
Tájékoztató a speciális szükségletű, leendő hallgatóink számára 

 

A fogyatékossággal élő hallgatók különféle támogatásokra és szolgáltatásokra jogosultak 

egyetemünkön. Ezt a jogukat akkor tudják érvényesíteni, ha speciális szükségletűként regisztrálnak a 

kari fogyatékosügyi koordinátornál. Regisztrálni bármikor lehet, de érdemes már a beiratkozási 

időszakban megtenni. A PPK-n regisztráció céljából a PPK koordinátoránál, Solymosi Katalinnál kell 

jelentkezni ímélben (eselyegyenloseg@ppk.elte.hu).  

 

Mi történik a regisztráció során?  

1. A fogyatékosságot igazoló szakértői papírok ellenőrzése,  

illetve egy személyes beszélgetés keretében  

2. a regisztrációs adatlap és nyilatkozatok kitöltése,  

3. valamint a megsegítés lehetőségeiről való tájékoztatás, és hogy milyen támogatásokat kíván 

igénybe venni a fogyatékosságával összefüggésben. 

Az 1. lépéssel már lehetőséget kap a Neptunban való rögzítésre, ezáltal már az első szemeszterben 

élhet a kurzusokra való bejutás során az előnyben részesítés jogával. A regisztráció azonban csak 

mindhárom lépés után lesz teljes.  

 

Hogyan tudok regisztrálni?  

1. A beiratkozás után ímélben kell jelentkezni a koordinátornál az eselyegyenloseg@ppk.elte.hu 

címen.  

 A levél tárgyába írja be: Regisztráció 2020. és a saját nevét.  

 A fogyatékosságot igazoló szakvéleményt csatolja a leveléhez szkennelve vagy fotózva.  

 Mindezt célszerű augusztus 25. és szeptember 4. között megtenni, a hallgatói jogviszony létrejötte 

után.  

2. Ha a papírok rendben vannak, a hosszú távú és személyre szabott támogatások érdekében még 

szükség van egy személyes beszélgetésre a koordinátorral. Ennek időpontját és módját ímélben 

tudjuk egyeztetni. Ha megoldható, egy személyes találkozó keretében, de a járványügyi helyzetre 

való tekintettel megtörténhet online is. A megbeszéléskor legyen Önnél a speciális szükségletet 

igazoló szakértői vélemény eredeti példánya. A személyes megbeszélés során történik még a 

regisztrációs adatlap és nyilatkozatok közös kitöltése és aláírása. Online konzultáció esetében az 

aláírással kapcsolatos opciókat egyeztetjük. (Felhívjuk a figyelmét, hogy a PPK adatlapja némileg 

eltér a SHÜTI által kínált adatlaptól!) 

A regisztrációs beszélgetés kb. fél órát vesz igénybe.  

 

A regisztráció megtörténte után Ön bekerül az Egyetem tanulmányi rendszerébe mint speciális 

szükségletű hallgató. Ezáltal jogosult a szolgáltatások és támogatások igénybevételére. A tanulmányi 

jellegű kedvezményekre a személyes konzultáció alapján a kar koordinátorától kap egy kari 

koordinátori igazolást, amivel majd felkeresheti a tanárait, amikor szükségét látja.  

 

Augusztus végén az egyetem szolgáltató központja, a SHÜTI, online tájékoztató programokkal készül! 

Látogasson a honlapjukra! 
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