
  A Nyíregyházi Egyetem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő 
Bizottságának Ügyrendje 

 

1. A Nyíregyházi Egyetem (a továbbiakban NYE) Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő 
Bizottsága (a továbbiakban: FSB) a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem 
rendelkező, döntés-előkészítő, véleményező, tanácsadó és végrehajtó testület.  
 

2. Az ügyviteli-ügyintézési helye: 4400. Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 
Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoport „B” épület fsz. 09. 
 

3. A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság célja: 
A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges 
esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján. 
 

4. A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság feladatai: 

a) a fogyatékossággal élő hallgatók nem tanulmányi ügyeket érintő kérelmeinek 
véleményezését végzi, 

b) segítséget nyújt a fogyatékossággal élő hallgatók részére ahhoz, hogy teljesíteni 
tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit, 

c) javaslatot tesz az egyetem által biztosított anyagi, technikai és személyi segítség 
formáira, az akadálymentes környezet és az esélyegyenlőség megvalósítására, 

d) javaslatot tesz az egyetemi bizottságoknak a hallgatókra vonatkozó, a 
fogyatékossággal élőket érintő szabályzatok kialakításához, illetve annak 
módosításához, 

e) személyes kapcsolatot tart és segíti a fogyatékossággal élő hallgatókat a 
tanulmányok és vizsgák során előforduló problémák megoldásában, 

f) speciális előkészítő és felzárkóztató programokat kezdeményezhet a 
fogyatékossággal élő hallgatók számára, 

g) a pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és koordinálja, segíti azok 
megvalósítását, 

h) koordinálja a fogyatékossággal élő hallgatók személyi segítését. 
 

5. A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság személyi összetétele: 
A bizottság egy elnökből, és 3 tagból áll. A testület elnökét és tagjait a Szenátus titkos 
szavazással választja meg. A bizottság tagjait az intézetigazgatók jelölik, az egy hallgató 
tagot a HÖT vezetősége terjeszti elő. A bizottság tagjait jelen ügyrend 1. melléklete 
tartalmazza. 
 

6. A bizottság tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
 
7. A bizottság tagjainak jogai és kötelességei: 

a) a bizottság tagjai folyamatosan koordinálják a fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányainak speciális segítését, 



b) segítik a mindennapi életvezetési problémák megoldását, mentálhigiénés, 
pszichológiai feladatokat látnak el folyamatos hallgatói kapcsolattartással, 

c) hetente fogadóórát tartanak a fogyatékossággal élő hallgatók illetve az oktatók 
részére, 

d) a bizottság ülésein és a döntések meghozatalában való részvétel, 
e) észrevételek, javaslatok tétele a bizottság működésével kapcsolatban, 
f) javaslattétel a bizottság rendkívüli összehívására, 
g) beszámolás a bizottságban vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 
8. A bizottságban betöltött tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával,  
b) a mandátum visszavonásával, 
c) lemondással, 
d) közalkalmazotti jogviszony megszűnésével, 
e) hallgatói jogviszony megszűnésével. 

 
9. A bizottság ülése, határozathozatal: 

 
9.1. A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság szükség szerint, de legalább 

évente két alkalommal ülésezik. Indokolt esetben rendkívüli ülés összehívása 
szükséges. Rendkívüli ülést kell összehívni abban az esetben is, ha azt a bizottság 
tagjainak egyharmada, az ok és cél megjelölésével, indítványozza. 

 
9.2. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
döntéseket és vállalt feladatokat. A döntésekről az érintett egységeket és 
személyeket értesíteni kell. 

 
9.3. A bizottsági ülést az elnök hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi 

pontokról – az előterjesztések megküldésével – legalább 5 nappal korábban 
értesíteni kell a bizottság tagjait és az esetleges meghívottakat. 

 
9.4. A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A döntéseket 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással 
hozzák. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. 

 
9.5. A bizottság ülésein meghívottként vesznek részt a személyi segítők.   

 
10. Egyéb rendelkezések: 
 
   10.1.  A bizottság munkáját az Esélyegyenlőségi Csoport személyi segítői támogatják, 

illetve  elvégzik a bizottság által meghatározott feladatokat. 
 
 



11. Záró rendelkezések: 
 
Jelen ügyrendet a Nyíregyházi Főiskola Fogyatékkal Élő Hallgatókat Segítő Bizottsága a 
2010. december 14-én megtartott ülésén elfogadta. 
Jelen ügyrend módosítását a Nyíregyházi Főiskola Fogyatékkal Élő Hallgatókat Segítő 
Bizottsága a 2014. június 22-én megtartott ülésén elfogadta. 
Jelen ügyrend módosítását a Nyíregyházi Főiskola Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő 
Bizottságának tagjai megismerték, majd írásban véleményezték és elfogadták.  
Jelen ügyrend módosítását a Nyíregyházi Egyetem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő 
Bizottsága virtuális szavazás keretében elfogadta.  
Jelen ügyrend módosítását a Nyíregyházi Egyetem Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő 
Bizottsága virtuális szavazás keretében elfogadta.  

Nyíregyháza, 2018. március 21. 
 

 
Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet 

a bizottság elnöke 
 
A Szenátus megismerte, és az RH/55-11/2011. számú határozatával, 2011. január 31-i 
hatállyal jóváhagyta a Fogyatékkal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság ügyrendjét. Ezzel 
egyidejűleg valamennyi, korábban elfogadott, azonos tárgyú dokumentum hatályát veszíti. 
A Szenátus megismerte, és az RH/61-117/2014. (október 14) számú határozatával, 2014. 
október 16-i hatállyal jóváhagyta a Fogyatékkal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság 
ügyrendjének módosítását. 
A Szenátus megismerte, és az IHK/111-231/2015. (december 15.) számú határozatával, 2015. 
december 17-i hatállyal jóváhagyta a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság 
ügyrendjének módosítását.  
A Szenátus megismerte, és az IHK/37-117/2016. (június 14.) számú határozatával, 2016. 
június 16-i hatállyal jóváhagyta a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság 
ügyrendjének módosítását. 
A Szenátus megismerte, és az IHK/93-37/2018. (április 17.) számú határozatával, 2018. 
április 19-i hatállyal jóváhagyta a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság 
ügyrendjének módosítását. 

Nyíregyháza, 2018. április 17. 
 

    A Szenátus nevében: 
 
 
 
       Vassné dr. Figula Erika 

            rektor 
 



1. melléklet 
 
 
 

A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság személyi összetétele 
 
 

Elnök:  
Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens (Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet) 
 

Tagok: 

Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár (Testnevelés és Sporttudományi Intézet) 
Harsányiné dr. Petneházi Ágnes adjunktus (Alkalmazott Humántudományok Intézete) 
Nagy Arabella Henrietta (HÖT) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  


