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ABSZTRAKT 

A pszichopedagógia fogalmának értelmezése nehézséget jelent a nemzetközi és a hazai színtéren egyaránt. Az utóbbi évtizedben 

az intézményrendszert, a jogszabályi környezetet érintő folyamatos változások, a képzési kínálat növekedése, a társterületekkel 

való kompetenciaátfedések változásokat indukáltak a pszichopedagógus feladatait, tevékenységeit, az ellátási helyszíneket 

illetően. A pszichopedagógus által ellátható munkakörök a jogszabály által többször ellentmondásosan kerülnek leírásra, mint 

ahogy feladatainak, tevékenységeinek egyértelmű lehatárolása is várat magára. A pszichopedagógia fejlődési folyamata nem 

zárult le, a továbblépési irányok az intézményrendszer fejlődésével, a szabályozási környezettel, a felmerülő kielégítetlen ellátási 

szükségletekkel összefüggésben kerülnek megfogalmazásra.  

Kulcsszavak: pszichopedagógia, érzelmi és viselkedészavar, jogszabályi környezet, intézményrendszer, képzésfejlesztés 

  

 

 

Bevezetés 

 

Az utóbbi években a pszichopedagógia helye és szerepe folyamatos átalakuláson 

ment keresztül. A különböző ágazati jogszabályokban megjelenő, a pszichopedagógus 

alkalmazására vonatkozó, egyértelműnek nem minden esetben nevezhető kitételek, az 

újonnan megjelenő, hasonló tartalmú képzések és tevékenységek feldúsulása, valamint a 

társterületekkel való kompetenciaátfedések szűkítő hatása egyre inkább érvényesülni 

látszik az ellátandó feladatok, a megnevezett célcsoport és az elhelyezkedési lehetőségek 

tekintetében egyaránt. Szoros összefüggésben a jogszabályok ellentmondásaival, az 

intézményrendszer folyamatos átalakulásával, és ebben a különböző kompetenciák 

változó tartalmával, a felsőoktatási képzésmenedzsment különböző filozófiájú és rövid 

időn belül viszonylag gyorsan változó elképzelései nyertek teret. Mindezek 

következtében a pszichopedagógiának egy egzakt módon nehezen körülhatárolható 

kompetenciával rendelkező szakemberképzés kihívásaival kell szembenéznie. 

Az utóbbi tíz évben a nemzetközi trendek hatására és a hazai ellátási környezetben 

lezajló változások következtében a pszichopedagógia meghatározása, feladatai is 

megváltoztak, mint ahogy a célcsoport és az ellátási helyszínek is ennek megfelelően 

alakultak. A pszichopedagógia önmeghatározása egy jelenleg is zajló folyamat. Az 
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átgondoláshoz segítséget nyújt a nemzetközi trendek bemutatása, mely a 

pszichopedagógia nemzetközi értelmezését taglalja a különböző országokban. A rövid 

történeti visszatekintés és a jelenlegi öndefiniálás mellett a pszichopedagógusi munka 

jogszabályi környezetének áttekintése hívja fel a figyelmet néhány tisztázandó kérdésre. 

A lehetséges perspektívák felvonultatása a jövőbeli teendőket alapozza meg. 

 

 

Nemzetközi kitekintés – a körülhatárolás nehézségei  

 

A pszichopedagógia, vagy a hasonló tevékenységi kört ellátó gyógypedagógiai 

területek (például érzelmi és viselkedészavarok pedagógiája) pontos fogalmi 

körülhatárolása nem csak hazánkban, de más országokban is nehézséget jelent.  

Magát a pszichopedagógia kifejezést főleg a latin nyelvű országok szóhasználatában 

lehet megtalálni (Moreu & Bisquerra, 2002). Attól függetlenül azonban, hogy a kifejezés 

néhány országban azonos, a tevékenység intézményrendszertől függően más és más 

tartalommal bír, és a képzési rendszer is változatosságot mutat. Santos és munkatársai 

(Santos, Martins, Motta, Oliveira & Andrade, 2012) például Argentína, Brazília és 

Spanyolország pszichopedagógiai képzési rendszerét hasonlították össze, és 

megállapították, hogy míg tartalmilag hasonló területeket érintenek (pedagógia, 

pszichológia, pszichopedagógia, szociális tartalmak), ugyanakkor maguk a képzések 

eltérő képzési szinten elérhetőek – BA vagy posztgraduális –, és a hangsúlyok és az 

arányok is egészen különbözőek. Argentínában például a 40-es évektől pszichológiai 

karon indult hároméves pszichopedagógiai alapképzés tanároknak, azzal a céllal, hogy a 

pszichológiai tudást az iskolai oktatás területén hasznosítani tudják. A képzésben a 

prevenció, tanácsadás, és a tanulási problémák diagnosztizálása és terápiája szerepel. 

Ugyanakkor Spanyolországban két év tanárképzés után következik két év 

pszichopedagógiai képzés, amely két területet ölelhet fel: az iskolai tanácsadásét, és az 

oktatási szakértői munkát. A fentiekből következően a három ország közül Argentínában 

a leghangsúlyosabbak a képzésben a pszichológiai tartalmak, gyakran a hallgatók az első 

két évben a pszichológia szakos hallgatókkal közös kurzusokon tanulnak. A végzést 

követőn, mivel ott a pszichopedagógia önálló szakma, az oktatásban és az 

egészségügyben helyezkedhetnek el.  Spanyolországban a pedagógiai elemek 

dominálják a képzést, és az elhelyezkedés is iskolai és közösségi színtéren jellemző. 

Brazíliában a pszichopedagógia oktatása nemrég tért át a posztgraduális képzési szintről 

az alapképzésre, és a végzett szakemberek az oktatás és az egészségügy területén 

dolgozhatnak. A képzésben a pszichopedagógiai tárgyak vannak túlsúlyban a 

pszichológiai és általános pedagógiai képzési tartalmakkal szemben, azonban a konkrét 

tevékenységi kör nem elég jól meghatározott az országban, és ez okoz problémákat.  

 

Angol és német nyelvterületen általában a pszichopedagógia kifejezés nem, hanem 

csak a részben átfedő viselkedészavarok (Verhaltensstörungen Pädagogik) vagy 

(szociális) érzelmi és viselkedési zavarok (Emotional and Behavioural Disorders – EBD 

/Social, Emotional and Behavioural Disorders/Difficulties – SEBD) pedagógiája kifejezés 

használatos. Bár ezek a megnevezések a célcsoportot valamelyest körülhatárolják, a 



definiálási problémák éppúgy megjelennek, mint a pszichopedagógia esetében. Garner, 

Kauffman és Elliot (2014) például kijelenti, hogy a sajátos nevelési igény
1
 kategóriáin belül 

az érzelmi és viselkedési zavarok területe a legnehezebben meghatározható terület. 

Ennek részben oka, hogy erősen függ mind a kulturális kontextustól (normák eltérése, mi 

számít elfogadható érzelemkifejezésnek, vagy éppen zavaró viselkedésnek az egyes 

területeken, egyes közösségekben és egyes korszakokban), mind a politikai és 

intézményrendszeri adottságoktól (például van-e kötelező iskoláztatás, milyen az 

iskolarendszer, mely viselkedéseket tud kezelni és melyeket szeretne kiszorítani) (Lopes, 

2014). Thomas (2014) azt is kiemeli, hogy míg a többi kategóriában a sajátos nevelési 

igény meghatározásakor többnyire a gyermek szükségletére fókuszálnak, a 

viselkedésproblémák esetén az igény a speciális bánásmódra inkább az iskola szükséglete 

(tudniillik, hogy rend és nyugalom legyen), és a széles körben használt pedagógiai 

megoldások is gyakran iskolaorientált és nem gyermekorientált szemszögből épülnek fel. 

Hozzáteszi, hogy bár a viselkedészavarok meghatározása gyakran nem egyértelmű, az 

érzelmi és viselkedészavarokat kvázi-klinikai kategóriaként
2
 használják az oktatásban, 

ennek minden következményével együtt a gyermekre nézve.  

Angol nyelvterületen az elnevezések folytonos változása – és ezzel a hangsúlyozni 

kívánt lényeges különbségek – is nyomon követhető. Az érzelmi és viselkedészavarokat 

(EBD) felváltotta a szociális, érzelmi és viselkedészavarok (SEBD vagy máshol BESD) 

kifejezés, kiemelve, hogy a szocializációs hátrányokból származó problémák iskolai 

kontextusban jelentős részben átfedésben vannak az érzelmi és viselkedészavar fogalmak 

által lefedett jelenségekkel. A 2014-es angliai Children and Families Act pedig, mellőzve a 

rosszul csengő viselkedészavar kifejezést, a szociális, érzelmi és mentálhigiénés 

nehézségek (Social, Emotional and Mental Health Difficulties, SEMH) kifejezést használja, 

és ezzel a mentálhigiénés nehézségeket először emeli be a sajátos nevelési igény 

kategóriái közé. Norwich & Eaton (2015) ugyanakkor kritizálják, hogy az új kifejezés 

tartalmilag nem különbözik nagyon az előző megjelöléstől, és nem változtat azon a 

problémán, hogy az iskolák számára kényelmetlen, zavaró vagy romboló viselkedésre az 

új megjelölés is éppúgy alkalmazható lesz. Ugyanis a szociális, érzelmi és 

viselkedészavarokkal kapcsolatosan is az volt a legnagyobb probléma, hogy nem volt 

egyértelműen meghatározott, mi tartozik bele, és ez a szociális, érzelmi és mentálhigiénés 

nehézségek esetében sincs másképp.  

Garner, Kauffman & Elliot (2014) szerint ugyan a sajátos nevelési igényen belül az 

egyik legtöbb vitát kiváltó kategória az érzelmi és viselkedészavar, ugyanakkor az érzelmi 

és viselkedészavarral küzdő tanulók a leginkább marginalizáltak a sajátos nevelési igényű 

diákok közül. Achilles és munkatársai (2007) kiemelik, hogy az érzelmi és 

viselkedészavarral élő fiatalok esetében a legnagyobb arányú az iskolából való kimaradás, 

annak minden hátrányos következményével az életben. Mundschenk és Simpson (2014) 

                                                                            
1
  A nemzetközileg elfogadott speciális nevelési szükséglet kifejezés helyett jelen cikkben a magyar 

terminológiát követve a sajátos nevelési igény kifejezést fogjuk használni. Bár vannak jelentésbeli eltérések, 

a vizsgált konceptualizálási nehézségek mindkét terminológia esetén hasonlóak.  

2
  Az érzelmi és viselkedészavarok klinikai definíciói és a közoktatási rendszerek által használt 

meghatározások részben eltérnek egymástól, és az utóbbiak országonként és oktatási rendszerenként is 

eltérőek lehetnek. Ennek részletes elemzésére jelen cikkben nem térünk ki.  



kijelentik, hogy bár az érzelmi és viselkedészavaroknak különböző formái vannak 

(például externalizáló zavarok, hangulatzavarok, pszichózis), de az életvezetés terén 

hasonló nehézségekhez vezetnek: nehézségek a kortárs kapcsolatok és a felnőttekkel 

való kapcsolatok fenntartásában, viselkedésproblémák, az életkornak megfelelő iskolai 

teljesítmény elérésével kapcsolatos nehézségek, az iskola befejezésének nehézsége. 

Általában a tünetek már kora gyermekkorban kezdődnek, és felnőttkori problémákban is 

megmutatkoznak, az egész életet negatívan befolyásolják.  

Landrum és munkatársai (2014) felteszik a kérdést, hogy miért van szükség ezen a 

területen gyógypedagógiai megsegítésre. Elsőként kiemelik, hogy az érzelmi és 

viselkedészavarok olyan extrém, krónikus állapotot jelentenek, amelyek nem reagálnak 

a tipikus beavatkozásokra. Az érintett gyermekek, fiatalok mind a szociális, mind a 

tanulási és kommunikációs képességek terén jelentős hátrányt szenvednek el. A 

viselkedésproblémákon túl az iskolai teljesítmény terén is szignifikáns a lemaradásuk a 

kortársakhoz képest, valamint gyakran vannak problémáik az expresszív és receptív 

nyelvhasználattal is. Reid és munkatársai (2004) metaanalízise alapján az érzelmi és 

viselkedészavarokat mutató tanulók gyakorlatilag az összes tanulmányi területen 

szignifikáns lemaradást mutattak a tipikusan fejlődő csoporthoz képest, de 

legerőteljesebben a matematika és a helyesírás területén. A szerzők kiemelik, hogy az 

eredmények nagyban hasonlítanak a tanulási zavart mutató fiatalok vizsgálati értékeihez, 

az olvasás területét leszámítva, ahol az érzelmi és viselkedészavarral élő gyermekek 

kisebb lemaradást mutattak. Mindezen túl sokan maradnak ki idő előtt az iskolából, 

megfelelő végzettség nélkül, magasabb a körükben a munkanélküliség és a bizonytalan 

állásokban való elhelyezkedés, és sokan kerülnek közülük az igazságszolgáltatási 

rendszer látóterébe az iskolát követően. Összességében tehát az érzelmi és 

viselkedészavarok olyan állapotot eredményeznek, amely az élet számos területén 

akadályozza a társadalmi részvételt. Ahhoz, hogy ezek az akadályok legyőzhetőek 

legyenek, szükség van a gyógypedagógiai támogatásra, amely a magas intenzitású 

instruáláson és visszajelzésen, a kitartóan és következetesen alkalmazott 

beavatkozásokon és a jól strukturált környezet létrehozásán keresztül jelentős hozzáadott 

értéket tud elérni a többségi pedagógia előtt álló lehetőségekhez képest (Landrum et al., 

2014).   

 

 

A hazai pszichopedagógia rövid története
3
 és jelen feladatai 

 

A pszichopedagógia hazai öndefiniálási törekvései történeti folyamatba ágyazottak. 

Megjelenésének gyökerei az 1960-as években keresendők, amikor is egyre 

nyugtalanítóbbá vált a szociális intézmények, többek között a gyermekeket ellátó 

intézmények helyzete, az intézményekben élő gyermekek sorsa. Az addig ki nem 

mondott nehézségek, a szegénység, a mentális problémák, az öngyilkosság, deviancia 

kérdései felszínre kerültek. Elmúlt az a mesterségesen ébren tartott hit, hogy a társadalom 

                                                                            
3
  Köszönettel tartozom Aczél Annának, aki rendelkezésemre bocsátotta szubjektív visszaemlékezéseit a 

pszichopedagógia képzés első időszakának leglényegesebb momentumairól. – K. J. 



fejlődésével, az ország reménybeli gazdagodásával megszűnnek a szociális problémák. 

Egyre több kritika fogalmazódott meg a hazai gyermekvédelemmel szemben, a 

szakemberek szembesültek azzal, hogy folyamatosan nő azoknak a száma, akikkel 

foglalkozni kell az államnak. 1968-ban a fővárosi nevelőotthonok továbbfejlesztése 

keretében speciális intézeteket hoztak létre, illetve ilyen célra alakítottak át 

intézményeket. Ez az intézkedés felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire nincsenek 

szakképzett emberek ezekben az intézetekben, az ott dolgozóknak szinte semmilyen 

előképzettségük nem volt a sérült, speciális problémákkal küzdő gyermekek segítésére. 

Tanárok és zömében képesítés nélküli szakemberek dolgoztak a gyerekotthonokban, 

persze megvolt ennek is az ideológiája, arra hivatkoztak, hogy a vérszerinti szülőknek 

sincs végzettségük, elég szeretni a gyermekeket. Erre az időre tehető az addig teljesen 

elzárt nevelőotthonok lassú nyitása, a gyermekek intézeten kívüli iskolalátogatása. 

Nyilvánvaló lett, hogy a benti, zárt élet után nem tudnak beilleszkedni a kinti világba, 

képtelenek a kikerülő fiatalok a külső iskolák elvárásainak megfelelni. Mindezek 

felgyorsították annak az igénynek a megjelenését, hogy legyen speciális képzés a 

gyermekvédelemben, ezen belül is a gyermekotthonokban dolgozóknak (Aczél, 2017).  

Ezeknek a kihívásoknak a hatására 1968-ban elindult a Gyógypedagógiai Tanárképző 

Főiskolán levelező képzés keretében a nevelőtanári szak, ahova nevelőotthonok vezetői, 

leendő vezetői, dolgozói jelentkeztek, hogy elsősorban ők kapjanak speciális képzést arra 

a területre, ahol évek óta dolgoznak. A szak akkor még nem volt önálló, az 

Oligofrénpedagógiai Tanszék egyik csoportjaként működött, vezetője Murányi Kovács 

Endréné pszichológus volt, aki Aczél Annával és Kalmár Erzsébettel együtt indította el a 

csoport munkáját. 1973-ra döntött úgy a főiskola vezetése, hogy a levelező tanszéki 

csoport nappali szakként működjön tovább. Hosszan gondolkoztak a tanszék lehetséges 

nevén. Általánosabb nevet kerestek, mint például a nehezen nevelhető gyermekek 

pedagógiája szak, mert általánosabbak voltak a problémák is. Miután Murányi Kovács 

Endrénének és Kozmutza Flóra főigazgatónak is francia példáik voltak, ezért a 

Franciaországban elfogadott pszichopedagógia nevet találták a legmegfelelőbbnek. Nem 

volt egyszerű sem a név, sem a tanszék elfogadtatása, bár segítséget jelentett, hogy olyan 

tekintélyes szakemberek, mint Mérei Vera vagy Lányiné Engelmayer Ágnes támogatták a 

frissen alapított szak törekvéseit. Az induló nappali képzés műhely volt, és ismerkedés a 

gyermekvédelem világával, illetve helykeresés a főiskola szervezetében. Könnyebbséget 

jelentett, hogy a főigazgató szívén viselte a szak ügyét, és hogy Gordosné dr. Szabó Anna 

is segített az indulásnál. Megmaradt mindenkinél kötelező szaknak az 

oligofrénpedagógia, és mellette párosításként a pszichopedagógia. Dobos László, az 

akkori új miskolci gyerekváros igazgatója, aki maga is gyógypedagógus volt, sokat 

dolgozott azon, hogy megalakuljon a pszichopedagógiai szakosztály a Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesületén belül (Aczél, 2017). A képzéssel tágult a lehetséges 

felhasználói területek köre is, a nevelőotthonokon, nevelőintézeteken és egyéb 

gyermekvédelmi intézményeken kívül a nevelési tanácsadók, a kórházak 

gyermekosztályai, a gyermekklinikák gyermekideggyógyászati, belgyógyászati osztályai 

szolgáltattak terepet a pszichopedagógusi feladatokhoz (Volentics, 2001). Idővel a 

Pszichopedagógia Tanszék egyre inkább az inadaptáció kialakulására, tüneteire, 

kezelésére fordította figyelmét.  



1980-ban Murányi Kovács Endréné nyugdíjba vonulása után Aczél Anna, majd 1983-

tól Volentics Anna vette át a tanszék vezetését, akinek munkássága bő két évtizeden 

keresztül meghatározó módon fémjelezte a pszichopedagógia történetét. A gyakorlatban 

dolgozó gyógypedagógusok gazdag tapasztalatai, az általuk kidolgozott módszerek is 

hatottak a gyógypedagógia fejlődésére. A pszichopedagógián belül az ún. korrekciós 

szemlélet megteremtése a közoktatásban dolgozó tanítók, tanárok, óvodapedagógusok 

érdeklődését is felkeltette, hiszen a mindennapokban az érintett gyermekek teljesítmény- 

és magatartászavarai komoly kihívás elé állították őket (Rózsáné Czigány és Vargáné 

Molnár, 2013).  

A pszichopedagógiai tevékenységen belül a diagnosztizáló, korrekciós, gondozó, 

foglalkoztató és reszocializáló pszichológiai és pedagógiai elemek maradtak meg, bár 

eltérő színtereken, de elsősorban a nehezen nevelhetők és inadaptáltak csoportjára 

fókuszálva. A beilleszkedési, magatartási és tanulási zavart mutató, nehezen nevelhető 

gyermekek esetében a megelőzés és a segítő-irányító nevelés három alcsoportra 

bontható: a korrigáló nevelés (a szocializáció során kialakult eltérések  helyrehozása: 

interperszonális kapcsolatok rendezése, az önértékelési zavarok helyrehozása, 

énerősítés, stb.), a kompenzáló nevelés (tartós hiány csökkentésére, illetve pótlására 

irányuló tevékenység, preventív céllal) és a támogató nevelés (átmeneti problémák miatt 

nehezebb helyzetbe került családok, illetve gyermekek és fiatalok gyógyító-nevelése). Az 

inadaptált gyermekek és fiatalok gyógyító nevelése hasonlóan szintén három 

tevékenységformában valósul meg: a reszocializáció során a fő feladat többek között a 

hibás, primer szocializáció kijavítása, a tanulásban elmulasztottak pótlása, a normális 

életrendhez szoktatás. Az utógondozás (pártfogás) célja a reszocializáció eredményeinek 

megtartása, valamint a szabadulás utáni rehabilitáció. Az átnevelés alapfeladata a 

gyermekek és fiatalkorúak szomatikus állapotának rendezése, a pszichés traumák 

feldolgozásának segítése, az én erősítése, reális önértékelés kialakítása (Volentics, 1989 

idézi Rózsáné Czigány és Vargáné Molnár, 2013). 

Az eltelt évek alatt némileg változott a használatos terminológia (pl. az inadaptált 

kifejezés vagy a teljesítményzavar lassan kikopik a fogalomtárból), és a pszichopedagógia 

önmeghatározása is egy evolúciós folyamaton megy keresztül. Jelenleg a képzési és 

kimeneti követelmények alapján a pszichopedagógia szakirányon a gyógypedagógus 

tudása a tanulási, érzelmi és viselkedészavarok kezelésére, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók, illetve a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok gyógypedagógiai megsegítésére irányul.
4
 A 

feladataiban kompetenciaátfedések azonosíthatóak más gyógypedagógiai 

szakirányokéval, illetve társszakmákkal, ezek az átfedések a jövőben tisztázásra 

szorulnak. A pszichopedagógus munkájában egyre nagyobb hangsúlyt kap a prevenció 

és a gyermekre, fiatalra, valamint családjára irányuló interdiszciplináris team szemlélet. A 

pszichopedagógusi feladatvégzés színterei köznevelési, szociális, gyermekvédelmi, 

gyermekjóléti, egészségügyi ellátást nyújtó intézményekben egyaránt megtalálhatók.  

                                                                            
4
  18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és 

kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 

képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 



A pszichopedagógus feladatai a célcsoport és az ellátási színtér dimenziói mentén az 

alábbiakban foglalhatóak össze:  

 érzelmi és személyiségfejlődési zavarok esetén a terápiát kiegészítő, azt támogató 

fejlesztő tevékenység, valamint pszichoterapeuta végzettséggel rendelkező 

gyermekpszichiáter/pszichiáter és klinikai szakpszichológus irányítása mellett 

végzett koterápiás feladatok ellátása javítóintézeti nevelésben részesülő 

gyermekek, és utógondozásban ellátott gyermekek, fiatalok, illetve 

büntetésvégrehajtási intézményekben élő fiatalok fejlesztése, nevelése, 

reszocializációja; 

 a viselkedési/magatartási és/vagy tanulási zavarokkal
5
, illetve a magatartási, 

beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő, továbbá mindezek által 

veszélyeztetett gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai szűrése, 

állapotmegismerése, fejlesztése, nevelése a köznevelési, a szociális, a 

gyermekjóléti, a gyermekvédelmi és az egészségügyi intézményekben; 

 a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint krónikus 

beteg és pszichiátriai beteg gyermekek, fiatalok preventív ellátása, fejlesztése, 

nevelése, a köznevelési, a szociális, a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi és az 

egészségügyi intézményekben. 

 

 

Hazai jogszabályi környezet
6
 

 

A pszichopedagógus alkalmazásának helyszíneit, feltételeit, az általa betölthető 

munkaköröket elsősorban ágazati alaptörvények és végrehajtási rendeleteik 

szabályozzák: 

 A köznevelés területén a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról magában 

foglalja, hogy milyen munkakörökben alkalmazhatóak a pszichopedagógusok az 

óvodákban, az iskolákban (középiskolákban, kollégiumokban) és a pedagógiai 

szakszolgálati színtéren.  

 Szociális területen az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról és az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 

 A gyermekvédelem területén a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes 

                                                                            
5.  A 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az SNI egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriájába a 

súlyos tanulási, magatartásszabályozási és figyelemzavart sorolja. Esetünkben a DSM-V. felosztását követjük. 

6
  Köszönöm dr. Kiss Lászlónak a jogszabály elemzéshez fűzött értékes észrevételeit. – K. J. 



gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 Az egészségügyi ágazatban az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és a 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről. 

Ezentúl további miniszteri és kormányrendeletekben találunk kitételeket a betölthető 

munkakörökre vonatkozóan. A továbbiakban áttekintést nyújtunk a különféle ágazati 

irányítás alá tartozó intézményekben a pszichopedagógus által betölthető 

munkakörökről. Az 1. számú táblázat az ellátási területeket, az ellátási helyszíneket, a 

betölthető munkaköröket, az elvárt szakképzettséget és a jogszabályi forrást tartalmazza. 

Az elvárt szakképzettségnél csak az került feltüntetésre, ha pszichopedagógusi és/vagy 

gyógypedagógusi kompetenciával betölthető a munkakör.    

 

A jogszabályok áttekintése során a pszichopedagógus által betölthető munkakör és a 

hozzá tartozó szakképzettség vonatkozásában ellentmondásokat tapasztalunk. Elsőként 

olyan pontatlanság figyelhető meg a végzettségek és szakképzettségek használata 

tekintetében, amely a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi területeken 

feltételezhetően a gyógypedagógiai képzésről való tudás hiányosságaiból fakadhat.  

Jellemzően az érintett területekhez kötött jogszabályok szétválasztják a 

pszichopedagógiai és a gyógypedagógiai szakképzettséget, ezért több munkakör 

betöltésénél mindkettőt opcionálisan felsorolják. Például a család- és gyermekjóléti 

szolgálatnál a családsegítő munkakör, a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 

rehabilitációs célú lakóotthonában a vezető pedagógusi munkakör mindkét 

szakképzettséggel betölthető, ugyanígy a gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályon, ahol 

ráadásul a szakképzettséget és munkakört nem is választják szét egymástól (lásd 1. 

táblázat). Úgy tűnik, az említett ágazati területeken nem tudják pontosan, hogy a nevezett 

kompetenciát a gyógypedagógiai képzésben lehet elsajátítani. Az is megfigyelhető, hogy 

az egészségügyi jogszabályok a logopédiát is teljesen elkülönülten kezelik a 

gyógypedagógiától, és egyes munkakörök kapcsán a pszichopedagógus/gyógy-

pedagógus/logopédus szakképzettséget ekvivalensnek tekintik.
7
  

A munkakör és a szakképzettségi elvárások más vonatkozásban is tisztázatlanságot 

mutatnak. Különösen a fejlesztő pedagógusi munkakör esetében, amely a köznevelés 

területén, illetve a szociális és gyermekvédelmi szakellátásban kerül említésre, a hozzá 

rendelt végzettségek és szakképzettségek azonban különbözőek. A köznevelés területén 

óvodai, iskolai színtéren és a pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadásában 

foglalkoztatható fejlesztő pedagógus. A fejlesztő pedagógusi munkakört ezekben az 

esetekben betöltheti bármely pedagógus, aki a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) 

nehézségeket mutató gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni 

foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséget. 

Ugyanakkor meghatározott végzettségű és szakképzettségű gyógypedagógusok további 

szakképzettség nélkül is betölthetik ugyanezt a munkakört, így a logopédusok vagy a 

                                                                            
7
  60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről, 2. melléklet 



tanulásban akadályozottak pedagógiája, illetve oligofrénpedagógia szakirányon 

(korábban: szakon) végzettek mellett a pszichopedagógusok is.
8
 A szociális szakellátás 

intézményeiben alkalmazható fejlesztő pedagógus esetében annyiban hasonló a helyzet, 

hogy ott a munkakör fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus 

szakképzettséggel szintén betölthető, mellettük azonban számos más szakképzettségű 

szakember is megjelenik opcionálisan a palettán, például gyógytornász, 

gyógytestnevelő.
9
 Ugyanakkor a gyermekvédelmi szakellátáshoz tartozó 

gyermekotthonban fejlesztő pedagógus szakképzettség nem feltétel, de a 

gyógypedagógus és emellett differenciálatlanul többféle végzettségű és szakképzettségű 

szakember igen.
10

 Úgy tűnik, a két utóbbi ágazati területen nem konzekvensen 

alkalmazzák a köznevelés által használt fogalmat, a szakember feladatait eltérően 

értelmezik, fontos lenne ennek tisztázása.  

Ami esetünkben lényeges kiindulási pont, hogy a szakirányú továbbképzésben 

szakképzettséget szerzett pedagógus tudástartalma eltér az érintett 

gyógypedagógusokétól, szűkebben a pszichopedagógusétól, emiatt nem szerencsés 

ugyanarra a feladatra szerződtetni őket. Érdemes lenne egyértelműbbé tenni, hogy a 

munkakör és a szakképzettség nem ugyanaz, és a kétféle szakképzettségű szakembernek 

más a tudása. További problémák is azonosíthatóak azonban a munkakör-szakképzettség 

kapcsán. Mivel jelenleg a jogszabály alapján a sajátos nevelési igényű (SNI) és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget mutató gyermekek ellátása két külön 

munkakörbe tartozik (gyógypedagógus ill. fejlesztő pedagógus), így hiába van a 

pszichopedagógiának (és egyes más szakirányos gyógypedagógusoknak) kompetenciája 

mindkét területen, a jelen gyakorlat szerint egy adott státuszból nem lehetséges mindkét 

célcsoportot ellátni. Amennyiben egy helyszínen sajátos nevelési igényű, valamint 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget mutató gyermekeket is ellát, a jogszabály 

alapján mindkét munkakört be kellene töltenie, ami feltételezhetően a helyi gyakorlatban 

nehézséget okoz.  

 

Egy másik aspektusból is érdemes megközelíteni a pszichopedagógus megjelenését a 

különböző ellátórendszerekben. Úgy tűnik, a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 

és az egészségügyi területen más-más szereppel ruházzák fel a pszichopedagógust. A 

gyermekvédelmi jogszabályokban több helyen a munkakör nem illeszkedik a 

pszichopedagógus jelenlegi tudásához, például a családgondozó vagy az esetmenedzser 

esetében. Erre a szakirány nem képez, valószínűleg a tudásra alapozva a helyi 

gyakorlatból sajátítják el a szakemberek a munkakör betöltéséhez szükséges 

tapasztalatokat. Mindenesetre nem az általuk választott és tanult szakmát űzik. Az is egy 

elgondolkodtató jelenség, hogy a fogyatékos személyeket ellátó intézményekben nem, 

ám a pszichiátriai és addiktológiai nappali ellátásban, rehabilitációs és ápoló-gondozó 

                                                                            
8
  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 3. melléklet és a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a 

pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 6. melléklet 

9
  1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről, 3. melléklet 

10
  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 2. melléklet 



intézményekben mentálhigiénés szakembernek számít a pszichopedagógus. A 

gyermekvédelmi szakellátásban pedig pszichológiai tanácsadóként is megjelenik (lásd 1. 

táblázat). 

Még egy jelenséggel találkozunk a jogszabályi áttekintés kapcsán, amely éppen az 

előzőekkel ellentétben, nem más tudást vár el a pszichopedagógustól, mint amelyre a 

felsőoktatás képzi őt, hanem éppen ellenkezőleg, nem kerül megnevezésre bizonyos 

intézmények, munkakörök esetében az ő végzettsége és szakképzettsége, pedig a képzést 

megkapja az adott munkakör betöltéséhez.  Így az egészségügyi ellátásban a pszichiátriai 

és az addiktológiai ellátóhelyeken kívül ismeretlen okból a reumatológiai osztály, ahol 

megjelenik a pszichopedagógusra való igény, miközben a gyermekellátás krónikus 

osztályainál fel sem merül, ahol pedig javasolt lenne, legalább ajánlott szinten a 

pszichopedagógus alkalmazása (kardiológia, nefrológia, hematológia, onkológia stb.) A 

gyermekvédelmi szakellátást tekintve több munkakör esetében, például a gyermekek 

átmeneti otthonában és a gyermekotthonban foglalkoztatott nevelő, vagy a helyettes 

szülői hálózatban megjelenő helyettes szülői tanácsadó, a nevelőszülői hálózatban 

dolgozó nevelőszülői tanácsadó munkakör betöltéséhez ugyan pedagógus 

szakképzettséget is megnevez a jogszabály, de ezt nem részletezi, ebben az esetben akár 

konkrétan megnevezésre kerülhetne a pszichopedagógus. Egy nemrég, az EFOP 1.9.5 A 

kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése című projektben lezajlott kutatás 

feltérképezte a gyermekvédelmi és a szociális szakellátásban az eltérő, megkésett 

fejlődésű, illetve krónikus beteg, 0-6 év közötti gyermekek helyzetét. Ebből kiderül, hogy 

a nevelőszülői hálózatban ugyan nem kötelező, csak ajánlott gyógypedagógus 

alkalmazása (fejlesztő pedagógus úgyszintén), viszont éppen ezeknek a szakembereknek 

a hiánya okoz legnagyobb gondot az ellátásban (Czibere, Gyarmati és Rácz, 2017).  
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terápiás segítő pszichopedagógus 

Pszichiátriai betegek 

ápoló-gondozó 

otthona, átmeneti 

intézménye, 

rehabilitációs 

intézménye, 

rehabilitációs célú 

lakóotthona 

mentálhigiénés 

munkatárs 

pszichopedagógus 

Szenvedélybetegek 

nappali ellátása 

terápiás segítő pszichopedagógus 

Szenvedélybetegek 

ápoló-gondozó 

otthona, átmeneti 

intézménye, 

mentálhigiénés 

munkatárs 

pszichopedagógus 
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  Súlyosan fogyatékos személyeket ellátó csoportban 



rehabilitációs 

intézménye, 

rehabilitációs célú 

lakóotthona 

Szociális igazgatási 

terület, a szociális 

területen működő 

egyházi jogi 

személy, civil 

szervezet, 

alapítvány, 

közalapítvány, 

közhasznú társaság, 

egyéni vagy társas 

vállalkozás 

ellátottjogi 

képviselő 

gyógypedagógus 1993. évi III. 

törvény 

a szociális 

igazgatásról és 

szociális ellátá-

sokról, 94/K §. 

 

381/2016. (XII. 

2.) Korm. 

rendelet 

az Integrált 

Jogvédelmi 

Szolgálatról 

Gyermekjó-

léti és 

gyermekvé- 

delmi 

ellátási 

formák  

Bölcsőde gyógypedagógus gyógypedagógus 1997. évi XXXI. 

törvény 

a gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról, 15. §, 

82.§ 

 

15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

intézmények, 

valamint 

személyek 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről, 2. 

melléklet 

 

257/2000. (XII. 

26.) Korm. 

rendelet 

a 

közalkalmazotta

k jogállásáról 

szóló 1992. évi 

XXXIII. 

törvénynek a 

szociális, 

Család- és 

gyermekjóléti 

szolgálat  

magasabb 

vezető/vezető  

pszichopedagógus 

családsegítő pszichopedagógus 

gyógypedagógus 

Család- és 

gyermekjóléti 

központ 

magasabb 

vezető/vezető 

pszichopedagógus 

gyógypedagógus 

esetmenedzser pszichopedagógus 

gyógypedagógus 

tanácsadó pszichopedagógus 

gyógypedagógus 

Alternatív 

napközbeni ellátás 

 pszichopedagógus 

Gyermekek átmeneti 

otthona 

családgondozó pszichopedagógus 

pszichológiai 

tanácsadó 

pszichopedagógus 

Családok átmeneti 

otthona 

családgondozó pszichopedagógus 

gyógypedagógus 

pszichológiai 

tanácsadó 

pszichopedagógus 

fejlesztő 

pedagógiai 

tanácsadó 

gyógypedagógus 

Speciális 

gyermekotthon 

gyógypedagógus/ 

fejlesztő 

pedagógus 

 

Gyermekotthon és 

kizárólag 

menekültként 

elismert, kísérő 

nélküli kiskorúakat 

ellátó 

gyermekotthon 

gyógypedagógus/ 

fejlesztő 

pedagógus 

 



Lakásotthon gyógypedagógus  valamint a 

gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi 

ágazatban 

történő 

végrehajtásáról 

Különleges 

gyermekotthon 

gyógypedagógus  

Megyei/fővárosi 

gyermekvédelmi 

szakértői bizottság 

vezető gyógypedagógus 

Gyermekotthon gyógypedagógus gyógypedagógus 

fejlesztő 

pedagógus 

gyógypedagógus 

Területi 

gyermekvédelmi 

szakszolgálat 

gyógypedagógus gyógypedagógus 

Javítóintézet intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

javítóintézeti 

otthonvezető 

pszichopedagógus 1/2015. (I. 14.) 

EMMI rendelet a 

javítóintézetek 

rendtartásáról 

gyógypedagógus gyógypedagógus 

pszichopedagógus 

  gyermekvédelmi 

szakértő 

gyógypedagógus 

(különösen 

pszichopedagógus) 

25/2009. (XI. 13.) 

SZMM rendelet 

az Országos 

Gyermekvédelmi 

Szakértői 

Névjegyzékről és 

az Országos 

Szociálpolitikai 

Szakértői 

Névjegyzékről 

 Gyermekjóléti 

alapellátási és 

gyermekvédelmi 

szakellátási, illetőleg 

a gyermekvédelmi 

vagy gyámügyi 

igazgatási terület, a 

gyermekvédelem 

területén működő 

egyházi jogi 

személy, civil 

szervezet, 

alapítvány, 

közalapítvány, 

közhasznú társaság, 

egyéni vagy társas 

vállalkozás, 

 

 

gyermekjogi 

képviselő 

gyógypedagógus 

pszichopedagógus 

1997. évi XXXI. 

törvény 

a gyermekek 

védelméről és a 

gyámügyi 

igazgatásról, 

11/A §, 11/B § 

 

15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet a 

személyes 

gondoskodást 

nyújtó 

gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 

intézmények, 

valamint 

személyek 

szakmai 

feladatairól és 

működésük 

feltételeiről, 2, §, 



2/C §, 126/a. §, 

126/B. §,  

 

381/2016. (XII. 

2.) Korm. 

rendelet az 

Integrált 

Jogvédelmi 

Szolgálatról 

Egészségügy Gyermek- és 

ifjúságpszichiátriai 

osztály 

 pszichopedagógus/ 

gyógypedagógus 

60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet 

az egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtásához 

szükséges 

szakmai 

minimumfeltétele

k-ről, 2. melléklet 

Gyermek- és 

ifjúságpszichiátriai 

járóbeteg 

szakrendelés és 

gondozás 

 pszichopedagógus/ 

gyógypedagógus 

Gyermek- és 

ifjúságpszichiátriai 

(GYIP) rehabilitációs 

osztály 

 pszichopedagógus 

gyógypedagógus/ 

 

Gyermek- és Ifjúsági 

Addiktológiai 

Rehabilitációs 

Intézet fekvőbeteg 

szakellátás 

 pszichopedagógus/ 

gyógypedagógus/ 

 

Pszichiátriai 

rehabilitáció 

járóbeteg 

szakrendelés 

 gyógypedagógus 

(pszichopedagógus

) 

Addiktológiai 

járóbeteg 

szakrendelés 

 gyógypedagógus/ 

pszichopedagógus 

Addiktológiai 

Rehabilitációs 

Intézet 

 gyógypedagógus/ 

pszichopedagógus 

Reumatológiai 

osztály 

 pszichopedagógus 

 Egészségügyi 

igazgatási terület, az 

egészségügyi 

területen működő 

egyházi jogi 

személy, civil 

szervezet, 

alapítvány, 

közalapítvány, 

közhasznú társaság, 

egyéni vagy társas  

betegjogi 

képviselő 

gyógypedagógus 1997. évi CLIV. 

törvény 

az 

egészségügyről, 

30.§ 

 

60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet 

az egészségügyi 

szolgáltatások 

nyújtásához 

szükséges 

szakmai 



minimumfeltétele

k-ről 

 

381/2016. (XII. 

2.) Korm. 

rendelet 

az Integrált 

Jogvédelmi 

Szolgálatról 

1. táblázat: A különböző ágazati színtereken pszichopedagógus szakképzettséggel 

 

Összefoglalás, javaslatok 

 

A nemzetközi szakirodalmak jelentős része hivatkozik konceptualizálási 

nehézségekre. Magának a kategóriának a szükségességét is gyakran indokolják a 

zavartalan tanítási folyamat és a társak tanuláshoz való jogának biztosításával, és ritkábban 

az érzelmi és viselkedészavart mutató gyermek számára megfelelően személyre szabott 

tanuláshoz való jogának a biztosításával – ugyanakkor az érzelmi, beilleszkedési és 

mentálhigiénés problémák önmagukban is nehézséget okozhatnak, és a gyermeknek 

legalább annyira szükséglete, hogy az iskola ne tegyen hozzá ezekhez a nehézségekhez 

(vagy akár vegyen el belőle annyit, amennyi a kompetenciakörébe tartozhat).  

Nem az a megfelelő kérdés, hogy kinek kellene ellátnia a gyermekeket és kit kellene 

kizárni belőle, hanem hogy milyen színvonalú ellátás biztosítható egyáltalán bármelyik 

intézményrendszerben (egészségügy, gyermekvédelem, oktatás), ha az ellátást nyújtó 

szakemberek nincsenek felkészítve az adott célcsoport valós szükségleteire, és nincsenek 

tisztában az arra adható szakszerű, professzionális válaszokkal. Amelyek léteznek, hiszen 

a nemzetközi irodalom számos evidenciaalapú, bizonyítottan hatékony programot ismer, 

és a sor tovább bővíthető a nemzetközi és magyarországi jó gyakorlatok hatékonyságának 

mérésével. Ezeknek a lehetőségeknek a figyelmen kívül hagyása ellentétben áll a 

gyermekek mindenekfelett való érdekének elvével. A célcsoport szükségleteinek 

diverzitására pedig a team munka megfelelőbb eszköz lehet.  

Az érzelmi és viselkedészavart mutató, pszichés problémákkal küzdő, traumatizált, 

családpótló ellátásban részesülő, krónikus betegséggel küzdő vagy hosszas kórházi 

ellátásra szoruló, mélyszegénységben élő stb. gyermekek oktatása, nevelése, gondozása 

és támogatása éppúgy tartalmaz specifikus szakpedagógiai feladatokat, mint ahogy a 

szociális, orvosi vagy pszichológiai ellátásuk is szakkompetenciához kötött. Annak a 

mérlegelése, hogy ezek a szakpedagógiai feladatok egy adott korban, egy adott 

ellátórendszeren belül mely szakember(ek) kompetenciaköréhez rendelődnek, fontos és 

releváns kérdéseket vet fel mind önmagában, mind az újra és újra előforduló 

intézményrendszeri változásokhoz kötődően. Az azonban nem lehet kérdés, hogy ezen 

összetett problémákra és szükségletekre megfelelően specializált pedagógiai, 

szakpedagógiai megoldásokra is szükség van, nem kiváltva az ellátórendszer többi 

tagjának szolgáltatásait, de nem is a hátterébe szorulva. A gyermekek fejlődése, 



„nevelődése”, szocializálódása, tanulása folyamatos, nem megállítható, és éppen a 

sérülékenységük folytán a fenti csoportokba tartozó gyermekeknél különös jelentősége 

van annak, hogy az oktatásuk, nevelésük kellően személyre szabott, jól tervezett és 

hatékony-e, vagy alárendelődik az egyéb problémáknak, és így nem jelent a számukra 

jelentős előnyt vagy erőforrást.  

A pszichopedagógia előtt még számos kihívás áll. Az intézményrendszer átalakulása, 

és az ezzel párhuzamosan megváltozott és folyamatosan változó törvényi háttér miatt 

szükséges a pszichopedagógus alkalmazási lehetőségeinek felülvizsgálata, a párhuza-

mosságok, illetve az egymást kizáró, logikailag nem megfelelő megjelenítések korrekció-

ja, a pszichopedagógus szerepének, nevelői, fejlesztői, prevenciós feladatköreinek 

egyértelműbb megjelenítése. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán bevezetett 

új tantervvel kapcsolatban már elkezdődött a képzési anyagok frissítése. A cél az, hogy a 

képzés a legújabb kutatási eredményekre, a korszerű pedagógiai módszerekre, hazai és 

nemzetközi jó gyakorlatokra és evidenciaalapú programokra épüljön. A képzésfejlesztés 

azonban folyamatos, hiszen a tudomány és a pedagógia fejlődése is folyamatos.  

A definiálási nehézségek meghaladásához további kutatómunka és széleskörű 

egyeztetések szükségesek mind szakmán belül, mind a társszakmák képviselőivel. Ezzel 

párhuzamosan szükséges a pszichopedagógia korszerű tevékenységének széles körű 

megismertetése a szakmai és szakmán kívüli közvéleménnyel is. Ugyancsak fontos a 

különböző képzési helyekkel a szakmai tartalom összehangolása és a társszakmákkal való 

együttműködés a kompetenciák tisztázásában és lehatárolásában. Ezekhez a 

folyamatokhoz feltehetően serkentőleg fog hozzájárulni az EFOP 1.9.5 A kora 

gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése program, amely nem csak a különböző 

gyógypedagógiai képző intézmények képviselőit, de más szakterületek 

(kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, 

pszichológus) felsőoktatási képző intézményeinek delegáltjait rendszeresen ülteti le 

egymással az elkövetkezendő három évben, hogy többek között a kompetenciák 

lehatárolásában, az általuk oktatott tudástartalmak egymás általi megismertetésében, az 

interdiszciplináris team tevékenységnek, a támogató családközpontú gondolkodásnak 

már a graduális képzésben megjelenő összehangolási törekvéseiben tegyenek 

előrelépéseket.  
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