
A Miskolci Tankerületi Központnál felmerülő hatósági ügyek 

 

Ügyfajták: 

I. Szakértői vélemények felülvizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Miskolci Tankerületi Központ 

Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: - 

Illetékességi területe: A Miskolci Tankerületi Központ illetékességét a 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, valamint annak 1. sz. mellékletének 10. pontja 

határozza meg. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: a 

Tankerületnél felmerülő hatósági eljárások az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2) 

11. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes eljárások. 

Alapvető eljárási szabályok: 

- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 18. § (1)-(3) bek. 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. §, 43. § 

- 2016. évi CL. tv. 80-81.§ 

- 2011. évi CXC. tv. 47.§ (6) bek. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban, formanyomtatvány nélkül. A 

szülő a Miskolci Tankerületi Központnál 15 napon belül kezdeményezheti a szakértői 

vélemény felülvizsgálatát. 

Ügyfélfogadás ideje: - 

Az ügyintézés határideje: az ügyintézés határideje a 2016. évi CL. tv. szerinti általános 

ügyintézési határidő 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok: - 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

- 2016. évi CL. tv. 112. § 

- 2017. évi I. tv. 37. §, 40. § 

 

 

II. Szakértői vizsgálatra kötelezés 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Miskolci Tankerületi Központ 

Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: - 

Illetékességi területe: A Miskolci Tankerületi Központ illetékességét a 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, valamint annak 1. sz. mellékletének 10. pontja 

határozza meg. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: a 

Tankerületnél felmerülő hatósági eljárások az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2) 

11. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes eljárások. 

Alapvető eljárási szabályok: 

- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) b) pont, 42. § (4) bek., 43. § 

- 2011. évi CXC. tv. 47.§ (6) bek. 



Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: - 

Ügyfélfogadás ideje: - 

Az ügyintézés határideje: - 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok: - 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

- 2016. évi CL. tv. 112. § 

- 2017. évi I. tv. 37. §, 40. § 

 

 

 

III. Fegyelmi döntések felülvizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Miskolci Tankerületi Központ 

Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: - 

Illetékességi területe: A Miskolci Tankerületi Központ illetékességét a 134/2016. (VI. 10.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, valamint annak 1. sz. mellékletének 10. pontja 

határozza meg. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek: a 

Tankerületnél felmerülő hatósági eljárások az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2) 

11. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes eljárások. 

Alapvető eljárási szabályok: 

- 2011. évi CXC. tv. 37-38.§ 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban, formanyomtatvány nélkül. A 

fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az első fokon eljáró 

szervhez (iskolához) kell benyújtani, mely 8 napon belül továbbítja a Miskolci Tankerületi 

Központhoz 

Ügyfélfogadás ideje: - 

Az ügyintézés határideje: az ügyintézés határideje a 2016. évi CL. tv. szerinti általános 

ügyintézési határidő 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető 

formanyomtatványok: - 

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: - 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

- 2016. évi CL. tv. 112. § 

- 2017. évi I. tv. 37. §, 40. § 

 


