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A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora és Kancellárja a nemzeti felsőoktatásról szóló 20'l1. évi

(ClV. törvény (NftV.] és a nemzeti felsőoktatásról szóló 201'|. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8712015.(lV.9.) Korm. rendelet ('NfW. Vhr.'), az egyenlő bánásmódról

és az esélyegyenlősé9

előmozdÍtásárólszóló

2003. éviCXXV.

törvény, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény vonatkozó
rendelkezéseire az alábbi Esélyegyenlőségi Szabályzatot ('Szabályzat') alkotja meg.

l. Fejezet

Általános rendelkezések
A

Szabályzat célja

1.S
Jelen Szabályzat célja, hogy az Egyetem műkijdése során érvényrejuttassa az egyenlő bánásmód követelményét, biztosítsa a hátrányos
helyzetű hallgatók esélyegyenlőségétés e|ősegítse tanulmányaik egyenlő esélyekkel való folytatását.
A Szabályrat

hatálya

2.S
(1

)

Jelen Szabályzat személyi hatálya képzési formától filggetlenül kiterjed

a)

b)
(2)

az Egyetemre felvételre jelentkező és az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló fogyatékossággal élő hallgatókra (a
továbbiakban: hallgatók);
az Egyetem oktatóira, tudományos kutatóira és alkalmazottaira (a továbbiakban egyÜttesen: foglalkoztatottak).

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot előmozdító tevékenységére,jelen
Szabályzatban megjelölt szervezeti egység valamennyi feladatára és eljárására.

Értelmező rendelkezések

3.S

(1)

Jelen Szabályzat alkalmazásában fogyatékossággal élő hallgató:

a)

aki érzékszervi, így különösen

b)

aki testi, érzékszervi,beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedésfejlődési rendelleneségű;

látá5-, hallá5- vagy mozgásszervi, értelmi képességétjelentős mértékbenvagy egyáltalán nem

birtokolja;

c)

aki pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (például: dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia).

(2)

Jelen Szabályzat alkalmazásában hátrányos helyzetű hallgató az a beiratkozás (elentkezé$ során huszonötödik

töltött

életévétbe nem

személy, aki a gyermekek védelmérőlés a gyámügyi igazgatásról szóló ttirvényben meghatározottak szerint hátrányos

helyzetűnek minősül.
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ll. Fejezet
KÜlönös

tendelkezések

Fogyatékosság igazolása

4.S
(1

)

(2)

A hallgató fogyatékoságának típusát és mértékét,annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.

Jelen Szabályzat 4. s

a)

amennyiben

a

(1

) bekezdésébenmeghatározott szakvélemény kiadására

jelentkező fogyatékosága már a közoktatási tanulmányai során

és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a

is

fennál|t,

é5 erre

tekintettel a tanulmányai

fogyatékoság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai

szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei,valamint
jogelődjeik közÜl

b)
(3)

a

tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs

bizottságok által kibocsátott szakértői Véleménnyel igazolható;
amennyiben

a

fogyatékosságot később állapították meg, a Nemzeti RehabilitáCiós és Szociális Hivatal jogosult.

Jelen Szabályzat 4.s (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a hallgató a Fogyatékossággal élő hallgatók ügyeivel foglalkozó
Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) nyújtja be azoknak a közoktatási

-

intézmény által kiállÍtott dokumentumoknak

közoktotdsi intézmény dltol hitelesÍtett - másolatát, amelyek igazolják, hogy fogyatékossága

a középfokú tanulmányai

a

során

fennállt és ennek okán kedvezményben részesült.

Egyetem által biztosított segítségek

5.S

(1)

A hallgató jelen Szabályzat 4. s (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése,
illetve

(2) A

a

vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését Vagy azok más módon történő teljesítésénekengedélyezését.

hallgató részéreelőírt előnyben részesítéskizárólag az előnyben részesítésalapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben

biztosítható, és nem vezethet alap- és mester, illetve

a

doktori képzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség,illetve

a

doktori

képzésben a doktori fokozat megszerzéséhezszÜkséges alapvető tanulmányi ktivetelmények alóli felmentéshez.

(3)

A hallgató részéreaz Egyetem az Nftv. vhr. 62. 5-ában foglalt előnyben részesítésikövetelményeket a hallgató kérelmérebiztosítja.

(4)

Az Nftv. vhr. 62. 5-ában meghatározott felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési idő a nem fogyatékosággal élő hallgatók

esetében megállapÍtott időtartamhoz képest legfeljebb 30%-kal hosszabbodhat meg.

(5)

Ha az Egyetem a felvételi kérelem elbírálásához az Nftv. felhatalmazása alapján, vizsgán való részvételtír elő,

fogyatékosággal

élőjelentkező esetén a középiskolai tanulmányok során nyújtott mentesítést és a vizsgázás sajátos formáját biztosítja az Egyetem'

(6)

Az Egyetem a vizsgázás sajátos formáját biztosítja azon jelentkező számára is, akinek a középiskolai tanulmányai során nem
biztosítottak ilyen lehetőségeket, de igazolja, hogy fogyatékossággal élő.

Államilag támogatott képzés

6.S

(1)

A hallgató államilag támogatott képzésbentt'ltött idejét (a továbbiakban: támogatási idő) az Egyetem legfeljebb négy félévvel

növelhetimeg.

(2)
(3)

A doktori képzésbenrészt vevő hallgató támogatási idejét az Egyetem legfeljebb hat félévvel növelheti

meg.

Amennyiben az Egyetem a hallgató támogatási idejét az Nftv. 47. 5 (4) bekezdése szerint megnövelte, annak tényétaz enől szóló
határozatjogerőre emelkedésétől számÍtott tizenöt napon belül bejelenti a FlR-be.

(4)

Az államilag támogatott képzésben való részvételtnem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal
a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésbenkizárólag akkor folytathatók tanulmányok, ha

a)

a hallgató _ oz ehőként megkezdett képzéséneklegkésőbb harmadik féIévébenlétesÍtett - további, párhuzamos hallgatói
jogviszonyára tekintettel egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, vagy ha
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b)
(5)

az Egyetemen egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítésmegszerzésére készül fel.

Ha a hallgató kimerítette a

- (|)

bekezdésben

meghltórlzlttlk szerint

költségtérítésesképzésiformában folytathat tanulmányokat

(6)

Jelen paragrafus rendelkezései alkalmazandók

a

a

-

rendelkezéséreálló támogatási időt, kizárólag

felsőoktatásban.

felsőíokú szakképzés tekintetében is.

Fogyatékossággal élő hallgatókat segítő koordinátor

7.5
(1

)

(2)
(3)

A hallgató segítéséta fogyatékosággal élő hallgatókat segítő koordinátor (a továbbiakban: Koordináto| látja el.
A Koordinátor feladatát az Nftv. vhr.-ben foglaltaknak megfelelően látja el.
A Koordinátor személyéta kancellár jelöli ki.

Hátrányos helyzetű hallgatók segítése

8.5

(i)

A felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató tanulmányai során a felkészüléshez a mentoÍpÍogram keretében
segítségetvehet igénybe.

(2)

A mentorprogram keretében végzett tevékenységeta miniszter által kijeltilt szervezet koordinálja. A miniszter és a mentorprogram

koordinálását végző szervezete között

létrejön szerződés tartalmazza

a

mentorszervezet feladatait, tevékenységének

finanszírozási szabályait, a mentorok által végzett tevékenység általános leírását és a mentorokkal szemben támasztott egyéni
szakmai fel készültségi követel ményeket.

Afogyatékossággal élő hallgatók ügyeivel foglalkozó bizottság (Bizottság)

9.S

(1)

A fogyatékosággal élő hallgatók Í.igyeinek intézésétaz Egyetem Tanulmányi-és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) látja el.

(2)
(3)

A Bizottság működésénekidőtartamaaz Egyetemi Szenátus működési idejéhezigazodik'
A Bizottság feladatai:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

ajánlások megfogalmazása az Egyetem és az intézetek vezetői számára a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi és
életfeltételeinek javítására;
a

fogyatékosággal élő hallgatók felmentés vagy más engedmény iránti kérelmeinek elbírálása;

állásfoglalás készítésea fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítésétszolgáló normatív ktiltségvetésitámogatás
felosztásáról és fel használásának módjáról;

sajátügyrendjénekmegállapítása;
jelen Szabályzat gondozása, alkalmazásának értékelése,szükség szerinti módosításának kezdeményezése;
az Egyetemen tanuló fogyatékossággal élő hallgatók helyzetének évenkénti áttekintése és erről beszámoló előterjesztése a
rektor részére.

(4)
(5)

A Bizottság munkájával összefÜggő
A Bizottság elnöke ellátja a

adminisztrációs feladatokat a Tanulmányi, lnformációs és 0ktatási Központ látja el.

fogyatékosággal élő hallgatók tanulmányainak és egyetemi életéneksegítésévelösszefliggőfeladatok

összefogását.

A

fogyatékossággaI élő hallgató segítésétevonatkozó eljárás
10.5

(1) A

hallgató a jelen Szabályzatban részérebiztosított engedmények megadását és eseti támogatást a Bizottsághoz benyújtott

kérelemben igényelhet,

(2)

a

jelen Szabályzat 4. 5

(1

) bekezdése szerinti szakvélemény csatolásával.

A hallgató felmentéséÍe,segítéséreés eseti támogatására irányuló kérelmet a Bizottság bírálja el.
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(3)
(4)

A hallgató a Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított B napon belül fellebbezésel fordulhatnak a rektorhoz.
A rektorafellebbezéssel kapcsolatos döntésről a hallgatót 15 napon belül értesíti.

Hallgatói lészvétel
11. S

(1) A

hallgató a sajátos és fogyatékos hallgatói helyzettel kapcsolatos véleményétés javaslatait az Egyetem Hallgatói jogok

gyakorlásának és köte|eségek teljesÍtésének rendjéről szóló szabályzatában foglaltak szerintjogosult előterjeszteni.

(2)

A kancellár évenként gondoskodik a hallgató Koordinátor munkájának véleményezésérőlés annak eredményét a Koordinátor
kijelölésénél fi gyelembe veszi.

Afogyatékosággal élő hallgatók segítéséreszolgáló normatívtámogatás
12. S

(1)

A hallgatók tényleges létszáma után az adott felsőoktatási intézményt kiegészítő normatíV támogatás illeti meg. A kiegészítő
normatíV támogatás

a fogyatékossággal élők sajátos igényeinek megfelelő feltételek javítása érdekébenszÜkségesé váló

fel adatok fi na n szír ozására haszná

(2) A

3

89/201 6. (Xll,1 2,) Korm. rendelet határozza meg.

A beérkezett támogatást az Egyetem elkülönített keretként kezeli.
A kiegészítő költségvetési támogatás az Egyetemen az alábbi célokra használhatóak fel:

a)
b)
C)
d)
e)

(5)

ható fel'

hallgatók után járó kiegészítőtámogatás normatívájának éves összegét a felsőoktotdsi intézmények aloptevékenységének

finonszírozdsó ról sziló

(3)
(4)

l

a

fogyatékosággal élő hallgatók pénzbeli támogatására, amelyet pályázat alapján nyerhetnek el,

az érintett hallgatók tanulmányait segítő eszközök,

ktinyvek beszerzésére,

a fogyatékossággal éIő hallgatók életkörÜlményeinek javítására - kijlöntjsen akodalymentaítés, specidlis berendezések
beépítése-,

aKoordinátortiszteletdíjára,
a

fogyatékossággal élő hallgatókat rendszeresen támogató ún. személyi segítők esetenkénti jutalmazására.

A kiegészítő költségvetési keret felosztásáról és felhasználásáról

A

a Bizottság véleményeés javaslata alapján a kancellár dönt.

fogyatékossággal élő hallgatók nyilvántartása
13. S

(1)

A fogyatékosággal élő hallgatók létszámának a NEPTUN-ban folyamatos
tijrténő _

megfelelően

_

és a mindenkor hotolyos adotvédelmi előÍrósoknok

nyilvántartása és az adatok statisztikai célúfelhasználásának

biztosítása a Tanulmányi, lnformációs és

0ktatási Kiizpont (Tl0K) feladata.

(2)
(3)

A NEPTUN-ban szereplő, fogyatékosságra vonatkozó adatokat csak a Koordinátor és az arra kijelölt munkatársak láthatják.
A nyilvántartásba Vétel töÍténhet:

a)
b)

a

felvételi - vagy dtvételi _ eljárás során,

a

fogyatékosságra vonatkozó adatok megadásával;

a hallgató saját kérésreregisztrációval (az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, fogyatékoságát az

Egyetemen

regisztrálni kívánó személyek esetében).

(4)

Amennyiben

a hallgatót a (3)

bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján tartják nyilván

-a

felvételre pkntkuő

fogyatékostigdro vonatklzó adatokat ad meg és arra o felvételi eljórós sordn ti)bbletpontot kop -, úgy sikeres felvételi esetén a
Koordinátor rtigzíti a NEPTUN- ban a hallgatóra vonatkozóan a szükséges adatokat az előnyben részesítésfelÜleten.

(5)

Amennyiben a hallgató - a (3) bekudés b) pontjdnak megfelelően - saját kérésre kíván regisztrálni, akkor a nyilvántartásba vétel

feltételekénta Koordinátornak köteles benyújtani a fogyatékoságot igazoló dokumentum(ok)at (kÜlönösen
igazolására

a

vonatkozó jogszabályokban meghatározott dokumentumo(ka)t, illetve

a

a fogyatékoság

fogyatékoság igazolására alkalmas orvosi

véleményeket). A hallgató által benyújtott dokumentumok alapján dönt a Bizottság a nyilvántartásba vételről.

(6)

A Tl0K a fogyatékosággal élő hallgatók nyilvántartásával

együtt őrzi a fogyatékosságot megállapító szakértői véleményeket és
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el

lenőrzés esetén azokat rendelkezésre bocsájtja.

Zfuó tendelkezések
14. S

(1)

Jelen Szabályzat

20l9. január t. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Egyetem 2015. július 25. napján hatályba lépett

Esélyegyenlőségi Szabályzata hatályát veszti.

(2)

Jelen Szabályzat szükség esetén, de legalább kétévente felülvizsgálandó.

e?
Dr. Nagy
kancellár

rektor
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