
Információk fogyatékkal élő 
hallgatók számára 

A szociális és tanulmányi ügyintézés segítése érdekében az a hallgató, aki a felvételi 
eljárás során többlet pontszámot vett igénybe fogyatékosság vagy tartós egészségügyi 
állapot miatt, köteles adategyeztetésre személyesen megjelenni a Debreceni Egyetem 
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjában (DEMEK) a tanév kezdetén, de 
legkésőbb szeptember 30. napjáig. A fogyatékkal élőként történő regisztráció nem 
kötelező, de az előnyben részesítés alapján kapható kedvezmények csak a regisztrált 
hallgatókat illetik meg. 

Kérjük azon hallgatóinkat, akik regisztráltatták magukat a DEMEK-ben, a regisztráció 
tényéről és a fogyatékosság típusáról tájékoztassák a Kari Fogyatékosügyi 
Koordinátort. 

A fogyatékosság igazolásának rendje: 

 Azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői 
véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és 
diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (III. Kerületi Hivatal 
Rehabilitációs és Hatósági és Orvosszakértői Főosztály) által kiadott szakértői 
véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi 
fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a 
megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott 
szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a 
sajátos nevelési igény nem került megállapításra. 

 Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem 
rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el. 

 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők 
diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló 
eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el. 

 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, rehabilitációs szakértői szervként és 
orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala 
országos illetékességgel jár el. 

 
 
A Fogorvostudományi Karon működik a Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő 
Bánásmód Kari Bizottság, melynek fő feladata a Karon felmerülő szakmaspecifikus 
ügyekben való állásfoglalás, döntés a fogyatékossággal élő hallgatóktól érkező 
kérelmek ügyében. 



.A bizottság munkáját „A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI 
ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ 
SZABÁLYZATA” alapján végzi, ami letölthető az egyetemi honlapról. 

 

A bizottság elnöke: 

 Dr. Szentandrássy Norbert egyetemi docens, oktatási dékán-helyettes 

 elérhetőség:  

o Telefon: Dékáni hivatal, 56732-es mellék,   

o E-mail: szentandrassy.norbert@med.unideb.hu 

 

Kari fogyatékosügyi koordinátor 

 Dr. Nemes Judit egyetemi docens 

 elérhetőség: 

o Telefon: 56891 vagy 56249 mellék  

o E-mail: nemes.judit@dental.unideb.hu 

 

A bizottság évente kétszer ülésezik: 

 szeptember utolsó hetében 

 február utolsó hetében, 
 

 Kérelem beadása esetén kérjük, tartsák be a határidőket! 

A kérelmeket a Fogorvostudományi Kar Oktatási Titkárságára kell eljuttatni.  

 

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja (4032 
Debrecen, Poroszlay u. 97.) több, az egyetem hallgatói számára ingyenes 
szolgáltatással áll a speciális szükségletű hallgatók rendelkezésére: 

 Információadás mentálhigiénés, pszichológiai, szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokról   

 Személyszállítás 

 Fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, szkennelés, CD írás 

 Tanulást segítő eszközök kölcsönzése 

A honlap kezdőlapjáról letölthetőek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges 
regisztrációs és igénylő adatlapok. 

 

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Dokumentumt%C3%A1r/Szab%C3%A1lyzatok/III.%20Egy%C3%A9b%20szab%C3%A1lyzatok/A%20DE%20Hallgat%C3%B3i%20Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9get%20%C3%A9s%20Egyenl%C5%91%20B%C3%A1n%C3%A1sm%C3%B3dot%20Biztos%C3%ADt%C3%B3%20Szab%C3%A1lyzata/A%20DE%20Hallgat%C3%B3i%20Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9get%20%C3%A9s%20Egyenl%C5%91%20B%C3%A1n%C3%A1sm%C3%B3dot%20Bizos%C3%ADt%C3%B3%20Szab%C3%A1lyzata%2020191029.pdf
mailto:szentandrassy.norbert@med.unideb.hu
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További részletes információ a DEMEK honlapján 

 


