
 
 

 

Szülő kérelme a szakértői vélemény felülvizsgálatára 

 

A hatósági feladat ellátását előíró jogszabály(ok): a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény; a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

Hatáskörrel rendelkező szerv és illetékességi területe: Hatvani Tankületi Központ 

(Gyöngyös, Hatvan és Pétervására járások területén) 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: pedagógiai szakszolgálat 

szakértői véleménye; szülő írásbeli kérelme a szakértői vélemény felülvizsgálatára 

vonatkozóan; ügyfél személyes megjelenése esetén a személyazonosságot igazoló iratok 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj): az eljárás illetékmentes 

Eljárási szabályok: a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet; az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény; a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 

26.) EMMI rendelet 

Az eljárást megindító irat benyújtásának lehetséges módjai (helye, ideje): 

         személyesen (Hatvani Tankerületi Központ, 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., I. emelet) 

         postai úton (Hatvani Tankerületi Központ, 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 

         hivatali kapun keresztül (hivatal rövid neve: HATVTKHR; KRID azonosító: 

160462988) 

Ügyfélfogadás ideje: a https://kk.gov.hu/elerhetoseg-hatvan oldalon feltüntetett 

ügyfélfogadási rend figyelembe vételével 

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 60 nap 

Az ügy intézését segítő útmutató(k) és az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A 

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

Korm.rendelet 42. §-a alapján a 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. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő nem ért egyet, 

a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központot tájékoztatni. A szülő közvetlenül 

is eljárást indíthat a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes tankerületi központnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezve. A 

szülőnek a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem 

értését írásban kell közölnie. A szülőnek – a szakértői vélemény kézhezvételétől számítva 

– tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. 

A szülő felülvizsgálati kérelméről az illetékes tankerületi központ határozattal dönt. A 

hatósági döntés ellen közigazgatási per indítható. Amennyiben a szülő a szakértői 

vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot és nem 

indítja meg az eljárást, az egyetértését megadottnak kell tekinteni. 

Letölthető formanyomtatványok: Szülői kérelem minta 

https://kk.gov.hu/download/8/16/03000/Kerelem_szakertoi_vizsg_felulvizsg_Hatvan.pdf


 
 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése: az ügymenet során a benyújtás 

hivatali ügyfélkapun keresztül támogatott. Az ügyintézéshez saját ügyfélkapu szükséges. 

Időpontfoglalás: személyesen, vagy 06-37/795-203-as telefonszámon (Blaskó Zsolt 

osztályvezető) 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény; a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet; az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény; az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő 

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

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

rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

5.§, 6.§, 13.§, 20., 21.§, 26.§, 28.§, 29.§, 33.§, 34.§, 53.§, 60.§, 61.§, 63.§, 64.§, 65.§, 

67.§, 68.§, 72.§, 73.§, 74.§, 87.§, 100.§, 101.§, 105.§, 112.§, 113.§, 126.§, 128.§, 130.§ 

szerint. 
 

 


