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PREAMBULUM 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet, 
továbbá a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. 
(XII. 29.) Kormányrendelet alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként az Óbudai Egyetem (a 
továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja.1 2 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat hatálya 

1. § A szabályzat személyi hatálya az Egyetem valamennyi fogyatékossággal élő hallgatójára kiterjed. 

Értelmező rendelkezések 

2. §3 E szabályzat alkalmazásában fogyatékossággal élő hallgatónak minősül, aki mozgásszervi, érzékszervi 
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 fogyatékossággal élő hallgató számára nyújtott segítség általános szabályai 

3. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és 
vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói 
jogviszonyából eredő kötelezettségeit. 

(2) A fogyatékossággal élő hallgatót indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek 
tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak 
egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón 
lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az 
írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő 
felváltását. 

(3) Az e § alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel 
összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez 
szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. 

4. §4 A hallgató fogyatékosságára tekintettel az 5. § (1) bekezdése szerinti szakértői vélemény alapján kérheti a 
tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok 
más módon történő teljesítésének engedélyezését. 

5. § (1)5 A fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékosságának típusát a (2) vagy a (3) bekezdésben 
meghatározott szerv által kiadott szakértői véleménnyel igazolja. 

(2)6 Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje 
alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati 
intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei valamint 

                                                           
1 A szabályzatot a Szenátus a 2015. október 19-i ülésén az SZ-CXIII/196/2015. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. október 20. napjától.  
2 Beépítette a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától. 
3 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
4 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
5 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
6 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
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jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos 
szakértői és rehabilitációs bizottságok által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. 

(3)7 Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje 
alatt nem állt fenn, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődjei által kibocsátott 
szakértői véleménnyel igazolható. 

(4) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és 
diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására – amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos 
nevelési igény nem került megállapításra – irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.8 

(5)  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők mozgásszervi, érzékszervi 
fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal 
megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a 
középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.9 

MÁSODIK RÉSZ 

I. FEJEZET 

Fogyatékosságügyi koordinátor 

6. § A fogyatékossággal élő hallgatók segítését intézményi és kari részről irányító koordinátorok látják el, akiknek 
felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosságügyi kompetenciákkal vagy fogyatékosságügyi szakmai 
gyakorlattal kell rendelkezniük.10 

7. § A 6. § szerinti koordinátor feladata: 

a) részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott segítségnyújtásra, mentességre és 
kedvezményekre irányuló kérelem elbírálásában és nyilvántartásában, valamint a hallgatót érintő 
jogorvoslati döntésekben azzal, hogy az a koordinátor, aki a kérelem elbírálásában részt vett, 
nem vehet részt a jogorvoslati eljárásban, 

b) kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok segítőivel, 

c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási 
lehetőségek biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs 
lehetőségek megszervezése, 

d) javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív 
támogatások felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, 

e) tájékoztató előadás tartása az első éves hallgatóknak a regisztrációs héten. 11 

7/A. § A fogyatékossággal élő hallgatókat megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatokhoz 
való hozzáférést az Egyetemnek biztosítania kell a 6.§ szerinti koordinátorok részére.12 

                                                           
7 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
8Beépítette a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától. 
9 Beépítette a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától. 
10 Módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától 
11 Beépítette a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától. 
12 Beépítette a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától. 



5 

II. FEJEZET 

A hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében alkalmazható kedvezmények 

8. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a tanterv előírásaitól részben 
vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve – figyelemmel jelen szabályzat 3. § (1)-
(3) bekezdésére – azok teljesítésétől el kell tekintenie az e § (2)–(7) bekezdésben foglalt kedvezmények 
közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló 
szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára. 

(2) Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más 
formában történő teljesítése, 

b) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, 

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

d) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek 
megkövetelhetők, 

e) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak 
használatának lehetővé tétele, 

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési 
idő biztosítása, 

g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása. 

(3) Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más 
formában történő teljesítése, 

b) a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény 
esetén – jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása, 

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

d) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak 
egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére, 

e) minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása, 

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési 
idő biztosítása, 

g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács biztosítása. 

(4) Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más 
formában történő teljesítése, 

b) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális 
technikai eszközök használata, 

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

d) mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek 
megkövetelhetők, 

e) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, 
digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége, 

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési 
idő biztosítása, 

g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása. 

(5) Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, 
dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett 
beszédfejlődés) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 
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a) a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök 
használata, 

b) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

c) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési 
idő biztosítása, 

d) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása. 

(6) Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a) a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál: 

aa) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga, 

ab) írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési 
időnél hosszabb felkészülési idő, 

ac) a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási 
szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása, 

ad) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól; 

b) a diszkalkuliás hallgatónál: 

ba) mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők, 

bb) a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a 
tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció, 
mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő biztosítása; 

c) a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál: 

ca) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga, 

cb) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása, 

cc) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése, 

cd) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak 
alkalmazása, 

ce) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga 
helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, érzelmi 
megnyilvánulások tolerálása, 

cf) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten, 

cg) az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény 
esetén – a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre 
történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához, 

ch) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó 
eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége, 

ci) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása; 

d) a magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-
, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató 
magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, 
valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatónak: 

da) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, 

db) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek 
engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása, 

dc) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten, 

dd) a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása, az elvárások 
és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, 
pontosítása, 
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de) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő, 

df) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása. 

(7) Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények: 

a) a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga 
helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga, 

b) számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a 
feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése, 

c) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési 
idő, 

d) mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, 
számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása, 

e) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

f) a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli 
mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való helyettesítése, 

g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása. 

(8) A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz 
képest legalább 30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani. 

(9) Halmozott fogyatékosság esetén a (2)–(7) bekezdésben foglalt előnyben részesítések bármelyike 
adható, figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit. 

(10) Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a (2)–(7) 
bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató 
részére. 

(11) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem 
illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót illetve a doktorjelöltet. 

(12) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal 
élő volt hallgatót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a szakképzettség 
megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette. 

HARMADIK RÉSZ 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA ALKALMAZHATÓ KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ 

ELJÁRÁS RENDJE 

9. § (1)13 A hallgatónak a kérelmet a regisztrációs hét végéig a kari tanulmányi osztályra kell beadni az 
Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére címzett kedvezményigénylő lapon (1. sz. 
melléklet 14). 

(2) A tanulmányi osztály a kérelmet és a beadott dokumentumokat a tanulmányi osztályhoz való érkezését 
követően ellenőrzi és legkésőbb az első oktatási hét harmadik munkanapjáig továbbítja az Oktatási 
Főigazgatóságra.15 

(3) Ha a kérelem nem felel meg a követelményeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, a tanulmányi osztály a kérelmet rövid határidő kitűzésével s a hiányok megjelölése mellett pótlás 

                                                           
13 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
14 Jelen szabályzat 1. sz. mellékletét módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-
CXXXIX/109/2017. számú határozatával. Hatályos: 2017. július 24. napjától. 
15 Módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától 
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végett a hallgatónak visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan adja be, a 
Bizottság el fogja utasítani, illetőleg hiányos tartalma szerint fogja elbírálni.16 

(3a) A kari koordinátor az első oktatási hét első munkanapján betekinthet a karokhoz beérkező kérelmekbe 
és a kedvezményigénylő nyomtatványról másolatot kaphat.17 

(4) Az Oktatási Főigazgatóság intézkedik a kérelmeknek a Bizottsághoz történő eljuttatásáról. A Bizottság 
a második oktatási héten tartott ülésén a kérelmeket elbírálja, és a döntéséről írásban értesíti az Oktatási 
Főigazgatóságot. A bizottsági értesítés alapján az Oktatási Főigazgatóság a harmadik oktatási héten 
előzetesen e-mail-ben értesíti az érintett hallgatót a határozat átvételi módjáról. 

10. § (1) A Bizottság határozata ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat közlésétől számított 8 
napon belül kell a kari tanulmányi osztályon az oktatási főigazgatónak címezve benyújtani. 

(2) Ha a fellebbezés nem felel meg a követelményeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, a tanulmányi osztály a 9. § (3) bekezdésében meghatározott intézkedéseket teszi meg.18 

(3) Ha a hallgató a fellebbezést a 8 napos fellebbezési határidő leteltét követően adja be, a tanulmányi 
osztály a fellebbezést hivatalból elutasítja.19 

(4) Ha a fellebbezési határidő lejárt, illetőleg, ha a fellebbezést a hallgató hiánytalanul benyújtotta, a 
tanulmányi osztály a fellebbezést összes irataival együtt felterjeszti az Oktatási Főigazgatóságra. Ha a 10. 
§ (2) bekezdésében foglalt intézkedésre került sor, a határidőt annak teljesítésétől kell számítani. 

(5) A fellebbezésről kapcsolatos döntésről a hallgatót az Oktatási Főigazgatóság 15 napon belül értesíti. 
Az Oktatási Főigazgató döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.20 

NEGYEDIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11. § Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadás napját követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2015. október 19. 

Prof. Dr. Fodor János 
rektor 

Monszpart Zsolt 
kancellár 

Záradék: 

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és működési szabályzatának III. kötetének, a Hallgatói Követelményrendszerről 
szóló mellékletének 3. számú, az Óbudai Egyetem fogyatékossággal élő hallgatói tanulmányainak folytatásához 
szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételek szabályzatáról szóló függelékét a Szenátus 2015. október 19-i 
ülésén az SZ-CXIII/196/2015. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015. október 20. napjától. 

                                                           
16 Módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 

Hatályos: 2017. július 24. napjától 
17 Beépítette a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 
Hatályos: 2017. július 24. napjától. 
18 Módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 

Hatályos: 2017. július 24. napjától 
19Módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 

Hatályos: 2017. július 24. napjától 
20 Módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-CXXXIX/109/2017. számú határozatával. 

Hatályos: 2017. július 24. napjától 
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1. sz. melléklet 21 
OE Esélyegyenlőségi Bizottság 

KEDVEZMÉNYIGÉNYLÉS 
 
Hallgató adatai: (Nyomtatott betűkkel) 
 

Név / NEPTUN kód:   

Anyja neve:  

Születési hely, idő  

Kar / Szak / Tagozat:    

Értesítési cím:  

E-mail / Telefon:   

 
Csatolt mellékletek: 
 

Ha a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt 
a fogyatékosság: 

 Ha a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt 
fenn a fogyatékosság: 

pedagógiai szakszolgálati intézmények (illetve 
tagintézményei), valamint azok jogelődjei  

által kiadott szakvélemény 

 

vagy 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 

Főosztály által kiadott szakvélemény 

  

db db 

 
Kért kedvezmények: 
 
□ nyelvvizsgakötelezettség alóli mentesség, 

□ nyelvvizsgakötelezettség alóli részleges mentesség, 

□ kritériumtárgy teljesítése alóli mentesség, 

□ többletidő engedélyezése, 

□ szóbeli vizsga írásbelivel történő felváltása, 

□ írásbeli vizsga szóbelivel történő felváltása, 

□ segédeszközök használatának biztosítása, 

□ testnevelés tantárgy alóli felmentés, 

□ személyi segítő biztosítása (mentor, jegyzetelő…), 

□ támogatási idő megnövelése … félévvel (max. 4 kérhető), 

□ egyéb:……………………………………………… 

 

Fontos tudnivalók: 
 

 Kizárólag a szakvélemény által javasolt kedvezmények adhatók meg! 

 A kedvezményre vonatkozó kérelmet bármikor be lehet nyújtani a Tanulmányi Osztályon, de az 
Esélyegyenlőségi Bizottság a szorgalmi időszak második hetében bírálja el a kérelmeket. 

 Az Esélyegyenlőségi Bizottság a határozatát ,,Az Óbudai Egyetem fogyatékossággal élő hallgatói 
tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló szabályzata, valamint 
a 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet alapján hozza meg.  

 A határozatról az Esélyegyenlőségi Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt. 

 

Kelt: ………………..…………………,  ……… év ……………...... hó …… nap  
……………………………………. 

hallgató aláírása 
Tanulmány Osztály átvette: …………………………………………………………... 

dátum, pecsét 

                                                           
21 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 
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2.sz. melléklet 22 
Tárgy: Fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló tájékoztató 
 
 
Tisztelt Fogyatékossággal élő Hallgatónk! 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése szerint az orvosilag kivizsgált fogyatékkal 
élő hallgatók után az egyetem évente kiegészítő támogatást igényelhet. A támogatás alapján folyósított 
pénzkeretből a rászoruló hallgatók igényeihez igazodva olyan kiegészítő támogatást nyújthatunk, – ilyen területek 
lehetnek például a fizikai és információs akadálymentesítés és a személyi segítők alkalmazása – melyek segíthetik 
a tanulmányokhoz kapcsolódó akadályok leküzdését.  

Minden lehetséges módon támogatni kívánjuk tanulmányi munkáját, ezért kérjük amennyiben látásában-, 
hallásában-, mozgásában korlátozott, illetve egyéb tanulási nehézsége van (diszlexiás, diszgráfiás, diszortográfiás, 
diszkalkuliás), jelölje meg ezen az íven, és a tanév megkezdése utáni első tanulmányi héten (regisztrációs hét) 
keresse fel tanulmányi ügyintézőjét.  

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elveket, a fogyatékosság megállapításának és 
igazolásának rendjét, a fogyatékossághoz kapcsolódó kedvezmények igénylése iránti kérelmeket, 
formanyomtatványokat, külön szabályzat határozza meg, amely az Óbudai Egyetem honlapjáról letölthető23. 

Személyes adatait megkülönböztetett figyelemmel, titkosan kezeljük. 

Az egyetem fogyatékosságügyi koordinátora Prokai Piroska mérnöktanár, akihez személyes problémáival 
bizalommal fordulhat. 

A segítség lehetséges módjáról vele lehet egyeztetni. Az első személyes beszélgetésre időpontot a 
prokai.piroska@rkk.uni-obuda.hu levélcímen kell kérni. A kari fogyatékosságügyi koordinátorok elérhetőségéről a 
karok tanulmányi osztályain kaphat tájékoztatást. 

A kiegészítő támogatásra jelentkezni nem kötelező, azonban pénzügyi támogatást az egyetem csak az 
igazolással rendelkező regisztrált hallgatók után igényelhet. 

  
   oktatási főigazgató 

NYILATKOZAT 

Kérjük, hogy aláhúzással jelölje meg a fogyatékossága típusát az alábbiak közül: 

látáskorlátozott, halláskorlátozott, mozgáskorlátozott, olvasási nehézség, szövegértési nehézség, egyéb tanulást 
nehezítő adottság:  ........................................................................................................................... ………………… 

Adataim: 

Név: ...........................................................  

Szak:  ........................................................  

Évfolyam: ...................................................  

Neptun-kód: ...............................................  

Budapest , .................................................   ............................................  
 Hallgató  

  

                                                           
22 Jelen szabályzat 2. sz. mellékletét módosította a Szenátus a 2017. július 20.-21. között megtartott, elektronikus véleménynyilvánítás során az SZ-
CXXXIX/109/2017. számú határozatával. Hatályos: 2017. július 24. napjától 
23 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/46/2018. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 2018. április 3. napjától. 

mailto:prokai.piroska@rkk.uni-obuda.hu
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3. sz. melléklet24 
Folyamatleírás 

(ld. külön excelben) 

  

                                                           
24 Beépítette a Szenátus a 2018. április 23-i.ülésén az SZ-CXLIII/74/2018. számú határozatával. Hatályos: 2018.április 30. napjától. 



A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 
ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 
ELJÁRÁSRENDJE - FOLYAMATLEÍRÁS 

           

Sorszám Részfolyamat Tevékenység 
Input 

információk, 
dokumentumok 

Output 
információ, 

dokumentum 

Kapcsolódó IT 
rendszer 

Szereplők Határidő Megjegyzés 

véleményez 
dönt, 

végrehajtást 
elrendel 

végrehajtásért 
felelős 

közreműködik 
tájékoztatást 
kap 

jóváhagy 
egyetértési 

jogot 
gyakorol 

  

I. FOLYAMAT: Kedvezmények igénybevételének eljárásrendje 

1. 
Kérelem 
beadása (9. § 
(1)-(3)) 

kedvezményig
énylő lap 
kitöltése  

1. sz. melléklet 
szerinti lap 

Kitöltött 
igénylő lap 

      
kérelmező 
hallgató 

  
kari tanulmányi 
osztály 

    

tanulmányi 
félévet 
megelőző 
regisztrációs 
hét vége 

  

    
Érkeztetés, 
formai 
ellenőrzés  

Kitöltött igénylő 
lap 

Érkeztetett, 
ellenőrzött, 
rendben lévő 
igénylő lap 

      
kari tanulmányi 
osztály 

  
oktatási 
főigazgató 

    

legkésőbb 
az első 
oktatási hét 
3. 
munkanapjái
g 

  

    

Hiánypótlás - 
kari tanulmányi 
osztálytól 
visszakapott 
hibás, hiányos 
igénylő lap 
javítása, 
kiegészítése  

Pótlásra, 
kiegészítésre 
visszakapott 
igénylő lap 

Hiánypótlással 
ellátott igénylő 
lap 

      hallgató   
kari tanulmányi 
osztály 

        

2. 
Tájékoztatás (9. 
§ (3a)) 

Betekintés 
biztosítása, az 
igénylő 
lapokról igény 
esetén 
másolat 
készítés  

Kitöltött igénylő 
lapok 

Kitöltött 
igénylő lapok 
másolata 

      
kari tanulmányi 
osztály 

  
kari 
koordinátor 

    

az első 
oktatási hét 
1. 
munkanapjá
n 

  

3. 
Kérelmek 
elbírálása (9. § 
(4)) 

Kérelmek 
továbbítása 

Érkeztetett, 
ellenőrzött, 
rendben lévő 
igénylő lap 

Érkeztetett, 
ellenőrzött, 
rendben lévő 
igénylő lap és 
kapcsolódó 
dokumentumo
k 

      
Oktatási 
Főigazgatóság 

  
Esélyegyenlős
égi Bizottság 

    

bizottsági 
döntés a 
második 
oktatási 
héten 

  

    
Bizottsági 
döntés 

Érkeztetett, 
ellenőrzött, 
rendben lévő 
igénylő lap és 
kapcsolódó 
dokumentumok 

Értesítés a 
bizottsági 
döntésről 

    
Esélyegyenl

őségi 
Bizottság 

    
oktatási 
főigazgató 
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Az érintett 
hallgató 
értesítése 

Értesítés a 
bizottsági 
döntésről 

e-mail a 
határozat 
átvételének 
módjáról 

      
Oktatási 
Főigazgatóság 

  hallgató     
harmadik 
oktatási hét 

  

4. 
Jogorvoslat (10. 
§ (1)-(5)) 

4.1 
Jogorvoslat a 
bizottsági 
döntés ellen 

                        

    
Fellebbezés 
benyújtása 

Bizottsági döntés 
Oktatási 
főigazgatónak 
címzett levél 

      hallgató   
kari tanulmányi 
osztály 

    

határozat 
kézhezvétel
ét követő 8 
napon belül 

  

    

Fellebbezés - 
ellenőrzést 
követő - 
elterjesztése 

Oktatási 
főigazgatónak 
címzett levél 

        
kari tanulmányi 
osztály 

  
oktatási 
főigazgató 

    

fellebbezési 
határiő 
lejártát 
követően 

  

    
Döntés a 
fellebbezésről 

Oktatási 
főigazgatónak 
címzett levél 

Döntés a 
fellebbezésről 

    
oktatási 
főigazgató 

    hallgató     
döntést 
követő 15 
napon belül 

  

    

4.2 Az egyenlő 
bánásmód 
megsértése, 
zaklatás, 
jogellenes 
elkülönítés, 
megtorlás 

panasz 
jogsérelem 
kivizsgálása 

  
Esélyegyenlős
égi Bizottság 

Munkáltatói 
jogkör 
gyakorlója 

  
Közvetítő/Bírósá
g 

      

Az 
Esélyegyenl
őségi 
Bizottság a 
panaszt 7 
napon belül 
megküldi a 
munkáltatói 
jogkör 
gyakorlójána
k 

A panasz 
benyújtásától 
számítva az 
ügy 
megoldásáig, 
de legfeljebb 
15 napig a 
kifogásolt 
intézkedés 
végrehajtása 
nem 
lehetséges 

II. FOLYAMAT:  Esélyegyenlőségi Bizottság megválasztása 

1. 

Esélyegyenlőség
i Bizottság 
tagjainak 
megválasztása 

  javaslat megválasztás   Rektori Tanács Szenátus               

2. 

Esélyegyenlőség
i Bizottság 
elnökének 
megválasztása 

  javaslat megválasztás     

Esélyegyenl
őségi 
Bizottság 
tagjai 

          
A Bizottság 
alakuló 
ülésén 

  



 


