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A KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ 

HATÓSÁGI ÜGYEKRŐL 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (6) bekezdése értelmében 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. 

 

Ezen eljárás részletszabályait a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

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

Eszerint: 

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. 

(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, 
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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. 

(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. 

 

További részletszabályokat állapít meg a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet: 

18. § (1) A gyermek, tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor 

kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a szülő egyetért. 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. 

(2) 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. 

(3) A szülőnek - a szakértői vélemény kézhezvételétől számítva - tizenöt nap áll rendelkezésre 

a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére. Amennyiben a szülő a szakértői 

vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz nyilatkozatot és nem indítja 

meg a (2) bekezdésben meghatározott eljárást, az egyetértését megadottnak kell tekinteni. 

 

Az eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szabályai az irányadóak. 
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