
TVSZ 12. számú függelék   

NYILATKOZAT  
  

Alulírott ____________________________________ (NEPTUN kód: ______________) 
nyilatkozom, hogy a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben 
meghatározottak szerinti fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) 
  
    vagyok            nem vagyok.  
  
  

Fogyatékossággal élő az a hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd9.  

 
Az igazolás a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §-ban meghatározottak szerint 

szükséges, mely igazolás(ok)10  beszerzését jelen nyilatkozat aláírásával vállalom.  

  

Jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Károli Gáspár 

Református Egyetem a jelen nyilatkozatban feltüntetett személyes adataimat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII. törvény 5. § (2) 

bekezdése alapján kezelje. A jelen adatkezelés célja az Egyetem „fogyatékossággal élő hallgatói” 

létszámadatára vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok betartása. Kijelentem, 

hogy az adatkezelés feltételeit és jogalapját megismertem, a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a 

jelen nyilatkozatban szereplő adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás írásban történő 

visszavonásáig vagy a hallgatói jogviszony megszűnéséig, de legkésőbb a nyilatkozat 

megtételétől számított 2 évig kezeli.  

 
  
  

Kelt _________________, 201………………….  
  
  

………………………………….. 
aláírás  

  

  

                                                           
9
 A „fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező)” definícióját az Nftv. „értelmező rendelkezései” között a 108. § 6. pontja tartalmazza.  

 
10

 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet határozza meg a 

fogyatékosság igazolásának módját:  

19. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.  

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására  

 

a) amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során 

kedvezményben részesült, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottság,  

 

b) amennyiben a fogyatékosságot később állapították meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv jogosult.  
 
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a hallgató a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon nyújtja be azoknak a közoktatási 
intézmény által kiállított dokumentumoknak - az intézmény által hitelesített - másolatát, melyek igazolják, hogy fogyatékossága a középfokú 

tanulmányai során fennállt és emiatt kedvezményben részesült.   


