Tájékoztatás
a szakértői bizottsági tevékenység keretében történő szakértői vizsgálatot
követő szakértői véleménnyel kapcsolatos tudnivalókról, a szülőt megillető
jogokról és a szülői kötelezettségekről
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat kerületi szintű tagintézményeinek szakértői bizottsági
tevékenysége keretében történik a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM)
vizsgálata, annak megállapítása, illetve kizárása. Amennyiben a vizsgálat során sajátos
nevelési igény (SNI) gyanúja merül fel, akkor a vizsgálat a megyei szintű szakértői bizottsági
tagintézményeknél, illetve az országos szintű szakértői bizottsági tagintézményeknél
folytatódik. Ez utóbbiak a beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfogyatékosság szűrésében,
vizsgálatában kompetensek – ők végzik a funkcióspecifikus sajátos nevelési igény
megállapítását, vagy kizárását.
A pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményben tesz javaslatot a gyermek, a tanuló
különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az
ellátást biztosító pedagógiai szakszolgálati tagintézményre. Sajátos nevelési igényű az a
gyermek, tanuló, aki a megyei illetve országos szintű szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.
-

A szakértői vizsgálat minden esetben a szülő kezdeményezésére, vagy a szülő
egyetértésével indul. (Ez alól kivételt jelent a kormányhivatali eljárás, amikor a
pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységének megindítása megtörténhet
anélkül is, hogy ahhoz előzetesen a szülő hozzájárulását, egyetértését adta volna.) A
köznevelés működését meghatározó jogszabályok szülői jogokról és kötelezettségekről
rendelkeznek. A szülő fogalma azonban nemcsak a gyermek „vér szerinti” szülőjét, szüleit
foglalja magában, hanem az örökbefogadó szülőt és a gyermek gyámját is. Minden olyan
esetben ezért, amikor a szülőt megillető jogokról, illetve kötelezettségekről van szó,
illetve a szülői tájékoztatásról, eljárásba való bevonásról, nyilatkozattételről stb.
rendelkeznek a jogszabályok, azon érteni kell a vér szerinti szülőt, az örökbefogadó szülőt
és a gyámot is.

-

A pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységének megindítását szolgáló előzetes információkat tartalmazó - kérelem elkészítésében a szülő kérésére az óvoda, és
az iskola köteles közreműködni.

-

A szakértői vizsgálat akkor kezdhető meg, ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelen
vannak. A közös szülői felügyeletet a bíróság szüntetheti csak meg. Ha a szakértői
vizsgálat megkezdésekor az egyik szülő nincs jelen, a másik szülőnek írásban nyilatkoznia
kell arról, hogy jogosult-e a távol lévő szülő képviseletére. A szakértői vizsgálat során a
szülő végig jelen lehet anélkül, hogy zavarná a vizsgálatot. A jelenlét mellett a szülő
köteles közreműködni a vizsgálatban.

-

A szakértői véleményben foglaltak „végrehajtására” csak akkor kerülhet sor, ha az abban
foglaltakkal a szülő – miután megismerte, megértette a gyermekével kapcsolatosan feltárt
tényeket, megállapításokat – egyetért. A szülő az egyetértéséről, vagy egyet nem értéséről
nyilatkozhat a vizsgálatot követő tájékoztatást követően, de ezt később - a szakértői
vélemény kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül – is megteheti.

-

A szülő közvetlenül is kezdeményezheti a lakóhelye szerinti kormányhivatalnál a
szakértői véleményben foglaltak felülvizsgálatát.

-

Amennyiben a szülő tizenöt munkanapon belül nem tesz nyilatkozatot, és a
kormányhivatali eljárást sem indítja meg, a szakértői véleményben foglaltak
végrehajtásához szükséges egyetértését megadottnak kell tekinteni. A pedagógiai
szakszolgálat ekkor a szakértői véleményt megküldi a végrehajtásban érdekelteknek.

-

Amennyiben a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, a pedagógiai
szakszolgálat köteles tájékoztatni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárás
keretében hoz döntést a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség, illetve a sajátos
nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal
összefüggésben. A kormányhivatal az eljárás megindításáról értesíti a pedagógiai
szakszolgálatot. A kormányhivatal határozata egy példányát megküldi a szülőnek, az
érintett nevelési-oktatási intézménynek és a pedagógiai szakszolgálatnak. A
kormányhivatal határozata ellen a szülő fellebbezést nyújthat be, a benyújtott fellebbezés
alapján induló eljárásban szakértőként az Oktatási Hivatal jár el.

-

A szakértői véleményt a végrehajtása megkezdését követő első nevelési év, tanév eltelte
után hivatalból felül kell vizsgálni. Ezt az eljárást minden szolgáltatás esetén alkalmazni
kell, függetlenül a gyermek életkorától.

A szülőnek is jogában áll felülvizsgálati eljárást kezdeményezni a pedagógiai
szakszolgálatnál. A szülő az első hivatalból történő felülvizsgálattól számított egy év eltelte
után kezdeményezheti a felülvizsgálati eljárás lefolytatását A pedagógiai szakszolgálat köteles
a szülő kérelmére lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta
több mint hat hónap telt el, és a soron következő hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig
még több mint hat hónap hátravan.

