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A Bízottság összetételét

és míikłidésénekalapjaít meghatlźľozó dokumentumok

(I) Az Esélyegyenlő ségi Bizottság

ö

sszetételét meghatáro

ző

szab á|yzat:

Eszterházy Károly Egyetem Szę,rvezeti és Működési Szabźĺ|yzatI. kötet Szeľvezeti és
működési Rend IX. fejezet Egyéb egyetemi testületek, Esélyegyenlőségi Bizottság
(114.$)
(2) Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladatait meghatáľo ző szabtiyzat:

Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabźlyzat III. kötet Hallgatói
Követelményrendszeľ V. fĄezet Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak
folýatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételek szabályzata (5.$ )
(3) Az Esélyegyenlő ségi Bizottság fel adatait meghatáro zo jo gszabályok

:

nemzeti felsőoktatásról szóló 20ll. évi CCN. szämu törvény (a tovĺĺbbiakban:
Nftv.), a nemzeti felsőoktatásról szóló 20IL évi CCIV. töľvény egyes
rendęlkezéseinek végrehajtásáľól szóló 87l20I5. (IV.9.) Korm. ľendelet (a
tovabbiakban: Vhr.), _ a felsőoktatási felvételi eljáľásľól szőló 42312012. (XII. 29.)
Koľm. rendelet (a továbbiakban: F'.), a felsőoktatási intézmények
alaptevékenységénekťlĺanszírozasaről szőlő 38912016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségĺ'ikbiztosításaľól szóló 1998. évi
XXVI. töľvény, _ az ęEyenlő banásmódról és az esélyegyenlőség előmozdittséĺről
2003. évi CXXV. töľvény (a tovabbiakban: Eb tv).

A
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A Bízottslźg iisszetétele

(l) Az SZMR 114. $ paragľafusának megfelelő bizottsági tagság, összetétel kéľdését

Egveĺ'ĺ,'li;

zter
!

'04

érintő javaslatot _ előzetes egyeztetést követően _ a Bizottság elnöke táqa a szenátusi
előterj esztésľej o gosult elé.
(2)
Bizottság elnöke és tagjai szavazatijoggal rendelkeznek.
^
(3) Az egyetem felső vezętése által EB tiszteletbeli tagjának javasolt személy állandó
meghívottként jogosult a bizottság üléseiĺrészt venni, szaktudásával a bizottság
munkáját támogatni, az elnök jővéhagyásával adott ügy elbíľálása során szavazni.
tiszteletbeli tag személyétaz SZMR 114.$ szeľinti bizottsági összetételre
vonatkozó aľányok szźlmitásánál nem kell figyelembe venni.
(4)
Bizottság üléseire tanácsadói, véleményezői szerepkörbe eseti jelleggel
meghívható adott ügy, kérdéselbírálástůloz kapcsolódóan szavazati joggal nem
egyetemen közalkalmazotti státuszban
rendelkező egyetemi vezeto,
foglalkoztatott munk avtĺllalő, az intézményhallgatój a vagy külső szakértő.

A

A

az
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A Bízottság

tagj aínak feleliissége

(1) Az elnök felelős:

a.
b.

azEB szabályzat szerinti működési rendjének kialakításáért, fenntaľtćsáért,
azEB személyes jelenlétet igénylő iiléseinek összehívásáéľt,

c.

azEB által megfogalmazott javaslatok rektoľ és szenátus elé terjesztéséért,
azEB felé benýjtott kérelmek EB tagok tltalvalő megismeľhetőségéért,
az EB źĺltalhozott döntések, hattnozatok dokumentálásáért, azok érintettek felé

d.
e.
(2)

^

töľténő kiküldéséért.

titkár folelős (ha van):

a. az elnök

segítéséért,az elnökkel egyeztetett
munkájának előkészítésééľt,

munkamegosztás szerinti végrehajtásáért.
(3) A Hallgatói onkormányzat képviselője felelős:

folyamatos, élő kapcsolattartásért a fogyatékossággal élő hallgatók és a
fogyatékosügyi koordinátoľ kozött;
b. a fogyatékossággal éló hallgatók egyetemi beilleszkedését segítő hallgatók

a. a

megkereséséért.

(4)

A Közalkalmazotti Tanács
a.
b.

(5)

és a Szakszervezęt képviselője felelős:

a fo gy atéko ssággal élő közalka|mazott munkavállalók

jo

gainak éľvényesítéséért,

a fogyatékossággal élő munkavállalók helyzetének javítása éľdekébentett
javaslatok, és a köza|kalmazottakat énntő, egyenlő bánásmód megsértésének
tźrgy źhan benýjtott kérelmek bizottság elé terj esztéséľt.

A fogyatékosügý koordinátor felelős:

a

fogyatékossággal élő hallgatók alta| benffitott kérelmek alźúttmasztźlsát
igazolő szakvéleményekelfogadhatóságának elbíréiásáért;
b. a fogyatékossággal élő hallgatókkal és személyes segítőikkel való
kapcsolattartásért, az őket éľintő ügyekről való tájékoztatásukért;
c. a fogyatókossággal élő hallgatók tanulmányainak segítésétszolgáló normatív
támogatás felhaszná,lé.sźna, a segítségnýjtáshoz szükséges tárgyi eszközök
a.

b eszęrzésére töľténő j avaslattétel éľt;

d.
e.

a normatív támogatźsra való jogosultság _
súl yo s s ága alapj án történő _ me gál ap itásért;
1

a

fogyatékossággal élő hallgatők létszźlmánakfolyamatos és az adatvédelmi
rendelkezések betartásával történő nyilvántartäsáért, valamint az adatok
st ati s zti k ai cé ú fel h a s znéi ás ának bizto sítás áért ;
f. a fogyatékossággal élő hallgatóként való regisztráciő elfogadhatóságának
vizsgálatáért.
1

(6)

fogyatékosság ténye és annak

Az esélyegyenlőségi refeľens felelős (ha van):

a

htirźLnyos helyzettí hallgatók helyzetének javítása érdekében tett javaslatok
bizottság elé teľj esztésért.

a.
(7)

bizottság tagjai felelősek:
^

a.
b.

azEB szakmai munkájában való aktív részvételért,
a bizottsźry tudomására jutott személyes információk adatvédelmi jogszabályok

c.

figyelembe vételéveltorténő kezeléséért,
a fogyatékossággal élő és hátľányos helyzetben lévő egyetemi hallgatók és
munkavállalók helyzetének javítása érdekében tett javaslatok bizottság elé

d.

terjesztéséľt,
a campus delegált tagok az adott campus hallgatói ügyeinek tekintetében az elnök
akadtůyo ztatás a es etén az elnök hel yettesítésééľt,a hattr o zatok hitel esítésééĺt,

e.

a kari delegált tagok a kar hallgatói által benýjtott kéľelmekľeszületett EB
hatźlrozatok érintett szakfelelős felé történő továbbításáéľt, valamint az

EB

tútal

támogatott hallgatók ügyében a kar éľintettoktatóival való konzultáciőć:rt.

4.5
Az EB hatásköre

(|) Az EB

első fokon a következő hallgatói kérésekügyében dönt:

a. fogyatékkal éló hallgatóként neptunban töľténő regisztrérciős kérelem elfogadásáról
vagy elutasitasáről;
b. tanulmányi kedvezmény (pl. számonkéréskorhosszabb felkészülési idő biztosítása,
segédeszköz/ök haszná|atźnak engedélyezése, beszámolás, vizsgtvás _szóbeli,
írásbeli- módjának megvźitoztatása) iránti hallgatói kéľelemelfogadásáról vagy
elutasításáról;
c. tantérgy, tananyagrész, diploma kiadásĺíhoz szĹikséges nyelwizsga alóli felmentési
kérelem elfogadásaról vagy elutasításáľól;
d. államilag támogatott félévekmeghosszabbításáról szóló rektoľhelyettesi döntés
előkészítésekapcsán a kérelem EB általi ttĺmogatástnől vagy elutasításáról;
e. személyi segítői támogatás megszerve zéseről;
f. fogyatékkal élő hallgató tanulmányait segítő eszköz használatához támogatás
ügyében döntés
g. ťlzikai akadálynentesség kéľdésébensegítségmegszerve zéséről.

(2) AzEB

az (1) b, és c' pontja esetén döntését hatźtrozatba foglalja.

(3) Az EB a HKR ESZ 13.$ szerint az egyenlő bánásmód követelményeibe ĺJtközíĺ,az
egyetem szabnai gyakorlatos hallgatóit vagy közalkalmazottut érintő döntés

semmisségének megállapítása ügyében született kérelemľeelőzetes egyeztetó eljáľást
folýat. Az eljárás kęľetébenmegvizsgálja az adott ügyhöz kapcsolódó beadványokat,
személyes egyeztetéseket folýat az érintett személyekkel, majd támogató vagy
elutasító álláspontját hatźttozatba foglalja, amely alapjan a semmisség megállapitźsát a
HKR ESZ 13.$ (3) bekezdés szerint lehet kezdeményezni.

5.S

Az EB kérelmek benyújtósdnak és elbíľdldsának ľendje

(1)
(2)

A hallgatói kéľelmeketszemélyesen lehet leadni a hallgatő saját campusának
Tanulmányi osztályźn,vagy postai úton lehet eljuttatni a campus levelezési címére.
Az

egyenlő bánásmódot éľintő kozalkalmazotti kérésekkelaZ Esélyegyenlőségi
Bizottság azon tagsttt lehet keľesni, aki a kérelmęző munkavégzésének helye szerinti
campus delegáltja.

reg;sztráciő kezdeményezésę a hallgató
beiľatkozásakor a tanulmányok folýatása szeľinti campuson történik. Regisztrálni a
beiratkozási lap vonatkozó mellékletének kitöltésével és a fogyatékosságot igazoló
szakvéleményleadásával lęhet. A tanulmányi igyintézők elektľonikusan megküldik a
hallgatók regisztrácios kérelméta szakvéleménnyel együtt azEB elnök fe|é. Az elnök
a fogyatékosügyi kooľdinátor szakvéleménye alapjźln jelzi az érintett tanulmányi
ügýntézőnek, hogy a hallgató regisztnílható-e fogyatékkal élőként a neptun
rendszerbe. A fogyatékkal élőként való neptun regiszttácio a fogyatékkal élő hallgatók
utan járó kiegészítő noľmatíva a|apja, bármilyen konkľétkérés(pl. tarltźrgyi felmęntés
iľánti kéľelem) ügyintézésérea hallgatónak külön kéľelmet kell benyujtania az (I)
bekezdés szerint azEB felé.

(3) Fogyatékkal

(4)

élő hallgatóként történő

A hallgatói kérelmęk benýjtása ęlott az EB elnök a hallgatók részéręe-mailen,
telefonon, vagy személyesen tajékoztatést nýjt, valamint a fogyatékosügyi
koordinátoľ is a hallgatók rendelkezéséľeáll a fogyatékosságból eľedő speciális

hall gatói i gény, szükségl et tár gy ának megb eszél ése, egy eztetése kapcsán.

(5) Hallgatói kérelemre vonatkozóan nincs külön foľmanyomtatväny, a hallgató saját
megfogalmazásttbanmutatja be fogyatékosságából eredő problémáját és ílja le konkľét
kérését.A kérelemben meg kell adnia személyes. adatait (nevét, lakcímét, neptun
kódját, szakjttt), valamint mellékelnie kell a szakvélemény másolatát. Hiányos kéľelem
esetén aBizottság l5 napon belül hiánypótlásra szőliĘa fel a kérelmezőt. A hallgató a
kérelmétaz EB döntésének megllozataláig visszavonhatja vagy módosíthatja.

(6) Hallgatói kéľelmek folyamatosan nýjthatók be, elbíľálásuk 30 napon belül történik.
Amennyiben hiánypótlásra is sor keriil, ahatźtndő 60 napra meghosszabbodhat. Ezt a
hiánypótlásra való felszólításľa biztosított bizottsági 15 nap, valamint a hallgato
számára a hiánypótlásra rendelkezésre álló újabb 15 nap indokolhatja. A 30, illetve 60

napos elbíľálási hatźlnd(5t a Bizottság elnöke indokolt esetekben legfeljebb 90 napľa
meghosszabbíthatja. Azij'gy bonyolultsága, a szakfelelős,va1y más személy szakmai
véleményénekkikéréseugyanis az ęlbirálźts elhúzódását okozhatja' s ugyancsak nem
tarthatő a 30, illetve 60 napos hatándő abban az esetben sem, ha a kérelmet olyan
időszakban nyujtják be, amikor a Bizottság nem hatérozatképes, pl. a nyźn
szabadságolások időszakában.

ó.s
A Bízottság iiléseaésí,kapcsolattartásí, határozathozatalí, és dokumentácíós rendje
de tanévenkéntlegaläbbegy alkalommal _ ľendszennt az őszi
_
szemeszteľ kezdetén szeÍvez személyes jelenlétet igénylő ülést. Személyes jelenlétet

(l) Az EB szükség szerint,

igénylő ülést videokonferencia segítségévelis le lehet bonyolítani. A

videokonferencitlhoz technikai segítséggelcsatlakozó tagot vagy tagokat személyes
ľésztvevőként kell kezelni.
(2)

ülést az ęlnök hívja össze, a tervezętt ülést megęlőzően legalłĺbböt
munkanappal korábban írásban éľtesítia tagokat az ülés időpontjáľól és a ftíbb

Az EB

napiľendi pontokľól. Kivételes esetben telefonon vagy e-mailben történő megbeszélés
a|apján ľendkívüli ülés is összęhívható.
(3) Az EB elektronikusan bonyolítja azigyintézést,mel5mek folyamata:

a. Az

esélyegyenlőségi ugyiratkezelésbe egyes campusonkon bevont tanulmányi
igýntézők az adott campuson beadott eľedeti hallgatói kéľelmeket és a csatolt
szakvélęménymásolatokat iigyszámmal ellátva a hallgató személyi anyagźlba
helyezik, majd a kérelem és a szakvéleménymásolatát az ijgyszźlm fęltüntetésével
elektronikus úton megküldik az EB elnök részere. Az EB elnök kikéri a
fogyatékosügý kooľdinátor szakmai véleményéta szakvélemény
elfogadhatóságźnől.

b. Az EB

elnök gondoskodik a kéľelemnek helytadó, jogorvoslati lehetőségre utalás
nélkül i e gysz enísít ett hatán o zat me gýlo zatal áľó l, amennýb en
c(a) a kérelemhez csatolt szakvélemény a jogszabtůyban rögzített megfelelő
helyľől szźrmazik, és
c(b) a benne foglalt diagnózis olyan, amely alapjźtn az Nftv. végrehajtási rendelete
:

által meghat źnozott támogatási lehetőség adható, és
c(c) nem meľül fel méľlegelésreokot adó köľülmény,továbbá
c(d) az EB tagok egyike sem jelzi aggtiyćlt.azijggyel kapcsolatban.

elnök minden esetben _ elektronikus úton vagy személyes jelenlétet
igénylő ülésen _ azEB tagok eléttrja a kérelem anyagźú,amennyiben:
d(a) a fogyatékosügý koordinátornak a szakvéleményelfogadhatőságźwal

c. Az EB

kapcsolatb aĺ aggály a van, és/vagy
d(b) az EB tag(ok) azt kĺilön kezdeményezik, éslvagy

d(c) tanító alapszakos hallgatói kérelem erkezik.

d. Az EB

tagok az elektronikus kapcsolattartás útján vagy a személyes jelenlétet
igénylő iiléseken meg!árgyak témákkal, felvetésekkel kapcsolatban véleméný
nyilvánítanak, bizottsági döntést igénylő ügyekben állást is foglalnak.
Amennyiben döntést igénylő ügyben a tagok eltéľő véleményenvannak, valamint
tanito alapszakos hallgatói kéľelem érkezésekoľminden esetben szavazźst rendel
el az elnök.

e.

Szavazásra bocsátott ügyek esetében az EB elnök írásban kikéri a hallgato
saját
szakfelelősének szakmai véleményét,amelyet a szavazźłselőtt
_
Amennýben
az
elnök
rendelkezésére
bocsát.
észľevételeivelkiegészítve a tagok

vagy a tagok szükségétérzik, a hallgató szaĘa szerinti dékáni vezetés álláspontja

is bekérheto a szavazás elott (a dékáni vezetés által megfogalmazott vélemény
felette áll a szakfęlelősi álláspontnak). Ha az ijgy elbírálásához toviĺbbi szakmai
véleményszükséges, adott esetben az egyetem oktatási iigyekéľt felelős
vezetóségének vagy jogi felső vezetésnek a részéről, esetleg ktilső szakértő
részéről is kérhető állásfoglalás.

f. Az EB

akkor hatćtrozatképes, ha a tagok legalább fele a személyes jelenlétet

igénylő ülésen jelen van, vagy aZ elektľonikus úton szavazásrabocsátott kérdésben
a tagok legalább fele szavazott. A Bizottság ahatttrozatait egyszeru szótöbbséggel,
a jelenlévő, vagy elektronikusan szavazott tagok több mint felének igenlő
szavazatávalhozza meg. Szavazategyenlóség esetén az elnök szavazata dönt.

B.

A

szavazźts útján egyedi kérelmek tźtrgytlban sziiletett EB döntések hattrozati
az elnök gondoskodik. Kéľelemnek helý adó
formában történő elkészítéséľől
döntés jogorvoslat nélküli egyszeru határozati foľmában, elutasító döntés
jogoľvoslati lehetőségľe felhívással, indoklással ellátott hatźrozati formában
hozhatő.

h. AzEB

elnök azEsélyegyenlőségi Bizottság részéręe célra létľehozott, a tagok és
az esélyegyenlőségi igyiratkezelésbe egyes campusonkon bevont tanulmányi
ügyintézők által elérhető egyetemi közös elekľonikus belső záľt rendszerben
folyamatosan elérhetővé teszi a folyamatban lévő éslezźrtügyekanyagźtt.

AzEBhatározatokat az elnök abizottsźtgtagjainak ę-mailben is megkiildi. Az EB

Az egyik

eredeti példány a hallgató
tanulmányai szerinti campus Tanulmányi osztźiytln a hallgató személý anyagéloa
kerül, a másik eredeti példáný pedig aZ egyęs campusonkon bevont tanulmányi
igyintéző postázza a hallgató részéľe.
hatétrozatok két eredeti példányban készülnek.

j. Az

énntett hallgató tanulmĺáný igyintézoje az EB határozat alapjén rögziti a
tanulmányi ľendszeľben a határozatban foglaltakat, nyelwizsga a|őli felmentés
esetén elindítja a diploma kiállitását.

k.

Ha az EB elnökhoz tĺ||ami felévek hosszabbítása táĺgyźlban benyrijtott hallgatói
kéľelem érkęzik, kikéri a Tanulmáný osztálýól az oktatási Hivatal
nyilvántaľtása alapján _ a hallgató źital felhasznált éilami felévek számźra
vonatkozó adatokat. Amennyiben a hallgatónak az oktatási Hivatal igazolása
szerint még van lehetősége az Nftv. 47.s () szerinti állami félévhosszabbításra,
valamint a fogyatékosiigyi kooľdinátoľ a csatolt szakvélemény alapjźn a
fogyatékosság fennállását igazoltnak talźůja,az EB elnök a HKR TJ\Z 6.$ (4)
szeľint EB tttmogató állásfoglalást küld a ľektoľhelyettesnek. A tálmogatő

állásfoglalás tartalmazza a fogyatékosság típusát és igazolásának módját, valamint
a meghosszabbíthato felévek sztĺmát. Ha az oktatási Hivatal igazolźsa szeľint a
hallgatónak már nincs lehetősége az Nftv. 47.$ (4) szerinti źůlamifelév
hosszabbítźsra,éslvagy a fogyatékosügyi koordinátor a csatolt szakvélemény
alapján a fogyatékosság fennállását nem tartja igazoltnak, az EB elnök elutasító
állásfoglalásról szóló értesítéstküld a rektorhelyettesnek. Az elutasító állásfoglalás
tartalmazzaazelutasitźlsrészletesindokolását.

7.5

Zóľó ľendelkezések

(l) Az

Esélyegyenlőségi Bizottság tagai 2019. október 3. napjźn Lezárult elektronikus
szavazäs során többségében így szavaztak, hogy jelen ügyľendet elfogadttk. Az
ügyrend az elfogadźlsának napján lép hatályba.

(2) Az iigyrend visszavonásig' vagy módosításig hatályos. A módosításra vonatkozőan az
az EB elnöke v agy tagtru tehetnek j avaslatot.
Gyöngyös,

2019. októbeľ 8.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság nevében:

l---"--J-] LL^Ĺ'Ą tY,

MaczkőLászlőné dr. Faragó Eva
elnök
Jóváhagyom:

Eger,20l9. október

8.

Dr. Liptai Kálman s.k.
rektor

Eceę
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