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Fogyatékossággal élő hallgatók  
tanulmányainak segítése Törvényi és egyetemi szabályozás

• A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (8) bekezdés, 
valamint a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet 

• Az Óbudai Egyetem Szervezeti Működési Szabályzata III. kötet – Az Óbudai 
Egyetem hallgatói követelmény-rendszerének 3. számú melléklete

Az Óbudai Egyetem Fogyatékossággal élő hallgatói tanulmányainak 
folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló 
szabályzata

Fogyatékossággal élő hallgató aki…

• mozgásszervi,

• érzékszervi vagy beszédfogyatékos,

• több fogyatékosság együttesen fordul elő (halmozottan fogyatékos),

• autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés zavarral (súlyos 
tanulási-, figyelem- vagy magatartászavarral) küzd.

• 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. 

• 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. 

• … 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

• A hallgató fogyatékosságára tekintettel szakvélemény alapján kérheti 
a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli 
részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő 
teljesítésének engedélyezését

• Fogyatékossága már középiskolában is volt/nem volt

Már középiskola alatt is…

• Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már 
a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a 
tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben 
részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) 
pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy 
országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint 
jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs 
bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
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Középiskolában még nem…

• Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a 
középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve 
fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és 
az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a 
fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei
által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

• 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 63 §. (2) és 
(3) bekezdése

•

IGAZOLÁSOK BESZERZÉSE

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására
irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el, országos hatáskörben minden Magyarországon 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, felsőoktatásban résztvevő 
személy esetén. 

• A Kormányhivatalon belül a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály végzi 
a vizsgálatot, a 1146 Budapest Thököly út 82. szám alatti szakorvosi 
rendelőben.

• Azoknak a fogyatékossággal élő hallgatóknak, akiknek a közoktatási 
tanulmányait követően a következő problémái merülnek fel: 

• diszlexia (a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos 
részképesség zavar), 

• diszgráfia (írászavar),

• diszkalkulia (a számolással, számokkal kapcsolatos specifikus kognitív zavar),

• és a tanulmányai folytatását ez tartósan és súlyosan akadályozza. 

• A hallgatók fenti típusú fogyatékosságát a Budapest Főváros Kormányhivatala 
(Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály) szakvéleményével igazolja.

• A kérelem benyújtásának helye: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály (1146 Budapest, Thököly út 82. 
vagy 1590 Budapest Pf. 155.)

• A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról szakvélemény kerül 
kiállításra.

egyéb fogyatékosság

• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés s) pontja alapján a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók fogyatékosságát (a mozgáskorlátozott, 
hallássérült, látássérült, beszédfogyatékos, hiperaktív, 
figyelemzavarral, magatartásszabályozási zavarral küzdő és 
autizmussal élő hallgatók esetén) a hallgató lakóhelye, tartózkodási 
helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs 
hatóságként vizsgálja. 

• Címlista elérhető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu honlapon, az 
adott megyénél.

Mozgáskorlátozott hallgató esetében 
alkalmazható kedvezmények

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

• az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, 

• mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

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

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

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

• az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása

http://www.kormanyhivatal.hu/hu
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Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében 
alkalmazható kedvezmények

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

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

• mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

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

• minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása, 

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

• az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi 
tolmács biztosítása.

Látássérült (vak, alig látó, gyengén látó) hallgató 
esetében alkalmazható kedvezmények
• a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve 

annak más formában történő teljesítése, 

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

• mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

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

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

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

• az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása

Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, 
dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, 
mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési 
zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) 
hallgató esetében alkalmazható kedvezmények

• a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális 
technikai eszközök használata, 

• mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, 

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

• az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

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

• Halmozott fogyatékosság esetén az előnyben részesítések bármelyike adható, 
figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit. 

• Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási 
intézmény a szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más 
kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére. 

• 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. 

• 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.

Kedvezmények igénybevételének folyamata
• A hallgatónak a kérelmet a regisztrációs hét végéig a kari tanulmányi osztályra kell beadni a 

Fogyatékkal Élő Hallgatók Kedvezményeit Elbíráló Bizottság részére címzett kedvezmény-
igénylő lapon (nyomtatványok…). 

• A tanulmányi osztály a kérelmet legkésőbb az első oktatási hét végéig továbbítja az Oktatási 
Főigazgatóságra. 

• Ha a kérelem nem felel meg, vagy kiegészítésre/kijavításra szorul, a tanulmányi osztály a 
kérelmet rövid határidő kitűzésével s a hiányok megjelölése mellett pótlás 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 elintézni!!!

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

• 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. A 
fellebbezésről kapcsolatos döntésről a hallgatót az Oktatási Főigazgatóság 15 napon belül 
értesíti. Az Oktatási Főigazgatóság döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Hány hallgató érintett?
• Statisztikai adatok a 2016/17 tanév II. félév hallgatói létszám

OE - Fogyatékos hallgatói létszámadatok 2016-17-2 AMK BGK KGK KVK NIK RKK Végösszeg

Autista 2 2

Beszédfogyatékos 11 1 3 1 16

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - hiperaktivitás, figyelemzavar 1 1

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - magatartásszabályozási zavar 1 1

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszgráfia 1 3 2 6

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszkalkulia 1 1

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszlexia 2 4 6

egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő - tanulási zavar - diszortográfia 2 2

Érzékszervi fogyatékos - gyengénlátó 1 1

Érzékszervi fogyatékos - nagyothalló 2 2 1 5

Érzékszervi fogyatékos - siket 1 1

Fogyatékkal élő 3 1 2 6

Megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszgráfiás 1 11 10 3 1 26

Megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenességgel élő - diszlexiás 5 14 6 15 5 3 48

mozgásszervi fogyatékos - mozgáskorlátozott 2 2

Testi fogyatékos - mozgáskorlátozott 1 1 1 3

Összesen 11 42 14 38 13 9 127
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Köszönöm a figyelmet!


