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A Dunakeszi Tankerületi Központ a Dunakeszi, Gödöllő és Aszód járások illetékességi területén 
eljárva az alábbiakban részletezett hatósági eljárástípusokban (szakértői vélemény felülvizsgálata, 
kötelezés szakértői vizsgálaton történő megjelenésre, illetve beiratkozásra) rendelkezik hatáskörrel. 
 

A) Szakértői vélemény felülvizsgálata 
 
Az ügy rövid leírása 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.§ (1) és (6) bekezdései a következő 

rendelkezéseket tartalmazzák.  

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.” 

„(…) 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 gyermekről a szakértői véleményt a lakóhely szerint illetékes pedagógiai szakszolgálat állítja ki 

szakértői vizsgálatot követően.  

Amennyiben a törvényes képviselő nem ért egyet a szakvéleményben foglaltakkal, a kézhezvételt 

követő 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a vizsgálatot végző pedagógiai 

szakszolgálatnál, illetve az illetékes Tankerületi Központnál. A felülvizsgálati eljárást a Tankerületi 

Központ folytatja le teljes eljárásban, szakértő bevonásával.  

A Tankerületi Központ felülvizsgálati időpontot kér az illetékes pedagógiai szakszolgálattól, majd arról 

végzésben kiértesíti a kérelmezőt. 

Amennyiben a felülvizsgálatot sikerül elvégezni, a vizsgálatot végző pedagógiai szakszolgálat a 

felülvizsgálati szakértői véleményt megküldi a Tankerületi Központ részére. A Tankerületi Központ a 

felülvizsgálati szakvélemény alapján elutasító vagy helyt adó határozattal zárja le az eljárást. 

Ki jogosult kérni? 

Szülő (törvényes képviselő), ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői 

bizottság eljárásával. 

Milyen adatokat kell megadni? 

A vizsgált személy adatai (név, születési név, anyja neve, születésének helye és ideje, lakcíme, 

szülő/törvényes képviselő neve, elérhetősége, a fellebbezéssel megtámadott szakértői vélemény kelte, 

azonosítószáma). 

Célszerű megadni elektronikus vagy telefonos elérhetőséget a gördülékenyebb ügyintézés érdekében 

(esetleges hiánypótlás, gyorsabb értesülés az egyes részcselekményekről). 

Milyen iratok szükségesek? 

Felülvizsgálati kérelem, felülvizsgálat tárgyát képező szakvélemény. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak? 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

Hol intézhetem el? 

A felülvizsgálati kérelmet a szakértői vizsgálatot végző pedagógiai szakszolgálatnál, illetve a lakóhely 

szerint illetékes Tankerületi Központnál lehet benyújtani személyesen ügyfélfogadási időben, postai 

vagy hivatalosnak minősülő elektronikus úton (Ügyfélkapu). Az e-mailen küldött kérelem nem minősül 

hivatalos benyújtásnak. 

A Dunakeszi Tankerületi Központ ügyfélfogadási idejére a honlapján (https://kk.gov.hu/dunakeszi) 

közzétett információk irányadóak, az ügyfélfogadás ideje tanítási időszakban kedd, csütörtök 8:30-

15:30, ettől eltérő időpont alkalmazása átmenetileg lehetséges.  

Az ügyintézés határideje 

A kérelem beérkezésétől számított 60 nap. 

Jogorvoslati lehetőség 

A döntés a közlésétől (kézhezvételétől) számított harminc napon belül – jogszabálysértésre 

hivatkozással – közigazgatási perben támadható meg a Tankerületi Központ székhelye szerint illetékes, 

közigazgatási ügyben eljáró bíróság (Budapest Környéki Törvényszék) előtt. 
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Egyéb információk 

A kérelem benyújtása nincs formanyomtatványhoz kötve.  

Vonatkozó jogszabályok 

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

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

rendelet; 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény; 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

- az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

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

 

 

B) Kötelezés szakértői vizsgálaton történő megjelenésre, illetve beiratkozásra 
 

Az ügy rövid leírása 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.§ (6) bekezdése alapján  

„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.(…)” 

Amennyiben a szülő a szakértői bizottság szakértői vizsgálaton történő megjelenésre irányuló kérésének 

több ízben nem tett eleget, a Tankerületi Központ határozatban kötelezi a törvényes képviselőt, hogy 

kiskorú gyermekével a szakértői bizottság előtt a vizsgálat időpontjában, annak elvégzése céljából 

jelenjen meg. Ennek elmulasztása esetén bírság kiszabására kerülhet sor.  

Amennyiben a határozat kézhezvételét követően sem jelenik meg a törvényes képviselő gyermekével a 

szakértői bizottság vizsgálatán, úgy a Tankerületi Központ jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé a 

kiskorú gyermek veszélyeztetése miatt. 

Ki jogosult és egyben kötelezett kérni? 

- 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, 

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

vizsgálat eljárási szabályait, 

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

a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be. 
Milyen adatokat kell megadni? Milyen iratok szükségesek? 

Vizsgálatra kötelezés esetén a vizsgálandó személy adatai (név, születési név, anyja neve, születésének 

helye és ideje, lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve, elérhetősége), és a vizsgálat tervezett időpontja. 

Amennyiben rendelkezésre áll, a kötelezést megalapozó dokumentumok becsatolása is szükséges lehet.  

Beiratkozásra kötelezés esetén a kötelezett személy adatai (név, születési név, anyja neve, születésének 

helye és ideje, lakcíme, szülő/törvényes képviselő neve, elérhetősége), az intézménykijelölést 

megalapozó dokumentum. 

Célszerű megadni kapcsolattartói elektronikus vagy telefonos elérhetőséget a gördülékenyebb 

ügyintézés érdekében (esetleges hiánypótlás, gyorsabb értesülés az egyes részcselekményekről). 

Milyen költségei vannak az eljárásnak? 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

Hol intézhetem el? 

A kötelezésre irányuló kérelmet a lakóhely szerint illetékes Tankerületi Központnál lehet benyújtani 

személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy hivatalosnak minősülő elektronikus úton (Ügyfélkapu). 

Az e-mailen küldött kérelem nem minősül hivatalos benyújtásnak. 
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A Dunakeszi Tankerületi Központ ügyfélfogadási idejére a honlapján (https://kk.gov.hu/dunakeszi) 

közzétett információk irányadóak, az ügyfélfogadás ideje tanítási időszakban kedd, csütörtök 8:30-

15:30, ettől eltérő időpont alkalmazása átmenetileg lehetséges.  

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. 

Az ügyintézés határideje 

A kérelem beérkezésétől számított 60 nap. 

Jogorvoslati lehetőség 

A döntés a közlésétől (kézhezvételétől) számított harminc napon belül – jogszabálysértésre 

hivatkozással – közigazgatási perben támadható meg a Tankerületi Központ székhelye szerint illetékes, 

közigazgatási ügyben eljáró bíróság (Budapest Környéki Törvényszék) előtt. 

Egyéb információk 

A kérelem benyújtása nincs formanyomtatványhoz kötve.  

Vonatkozó jogszabályok 

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

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

rendelet; 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény; 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; 

- az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

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

 


