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Vázlat



A felvételi eljárás 
(423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet)

Megalakulás

40 többletpont fogyatékosságért, ha 
pontszáma eléri vagy meghaladja: 
Felsőoktatási szakképzésben: 240 pontot
Alapképzésben:  280 pontot
Mesterképzésben: 50 pontot
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2
022A/2_pontszamitas

. 

A felvételi eljárás



Megalakulás

Nyelvvizsgáért adható plusz pontok

Középfokú és felsőfokú írásbeli vagy szóbeli típusú 
nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, ill.40 
többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt 
igazoltan nem tudja a komplex nyelvvizsgát letenni.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/2_pontszamitas/24_tobbletpontok/242_nyelvtudas

. 

A felvételi eljárás



Megalakulás

Igazolás szakértői véleménnyel:
• pedagógiai szakszolgálati intézmények, ill. azok szakértői 

bizottságként eljáró tagintézményei 
• valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs 
bizottságok

• ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat – ha a közoktatás 
után keletkezik a fogyatékosság

• a rehabilitációs szakigazgatási szervek jogelődjei (pl. fővárosi és 
megyei kormányhivatalok, NRSZH, OOSZI stb.) által kiállított és 
végleges (azaz felülvizsgálati időt nem tartalmazó) szakértői 
vélemények természetesen továbbra is elfogadhatók.

. 

A felvételi eljárás



Az esélyegyenlőség biztosítása a 
felsőoktatásban – törvényi háttér

Törvényi háttér

A 2011. évi törvény a nemzeti felsőoktatásról és a 
kiemelt paragrafusai

11. § és a 108. §- az egyenlő bánásmód és az 
egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek 
megtartása



Törvényi háttér

35. § az oktató tevékenysége során  vegye 
figyelembe a hallgató egyéni képességét,  
tehetségét,  fogyatékosságát.”

64. § a fogyatékossággal élő hallgatók 
segítését felsőoktatási intézményi és kari 
részről irányító koordinátor 



Törvényi háttér

43. § A hallgató joga, hogy állapotának, 
személyes adottságainak, fogyatékosságának
megfelelő ellátásban részesüljön.



Törvényi háttér

47. § Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, 
alapképzésben és mesterképzésben összesen –
tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban 
tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas 
képzésben. A fogyatékossággal élő hallgató 
támogatási idejét a felsőoktatási intézmény 
legfeljebb négy félévvel megnövelheti.

Nem jár automatikusan, kérvényezni kell!!!



Törvényi háttér

49. § (8) A fogyatékossággal élő hallgató részére 
biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést 
és vizsgáztatást. Indokolt esetben mentesíteni kell 
egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a 
beszámolás kötelezettsége alól. A mentesítés kizárólag a 
mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel 
összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és 
mesterképzésben az oklevél által tanúsított 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető 
tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.



Mikor nem adható mentesség? - Példák 

Fogyatékossággal élő hallgató

Kritérium tárgyak alól 

• Pl. matematika minden természettudományos és 
gazdaságtudományi szakon

• Pl. magyar nyelv minden tanár szakon

Kötelező tantárgyak alól

• Pl. idegen nyelvek – nyelv szakokon és nemzetközi 
tanulmányok szakokon

• Pl. statisztika – szociológia, természettudományos és 
gazdaságtudományi szakokon



Tanulmányozni érdemes a szakok 
mintatanterveit

Fogyatékossággal élő hallgató

Pl. pszichológia: 
https://ppkdocs.elte.hu/th/tantervek/alapkepzes/BA_
pszichol%C3%B3gia%20Budapest_nappali_2020_v202
0.pdf

Pl. szociológia:

https://tatk.elte.hu/dstore/document/1220/SZOCIOL
%C3%93GIA_ALAP_MAGYAR_19.pdf

https://ppkdocs.elte.hu/th/tantervek/alapkepzes/BA_pszichol%C3%B3gia%20Budapest_nappali_2020_v2020.pdf
https://tatk.elte.hu/dstore/document/1220/SZOCIOL%C3%93GIA_ALAP_MAGYAR_19.pdf


Fogyatékossággal élő jelentkező, 
hallgató

Fogyatékossággal élő hallgató

Megnevezés a felsőoktatási törvényben nem sajátos 
nevelési igény (SNI), hanem fogyatékosság! De mi 
jobban szeretjük a speciális szükséglet kifejezést.

• Autizmus/Asperger szindróma

• Beszédfogyatékosság

• Hallássérülés

• Látássérülés



Fogyatékossággal élő hallgató

• Halmozott sérülés

• Mozgáskorlátozottság

• Pszichés fejlődési zavar  (ÉS NEM NEHÉZSÉG!!!)

• Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, 
diszortográfia, diszkalkulia

• Hiperaktivitás, figyelemzavar (ADHD, ADD)

• Magatartásszabályozási zavarok



Biztosítható kedvezmények, 
mentességek - 87/2015. kormányrendelet

Kedvezmények, mentességek

• a gyakorlati követelmények teljesítése alóli 
részleges vagy teljes felmentés, illetve annak 
más formában történő teljesítése (de pl. 
tanítási gyakorlat alól nem adható mentesség)

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



Kedvezmények, mentességek

• mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy 
része, illetve szintje alól – nem minden 
típusú sérülés esetén!

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



Kedvezmények, mentességek

• a nem fogyatékossággal élő hallgatókra 
megállapított felkészülési időnél hosszabb 
felkészülési idő biztosítása (min. 30%-kal 
több!)

• az intézményi ügyintézésekhez személyi 
segítő, vagy jegyzetelő biztosítása.



Regisztráció 
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/regisztracio

Regisztráció

1. Sikeres felvételi után a kari fogyatékosügyi 
koordinátornak ír a hallgató (név, kar, szak, tagozat, 
fogyatékosság, elérhetőség, tel.)

2. Időpontot egyeztetnek
3. A személyes találkozás alkalmával a fogyatékosság 

igazolásairól fénymásolat készül, megtörténik az 
igényfelmérés és igazolást kap a hallgató a speciális 
szükségleteiről

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/regisztracio


Regisztráció

A speciális szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 
egy részét a kari fogyatékosügyi koordinátoron 
keresztül (pl. kedvezmények, mentességek), más részét 
a SHÜTI-n keresztül kapják meg a hallgatók.



Regisztráció előtti lehetőségek

Regisztráció előtti lehetőségek

Sikeres felvétel esetén még a beiratkozás és 
regisztráció előtt segítünk! 
A SHÜTI munkatársai vállalják a leendő hallgatók 
átvezetését, felkészítését az egyetemi életre: pl. 
Nulladik Nap, vagy egyéni felkészítés
Jelentkezés: e-mail-ben a honlapon lévő 
szakembereknél 
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg


Feladat

• Az Egyetemen a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű 
hozzáférés eszméjének megvalósítása 

• Javaslattétel az Egyetem fizikai és infokommunikációsakadálymentesítésére
• A kari fogyatékosügyi koordinátorok munkájának támogatása
• Az Egyetem dolgozói és oktatói számára előadások,  tájékoztatók
https://www.elte.hu/dstore/document/3855/oktat%C3%B3i%20t%C3%A1j%
C3%A9koztat%C3%B3_SH%C3%9CTI.pdf
• Eszközkölcsönzés

A SHÜTI  feladatai



Egyéni szolgáltatások
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/szolgaltatasok

Egyéni szolgáltatás

a speciális szükségletű hallgatók igényeinek megfelelő 
szintű gyógypedagógiai és informatikai segítség 
biztosítása
• kommunikációs és szociális kompetenciák fejlesztése; 
• útvonaltanítás és mindennapos tevékenységek 

tanítása; hangos térképek

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/szolgaltatasok


Egyéni szolgáltatás

• tanulástechnika fejlesztése;   
• informatikai tanácsadás, képernyőolvasó 

programok, e-learning felületek használatának 
tanítása; NEPTUN használat segítése;
• személyi higiéniás feladatokban segítség; 
• relaxációs technika tanítása; 
• logopédiai terápia
• nyelvi korrektúra



Egyéni szolgáltatás

• az adaptált tananyag előállítása és archiválása 
• a személyi segítők és jegyzetelők toborzása, 

felkészítése, munkájuk koordinálása és 
szupervíziója - 2021 őszi félév: 41 személyi segítő 
hallgató



Csoportos szolgáltatások

Csoportos szolgáltatás

• Asperger szociális-kommunikációs 
készségfejlesztő csoport

• Speciális karriermenedzsment kurzus
• Játék Klub
• Angol beszélgető csoport
• Nulladik napi program



Csoportos szolgáltatás

• Sport és testnevelés kurzusok: 
• Csörgőlabda kurzus; 
• Paraúszás; 
• Hallatlan Salsa tánckurzus



Létszám 2021/22 őszi szemeszter

Adatok



Köszönöm 
a figyelmet!


