
Adatlap hallássérült hallgatók speciális igényeinek felmérésére

Az adatlapot önállóan, vagy a fogyatékosügyi koordinátor segítségével kérjük kitölteni és a regisztráció alkalmával átadni a
koordinátornak. Az adatokat a fogyatékosügyi koordinátorok titkosan kezelik.

I. Személyes adatok

Hallgató neve:

Neptun kódja:

Kar, szak:

Tagozat: Nappali/Esti/Levelező

Képzési szint: Alapképzés/Mesterképzés/Doktori képzés/Osztatlan képzés

Születési hely, idő:

Levelezési cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Beiratkozás időpontja:

Regisztráció időpontja:

II. Fogyatékosság típusa, súlyossága (kérjük, húzza alá a megfelelő választ/válaszokat)

Hallássérülés:
enyhefokú nagyothallás (25-40 dB)

közepes mértékű nagyothallás (40-60 dB)

súlyos nagyothallás (60-90 dB)

siketség (90 dB felett)

Segédeszközök használata:

nem használ eszközt

hallókészüléket használ

cochleáris implantátumot használ

adó-vevő készüléket használ

egyéb segédeszközt használ:



III. Speciális igények (kérjük, jelölje meg az igényelt kedvezményeket)

III./1. Tanulmányokhoz nyújtott többletsegítségek, kedvezmények (kérjük x-szel jelölje meg az igényelt
kedvezményt)

Speciális szükségletű hallgatók részére egységesen adható kedvezmények

Előadások hangrögzítésének igénye.1

Az előadáson használt ppt-k és egyéb elektronikus tananyagok megküldésének igénye.2

A nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél legalább 30%-kal hosszabb felkészülési
idő biztosítása.3

Kurzusjelentkezés során 1000 többletpont
(Igénybevételéhez a második oldalon található nyilatkozat kitöltése szükséges.)

A regisztrált speciális szükségletű hallgatók mentesülnek a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges
képzésbe történő tanulmányi alapú átsorolás alól4.

A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény az államilag támogatott féléveinek számát legfeljebb négy félévvel
megnövelheti5.

Hallássérülés esetén igénybe vehető kedvezmények
A szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén –
jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása6

Az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére7

Az előadások hangosítása iránti igény
Minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása8

Segédeszköz-kölcsönzés: laptop / tablet / diktafon / okosmikrofon / fejhallgató / hangszóró

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda egyéni gyógypedagógiai, szociális, informatikai jellegű szolgáltatásai
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/hallas

Nyilatkozatok

Alulírott: ...............................................................................

1 ELTE SZMSZ II. kötet HKR 210. (3) „A speciális szükségletű hallgató a tréning jellegű foglalkozások kivételével a kurzusokon hangfelvételt
készíthet, azt azonban csak saját tanulmányai során és azokkal összefüggésben használhatja fel. Az oktató és a kurzus résztvevői részére a
hangfelvétel készítését előre be kell jelenteni.”
2 ELTE SZMSZ II. kötet HKR 210. (2) „A nyomtatott, papíralapú információszerzésben, a tananyag elolvasásában akadályozott hallgató kérése
alapján a kari koordinátor kezdeményezésére az egyetem gondoskodik a megfelelő formátumú digitális tananyag biztosításáról.”
3 (Vhr1. 62.§ 8) „A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább 30%-kal hosszabb
időtartamban kell megállapítani.”
4 (Nftv. 47. § 1) Egy személy - felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen - tizenkét féléven át folytathat a
felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy
félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.
(4) A fogyatékossággal élő hallgató (1) bekezdésben meghatározott támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel
megnövelheti. E kedvezmény több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal, hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett
támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja meg.
5 ELTE SZMSZ II. kötet HKR 41/B. § (6) Mentesül az átsorolás alól c) a regisztrált, speciális szükségletű hallgató.
6 Vhr1. 62.§ (3)b „a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – jelnyelvi vagy
orális tolmács biztosítása”
7 Vhr1. 62.§ (3)d „az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való
megjelenítése a hallgató részére”
8 Vhr1. 62.§ (3)e „minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása”

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


Neptun kód: ...............................................................................
lakcím: ...............................................................................
szül. hely, idő: ...............................................................................

1. Nyilatkozat a kurzusfelvétel során adható többletpont iránti igényről

Alulírott tudomásul veszem, hogy az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetét képező Hallgatói
Követelményrendszer 60. § (1) bek. k) pontja és (1a) bekezdése alapján, amennyiben a karon az adott képzési
helyszínen az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben kurzusra jelentkező hallgatók között rangsorolás történik, a
rangsorolás során a fogyatékos hallgatók 1000 pontot kapnak, ha a fogyatékosügyi koordinátornál tett
regisztrációjuk során ezt kifejezetten kérik.

Fentiekre tekintettel nyilatkozom arról, hogy a kurzusra jelentkezéshez fűződő rangsorolási jogomat
 érvényesíteni kívánom
 nem kívánom érvényesíteni

2. Nyilatkozat a különleges személyes adatok kezeléséről

Alulírott mint adatkezeléssel érintett fogyatékossággal élő hallgató (a továbbiakban érintett) kijelentem, hogy a
https://adatvedelem.elte.hu/tajekoztatok-sablonok oldalon elérhető „Adatvédelmi tájékoztató hallgatói
jogviszonyhoz” elnevezésű dokumentum tartalmát a részemre átadott regisztrációs lapon szereplő
személyes adatok kezelésére vonatkozóan megismertem, tudomásul vettem és jelen nyilatkozatomat a
tájékoztató ismeretében teszem meg.

Erre tekintettel jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten
 hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a speciális szükségletemre vonatkozó, a jelen regisztráció során

általam bejelentett információkat, továbbá az annak alátámasztásául általam csatolt dokumentumokat és az
ezekben foglalt személyes és különleges személyes adataimat speciális igényeim felmérése, és speciális
igényeim biztosítása céljából kezelje

 nem járulok hozzá ahhoz, hogy az adatkezelő a speciális szükségletemre vonatkozó, a jelen regisztráció
során általam bejelentett információkat, továbbá az annak alátámasztásául általam csatolt dokumentumokat
és az ezekben foglalt személyes és különleges személyes adataimat speciális igényeim felmérése, és speciális
igényeim biztosítása céljából kezelje.

……………………………                                                            ……………………………

dátum aláírás

III./2. Speciális Szolgáltatások (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda – SHÜTI)

A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda szolgáltatásai iránti igényt a SHÜTI kollégáinál lehet jelezni a megadott
elérhetőségeken. A szolgáltatásokról a mellékelt ismertetőben, illetve a honlapon tájékozódhat.

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

https://adatvedelem.elte.hu/tajekoztatok-sablonok
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg


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

Szepesi Magdolna, gyógypedagógus, logopédia-hallássérültek pedagógiája szakirány, művészetterapeuta

Cím: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor 125.
Mobil: (36) 30-315-7624
E-mail: szepesi.magdolna@kancellaria.elte.hu

Szolgáltatások hallássérült hallgatók részére

Jegyzetelő

Az órai jegyzeteléshez lehetőség van személyi segítő igénylésére. A jegyzetelők fizetett, és kiképzett személyi segítők.
Fontos, hogy csak abban az esetben tudjuk biztosítani ezt a szolgáltatást, ha találunk jelentkezőt a feladatra.

Jegyzetelő személyi segítők munkájáról, az igénylés menetéről bővebb információ a következő linken
található: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/segitok

Jelnyelvi tolmácsolás, orális tolmácsolás, feliratozás

A 2009. évi jelnyelvi törvény értelmében a felsőoktatásban nappali és levelező tagozaton tanuló hallgatók évente
120+150 óra (nappali), valamint 120+100 óra (levelező) térítésmentes tolmácsolást vehetnek igénybe.9 10 Ennek a
keretnek a kimerülése után, illetve egyetemi programok, rendezvények látogatása esetén a SHÜTI is biztosít(hat)
jelnyelvi / orális tolmácsolást, feliratozást. Ezeket a szolgáltatásokat külsős tolmácsiroda végzi, ezért a tolmácsolás,
feliratozás iránti igényt minimum 5 munkanappal korábban szükséges jelezni a SHÜTI vezetője felé
(kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu), hogy a megrendelést időben megtehessük.

Eszközkölcsönzés

A SHÜTI eszközparkjából lehetőség van az alábbi eszközök kölcsönzésére: laptop / tablet / diktafon / okosmikrofon /
fejhallgató / hangszóró. Kölcsönzésre kölcsönzési szerződés kitöltésével, a leltári készlet erejéig van lehetőség. 

Kölcsönözhető adó-vevőrendszer, okosmikrofon: Az okosmikrofonok olyan vezeték nélküli adó-vevő rendszerek,
amelyeket az egyetemi előadások, szemináriumok látogatásához használhatóak. Ezek az eszközök kiemelik az előadó
beszédét, kiszűrik a környezet zajait, ezáltal segítik a beszédértést. Az Egyetemünkön rendelkezésre álló okosmikrofonok
telefontekerccsel- a T-állással rendelkező hallókészülékek és cochleáris implantátumok viselése esetén használhatóak. A
kölcsönzést minden esetben előzetes konzultáció, és az eszköz kipróbálása előzi meg. Az eszközök kölcsönzése ingyenes,
a kölcsönzési idő a tanévhez illeszkedik. A kölcsönzési igényt a szepesi.magdolna@kancellaria.elte.hu e-mail címen
lehet jelezni.  

Logopédiai fejlesztés

A SHÜTI-ben igénybe vehető artikulációs fejlesztés. A logopédiai munkát minden esetben egyéni konzultáció előzi meg.

Nyelvi korrektúra

9 2009. évi CXXV. törvény - a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról -
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900125.TV&timeshift=20220101
10 Ez az időkeret 2023.01.01-től az alábbiak szerint módosul: nappali képzésben 120+200óra, levelező képzésben 120+100 óra
térítésmentes tolmácsolási kerettel rendelkeznek a felsőoktatásban tanuló hallgatók.

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/hallas
mailto:szepesi.magdolna@kancellaria.elte.hu
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/segitok
mailto:kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu
mailto:szepesi.magdolna@kancellaria.elte.hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900125.TV&timeshift=20220101


A szakdolgozatok, beadandó dolgozatok elkészítését követően igény esetén, kapacitástól függően nyelvi korrektúrát
végzünk az elkészült dokumentumon.

Zárt levelezőlista speciális szükségletű hallgatók számára

Zárt és moderált levelezőlistánkon keresztül igyekszünk hozzád eljuttatni az téged érintő egyetemi felhívásokat,
pályázati lehetőségeket, eseményeket, fontos információkat. A regisztrációval automatikusan felkerülsz a
levelezőlistára, de van lehetőséged leiratkozni.
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