
A Zala megyei pedagógiai szakszolgálatok működési körzete a 2022/2023. tanévre vonatkozóan 

Az intézmény 
megnevezése 

Telephely 
kód 

Intézmény/ 
tagintézmény 

települése 

Pontos cím Működési 
terület 

Szakszolgálat 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat (202806) 

002 Zalaegerszeg 8900 
Zalaegerszeg,  
Apáczai Csere János tér 5. 

Zala megye - szakértői bizottsági tevékenység 
- továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás 
  

 
Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Zalaegerszegi 
Tagintézménye 

001 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Apáczai 
Csere János tér 5/a. 

Zalaegerszeg 
 
 
 
 
 
 
 
 

- szakértői bizottsági tevékenység 
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés, gondozás 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- konduktív pedagógiai ellátás, 
- gyógytestnevelés 
- iskolapszichológiai ellátás 
- óvodapszichológiai ellátás 
- kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása 
- kiemelten tehetséges tanulók 

gondozása 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Zalaegerszegi 
Tagintézményének 
Telephelye 

003 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg,  
Béke ligeti utca 6. 

- logopédiai ellátás 
- konduktív pedagógiai ellátás 
- gyógytestnevelés 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Nagykanizsai 
Tagintézménye 

005 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa,  
Rózsa út 9. 

Nagykanizsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- szakértői bizottsági tevékenység 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás 
- gyógytestnevelés 
- iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 
- kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása 



 
 
 

- kiemelten tehetséges tanulók 
gondozása 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás 

- konduktív pedagógiai ellátás 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Nagykanizsai 
Tagintézményének 
Telephelye 

006 Becsehely 8866 Becsehely, 
Kossuth Lajos utca 45. 

- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 

 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Keszthelyi 
Tagintézménye 

013 Keszthely 8360 Keszthely, 
Lovassy utca 8. 

Keszthely 
 

 

- szakértői bizottsági tevékenység 
- nevelési tanácsadás 
- iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 
- a kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Keszthelyi 
Tagintézményének 
Keszthelyi Telephelye 

008 Keszthely 8360 Keszthely,  
Zöldmező utca 2. 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás 

- logopédiai ellátás 
- konduktív pedagógiai ellátás 
- gyógytestnevelés 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Keszthelyi 
Tagintézményének Hévízi 
Telephelye 

009 Hévíz 8380 Hévíz,  
Kossuth Lajos utca 2. 

- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Lenti 
Tagintézménye 

 
011 

 
Lenti 

 
8960 Lenti,  
Béke út 71. 

 
Lenti 

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai  

- fejlesztés és gondozás 
- logopédiai ellátás 
- konduktív pedagógiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- nevelési tanácsadás 
- szakértői bizottsági tevékenység 
- a kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása 
- iskolapszichológiai, 

óvodapszichológiai ellátás 



Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat 
Zalaszentgróti 
Tagintézménye 

015 Zalaszentgrót 8790 Zalaszentgrót,  
Batthyány u. 15. 

Zalaszentgrót - gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás 

- gyógytestnevelés 
- iskolapszichológiai ellátás 
- kiemelten tehetséges gyermekek 

gondozása 
- kiemelten tehetséges tanulók 

gondozása 
- konduktív pedagógiai ellátás 
- logopédiai ellátás 
- nevelési tanácsadás 
- szakértői bizottsági tevékenység 
- óvodapszichológiai ellátás 

 

Zala Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Letenyei 
Tagintézménye 

014 Letenye 8868 Letenye, Bajcsy-
Zsilinszky utca 2 

Letenye - gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozás 

- szakértői bizottsági tevékenység 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- konduktív pedagógiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- iskolapszichológiai ellátás 
- a kiemelten tehetséges gyermekek, 

tanulók gondozása 
- óvodapszichológiai ellátás 

 

 

 


