
1. sz. melléklet 

Adatlap fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek felmérésére 

Az adatlapot önállóan, vagy a fogyatékos-ügyi koordinátor segítségével kérjük kitölteni és a regisztráció alkalmával átadni a 
koordinátornak. Az adatokat a fogyatékos-ügyi 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) 

Pszichés fejlődési zavar: diszlexia; diszgráfia; diszkalkulia; diszortográfia; kevert tanulási zavar; hiperaktivitás; 

figyelemzavar; magatartásszabályozási zavar; egyéb:……………………………………………………………………………………………………… 

Mozgáskorlátozottság: felső végtago(ka)t érintő; alsó végtago(ka)t érintő; egyéb:…………………………………………………….. 

Segédeszközök használata: kerekesszék; támbot; egyéb közlekedést, helyváltoztatást segítő eszköz; a közlekedést, 

helyváltoztatást segítő eszközt nem használ 

 

Látássérülés: gyengénlátás (V=0,1-0,3 és/vagy látótérszűkület); aliglátás (V<0,1 és/vagy látótérszűkület); vakság 

Közlekedés: fehér botot használ; látó kísérőt igényel; vakvezető kutyát (és fehérbotot) használ; nem igényel eszközt, vagy 

látó kísérőt 

Hallássérülés: enyhe nagyothallás (25-40 dB); közepes mértékű nagyothallás (40-60 dB); súlyos nagyothallás (60-90 dB); 

siketség (90 dB felett) 

Segédeszközök használata: hallókészüléket használ; adó-vevő készüléket használ; cochleaimplantált; nem használ eszközt 

 

Beszédfogyatékosság típusa: dadogás; hadarás; diszfázia; afázia; diszlália; diszfónia; orrhangzós beszéd; diszartria; 

mutizmus; súlyos beszédészelelési- és megértési zavar; centrális pöszeség; egyéb:………………………………………… 

Autizmus spektrum zavar/Asperger szindróma 

Krónikus/tartós betegség diagnózisa: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III. Speciális igények (kérjük, húzza alá a megfelelőt)  



III./1. Tanulmányokhoz nyújtott többletsegítségek, kedvezmények kari szinten 

1. Az előadások hangrögzítésének igénye 

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

3. Az előadás hangosítása iránti igény 

4. Vizsgák során a várakozási idő minimálisra csökkentése 

5. Írásbeli vizsga kiváltása szóbeli vizsgára 

6. Szóbeli vizsga kiváltása írásbeli vizsgára 

7. Szóbeli vizsga során a kérdések leírása, többszöri megismétlése  

8. Hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása 

9. Külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten  

10. Írásbeli vizsgán saját laptop használata nagyító, vagy felolvasó programmal 

11. Írásbeli vizsga kérdéseinek elektronikus változata iránti igény 

12. Írásbeli vizsga kérdéseinek nagyított változata iránti igény 

13. Írásbeli vizsgán többletidő (+30% ) iránti igény 

14. Speciális eszközök kölcsönzése iránti igény (FM adó-vevő; videonagyító; laptop; stb.):…………………………………………  

15. Kurzusjelentkezés során 1000 többletpont (nyilatkozatot ki kell tölteni)  

III./2. Speciális Szolgáltatások (Fogyatékosügyi Központ)  

1. A Karra történő közlekedés megtanítása iránti igény (útvonaltanítás) 

2. A kampusz/épület körbejárása, az épületen belüli tájékozódás megtanítása iránti igény 

3. Az előadáson használt grafikonok, ábrák domborítása iránti igény 

4. Digitális tananyag iránti igény  

5. Jegyzetelő szolgáltatás iránti igény 

6. Személyi segítő (hallgatótárs) iránti igény az egyetemi ügyintézésben, közlekedésben, Neptun-használatban, 

kommunikáció támogatásában, felkészülésben 

7. Jeltolmács biztosítása  

8. A Neptun képernyőolvasó programmal történő megtanulásának igénye 

9. Egyéni konzultáció, tanácsadás (szociális-kommunikációs készségek, számítógép használata stb.)  

10. Könyvtári adatbázis használatának megtanulása – egy napos tanfolyam 

18. Egyéb igények: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


