
Mikor és mely célból forduljunk a szakértői bizottsághoz? 

 

Tisztelt Szülő! 

 

Gyakran hallunk szülőket beszélgetni arról, hogy érdemes-e, szükséges-e szakértői 

bizottsághoz fordulni, és ha igen, a gyermek mely életkorában? Az is kérdésként hangzik el, 

hogy a szülő kinek higgyen inkább: a házi gyermekorvosnak, aki gyakran biztatja a szülőt, hogy 

ne aggódjon, mert a gyermek majd kinövi az elmaradásait, vagy a védőnőnek, aki jelzi az azokat 

és tanácsokkal látja el a szülőt a gyermek nevelése tekintetében, vagy a bölcsődében, óvodában, 

iskolában dolgozó gyógypedagógusnak, aki folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a szakértői 

bizottság vizsgálatát a lehető legkorábbi időszakban kell kérni, hogy a szükséges 

gyógypedagógiai / pszichológiai ellátás megkezdődhessen? Bélyeg-e a szakértői véleményben 

kapott diagnózis a gyermek számára, vagy lehetőség a felzárkózásra, fejlődésre, életkori szint 

elérésére? 

Nézzük tehát, milyen helyzetekben szükséges és indokolt a szakértői bizottságok 

megkeresése:  

 A járási és megyei szakértői bizottság 0. életévtől vizsgálhatja a gyermekeket. A korai 

vizsgálat tehát egyben lehetőség az elmaradások pótlására, ha a szülő együttműködő.  

 Ha a kisded a fejlődési állomásokat megkésve járja be, nem figyel a hozzá intézett 

szeretgető, gügyögő hangokra és mosolyra, ha nem nyúl a megfelelő időben élénk 

színű tárgyak után, ha elkezd gagyogni, de később abbahagyja, ha nem kúszik, nem 

mászik, nem áll önállóan és nem jár el, vagy ezeket késve teszi, késik a beszéde, vagy 

nagyon nehezen gyarapszik a szókincse és majdnem érthetetlenül beszél, érdemes a 

lakóhely szerint illetékes pedagógiai szakszolgálat járási szakértői bizottságát 

felkeresni.  

 Ha a kisgyermek közösségben nehezen boldogul, figyelme nem, vagy nagyon rövid 

ideig köthető le, ha a közösségben nem teremt baráti kapcsolatokat, másokkal nem 

játszik, vagy ha bántalmazza a kispajtásait, érdemes felkeresni a lakóhely szerint 

illetékes pedagógiai szakszolgálat járási szakértői bizottságát.  

 Ha a gyermek kezessége nehezen alakul, sokáig téveszti a jobb és bal oldalt, a színek 

ismeretében bizonytalan, apró tárgyakból sorozatot nehezen alkot, és azt rajzban is 

nehezen valósítja meg, szavak utánmondásában ügyetlen, memória játékokban 



gyengén teljesít, érdemes a lakóhely szerint illetékes pedagógiai szakszolgálat járási 

szakértői bizottságát felkeresni.  

 Ha a tanuló rendkívül nehezen tanul meg olvasni, tipikus betűtévesztései vannak, 

nehezen érti az elolvasott szöveget, írásának külalakja torz, helyesírási hibái számosak, 

vagy számolási készségei nehezen alakulnak, érdemes felkeresni a lakóhely szerint 

illetékes pedagógiai szakszolgálat járási szakértői bizottságát.  

A pedagógiai szakszolgálatok járási szakértői bizottságai a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 1. 

számú mellékletének hiánytalan kitöltésével kereshetők meg írásban. Ezt a vizsgálati kérelmet 

a gyermek felügyeleti jogát gyakorló szülő/szülők/gyám írja alá, melyhez csatolni kell a 

Rendelet 4. számú mellékletét, azaz a gyermekorvos és védőnő által kitöltött fejlődési adatlapot. 

5 évesnél fiatalabb korú kisgyermek esetén a kérelemhez csatolni kell a gyermek orvosi 

adatlapját, melyet a gyermekorvos állít ki, és mely hasonló tartalmakkal bír, mint a már említett 

4. számú melléklet, de nem kötelező formanyomtatvány.  

A szakértői vizsgálat és javaslatai: 

 A járási szakértői bizottság időpontot biztosít a kisgyermek és szülei számára komplex, 

pszichológiai és gyógypedagógiai, szükség esetén konduktív pedagógiai vizsgálatra. 

A vizsgálatról szakértői vélemény készül, melyben a szakértői bizottság javaslatot tesz 

a gyermek / tanuló speciális megsegítésére. Ez a megsegítés lehet fejlesztőpedagógiai 

gondozás, logopédiai fejlesztés, iskolaelőkészítő foglalkoztatás, és lehet pszichológiai 

gondozás is, a gyermek állapota függvényében.  

 Ha a járási szakértői bizottság a gyermek állapotát a fejlődés késése, elmaradása, 

beilleszkedési és/vagy tanulási problémák, a beszédértés és kifejező beszéd eltérései 

miatt súlyosnak ítéli meg, a gyermek anyagát a szülő egyetértésével továbbítja a 

Megyei Szakértői Bizottsághoz, sajátos nevelési igény gyanúval.  

 A Megyei Szakértői Bizottságban komplex vizsgálat történik, mely 

gyermekneurológiai / gyermekpszichiátriai vizsgálatot, valamint a járási szakértői 

vizsgálat kiegészítéseit jelenti, pszichológiai és gyógypedagógiai vonatkozásban. A 

vizsgálatról szakértői vélemény készül, melyben javaslattétel történik a 

gyermek/tanuló fejlesztésére, egészségügyi és pedagógiai célú felzárkóztatására 

(rehabilitációjára). 

 A rehabilitációs foglalkoztatás keretén belül történhet beszédjavítás, mozgásfejlesztés, 

értelmi fejlesztés, tanulási zavarok, viselkedési és beilleszkedési zavarok kezelése. A 

rehabilitáció mindig sérülés-specifikus.  



Tisztelt Szülő! 

Forduljon bizalommal a pedagógiai szakszolgálathoz! Kiválóan felkészült pszichológusaink, 

gyógypedagógusaink, konduktoraink, tehetségtanáraink és fejlesztőpedagógusaink készséggel 

állnak rendelkezésre, tanácsadás, konzultáció, problémafeltáró megbeszélés, szakértői 

vélemény értelmezés, eredmények és kudarcok elemzése terén. A pedagógiai szakszolgálatok 

a szülők és a pedagógusok munkáját segítik.  

Várjuk a megkeresésüket!  


