
 

 

Kedves Hallgatóink!  

 

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (továbbiakban: Egyetem) elkötelezett az esélyegyenlőségi 

politikát megalapozó általános etikai értékek és alapelvek iránt. Így különösen: emberi méltóság 

tisztelete, szabadság, egyenlőség, igazságosság, szolidaritás, tisztességes bánásmód, 

erőszakmentesség, sokszínűség, különbségek elfogadása, tolerancia. 

Az Egyetem szem előtt tartja az egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, 

valamint az esélyegyenlőség szempontjait. A vonatkozó előírások szerint 2020. június 01. napjával 

elfogadásra és aláírásra került az intézmény Esélyegyenlőségi terve, mely tartalmazza az 

esélyegyenlőségi célokat. 

 

Mindezeknek megfelelően különös figyelmet fordít: 

-       a fogyatékossággal élő, és speciális szükségletű hallgatók tanulmányi előmenetelére, és arra hogy 

ne érje őket hátrányos megkülönböztetés; 

-       arra, hogy megfelelő módon segítse a fogyatékossággal élő hallgatók beilleszkedését a felsőfokú 

tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 49. § (8) bekezdése értelmében:  
„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. 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. Az e bekezdés 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.” 

 

Az Egyetemen az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben megfogalmazottak megvalósítása érdekében szükséges javaslatok, intézkedések 

kidolgozására, az intézkedések eredményességének ellenőrzésére, az Egyetemen Esélyegyenlőségi 

Bizottság működik. A bizottság kiemelt figyelmet fordít a hátrányos megkülönböztetés szempontjából 

leginkább veszélyeztető jellemzőkkel rendelkező személyekre, csoportokra (fogyatékossággal élő 

hallgatók és munkavállalók, nők, etnikai csoportokhoz tartozó személyek, szociálisan hátrányos 

helyzetű személyek). 

 

Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke és tagjai: 

Elnök:  Dr. Jászi Éva, egyetemi docens 

Tagok: 

BMK: Dr. Tóthné Dr. Várady Krisztina 

GTK: Becsei Lilla 

TTK: Dr. Misik Tamás 

PK: Burom Katalin 

IK: Kvaszingerné dr. Prantner Csilla 

Eger: Demeter László 

Jászberény: Dr. Harkai Nóra 

KT és Szakszervezet delegáltja: Hegyesi-Hudik Margit 

Roma Szakkollégium delegáltja: Pacsuta István 

EHÖK delegáltak: Kobolák Dóra, Kapczáth Milán, Lányi Martin, Kerekes Petra 

 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság működése során - összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet rendelkezéseivel 

https://felvettek.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/eselyegyenlosegi-terv-20200601-20220531_61374f451d481.pdf


 

 

- a fogyatékossággal élő hallgatók számára a Korm. rendelet 62-64. §-ai szerinti kedvezményeket 

biztosítja. 

A kedvezmények biztosítása nem automatikus, az érintettnek az Egyetemi Esélyegyenlőségi 

Bizottság felé kérelmet kell benyújtania, az alábbi formanyomtatványon: 

FORMANYOMTATVÁNY 

A kérelmet postai úton vagy személyesen kell a szükséges hivatalos szakvéleményekkel és 

igazolásokkal együtt a Bizottság részére megküldeni. A postai feladással, vagy a személyes 

leadással egy időben a kérelmet, a szakvéleményeket és igazolásokat az eselyegyenloseg@uni-

eszterhazy.hu címre is meg kell küldeni. 

(Postacím: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 3300 Eger, Klapka György utca 12. Érsekkerti 

épület) 

 

A kérelem mellé csatolni szükséges a Korm. rendelet 63. §-a által előírt szakvélemény hiteles 

másolatát: 

-       Ha a hallgató 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. 

 

- 2020. szeptember 1-től fogyatékosságot ill. speciális szükségletet igazoló új szakvéleményt - ha a 

hallgató 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 - csak a tankerületi központok által fenntartott megyei 

(fővárosi) pedagógiai szakszolgálatok (szakértői bizottsági minőségükben eljárva), és az ELTE 

Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat adhat ki. 

 

A Bizottsághoz benyújtott hallgatói kérelmek kapcsán első fokú határozat meghozatalára kerül sor, 

mely ellen a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz lehet jogorvoslattal élni, a döntés közlésétől 

számított 15 napon belül. 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság felé benyújtandó kérelmekkel kapcsolatos felvilágosítás kérhető az 

alábbi elérhetőségeken közvetlenül az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökétől. 

 

Elérhetőségek: 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke – Dr. Jászi Éva 

E-mail: eselyegyenloseg@uni-eszterhazy.hu 

Tel.: 36/520-400 3129-es mellék 

Cím: 3300 Eger, Klapka György utca 12., Érsekkerti épület, Gyógypedagógiai Intézet 

Fogadóóra ideje: e-mailen történő egyeztetés alapján 

 

 

Az egyetemi Hallgatói Követelményrendszerben szabályozott hallgatói kérelmek/bejelentők 

benyújtásának helyét, módját, határidejét az 1. számú mellékletében foglalja össze, melyből 

kiemelnénk az alábbi kifejezetten fogyatékossággal élők, és hátrányos helyzetűek számára benyújtható 

kérelmeket: 

 

Kérelem/ 

beadvány típusok 

Benyújtási 

határidő/ 

időszak 

Mellékelt 

dokumentumok 

Benyújtás 

módja 
Döntéshozó 

Benyújtás helye  

Egri képzési hely Jászberényi Campus 

Esélyegyenlőségi 

kérelmek  
folyamatos  

kérelemben 

foglaltakat 

alátámasztó 

dokumentumok  

Papíralapú 
Esélyegyenlőségi 

Bizottság elnök 

Tanulmányi és 

Oktatásszervezési 

Osztály 

Jászberényi Campus 

Oktatási Csoport 
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Állami félévek 

meghosszabbítása 

(fogyatékosság miatt)  

folyamatos  
fogyatékosság 

igazolása  
Papíralapú 

Esélyegyenlőségi 

Bizottság elnökének 

javaslatára Oktatási 

rektorhelyettes 

Tanulmányi és 

Oktatásszervezési 

Osztály 

Jászberényi Campus 

Oktatási Csoport 

Fogyatékossággal élő 

hallgatók kiegészítő 

normatív támogatása  

szeptember 30. 

/ február 28.  

  

Papíralapú 

Esélyegyenlőségi 

Bizottság elnökének 

javaslatára Oktatási 

rektorhelyettes 

Esélyegyenlőségi 

Bizottság 
Esélyegyenlőségi Bizottság 

 
 

A fenti kérelmeknél megjelölt „benyújtási helyek” postázási címei: 

- Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály – 3300 Eger, Egészségház utca 4.  

- Esélyegyenlőségi Bizottság – 3300 Eger, Klapka György utca 12.  

- Jászberényi Campus Oktatási Csoport - 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 

 

 

Speciális szükségletű hallgatókra vonatkozó szabályozók elérhetőek ide kattintva! 

 

 

Eger, 2021. szeptember 01. 

https://felvettek.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/eselyegyenlosegi-szabalyzatok-2021_6137504c00eef.pdf

