulási, 
pályaválasztási ta nácsadás pedagógiai szakszolgálati tevékenységi 
területre kifejlesztett protokollhoz
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A TÁMOP 3.4.2/B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése) 
projekt keretében a tíz szakszolgálati tevékenységre vonatkozóan kidolgozást nyert egy általános és 
közös szempontrendszert megfogalmazó alapprotokoll3, mely az alapelvek szintjén útmutatóként 
szolgált a pedagógiai szakszolgálat szakterületi protokolljainak létrehozásában. Ezen alapelvek és a 
szakterületi specifikumok figyelembe vételével, ugyanezen projekt támogatásával elkészült a 
továbbtanulási, pályaválasztási szakszolgálati tevékenység szakterületi protokollja.4 Az alapprotokollal 
összhangban a következő alapelvek mentén találhatók szakmai iránymutatások a szakterületi 
protokollban:  

1) A szakszolgálati tevékenység definíciója – a protokoll bevezetéseképpen a szakszolgálati 
tevékenység rövid meghatározása történik.  

2) A szakszolgálati tevékenység célcsoportja - a szakterületen fellelhető kliensek körülírását 
tartalmazza az életkor és problématípus szerint, de egy társas-ökológiai szemléletű, 
rendszerelvű leírásban itt jelenik meg a szülő, a pedagógus, szakterületen kívüli szakemberek 
és segítő szervezetek is, mint kliensek. 

3) Infrastrukturális feltételek, eszközigény – e feltételek között szerepel az épület- és 
helyiségigény, a bútorzat, IT eszközök, állapotmegismerő és fejlesztő eszközök. 

4) A szakszolgálati szakemberek kompetenciái – a szakemberek kompetenciáinak köre 
pszichológusok esetében főként az európai pszichológus diploma megszerzéséhez 
szükséges5 kompetenciákra támaszkodik, gyógypedagógusok és pedagógusok esetében a 
pedagógus portfólió feltöltéshez már elkészült Szakszolgálati útmutató6 kritériumrendszere 
használható fel.  

5) A feladatellátás általános folyamatmodellje – a folyamatmodell 5 fő lépéssort nevez meg 
(Észlelés/Referálás; Szűrés; Állapotmegismerés; Beavatkozás; Kontroll) az ellátás 
folyamatában, amelyben a szűrés elhelyezkedhet a referálás előtt is, ha a szakember aktív 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Torda	  Ágnes	  –	  Nagyné	  Réz	  Ilona	  (2013)	  Alapprotokoll,	  EDUCATIO	  Nkft,	  Budapest	  
4	  Burányné	  Rákóczi	  Emese	   -‐	  Kun	  Richárdné	   (2014)	  Továbbtanulási,	  pályaválasztási	   tanácsadás	  szakszolgálati	   tevékenységi	  
területre	  kifejlesztett	  protokoll,	  EDUCATIO	  Nkft,	  Budapest	  
5	  Bartram,	  D.	  –	  Roe,	  R.	  A.	   	   (2005)	  Definition	  and	  Assessment	  of	  Competences	   in	  the	  Context	  of	  the	  European	  Diploma	  in	  
Psychology.	  In:	  European	  Psychologist	  Vol.	  10(2)	  93–102.	  p.	  
6	   Torda	   Ágnes,	   Szabó	   Győzőné,	   Horváthné	   Moldvay	   Ilona	   (2014)	   Kiegészítő	   útmutató	   a	   pedagógiai	   szakszolgálati	  
intézményekben	  pedagógus-‐munkakörben	  foglalkoztatottak	  részére,	  Oktatási	  Hivatal,	  Budapest	  
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– a szakemberek kompetenciáinak köre pszicho-
lógusok esetében főként az európai pszichológus 
diploma megszerzéséhez szükséges5 kompeten-
ciákra támaszkodik, gyógypedagógusok és pe-
dagógusok esetében a pedagógus portfólió fel-
töltéshez már elkészült Szakszolgálati útmutató6 
kritériumrendszere használható fel. 

5) A feladatellátás általános folyamatmodellje – a fo-
lyamatmodell 5 fő lépéssort nevez meg (Észlelés/
Referálás; Szűrés; Állapotmegismerés; Beavat-
kozás; Kontroll) az ellátás folyamatában, amely-
ben a szűrés elhelyezkedhet a referálás előtt is, 
ha a szakember aktív kezdeményezéssel közelít a 
kliensekhez csoportos szűrés révén, de követheti 
is a referálást a szűrés, ha a szülő, intézmény ke-
resi fel a gyermek/tanuló problémája miatt a szak-
embert. 

5  Bartram, D. – Roe, R. A.  (2005) Defi nition and Assessment of 

Competences in the Context of the European Diploma in Psychology. In: 

European Psychologist Vol. 10(2) 93–102. p.

6  Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona (2014) Kiegé-

szítő útmutató a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak részére, Oktatási Hivatal, Budapest

tos segítséget nyújtanak a továbbtanulás előtt álló, 
pályakereső diákok számára is. 

A pedagógiai szakszolgálatok pályaválasztási ta-
nácsadó szolgáltatásainak kiépítésében, kiterjesz-
tésében fontos feladat, hogy helyi szinten olyan 
együttműködő kapcsolatrendszereket építsen, mű-
ködtessen intézmények, szakemberek között, amely-
lyel segítenek a képzési és foglalkoztatási döntések 
előkészítésében.

A TÁMOP 3.4.2/B Sajátos nevelési igényű gyere-
kek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése) projekt 
keretében a tíz szakszolgálati tevékenységre vo-
natkozóan kidolgozást nyert egy általános és közös 
szempontrendszert megfogalmazó alapprotokoll3, 
mely az alapelvek szintjén útmutatóként szolgált a 
pedagógiai szakszolgálat szakterületi protokolljai-
nak létrehozásában. Ezen alapelvek és a szakterületi 
specifi kumok fi gyelembe vételével, ugyanezen pro-
jekt támogatásával elkészült a továbbtanulási, pálya-
választási szakszolgálati tevékenység szakterületi 
protokollja.4 Az alapprotokollal összhangban a követ-
kező alapelvek mentén találhatók szakmai iránymu-
tatások a szakterületi protokollban: 

1) A szakszolgálati tevékenység defi níciója – a pro-
tokoll bevezetése képpen a szakszolgálati tevé-
kenység rövid meghatározása történik. 

2) A szakszolgálati tevékenység célcsoportja – a 
szakterületen fellelhető kliensek körülírását tartal-
mazza az életkor és problématípus szerint, de egy 
társas-ökológiai szemléletű, rendszerelvű leírás-
ban itt jelenik meg a szülő, a pedagógus, a szak-
területen kívüli szakemberek és segítő szervezetek 
is, mint kliensek.

3) Infrastrukturális feltételek, eszközigény – e felté-
telek között szerepel az épület- és helyiségigény, 
a bútorzat, IT eszközök, állapotmegismerő és fej-
lesztő eszközök.

4) A szakszolgálati szakemberek kompetenciái 

3  Torda Ágnes – Nagyné Réz Ilona (2013) Alapprotokoll, EDUCATIO Nkft, 

Budapest

4  Burányné Rákóczi Emese - Kun Richárdné (2014) Továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati tevékenységi területre 

kifejlesztett protokoll, EDUCATIO Nkft, Budapest

fotó: Polonkai Gizella
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6) A szakmai és szakmaközi kommunikáció – az 
elsődleges kliensen túl a szülőkkel, nevelési-ok-
tatási intézményben dolgozó pedagógusokkal, 
a szakszolgálati munkatársakkal és más szak-
emberekkel kialakított és fenntartott kapcsolatok, 
kommunikációs módok felvázolása történik itt. 

7) A szakmai munka támogatása - a továbbképzé-
sek, a rendszeres team-munka, a szupervízió, 
a szaktanácsadás kérdéseire születnek válaszok 
a tartalom kifejtése során.

8) A szakmai munka minőségbiztosítása - e téma-
körön belül az önmenedzselt minőségbiztosítás 
és a külső személyektől, szakemberektől, intéz-
ményektől eredő minőségbiztosítás elemeinek ki-
fejtését tanulmányozhatjuk.

9) A szakszolgálati munka adminisztrációja - a papír-
alapú és az elektronikus adattárolás, tervek, folya-
matleírások és esetösszegzés különféle változa-
taival ismerkedhetünk meg.

A protokoll a minőségi munkához szükséges felté-
telek megteremtésének kritériumait - a szakszolgálati 
pályaválasztási tanácsadás intézményi sztenderdjét, - 
a szakembert egyénileg felelőssé tevő minőségi szem-
pontok közreadásával együtt vázolja fel.  Ez utóbbiak 
közül csak néhány elemet emelnénk ki. A tanácsadás 
karakterét alapvetően a beavatkozás javasolt formái 

és azok tematikája szolgáltatja. A pályatanácsadás és 
a pályaorientáció, mint segítő beavatkozás főbb for-
mái a protokoll ajánlása szerint: a) információnyújtás, 
tájékoztatás személyesen, telefonon vagy e-mailben, 
illetve egyéb internetes felületen, b) out-reach (elérő) 
programok: pályaorientációs napok, iskola- vagy mun-
kahelyi látogatások, c) egyéni vagy csoportos tanács-
adás, konzultáció, önismereti és pályaismereti foglal-
kozás. Az önismereti és pályaismereti foglalkozások 
során fejlesztendő készségeket Gravina és Lovsin7 
alapján összegezzük, melynek területei: 

1. önismeret és én-hatékonyság (személyes erőssé-
gek és gyengeségek, érdeklődési körök és érté-
kek ismerete, pozitív énkép kialakítása); 

2. tanulási és karrierlehetőségek felkutatása (infor-
máció megtalálása, feldolgozása és alkalmazása, 
a szociális környezet felfedezése); 

3. életpálya-specifi kus kompetenciák (életpályával 
kapcsolatos döntések meghozatala, személyes 
életpálya-terv kialakítása, átmenetek kezelése 
az iskolából a továbbtanulás vagy a munkaerő-
piac felé).

7  Gravina D., Lovšin M. (2012) Career Management Skills: Factors in 

Implementing Policy Successfully,Concept note commissioned by ELGPN. 

Jyvaskyla (Finland), The European Lifelong Guidance Policy Network 

(ELGPN).

fotó: Polonkai Gizella
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A fentiekben felvázolt segítségnyújtási formák-
kal és a hozzájuk kapcsolódó tematikával a szak-
szolgálati pályaválasztási tanácsadási protokoll a 
tanácsadó szakmát érintő, más olyan országos fej-
lesztést megvalósító projektek (pl. a TÁMOP 2.2.2-
12/1 kiemelt projekt) célrendszeréhez kapcsolódik, 
mely a tanulók életpálya-vezetési készségeinek és 
pályaorientációjának fejlesztését az ország egészé-
re kiterjedő hálózatban, a szakszolgálati intézményi 
fejlesztéssel párhuzamosan kívánják megvalósítani.  
„A kiemelt projekt célja8 egy olyan országos pályaori-
entációs rendszer kialakítása, amely lefedi a teljes 
szakmai pályafutást, döntési pontokhoz illeszkedő 
szolgáltatásokat biztosít, és kiemelt fi gyelmet fordít 
a kritikus átmenetekre; széleskörűen hozzáférhető-
vé teszi az aktuális pályainformációs eszközöket; 
biztosítja az egységes színvonalú életpálya-tanács-
adási szolgáltatásokat; felkészíti a szakembereket; 
hálózatba szervezi a pályaorientációban érdekelt 
szektorokat.” 

A pályaorientációs tanácsadás szakszolgálaton be-
lül preferált jellemzőit írja le a szakterületi protokoll. 
A protokoll alapelvein túl az intézményi és szakmai 
működés alapvetései a következők:

a) A szakszolgálati munkában a szakember – kliens 
kapcsolat személyessége a döntő a szerepeken 
alapuló formalizált kapcsolatokkal szemben. Érték 
az egy szakember - egy kliens típusú foglalkozás, 
ha csoportos foglalkozások szerveződnek, ezek 
elsődlegesen kis létszámú csoportokban valósul-
nak meg és csak másodlagosan történnek iskolai 
osztálykeretben. 

b) Kis helyiségekre tagolt infrastruktúra szükséges 
a feladatvégzéshez, szemben az osztályterem 
nagyságú terekkel.

c) A tanulók jellemzőinek kivételessége, különleges-
sége, a tehetségazonosításban és a hozzá kap-
csolódó pályaorientációs tanácsadásban a tanuló 
„kettős különlegessége” nem rendkívüli, hanem a 
feladat természetéből adódó jellemző. A kivételes-

8  Török Réka – Katona Miklós: TÁMOP 2.2.2-12/1-2012-0001 (2013) „A 

pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése”  kiemelt 

projekt bemutatása, In:Szak- és Felnőttképzés,  Nemzeti Munkaügyi Hiva-

tal, Budapest II. évf. 9-10. sz. 36-38.o.

ség társas elfogadtatásának része a stigmatizált-
ság elleni küzdelem felvállalása a szakmai mun-
kában.

d) Az ellátás fókusza a kliens mindenkori probléma-
területére vagy egyedi fejlődési igényeire irányul, 
nem valamilyen egységes tantervszerű program 
beteljesítését szolgálja. Ezzel azonban nem is áll 
antagonisztikus ellentétben, csupán elsődleges a 
szolgáltatásban az egyénhez igazodó adaptivitás 
és másodlagos az egységes programnak történő 
szakmai megfelelőség keresése.

e) A kapcsolat hosszútávú fenntartása az önkéntes-
ségen alapul a kliens és a szakember között, a 
szolgáltatás igénybevételekor nem tankötelezett-
ségének tesz eleget a diák.

f) A fenti néhány összetevőből következik, hogy a 
kliensek érkezésének, bejelentkezésének, kap-
csolatban maradásának tervezhetősége alacsony 
szintű, a tevékenység kiszolgáltatott a váratlan 
elemeknek, mely a szakember és az intézmény 
részéről nagyfokú bizonytalanságtűrést és alkal-
mazkodást igényel.

g) Az alkalmazott módszerek és a kommunikáció mi-
nimalizálja az értékelést, ha értékelés jelenik meg 
a kommunikációban, ez fejlesztő értékelés hang-
súlyú a szummatív értékeléssel szemben.

fotó: Polonkai Gizella
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It has become a duty for Professional 
Pedagogical Services to provide vocational and 
career counselling all over the country. The 
regulations elaborated within the framework of 
the Professional Pedagogical Services set the 
frame of completion. In the future there might 
be a need for more counsellors regarding to the 
number of pupils.
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h) A személyes élmények önfeltárása, az élmények 
jelentésének átstrukturálása, annak támogatása 
elsődleges a tanácsadó munka során, mely titok-
tartási kötelezettségeket von maga után. Ezzel 
együtt a tájékoztatáson alapuló valamint a kész-
ségfejlesztő, a megoldásközpontú módszertani 
elemek és a hozzájuk társuló információmegosz-
tás más szakemberekkel, a szakmai munka részei.

Úgy véljük, a szakszolgálati munkavégzés fenn-
tarthatósága ezen implicit hiedelmek mindennapi és 
hosszútávú érvényesülése révén valósítható meg, 
mely a költséghatékonyság szempontjai felől közelít-
ve kérdőjeleket vet fel. A fentiekben felvázolt implicit 
hiedelmek egyfajta szakszolgálati profi lt jelenítenek 
meg, amelyekkel a jövőben szükséges összehangol-
ni megalapozott kapacitás-számítások alapján a ren-
delkezésre álló szakember létszámot a tanácsadást 
igénybevevők létszámával. 


