
Kivonat az „ÓBUDAI EGYETEM FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓI TANULMÁNYAINAK 

FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ 

SZABÁLYZATÁ”-ból 

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. 

3. § (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. 

5. § (2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú 

tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény az illetékes szakértői és 

rehabilitációs bizottságok 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.  

(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. 

Kedvezmények igénybevételének módja: 

9. § (1) 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 – letölthető: neptun.uni-obuda.hu/form). 

A kedvezmények megítélése a szakértői vélemény alapján történik. 

A fogyatékkal élő hallgatók számára lehetőség van segítők igénybevételére, akik pl. a jegyzetelésben 

segítenek a számára, amiért őket „segítői díjjazás” illeti meg. 

További információért keresse a Szabályzatot (neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat), tanulmányi 

előadóját vagy az esélyegyenlőségi koordinátort! 

Esélyegyenlőségi koordinátorok: 

egyetemi koordinátor: Prokai Piroska prokai.piroska@rkk.uni-obuda.hu 

kari koordinátor (KGK) Katona Ferenc katona.ferenc@kgk.uni-obuda.hu 
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