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Tárgy: Beszámoló az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 2019. évi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Rektor Úr! 

 

Az Esélyegyenlőségi Bizottságot a 1. E/6/2017. (VII. 12.) számú kancellári és rektori 

határozat után a Szenátus 81/2017. (VI. 29.) számú határozatával elfogadott személyi 

összetétellel vezetem, amelyet Dr. Túry Ferenc professzor úrtól vettem át.  

A korábban kialakult struktúrát figyelembe véve az intézményi esélyegyenlőségi koordinátor 

munkáját felügyeli a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Jogi Igazgatósága. 

 

Bizottsági struktúra 

A bizottság jelenleg 14 főből áll, rajtam kívül 9 fő a hallgatói, 4 a munkavállalói albizottság 

tagja. Az albizottsági elosztással a hatékony működést és megfelelő szakmai képviseletet 

szándékoztak a szabályzat alkotói elérni. 2019. decemberében 3 bizottsági tag cserélődött a 

Hallgatói Albizottságban (1 oktató az EKK, 2 hallgató az EHÖK részéről). 

 

A bizottság működése 

A beadott kérelmek előterjesztése a kari képviselőkkel közösen történik, amelyet az 

intézményi esélyegyenlőségi koordinátorral közösen véleményezve terjesztenek az illetékes 

albizottság elé. A technikai jellegű támogatásokhoz (eszközkölcsönzés, vizsgaforma 

változtatása, fogyatékosság igazolása) az egyetemi esélyegyenlőségi koordinátor, Horváth 

Balázs, nyújt közvetlen segítséget, valamint 2017. szeptemberétől Horváth Balázs 

közreműködésével a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság készíti elő a határozatokat a bizottsági 

tagok javaslatai alapján.  

A bizottság működéséről ügyrend készült, amelyet 2017. október 12-én fogadott el és nyújtott 

be a Szenátusnak elfogadásra. Az ügyrend felülvizsgálata folyamatban van. 

 

Kérelmek száma, jellege 

2019. december végéig 99 darab (ÁOK 4, ETK 77, EKK 16, FOK 1, PAK 1) kérelem érkezett 

a bizottsághoz, amelyből  

komplex felmentésre irányult 91 db (ETK 76, EKK 14), amelyből 1 nyelvi kurzusra is (ETK 

1),  

részleges felmentésre irányult 6 db (ETK 6), 

tanulmányi félévek meghosszabbítására 3 db (ETK 2, EKK 1) 

gyógysegédeszköz beszerzésére 1 db (PAK 1). 

 

Méltányosságból vizsgalehetőség kérésének véleményezése idén még nem volt. 

 

Az esélyegyenlőségi koordinátor jelezte, hogy jóval több kérelem érkezett hozzá, amelyek 

nem kerültek továbbításra a bizottság felé, mivel ezekhez a kérelmekhez nem csatoltak 

megfelelő dokumentumot. Ezen kérelmek esetében felvette a kapcsolatot az adott hallgatókkal 

és megfelelő tájékoztatásban részesítette őket. Így a visszavonást követően hiánypótlás után 



ismételt kérelem beadásra került sor. Ugyanis sokszor a középiskolai tanulmányok alatt 

kiadott szakértői vélemények tanulási nehézséget, illetve zavart említenek, nem írják le a 

diszlexia maradványtüneteit egyértelműen. 

A feladatok ellátása az Egészségtudományi Kar tekintetében Leél-Össy Erika kolléganővel 

egészült ki a kimagasló érintettek létszáma miatt. A Dékáni Hivatal munkatársaként 

közvetlenül hozzá érkeznek be a hallgatói kérelmek, amelyek a Jogi és Igazgatási 

Főigazgatóságon keresztül jutnak el a Bizottsághoz. 

Regisztrált hallgatók 

Jelenleg a Semmelweis Egyetemen 76 fő regisztrált aktív jogviszonnyal rendelkező 

hallgatónk van, akiknek a kari megoszlása az alábbi: 

Általános Orvostudományi Kar  14 fő (2 mozgássérült, 2 hallássérült, 10 diszlexiás) 

Egészségügyi Közszolgálati Kar  5 fő (5 diszlexiás)  

Egészségtudományi Kar  51 fő (1 látássérült, 2 mozgássérült, 5 hallássérült, 43 

diszlexiás)  

Fogorvostudományi Kar  2fő (1 hallássérült, 1 diszlexiás)  

Gyógyszerésztudományi Kar  1fő (1 hallássérült) 

Pető András Főiskolai Kar  2fő (1 mozgássérült, 1 hallássérült)  

Doktori Iskola    1fő (1 egyéb) 

 

 

Felülbírálatok, peres esetek 

Legutóbb 2017. októberében találkozott a Felülbírálati Bizottság fogyatékossággal élő 

hallgatót érintő üggyel, mivel a kérelmező első fokon oda is benyújtotta a kérelmét. 2018-ban 

nem történt fellebbezés a Bizottság határozataival szemben, minden első fokú határozatot 

elfogadtak az érintettek, vagy visszavonták a kérelmüket. 

Bíróság, illetve hatóság előtt 2012. március 12. óta nem volt az Egyetemmel fogyatékossággal 

élő hallgatónak jogvitája.   

 

Jogszabályi változások 

A 87/2015. évi kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásáért 2017. szeptember 

elsejétől a regisztrált aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők után 120.000Ft/fő/év 

normatíva 150.000-re emelkedett. Ezzel az érintettek tanulmányait segítő forrásaink 

kiegyensúlyozottnak tekinthetők. A 2019. évi 7,1 mFt forrás felhasználása – hallgatói 

szükségletek felmérését követően – decemberben elköltésre került, maradványt 

gyógysegédeszköz és informatikai eszközök beszerzésére fordítjuk. 2020-ra 7,5 mFt összeg 

lesz a hallgatók után járó emelt normatíva. 

 

Kiegészülő feladatkörök 

Bizottságunk határozott arról, hogy Reskó Péter tagunkat és Horváth Balázs esélyegyenlőségi 

koordinátort kéri fel a Semmelweis Egyetem Esélyegyenlőségi Tervének elkészítésére. Reskó 

igazgató úr rehabilitációs szakmérnökként nemcsak megfelelő szemlélettel, hanem kellő 

sérülés-specifikus ismertekkel is rendelkezik, így személye garancia olyan műszaki 

megoldások elkészítéséhez, amik a betegellátás színvonalát is tudják emelni. 

  

Külföldi hallgatók gyógysegédeszközhöz való hozzáférése 

Hátrányos helyzetű Stipendium Hungaricum ösztöndíjas mongol hallgató kérelme kapcsán 

állásfoglalást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, amely értelmében a TAJ 

számmal rendelkező vendéghallgatók részére azonos feltételekkel támogatja a 

gyógysegédeszközök beszerzését, mint a magyar állampolgárokét. Így a korszerű kiegészítők 

elérhető áron beszerezhetővé válnak.   



 

 

 

Budapest, 2020. január „       „ 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Dr. Hermann Péter 

elnök 


