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Tisztelt Hallgató! 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a kapcsolódó rendeletek vonatkozó 

rendelkezései szerint az orvosilag kivizsgált, fogyatékkal élő hallgatók után az egyetem évente 

kiegészítő támogatást igényelhet. A támogatás keretében folyósított pénzkeretből a rászoruló hallgatók 

igényeihez igazodva olyan kiegészítő támogatást nyújthatunk, – ilyen területek lehetnek például a fizikai 

és információs akadálymentesítés, valamint a személyi segítők alkalmazása – melyek segíthetik az 

érintett hallgatók tanulmányaihoz kapcsolódó akadályok leküzdését. 

Minden lehetséges módon támogatni kívánjuk az érintett hallgatók tanulmányi előrehaladását, ezért 

kérjük a mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő hallgatóinkat, hogy az állami támogatás 

megigénylésének érdekében a mellékelt nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, és beiratkozása alkalmával 

a kari Tanulmányi Osztály illetékes ügyintézőjének leadni. A kari ügyintéző személyéről a regisztrációs-

beiratkozási programon fog tájékoztatást kapni. 

A nyilatkozatok leadását, befogadását, valamint személyes adatait megkülönböztetett 

figyelemmel, az adatvédelmi irányelveket figyelembe véve, titkosan kezeljük! 

A fogyatékossággal élő hallgatóink tanulmányaihoz kapcsolódó irányelvek, a fogyatékosság 

megállapításának és igazolásának rendje, a fogyatékossághoz kapcsolódó kedvezmények 

igényléséhez kitöltendő formanyomtatvány intézményi szabályzatban kerül meghatározásra, mely az 

Óbudai Egyetem honlapjáról, az alábbi linken letölthető. 

http://uni-obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-fogyatekossaggal-elo-hallgatoi-tanulmanyainak-

folytatasahoz-szukseges-eselyegyenloseget-biztosito-feltetelekrol-szolo-szabalyzata-20180430.pdf 

Az igényelhető kedvezményekhez kapcsolódó formanyomtatványt a fenti szabályzat melléklete 

tartalmazza, illetve szerkeszthető verziója letölthető az alábbi linkről is. 

https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/fogyatekos-kedvezmenyigenyles-2018.doc 

 

A fenti kérelemmel igényelhető egyéni támogatásra jelentkezni nem kötelező, azonban pénzügyi 

támogatást az egyetem csak nyilatkozattal regisztrált, igazolással rendelkező hallgatók után 

igényelhet. 

Kérjük, hogy abban az esetben is töltse ki a nyilatkozatot, ha Önnek személy szerint nincs 

szüksége sem kedvezményre, sem akadálymentesítési támogatásra tanulmányai folytatásához, 

mert - különösen a súlyos vagy halmozottan fogyatékos - hallgatótársai tanulmányait segítheti 

az állami támogatás intézményi igénylésének lehetőségével. 

 

Az Óbudai Egyetem fogyatékosságügyi koordinátora Prokai Piroska, akihez személyes problémáival 

bizalommal fordulhat. Személyes beszélgetésre időpontot a prokai.piroska@rkk.uni-obuda.hu 

levélcímen kell kérni, illetve személyes egyeztetést nem igénylő kérdéseit is ezen e-mail címre küldött 

levélben teheti fel. 

Az egyetemi koordinátor mellett minden karon kari koordinátorok is segítik az érintett hallgatókat, akikkel 

a beiratkozási-regisztrációs heti program keretében személyesen is találkozhat, illetve elérhetőségeiket 

a kari Tanulmányi Osztály tudja megadni, amennyiben tanulmányai során kérdései merülnének fel az 

igényelhető lehetőségekkel kapcsolatban. 

 

Tanulmányai akadálymentes folytatásához ezúton is sok sikert kívánunk! 

 

           Oktatási Főigazgatóság 
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NYILATKOZAT 

 
Alulírott 

Név:   ........................................................... 

Neptun azonosító: ........................................................... 

Szak:   ........................................................... 

 

hallgató nyilatkozom fennálló fogyatékosságommal kapcsolatban. 

 

Fogyatékosság típusa 

(A megfelelőt kérjük aláhúzni. Több típus is megjelölhető.) 

 
- látássérült 

(vak, aliglátó, gyengénlátó) 

 

- hallássérült 

(siket, nagyothalló) 

 

- mozgáskorlátozott 

 

- beszédfogyatékos 

(diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, 

súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) 

 

- Pszichés fejlődési zavar 

- (diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás, diszkalkuliás, hiperaktív, figyelemzavarral küzdő) 

 

- magatartásszabályozási zavar 

(szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön- , vagy mások felé irányuló agresszió, 

a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésével) 

 

- autizmus 

 

- (a fentiek kategóriákba nem besorolható) olvasási nehézség, szövegértési nehézség, egyéb 

tanulást nehezítő adottság, mégpedig (rövid leírás): 

...........................................................................................................................………………………. 

...........................................................................................................................………………………. 

...........................................................................................................................………………………. 

 

Kelt: ………………………………………. 

 

        …………………………………………… 

         hallgató aláírása 


