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ESÉLYEGYENLŐSÉGI ADATLAP 
Tanulmányi feltételek módosítása speciális szükségletű hallgatók számára 

(1)  ADATOK: 
 

NÉV:          NEPTUN KÓD:  

 

KAR, SZAK:  

 

alap 

 

mester  

   

osztatlan 

 

nappali 

 

levelező 

 
   

 államilag támogatott 

 

 önköltséges 
 

BEIRATKOZÁS ÉVE:  

 

ÉRTESÍTÉSI CÍM:  

 

TELEFON: 

 

E-MAIL:  

 
E-mail címemre az esélyegyenlőséggel kapcsolatos programokról, rendezvényekről, képzésekről, 

pályázatokról szeretnék információt kapni.       IGEN   NEM 
 

Beleegyezem e-mail címem megadásába azonos fogyatékossággal bíró hallgató, vagy 

felvételiző számára.          IGEN   NEM 

 

(2)  INFORMÁCIÓK A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSHOZ 
 

FOGYATÉKOSSÁG TÍPUSA (igazolás csatolandó*) 

 

  mozgássérültség  

hallássérültség 

látássérültség    

beszédzavar 

pszichés fejlődési zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, figyelemzavar, 

magatartásszabályozási zavarok) – a megfelelő rész aláhúzandó 

autizmus spektrum zavar 

egyéb (tartós vagy átmeneti egészségkárosodás –  

betegség, baleset) 



*A felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról), valamint a 87/2015. Kormányrendelet alapján a 

fogyatékossággal élő hallgató számára az intézmény a tantervi előírásoktól eltérő követelményeket állapíthat meg, figyelembe 

véve, hogy ez nem vezethet a szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli 

felmentéshez. A vonatkozó állami és intézményi szabályozás, mely tartalmazza a szükséges igazolások, a lehetséges 

kedvezmények, és a kedvezmények igénybevételének rendjét, megtalálható részletesen a www.hszi.bme.hu oldalon.   

 

ÉRINTETT TERÜLETEK  

 
közlekedés órai részvétel 

 
jegyzetelés  

 

számonkérés 

SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETEK 

a)  Tanórákra vonatkozóan 
         

nagyított betűméret 

 

órai prezentációk előre kiadása 

 

hangfelvétel készítése tanórán 

 

egyéb: ____________________ 

 

b)  Számonkérés, követelmény módosítása 
 

  számonkérés típusának (írásbeli, szóbeli) módosítása: 

      írásbeli helyett szóbeli 

      szóbeli helyett írásbeli 

  TÖBBLETIDŐ-a számonkérés időtartamának növelése (max. 30 %)  

speciális segédeszközök használata a vizsgán (laptop) 

kérdések vizuális megjelenítése (szóbeli vizsgán írásban) 

      egyéb:  

 

c)  Eszközök, szolgáltatások 
 

személyi segítség, formája:          korrepetitor           kortársmentor         jegyzetelő  

eszközkölcsönzés, igény: 

 

A közölt adatok kizárólag statisztikai célokra használhatók az Érintett személyes adatainak közlése 

nélkül. Bármely egyéb személy számára személyes adatokat az esélyegyenlőségi koordinátor csak az 

Érintett engedélyével szolgáltathat. 

 

Beleegyezem, hogy adataimat a BME HSZI Hallgatói Tanácsadási Osztály a személyes adatok 

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően 

nyilvántartsa és kezelje. 

 

_______________________________ ____________________________________________ 

Dátum Aláírás

 


