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Az Észak Budapesti Tankerületi Központ hatósági jogkörei 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.) írtak alapján: 

 Nkt. 47. § (6) 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. 

Nkt. 50. §  

(8) A területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi 

körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az 

érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

(9) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően 

ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az 

intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt 

tankerületi központok véleményét. 

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

Korm. rendelet (Vhr.) alapján: 

Vhr. 42. § (1) 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. 

(2) Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben 

foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával. 

(3) 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. 
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(4) 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. 

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

központ illetékességét a gyermek tartózkodási helye határozza meg. 

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

bizottságot. A tankerületi központ az (1) bekezdés szerinti döntés egy példányát a döntés 

véglegessé válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett nevelési-oktatási 

intézménynek és a szakértői bizottságnak. 

43. § (1) A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének 

tartalmaznia kell: 

a) a szakértői bizottság megkeresését szakértői vizsgálat elvégzésére, 

b) a felhívást, hogy a szülő gyermekével a szakértői bizottság által megadott időpontban és 

helyen szakértői vizsgálat céljából jelenjen meg és a szakértői vizsgálatban működjön közre, 

c) a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére 

igényt tarthat, továbbá a szülő tájékoztatását a szakértői vizsgálatra utazás költségei 

megtérítésének módjáról. 

(2) Az óvodai foglalkozáson való kötelező részvételt elrendelő határozatnak, valamint a 

tankötelezettség kijelölt iskolában való teljesítését elrendelő határozat rendelkező részének 

tartalmaznia kell: 

a) óvodába, illetve iskolába járó gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény megnevezését 

és címét, 

b) az óvoda megkeresését a gyermek felvétele céljából, 

c) az iskola, a kollégium megkeresését a gyermek, tanuló felvétele céljából, 

d) a kijelölt iskolába való beíratás idejét, 

e) a tankötelezettség teljesítési módjának a meghatározását, 

f) az iskolai, óvodai fejlesztések javasolt heti óraszámát és a pedagógiai szakszolgálat keretében 

javasolt szolgáltatásokat, továbbá annak megjelenítését, ha a gyermek a tankötelezettségét 

kizárólag egyéni munkarendben teljesítheti, 

g) az arról szóló tájékoztatást, hogy a gyermek, tanuló fejlődését a szakértői bizottság hivatalból 

megvizsgálja. 

(3)   

(4) A tankerületi központ eljárásában szakértőként - a tankerületi központ kirendelése alapján - 

az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló 

Szakszolgálat) vagy az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői 

véleményt kiállította. 
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(5) Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki a (4) bekezdésben 

meghatározott szakértői bizottság részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény 

elkészítésében részt vett. 

Jogorvoslati tájékoztatás 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ véglegessé vált határozata ellen – annak közlésétől 

számított 30 napon belül - a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett, 

azonban az Észak-Budapesti Tankerületi Központhoz (1033 Budapest, Fő tér 1.) benyújtott, a 

jogsértést pontosan megjelölő kereseti kérelemmel élhet a Tankerületi Központ, mint alperes 

ellen. A keresetlevélben azonnali jogvédelem, az azonnali jogvédelem keretén belül a halasztó 

hatály elrendelése kérhető. A keresetlevél benyújtható három példányban papír alapon, vagy 

ügyfélkapun keresztül elektronikusan. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a 

postára adás napja. A keresetlevél tartalmi elemeit és a csatolandó mellékletek körét a 2017. 

évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (a továbbiakban: Kp.) 37.§ (1) és (2) bekezdései 

állapítják meg. 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági 

eljárás illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 

45/A. § (1) bekezdése alapján 30.000.- forint. Az illeték megfizetését az Itv. 74. § (1) bekezdése 

alapján kell teljesíteni. 
 


