
 

Szakértői vizsgálathoz kapcsolódó hatósági ügyek 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és 

egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése  

Szekszárdi Tankerületi Központ  

2. Az államigazgatási, önkormányzati és 

egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, 

hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  

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. 

(229/2012. (VIII.28.) Korm. rend 42.§ (4)-

(5) bek.)  

3. Az államigazgatási, önkormányzati és 

egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez 

szükséges dokumentumok, okmányok 

felsorolása  

Az eljárást megindító kérelem, melyben 

jelzi, hogy meg nem jelenés, vagy a 

tartalommal történő egyet nem értés miatt 

indul az eljárás, ez utóbbi esetében a 

mellékelt szakértői vélemény, illetve a szülői 

egyet nem értésről szóló nyilatkozat.  

4. Az államigazgatási, önkormányzati és 

egyéb hatósági ügyekben az eljárási 

illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak 

összege  

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 2. mellékletének II. 2. pont c) 

bekezdése alapján illetékmentes.  

5. Az államigazgatási, önkormányzati és 

egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási 

szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést 

segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás  

Az eljárás kérelemre (szülő), vagy hivatalból 

indul, kérelem benyújtásával az illetékes 

hatóság felé. A hatóság a bejött anyagok 

vizsgálatát követően a szülőt kötelezi a 

vizsgálatban történő megjelenésre, illetve 

egyet nem értés esetén kötelezi a 

Szakszolgálatot ismételt vizsgálat 

lefolytatására. Amennyiben a hatósági 

eljárás oka a nem megjelenés, és a kötelezett 

fél megjelenik a vizsgálaton, úgy az eljárást 

a Tankerületi Központ egy megszüntető 

végzéssel lezárja. Amennyiben nem jelenik 

meg, a Tankerületi Központ a NAV 

rendszerében végrehajtási eljárást 

kezdeményez. Amennyiben az eljárás oka a 

tartalommal történő egyet nem értés, az 

ismételt vizsgálatot követően a Tankerületi 

Központ határozat formájában jóváhagyja a 

szakértői véleményben foglaltakat. Ezt 

követően nyílik meg a szülő lehetősége a 

bírósági úthoz, amennyiben a határozatban 

foglaltakkal nem ért egyet.  

 

  



 

6. Az államigazgatási, 

önkormányzati és egyéb 

hatósági ügyekben az eljárást 

megindító irat benyújtására 

szolgáló postacím (postafiók 

szerinti cím, ha van), 

ügyfélfogadási vagy 

közönségkapcsolati cím és 

nyitvatartási idő  
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7. Az államigazgatási, 

önkormányzati és egyéb 

hatósági ügyekben az eljárást 

megindító irat benyújtására, 

elintézésére, fellebbezésére 

nyitva álló határidő  

A tankerületi központ az eljárása megindításáról nyolc 

napon belül értesíti a szakértői bizottságot. A tankerületi 

központ a döntés egy példányát a döntés véglegessé 

válását követő nyolc napon belül megküldi az érintett 

nevelési-oktatási intézménynek és a szakértői 

bizottságnak.  

8. Az államigazgatási, 

önkormányzati és egyéb 

hatósági ügyekben használt 

formanyomtatványok listája  

nincs ilyen  

9. Az államigazgatási, 

önkormányzati, és egyéb 

hatósági ügyekben igénybe 

vehető elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás  

nincs ilyen  

10. Az államigazgatási, 

önkormányzati, és egyéb 

hatósági ügyekben az 

ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke, 

tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről  

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. 

melléklet 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről 47 §. 

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

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (2) bek. a) 

pont 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről  

11. Jogorvoslat A hatósági döntés ellen közigazgatási per indítható a 

Pécsi Törvényszéken. 

 


