
 
 

 

1 
 

Hatósági ügytípusok 

 

 

1. A sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggő eljárás 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 42. § (1) alapján az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás 

keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési 

igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. 

 

Az eljárás megindítására jogosultak köre:  

 

Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, 

illetve a szakértői bizottság eljárásával. 

 

Az eljárás megindítását köteles kérni 

 

a) a nevelési-oktatási, a szakképző a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy 

a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a 

kérelmet nem írja alá, 

b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás 

ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői 

véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet, 

c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték 

a vizsgálat eljárási szabályait, 

d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján 

a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be. 

 

A hatáskörrel rendelkező szerv:  
 

A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy 

gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján 

gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Az illetékes tankerületi 

központ dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal 

összefüggésben. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt 

nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében 

szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 

 

Az illetékes tankerületi központ közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, 

illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben. 

 

Az eljárásra illetékes tankerületi központ: 

 

Az eljárásra az a tankerületi központ illetékes, amelynek a működési területén a gyermek, 

tanuló lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, a gyermek, tanuló 

tartózkodási helye található. 

 

Ha a gyermeket, tanulót a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a tankerületi 

központ illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg. 
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Ügyintézési határidő:  

 

A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a szakértői 

bizottságot. A tankerületi központ a döntés egy példányát a döntés véglegessé válását követő 

nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői 

bizottságnak. 

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügyfelet megillető jogok és kötelezettségek: 

 

A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a 

társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. Az utazási utalvány kiállítására a háziorvos, illetve 

a házi gyermekorvos jogosult az utazás megkezdése előtt, az utalvány hátoldalán a megjelenés 

igazolására pedig a szakértői bizottság vezetője jogosult a vizsgálaton történő megjelenéskor.  

A megjelenést követően a lakóhely szerinti egészségbiztosítóhoz kell benyújtani a 

szabályszerűen kiállított, az igénylő által kitöltött, aláírt utazási utalványt és a menetjegyeket. 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 11.§ (6) bekezdése alapján a korai fejlesztést és gondozást, 

a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet 

végző szakértői bizottság vezetője jogosult. Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni 

azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott 

szolgáltatás igénybevétele indokolt. Az utazási költséghez nyújtott támogatás legkorábban attól 

a naptól állapítható meg, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott 

szolgáltatás igénybevétele indokolt, azzal, hogy abban az esetben vehető igénybe az utazási 

utalványon feltüntetett időponttól az utazási költségekhez nyújtott támogatás, ha az utazási 

költségtérítés iránti kérelem benyújtására az utazási utalvány kiállításától számított 6 hónapon 

belül sor kerül. 

 

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes 

jelenléte szükséges. A vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülőt képviselheti, erről a szülőt 

legkésőbb a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell.  

Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő 

képviseletére nem jogosult. A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni, a 

vizsgálaton - annak zavarása nélkül - jogosult mindvégig jelen lenni. 

 

Jogorvoslati jog: 

 

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Amennyiben az ügyfél a határozatot 

sérelmesnek tartja, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 

bekezdése alapján határozat közlésétől számított harminc napon belül keresetet terjeszthet elő 

a bíróság előtt. A bíróságnak címzett keresetlevelet a határozatot hozó Tankerületi Központhoz 

kell benyújtani.  

 

Jogszabályi háttér: 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló a 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet  

 Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg Központról  szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
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2. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos eljárás 

 

Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a 

továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására 

jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a 

magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás 

indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az 

iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a minősítéssel 

összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe 

ütközik. 

 

Az eljárás megindítására jogosultak köre:  

 

A döntés ellen a tanuló, a szülő jogosult eljárást indítani. 

 

A hatáskörrel rendelkező szerv:  
 

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a 

kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel 

kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

 

Az eljárásra illetékes tankerületi központ: 

 

A döntést hozó köznevelési intézményt fenntartó tankerületi központ. 

 

Ügyintézési határidő és az Ákr. alkalmazása:  

 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az 

igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból 

történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Jogorvoslati jog: 

 

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.  

 

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 

- a megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen benyújtott 

kérelem kivételével - az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott 

döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a 

bíróságnál kell benyújtani. 

 

Jogszabályi háttér: 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló a 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet  
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 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 

valamint a Klebelsberg Központról  szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

 


