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Fogyatékossággal élő hallgató 
(jelentkező)

• 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

     (Nftv. 108. § 6. pont)
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A fogyatékosság igazolása
• 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 vélemény

• a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak 
jogelődei által kibocsátott szakértői vélemény
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Előnyben részesítés a felsőoktatási felvételi 
eljárás során

• A fogyatékossággal élő 
jelentkező minden 
jelentkezési helyén 
(alapképzés, felsőoktatási 
szakképzés, osztatlan képzés) 

40 többletpontra jogosult.

• Mesterképzésen minimum 1 
pont, maximum 10 pont 
(felsőoktatási intézmény 
határozza meg)
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Előnyben részesítés számokban
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Kedvezmények és előnyben 
részesítések a tanulmányok során
• Mentesítés egyes tantárgyak, tantárgyrészek 

tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól; 
a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve 
szintje alól

• A vizsgán hosszabb felkészülési idő biztosítása
• Az írásbeli beszámolón segédeszköz alkalmazása
• Az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga 

írásbelivel történő helyettesítése
• Az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő 

biztosítása
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A fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányainak finanszírozása, 

juttatások
• 120 000 Ft/fő/év kiegészítő normatív 

támogatás: a fogyatékossággal élők sajátos 
igényeinek megfelelő feltételek javítása 
érdekében szükségessé váló feladatok 
finanszírozására használható fel

• A felsőoktatási intézmény a hallgatói 
juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat a 
fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait 
segítő eszközök beszerzésére is felhasználhatja
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A felsőoktatási intézmény feladata 
/1./ Szabályzatában meg kell 

határoznia: 
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A felsőoktatási intézmény feladata 
/2./  
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A fogyatékosügyi koordinátor feladata
• Részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által 

benyújtott kérelem elbírálásában és nyilvántartásában 
• Kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, 

azok segítőivel
• A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái 

során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek 
biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók 
által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése

• Javaslattétel  a kiegészítő normatív támogatás 
felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges 
tárgyi eszközök beszerzésére
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Köszönöm a figyelmet!

Horváth Marianna
horvath.marianna@emmi.gov.hu
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