FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA
A Tanulmányi Osztály tartja nyilván a fogyatékossággal élő hallgatókat megillető különleges bánásmód elbírálásához
szükséges, valamint az előnyben részesítési követelmények – hátrányos helyzetű, árva. félárva stb. – teljesítésére
vonatkozó adatokat, valamint az ezeket alátámasztó szakértői véleményeket, igazolásokat.
A
fentiek
igazolásához
szükséges
szakértői
véleményeket,
igazolásokat
minden
bejelentkezéskor/beiratkozáskor a Tanulmányi Osztályon kell leadni legkésőbb 2017. szeptember 15-ig.

félévben

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓ:
 az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési
rendellenességű (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §);
 fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki
 fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt
rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
 munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még
legalább egy évig fennáll
Igazolás módja, típusa:
A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát
szakvéleménnyel igazolja.
A szakvélemény kiadására
a) amennyiben a hallgató fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel
tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült
b) amennyiben a fogyatékosságot később állapították meg, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(korábban: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) jogosult.
Közoktatási tanulmányok során is fennálló fogyatékosság esetén a szakvélemény kiadására jogosult bizottságok:
A fogyatékosság típusa

Szakértői vélemény kiállítására jogosult bizottság

Érzékszervi: hallássérült

Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Érzékszervi: látássérült

Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Testi: mozgássérült

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Beszédfogyatékos

Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Autista
Megismerés és viselkedés, fejlődési
rendellenességgel élő

A fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottságok
Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport
Vadaskert Kórház és Szakambulancia
Budapesti Korai Fejlesztő Központ
A fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottságok

A szakértői véleményt akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:



a hallgató nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja neve, születési idő, hely, lakcím),
vizsgálati eredményeket, előzményeket, fogyatékosság típusát és fokát.

HÁTRÁNYOS VAGY HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ HALLGATÓ
(A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §)
Hátrányos helyzetű hallgató: az a beiratkozás időpontjában 25. életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit
középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
intézeti, állami nevelt volt;
Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató: az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé
válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője, – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.
Igazolás módja, típusa:
1. A védelembe vétel elrendelése a lakóhely szerint illetékes jegyző hatáskörébe tartozik, így ennek igazolására
kizárólag a jegyző határozata vagy a jegyző által erre vonatkozóan kiállított igazolás fogadható el.
2. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás

3.

4.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot – kérelemre – a települési önkormányzat
jegyzője állapítja meg.
A jegyző által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
a. a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja születési neve, születési idő, hely,
lakcím),
b. a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
tényét, idejét, a kiállító önkormányzat megnevezését és az elrendelő határozat számát.
Az állami gondozottság igazolására az illetékes gyámhatóság határozata, illetve az erre vonatkozóan a
gyámhatóság által kiállított igazolás fogadható el.
Állami gondozottnak az tekinthető, akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve akit a gyámhatóság
állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett.
Tartós nevelésbe vétel esetén
a gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
a. a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja neve, születési idő, hely, lakcím),
b. a tartós nevelésbe vétel tényét, idejét, a kiállító hatóság megnevezését és az elrendelő határozat számát.

ÁRVA, FÉLÁRVA
a) Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen,
elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
b) Félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
Igazolás módja, típusa: Az elhunyt szülő(k) halotti anyakönyvi kivonat(ainak) fénymásolata.
GYÁMSÁGA NAGYKORÚSÁG MIATT SZŰNT MEG
Aki nagykorúságát megelőzően gyámság alatt állt, és gyámsága a nagykorúvá válás miatt szűnt meg.
Igazolás módja, típusa: A lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása szükséges.
CSALÁDFENNTARTÓ az a hallgató,
a) akinek legalább egy gyermeke van,
b) aki alapján ápolási díjra jogosult.
Igazolás módja, típusa:
a) Ha a hallgatónak legalább egy gyermeke van: a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata
szükséges.
b) Ha a hallgató ápolási díjra jogosult: a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, illetve annak jegyzője által
kiállított határozat fénymásolata szükséges.
NAGYCSALÁDOS az a hallgató, akinek
a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a
minimálbér összegét, vagy
c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja.
Igazolás módja, típusa:
a) születési anyakönyvi kivonat másolatokkal és/vagy iskolalátogatási igazolásokkal és/vagy hallgatói jogviszony
igazolással, vagy
b) jövedelemigazolásokkal, vagy
c) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal igazolása, valamint a gyermekek születési anyakönyvi kivonata szükséges.

