
Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Megyei szakértői bizottsága

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a.

Főigazgató - helyettes: Dr. Gárdosné Román Bernadett

Telefon/fax: 92/ 510-572 E-mail: szekhely@zalaszakszolgalat.hu

Bizottságunk 

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- az emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II.26.) EMMI rendelete a pedagógiai 
szakszolgálati intézmények működéséről alapján működik.

A megyei  szakértői  bizottság  illetékességét  minden  esetben  a  gyermek,  tanuló  lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye alapján kell megállapítani.

A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, megyei szakértői bizottsága az alábbi járások
lakosainak (állandó lakhely hiányában tartózkodási hely) ellátásában illetékes: Keszthely
járás, Lenti járás, Zalaegerszeg járás, Zalaszentgrót járás.

A szolgáltatást  igénybevevők  életkora:  újszülött  kortól  a  közoktatásban  való  részvétel
végéig.

1. Munkatársaink 

-  Dr.  Gárdosné  Román  Bernadett (főigazgató-helyettes;  szakvizsgázott
oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető)
-  Ódor  Henriette (szakvizsgázott  oligofrénpedagógia  –  pszichopedagógia  szakos
gyógypedagógiai tanár, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, közoktatás
vezető)
-  Cubáné  Horváth  Klára (szakvizsgázott  oligofrénpedagógia  –  pszichopedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatási szakértő, közoktatás vezető)

- Göncz Anna (gyógytornász, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár,

gyógypedagógia-szomatopedagógia szakos tanár, tanítói gyógytestnevelő

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, okleveles pedagógiatanár

-  Dr. Gombos Ágnes (főorvos, csecsemő – és gyermekgyógyász, gyermekneurológus
szakorvos)
- Vastag Adrienn (pszichológus)
- Vass Marietta (ügyviteli dolgozó)



2. Működési rend
A  megyei  szakértői  bizottság  működése  a  tanév  munkarendjéhez  igazodik.  A
vizsgálatok előjegyzés alapján, behívásra történnek. A szakértői vizsgálat időpontját a
megyei  szakértői  bizottság  határozza  meg,  és  erről,  valamint  a  szakértői  vizsgálat
helyéről a szülőt/ gondviselőt írásban értesíti. 

Nyitva tartás: 8:00-16:00
A vizsgálatokat a délelőtti órákban végezzük.

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez – kivéve, ha a szülő/ szülők ismeretlen helyen
tartózkodik,  vagy  megjelenése  tartósan  akadályba  ütközik  –  a  szülők  jelenléte
szükséges. A szakértői vizsgálatban a szülők kötelesek közreműködni, a vizsgálaton –
annak zavarása nélkül – jogosultak mindvégig jelen lenni.

A vizsgálat kezdeményezése után a részvétel kötelező. 
Amennyiben  a  vizsgálat  nem  valósul  meg,  mert  a  gyermek  nem  jelenik  meg,  a
területileg  illetékes  járási  hivatal  hivatalból  elrendeli,  hogy  a  szülő  gyermekével
jelenjen meg a vizsgálaton.

Az utazáshoz a háziorvostól utazási utalvány vehető igénybe. 

3. SNI gyermek, tanuló
A  sajátos  nevelési  igény  fogalmáról,  valamint  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulót,
gyermeket megillető ellátásról a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §,
47. §, valamint a 15/ 2013. (II. 26.) EMMI rendelet 42. § rendelkezik.

A  sajátos  nevelési  igényű  gyermek,  tanuló  kiemelt  figyelmet  és  különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló.

Olyan  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek,  tanuló,  aki  a  szakértői  bizottság
szakértői  véleménye  alapján  mozgásszervi,  érzékszervi,  értelmi  vagy
beszédfogyatékos,  több  fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén  halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A megyei  szakértői  bizottság  adhat  szakértői  véleményt  magasabb összegű családi
pótlék  megállapításához  súlyos  és  középsúlyos  értelmi  fogyatékosság  esetén.  A
megyei  szakértői  bizottság orvosának hatásköre az igazolás kiadása,  amennyiben a
gyermek, tanuló súlyos, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos.

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.



Az  enyhe  értelmi  fogyatékos,  beszédfogyatékos  vagy  pszichés  fejlődési  zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai
csoport,  iskolai  osztály,  kollégiumi  csoport  létszámának  számításánál,  ha  nevelés-
oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

4. Szakértői vizsgálat kezdeményezése 
A szakértői vizsgálat kezdeményezésének módjáról a 15/ 2013. (II.  26.) EMMI
rendelet 13. §. rendelkezik.

A megyei szakértői bizottság eljárása központilag kiadott kérelem nyomtatványon
(lásd  a  letölthető  dokumentumok  menüpontban:  „Szakértői  vizsgálat  iránti
kérelem”)  kezdeményezhető.  Ennek  utolsó  oldala  tartalmazza  a  szülő
tájékoztatását  a  tudnivalókról,  a  szülőt  megillető  jogokról  és  szülői
kötelezettségekről. 
A szakértői vizsgálatot a szülő a kérelem kitöltésével közvetlenül bármikor kérheti.
Kérésére az óvoda, iskola a kérelem elkészítésében köteles közreműködni. 

Ha  a  nevelési-oktatási  intézmény,  vagy  a  gyermekjóléti,  a  gyermekvédelmi,  a
szociális  intézmény,  valamint  a  gyámhatóság  megítélése  szerint  szükséges  a
gyermek, tanuló szakértői vizsgálata, az indok közlésével javasolja a szülőnek a
szakértői  vizsgálaton való megjelenést  és részvételt.  A szülő egyetértése esetén
óvodai  nevelésben,  iskolai  nevelésben,  oktatásban  részesülő  gyermek  esetén  a
nevelési-oktatási  intézmény  gondoskodik  arról,  -  gyermekjóléti,  a
gyermekvédelmi,  a  szociális  intézmény, valamint  a  gyámhatóság közreműködik
abban - hogy a vizsgálati kérelem tíz napon belül kiállításra kerüljön. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatának kezdeményezése
esetén,  a  vizsgálaton  jelen  lévő  szakszolgálati-esélyegyenlőségi  szakértő
szerepéről a szülőt tájékoztatni köteles.

Esélyegyenlőség biztosítása: 
Amennyiben a gyermek, tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, a szülő által aláírt
vizsgálat iránti kérelmet az óvoda, iskola megküldi az Oktatási Hivatalnak is. Ha a
szülő  a  kérelemnyomtatványon  olyan  nyilatkozatot  tesz,  hogy  gyermeke
vizsgálatánál  szakszolgálati-esélyegyenlőségi  szakértő  ne  legyen  jelen,  ezt  az
eljárást nem kell alkalmazni.

Ha a szülő  a  szakértői  vizsgálat  kezdeményezésének  szükségességével  nem ért
egyet, illetve a kérelmet nem írja alá: a nevelési-oktatási intézmény, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi,  szociális  intézmény  vagy  gyámhatóság  a  területileg  illetékes
járási hivatal eljárásának megindítását köteles kérni.

Amennyiben a gyermek öt éves életkorát betöltötte, első alkalommal történő
szakértői vizsgálatához szükséges  az 5 éves  orvosi adatlapja is (elérhető a
„letölthető dokumentumok” menüpontból). Az 5 éves orvosi adatlap másolatát
várjuk a szakértői vizsgálat iránti kérelemmel együtt beküldeni!



A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a
szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti.

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét
szülő  együttes  jelenléte  szükséges. Kétség  esetén  vélelmezni  kell,  hogy  a
vizsgálaton  megjelent  szülő  a  távollévő  szülő  képviseletére  jogosult.  Erről  a
jelenlévő  szülőt  tájékoztatni  kell,  az  ezzel  kapcsolatos  nyilatkozatát  be  kell
szerezni. A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni a vizsgálaton,
valamint annak zavarása nélkül, jogosult mindvégig jelen lenni.

5. Felülvizsgálatok kezdeményezése
A felülvizsgálatok elvégzéséről a 15/ 2013. (II. 26.) EMMI rendelet 22. § és 23.
§. rendelkezik. 
A  megyei  szakértői  bizottság  hivatalból  végzi  a  gyermekek,  tanulók
felülvizsgálatát.  A  hivatalból  végzett  felülvizsgálatok  mellett,  rendkívüli
felülvizsgálatot is  kérhet a szülő,  illetve a gyermek/tanuló nevelését,  oktatását
ellátó óvoda/iskola.

Hivatalból végzett felülvizsgálatok:

A szakértői  vélemény  annak  a  tanévnek  a  végéig  hatályos,  amit  a  szakértői
vélemény  tartalmaz.  A bizottság  a  felülvizsgálatot  a  szakértői  véleményben
kijelölt  tanév  végéig  elvégzi,  amennyiben  a  lent  jelzett,  törvényileg
meghatározott  felülvizsgálati  időpontokat  a  vizsgálat  kérésére  jogosult
intézmény, személy kéri írásban.

A  hivatalból  végzett  felülvizsgálat  kezdeményezése  a  normatívát  igénylő
nevelési-oktatási  intézmény  felelőssége,  nem  a  szülővel  kezdeményezteti  a
vizsgálatot.

Felülvizsgálati dokumentációt, kérelmet minden tanév június 30-ig kell eljuttatni
a  megyei  szakértői  bizottsághoz  (21/  2005.  OM.  rendelet  13.  §)  a  szülő/
gondviselő beleegyező nyilatkozatával.

Kérjük  a  közoktatási  intézményeket,  hogy  a  „letölthető  nyomtatványok”
menüpontban  megtalálható  összesített  táblázatot  töltsék  ki  a  felülvizsgálatok
kezdeményezésekor június 30-ig, melyben az intézményükből a felülvizsgálatra
váró  gyermekek/  tanulók adatait  jelezzék.  Továbbá minden jelzett  tanulóról  a
megfelelő,  „Adatszolgáltatás  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók
felülvizsgálatához” adatlapot is töltsék ki. A gyermekekről / tanulókról készült
pedagógiai jellemzéseket a vizsgálat előtt kérjük megküldeni a megyei szakértői
bizottságnak.

Rendkívüli felülvizsgálatok:

A  szülő  a  felülvizsgálati  eljárást  bármikor  kezdeményezheti.  A  szakértői
bizottság a szülő kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha
a hivatalból  történő felülvizsgálat  óta  több mint  hat  hónap telt  el,  és a soron



következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van
hátra.

A  gyermek  nevelését  ellátó  óvoda,  nevelését,  oktatását  ellátó  iskola  a
felülvizsgálati  eljárást  -  tanévenként  legfeljebb  egy  alkalommal  -  bármikor
kezdeményezheti, melyről - a felülvizsgálat szükségességének indokolásával - a
szülőt tájékoztatni köteles.

6. A járási hivatal szerepe
A sajátos nevelési igény megállapításával összefüggésben a járási hivatal szerepéről
a 15/ 2013. (II. 26.) EMMI rendelet 40.-41. §; valamint 18. § rendelkezik.

Az illetékes  járási  hivatal  közigazgatási  hatósági  eljárás  keretében  hoz  döntést  a
sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal
összefüggésben. 

Az  eljárás  megindítását  a  szülő  kérheti,  ha  nem  ért  egyet  a  szakértői
véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával.
Amennyiben  a  szülő  a  szakértői  véleményben  foglaltakat  nem  fogadja  el,  a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási
hivatalnál a szakértői vélemény felülvizsgálata céljából eljárást kezdeményezhet
a szakértői vélemény kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. 

Az eljárás megindítását köteles kérni:

-  A nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a
gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a
kérelmet nem írja alá

- 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.

-  A szakszolgálati-esélyegyenlőségi  szakértő,  ha  a  szakértői  bizottság  eljárásában
megszegték a vizsgálat eljárási szabályait.

- A kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény
alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be.

Az eljárásra az a járási hivatal illetékes, akinek 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  járási  hivatal  illetékességét  a  gyermek  tartózkodási  helye
határozza meg.

7. Hasznos információk



A szakértői vizsgálatra kérjük elhozni a gyermek iskolai füzeteit, tájékoztató füzetét, év
végi bizonyítványának másolatát, a legutolsó vizsgálat óta kelt kórházi zárójelentéseket,
egyéb orvosi papírokat.

Amennyiben  először  vizsgálja  a  gyermeket  a  megyei  szakértői  bizottság,  kérjük
elhozni a gyermek születési zárójelentését, valamint az 5. évét betöltött gyermek öt
éves orvosi adatlapját, egyéb orvosi dokumentációját.

A  gyermek  első  vizsgálata  esetén  teljes  körű  vizsgálati  eljárásra  kerül  sor  (orvosi,
pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok).

A szakértői vizsgálat várható minimális időtartama 2,5-3 óra, így enni-innivalót kérjük,
biztosítson a szülő a gyermek számára a vizsgálat idejére.

A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatni kell a szakértői vizsgálat
megállapításairól,  a  szakértői  vélemény  várható  tartalmáról,  a  szülői  jogokról  és
kötelezettségekről.  Ezeket  az  információkat  a  szakértői  vizsgálat  zárásakor  kiadott
előzetes vizsgálati vélemény (szakértői vizsgálati összefoglaló) tartalmazza a szülő és az
óvoda/ iskola számára. 

A szakértői véleményt - a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül - kézbesíteni
kell a szülőnek. A szülőnek - a kézhezvételétől számítva - tizenöt nap áll rendelkezésre a
szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére (ezt a lakóhely szerint illetékes
járási hivatalnál teheti meg, a „járási hivatal szerepe” menüpontban leírtak szerint).

A szakértői  véleményt  három héten belül  postázzuk először a szülőnek,  majd a
kézhezvételtől  számított  tizenöt  nap  fellebbezési  idő  lejárta  után  az  óvodának  /
iskolának.

8. Folyamatos figyelemmel kísérés

A gyermek, tanuló folyamatos figyelemmel kíséréséről a 15/ 2013. (II.26.) EMMI rendelet
21. § rendelkezik.

Ha az e rendelet 4. melléklete szerint kiállított orvosi adatlap adatai és a szakértői
bizottság eljárása során készített orvosi szakértői vélemény, valamint a pedagógiai,
továbbá pszichológiai vizsgálat során kialakított elsődleges képességbecslés alapján
valószínűsíthető  az  enyhe  értelmi  fogyatékosság,  a  gyermeknek  folyamatos
figyelemmel kísérésben kell részt vennie. 

A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a gyermek, tanuló a lakóhelye szerinti vagy a
választott óvodában, illetve általános iskolában a többi gyermekkel, tanulóval együtt vesz
részt az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban. 

A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai, illetve a pszichológiai vizsgálatot követő
hónapban indul, és ha az adott nevelési év, tanév végéig még legalább hét hónap hátravan,
a tanév végéig, ha kevesebb, mint hét hónap van hátra, a vizsgálatot követő nevelési év,
tanév feléig tart. 



A folyamatos  figyelemmel  kísérés  ideje  alatt  a  gyermek  vizsgálatát  a  statisztikai
adatszolgáltatás során is lezáratlan vizsgálatként kell nyilvántartani.

A  folyamatos  figyelemmel  kísérés  kezdetén  a  szakértői  bizottság  meghatározza  a
megfigyelésben közreműködő pedagógus feladatait.

A  folyamatos  figyelemmel  kísérés  ideje  alatt  a  szakértői  bizottság  képviselője
legalább  három  alkalommal,  az  óvodai  foglalkozáson,  illetve  a  tanítási  órán
megfigyeli  a  gyermeket,  tanulót. A folyamatos  figyelemmel  kísérés  végén a  tanulási
képességet  vizsgáló  szakértői  bizottság  megvizsgálja  a  gyermek,  tanuló  fejlődését,  és
tapasztalatai alapján - a vizsgálatok összegezésének eredményeként - készíti el szakértői
véleményét.

A folyamatos  figyelemmel  kísérés  ideje  alatt  a  pedagógus  -  a  szakértői  bizottság
útmutatása  szerint  -  a  gyermek,  tanuló  fejlődéséről  rendszeresen,  de  legalább
kéthavonta részletes értékelést készít. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a
pedagógus legalább havonta egyszer  ismerteti  a  szülővel  megállapításait,  és  segítséget
nyújt az otthoni neveléshez. A folyamatos figyelemmel kísérés végén a részletes értékelést
a pedagógus átadja a szakértői bizottságnak.

9. A megyei szakértői bizottság partnerkapcsolatai 

A látás, hallás és mozgásfogyatékos gyermekek vizsgálatát az Országos Szakértői és
Rehabilitációs  Bizottságoktól  közvetlenül  kell  kérni.  (A  testi  –  és  érzékszervi
fogyatékosságok vizsgálata nem megyei szakértői bizottsági kompetencia.)

Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság:
1077 Budapest, Izabella utca 1. 
Tel.: 06-1/ 203-8497
Igazgató: Erősné Brunner Katalin

Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság:

1146 Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 39. 
Tel.: 06-1/ 363-1561
Tagintézmény vezető: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna

Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság:
1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.
Tel.: 06 (1) 422-14-93
Igazgató: Bombolya Mónika

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság:
1145. Budapest, Mexikói út. 63-64.
Tel.: 06-1/ 220 64 59
Igazgató: Forgács Katalin

A halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló esetén a vizsgálat lefolytatása a vezető
fogyatékosság  szerint  illetékes  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  feladata.  A



gyermek,  tanuló  első  vizsgálatát  végző  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság
kezdeményezi  a  vezető  fogyatékosság  szerint  illetékes  szakértői  és  rehabilitációs
bizottság vizsgálatát.

            


