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ELJÁRÁSREND 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók szakértői vizsgálaton való megjelenésre történő kötelezéssel összefüggő 

eljárás 

 

Ügyleírás: 

 A köznevelés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, 

egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb 

társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 

 

 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. 

 

 Szakértői vizsgálat indítható többek között: 

a) hivatalból, 

b) hatósági megkeresésre, 

c) szülő, törvényes képviselő kérelemére, 

d) illetve a szülő, törvényes képviselő egyetértésével a nevelési-oktatási, illetve 

szakképző intézmény kezdeményezésére. 

 

 A szakértői vizsgálat időpontját a szakértői bizottság határozza meg, és erről, valamint a 

szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. Amennyiben a szülő a szakértői vizsgálat 

időpontjában nem jelenik meg, további egy alkalommal kell számára vizsgálati időpontot 

biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított tizenöt napon belüli 

időpontra. Ennek elmulasztása esetén, ha a vizsgálat a szülő kérésére indult, a vizsgálati 

kérelmet visszavontnak kell tekinteni.  

Azonban, 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, akkor a szakértői 

bizottság a közigazgatási hatósági eljárás megindítását köteles kezdeményezni. 

 

 A gyermek, tanuló érdekében az illetékes tankerületi központ kötelezheti a szülőt, hogy 

gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton.  

 

Szakértő: 

 A tankerületi központ eljárásában szakértőként – a tankerületi központ kirendelése alapján –

az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította, 

illetve amelyik szakértői bizottság az eljárást kezdeményezte.  
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Illetékesség: 

 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. 

 

Szükséges dokumentumok: 

 szakértői vélemény iránti kérelem, 

 nyilatkozat szakértői vizsgálat kezdeményezéséről, 

 tájékoztatás a vizsgálati időpontokról (1. és 2. időpont) 

 felülvizsgálat esetén a szakértői vélemény 

 

Az ügyet intéző osztály: 

 Köznevelési és Jogi Főosztály 

 

Az ügyintézés határideje: 

 60 nap 

 

Az eljárás díja/illetéke: 

 az eljárás díj- és illetékmentes 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 

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

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 


