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A doktori értekezés előzményei 

 
A „Felsőoktatáshoz történő hozzáférés és a felsőoktatásban való részvétel vizsgálata a fogyatékossággal élő 

személyek vonatkozásában” című doktori értekezés egy hosszabb távú kutatási programba illeszkedik. A hosszú 

távú munkaprogram célja annak feltérképezése, hogy milyen a hazai helyzet a fogyatékossággal élő hallgatók 

felsőoktatáshoz történő hozzáférése és a felsőoktatásban való részvétele vonatkozásában. A kutatás a hazai és a 

nemzetközi szakirodalom, a vonatkozó hazai és külföldi, nemzetközi jogi szabályozás megismerésén, valamint 

empirikus adatgyűjtésen alapul.  

 
A témaválasztás indoklása, időszerűsége 

 
Az Európai Unió egyik fontos célja, a társadalmi összetartás megteremtése, többek között a fogyatékossággal élő 

személyekkel társadalmi részvételének elősegítése, minden területen, így a felsőoktatáshoz történő hozzáférés és 

felsőoktatásban való részvétel területén is. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi részvételének elősegítése 

nem perifériális probléma, mert példaképpen az Európai Unió lakosságának hozzávetőlegesen 16 %-a, mintegy 

nyolcvan millió ember él fogyatékossággal (!) (EDF, 2017; Fazekas, 2017). Az elmúlt két évtizedben egyre 

nagyobb hangsúlyt helyeztek az oktatás és képzés területén az alulreprezentált, és ezen belül a fogyatékossággal 

élő személyek társadalmi befogadásával (Social Dimension of Education Policy (Social Inclusion)) kapcsolatos 

kérdések vizsgálatára, mind külföldön, mind Magyarországon. Nagyon sok tanulmány, szakirodalmi közlés jelent 

meg az utóbbi időben, és számos gyakorlati kezdeményezés történt a fogyatékossággal élő személyek 

hozzáférésének és részvételének elősegítésére, mind Magyarországon, mind külföldön.  

 
A doktori értekezés tárgya 

 
A fogyatékossággal összefüggő elméleti kérdéseknek napjainkban már rendkívül széles körű és igen sokrétű 

szakirodalma van. E szakterület önálló, multidiszciplináris tudományterületté (fogyatékosságtudomány) nőtte ki 

magát. A doktori értekezés e széles tárgyterületen belül – címében foglaltaknak megfelelően – a fogyatékossággal 

elő személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférésével és a felsőoktatásban való részvételével kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkozik.  

 
A doktori értekezésben vizsgált kérdések  

 
A doktori értekezés a felsőoktatáshoz történő hozzáférés és az oktatásban való részvétel területén a 

fogyatékossággal élő személyek számára jelentkező akadályokat vizsgálja. A fogyatékossággal élő személyek 

számára különböző típusú akadályok nehezíthetik, illetve tehetik lehetetlenné a felsőoktatáshoz történő 

hozzáférést. Így mindenekelőtt  

 
(1) a fogyatékossággal összefüggő fizikai akadályok; 

(2) jogi természetű akadályok; 

(3) tanulásszervezési, oktatástechnikai, oktatás-módszertani akadályok; 

(4) társadalmi elfogadással, társadalmi attitűddel összefüggő akadályok. 
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Az első csoportba azok az akadályok, mindenekelőtt az épített környezet, illetve a közlekedési eszközök használata 

során fellépő akadályok soroltak, amelyek az illető személy fizikai fogyatékosságával (például 

mozgáskorlátozottságával stb.) függenek össze. Az épített környezetben egy lépcső példaképpen akadályt jelenthet 

egy kerekes székes mozgáskorlátozott személy számára.  

 
Jelen értekezés azonban nem foglalkozik az épített környezet, illetve a járművek, tömegközlekedési eszközök 

kialakításából a fogyatékossággal élő személyek számára jelentkező fizikai akadályokkal. 

 
A második csoportba sorolt akadályok alapvetően jogi természetűek. Ezek szűkíthetik valamilyen vonatkozásban 

a felsőoktatáshoz történő hozzáférést. Példaképpen a felsőoktatáshoz történő hozzáférés szűkítését 

eredményezhetik a különféle orvosi, egészségügyi alkalmassági vizsgák megkövetelése bizonyos képzési irányok 

esetében. Az értekezésnek tárgya e témakörön belül a felsőoktatáshoz történő hozzáférést szűkítő alkalmassági 

vizsgákkal összefüggő kérdések vizsgálata.  

 
A harmadik csoportba tartozó akadályok összefoglaló néven az „tanulásszervezéssel kapcsolatos, oktatástechnikai, 

oktatás-módszertani akadályok” megnevezéssel illethetők. Ezek az akadályok az oktatással, a tananyag 

elsajátításával, az ismeretek megszerzésével kapcsolatos akadályok, amelyek a felsőoktatási intézményekben 

tanuló, fogyatékossággal élő hallgatók részére nehezítik meg, vagy teszik éppenséggel lehetetlenné a tanulmányaik 

végzését, a tanulmányi követelmények teljesítését. Ilyen jellegű akadálynak tekinthető példaképpen, ha egy 

előadás ábrasora nem olvasható képernyő-felolvasóval, ami a látássérülteknek okozhat problémát stb. Az ebbe a 

csoportba sorolt akadályok is alapvetően kétfélék lehetnek: tárgyi, infrastrukturális akadályok, illetve nem tárgyi, 

módszertani akadályok.  

 
A dolgozat tárgyát képezi ezen döntően nem tárgyi, nem infrastrukturális jellegű akadályokkal (és azok 

leküzdésével) kapcsolatos kérdések vizsgálata. 

 
A negyedik csoportba tartozó akadályok a legnehezebben leküzdhető akadályok, hiszen ezek abból adódnak, hogy 

még a modern társadalmak sem kellően szocializáltak a fogyatékosságnak elfogadására. Ezen akadályok körébe 

sorolhatók a különféle kirekesztő mechanizmusok, így a stigma, az előítélet stb. Ezek a problémák a 

felsősoktatáshoz történő hozzáférés területén éppen úgy jelen vannak, mint magában az oktatásban. A 

fogyatékossággal élő hallgatók a tanulmányaik során napjainkban is szembesülnek ilyen problémákkal.  

 
A dolgozatnak nem tárgya célirányosan ezen típusú akadályokkal összefüggő kérdések vizsgálata a felsőoktatás 

területén.  

 
Tovább konkretizálva az elmondottakat, az értekezés célirányosan az előzőekben bemutatott második és harmadik 

területen jelentkező akadályokkal foglalkozik. Egyrészt felvázolja az akadályok mibenlétét, másrészt – a 

vonatkozó hazai és a nemzetközi szakirodalom áttanulmányozása alapján – bemutat példákat ezen akadályok 

leküzdésére. 
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A doktori értekezés célkitűzése 

 
Az akadályok azonosítása alapján az értekezés elsődleges célja az, hogy bemutasson olyan elméleti és gyakorlati 

megközelítéseket, módszereket, amelyek ezen akadályok leküzdésére szolgálnak, vagy szolgálhatnak. A hazai 

szakmai gyakorlatban kevésbé ismert, vagy nem ismert megközelítések, néhány európai országban követett (a 

hazaitól lényegesen eltérő gyakorlat) bemutatása hozzájárulhat, utat nyithat mindezek megismerésére, szakmai 

megvitatására. 

 
Hangsúlyosan kiemelendő, hogy a doktori értekezésben tárgyalt felvetések, az egyes országokban követett 

gyakorlatok, valamint az új megközelítések tárgyalása azzal a céllal történt, hogy ezek az új megközelítések 

szélesebb szakmai körben ismertté és megvitatottá váljanak. Nincsen tehát szó arról, hogy az értekezés ezen 

megoldások, módszerek, megközelítések, gyakorlatok hazai átvételét javasolná, vagy sugalmazná. Mindezek 

szélesebb körben történő megismertetése, szakmai megvitatása, mérlegelése, elemzése a cél.        

 
A dolgozat szerkezeti felépítése 
 
A doktori értekezés három főfejezetre tagolódik. Az első főfejezet a jogi természetű akadályokat vizsgálja. Ez a 

főfejezet a fogyatékossággal élő személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférését szűkítő egészségügyi 

alkalmassági vizsgák, követelmények kérdésével foglalkozik. A rövid áttekintést ad a fogyatékossággal élő 

személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférését biztosító nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi 

környezetről. Itt kerül bemutatásra az általános gyakorlattól alapvetően különböző skót gyakorlat, valamint az 

angol és ír szakmai viták, amelyek megkérdőjelezik a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában követett 

általános gyakorlatot. Kibontásra kerül ennek az új megközelítésnek az elméleti háttere.   

A második főfejezet a felsőoktatás oktatási és tanulási környezetét (Teaching and Learning Environment) teszi 

vizsgálat tárgyává a fogyatékossággal élő hallgatók vonatkozásában. Tárgyalja a fogyatékossággal élő személyek 

támogatásának napjainkban általánosan követett, ún. hátránykiegyenlítő gyakorlatát (Equitable Treating of 

Student with Disabilities). Azonosítja az itt felmerülő oktatási, tanulásszervezési, oktatástechnikai és oktatás-

módszertani akadályokat. Itt kerül bemutatásra egy, a hazai szakirodalomban és gyakorlatban még kevéssé ismert, 

a jelenlegi gyakorlattól alapvetően különböző megközelítés.  

 
Ez az új megközelítés az úgynevezett „befogadó oktatási és tanulási környezet tervezése” (Inclusive Design for 

Teaching and Learning Environment), amelyet az észak-amerikai szakirodalom az „oktatási és tanulási környezet 

egyetemes tervezése” (Universal Design for teaching and Learning Environment) megnevezéssel illet. A főfejezet 

részletesen ismertet több konkrét tervezési modellt, valamint tárgyalja a jelenleg általánosan alkalmazott ún. 

hátránykiegyenlítő gyakorlattal összevetve a befogadó oktatási és tanulási környezet tervezésével  kapcsolatos 

elméleti kérdéseket.  

 
A doktori értekezés harmadik főfejezete az empirikus felmérés módszertanát, eredményeit, ismerteti. A felmérés 

annak a középponti kérdésnek a vizsgálatára irányult, hogy mennyiben inkluzív a hazai felsőoktatás az említett 

területeken a fogyatékossággal élő hallgatók vonatkozásában (Measuring Inclusiveness of Teaching and Learning 

Environment of Students with Disabilities in Higher Education).   

 
Az oktatási és tanulási környezet ilyen szempontból történő felmérése 
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 a fogyatékosügyi koordinátorok,  
 a fogyatékossággal élő hallgatók, 

és  
 az oktatók  

véleményének és tapasztalatainak megismerését célozta. Ez kérdőívek és interjúk alapján történt. Ez azt jelenti, 

hogy az oktatási és tanulási környezet felmérésére a folyamat említett mindhárom fő szereplőjének bevonásával 

került sor. Nagyon hangsúlyosan kiemelendő, hogy a felmerés statisztikai értelemben nem reprezentatív minta 

alapján történt, következésképpen csupán a helyzet vázolására alkalmas, tájékoztató jellegű. 

 
Első tézis 

 
Napjainkban a fejlett demokráciákban magas rendű jogszabályok alapján kialakított jogszabályozási környezet 

garantálja és szabályozza részleteiben is a fogyatékossággal élő személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférését 

és a felsőoktatásban való részvételét. A jelenlegi helyzet egy hosszú fejlődés eredménye. Alapvetően a második 

világháborút követően kezdődött az a jogfejlődési folyamat, amely biztosította a fogyatékossággal élő személyek 

számára az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot és tiltott mindennemű hátrányos megkülönböztetést, 

biztosítva a teljes értékű társadalmi részvételt. Ebben az időszakban alakult ki általánosan az a gyakorlat, amely 

napjainkban is követet gyakorlat a felsőoktatási intézményekbe történő felvételi eljárások során. Szinte minden 

országban, a felsőoktatásban, bizonyos képzési területeken a jogi szabályozási környezet előír orvosi egészségügyi 

alkalmassági vizsgákat, követelményeket. Ez magától érthető, hiszen – példaképpen a pedagógusképzés, a 

gyógypedagógus képzés stb. területén – az alkalmassági követelmények, bizonyos orvosi egészségügyi 

követelményeknek történő megfelelés előírása egyrészt azon gyermekek/tanulók védelmét szolgálta, akikkel az 

illető pedagógusok stb. foglalkoznak, másrészt az oktatás minőségének biztosítását célozta. Hiszen – példaképpen 

említve – egy mozgássérült óvónő, vagy tanítónő esetében felvetődik a kérdés, hogy képes-e minden helyzetben 

biztosítani a rá bízott gyerekek testi épségének védelmét, adott helyzetben a gyerekeknek történő segítségnyújtást? 

S ehhez hasonlóan egy diszlexiával élő tanítónő esetében felvetődik a kérdés, hogy mennyiben képes a helyes 

olvasására, írásra tanítani a rá bízott tanulókat? Az orvosi alkalmassági követelmények előírása tehát racionális 

megfontolások alapján történt. Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a vizsgálat tárgyát képező országokban (de szinte 

teljes bizonyossággal, állíthatóan a nem vizsgált országok abszolút többségében is) a fogyatékossággal élő  

személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférését törvények mondják ki, biztosítják.  

 
Látszólag, első közelítésben, semmiféle probléma, sem elméleti, sem gyakorlati probléma nem jelentkezett azzal 

a gyakorlattal kapcsolatban, amely szinte minden demokratikus berendezkedésű jogállamban általános 

gyakorlatként valósult meg a felsőoktatáshoz történő hozzáférés területén előírt orvosi alkalmassági vizsgák, 

követelmények vonatkozásában. Hiszen ezekben az országokban a jog, magas szintű jogszabályokkal (az 

alkotmányban, törvényekben) deklarálta a fogyatékossággal élős személyek számára az esélyegyenlőséget ezen a 

területen, azaz explicite tiltott minden nemű negatív diszkriminációt ebben a vonatkozásban. Mindenki számára 

ugyanakkor evidenciaként létezett, hogy bizonyos képzési területeken (pedagógusképzés, stb.) ugyanakkor 

megköveteltek bizonyos orvosi, egészségügyi alkalmassági vizsgák, előírtak bizonyos orvosi alkalmassági 

követelmények. Mindenki számára nyilvánvaló, magától értetődő volt, hogy ezek a követelmények lényegében az 

adott szakterületen dolgozó óvónők, pedagógusok, gyógypedagógusok, nevelők stb. gondjaira bízott gyerekek, 

tanulók testi épségének a védelmét, s az oktatás, nevelés minőségének biztosítását szolgálják, célozzák.  
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Milyen változások következtében került lényegében megkérdőjelezésre az előbbiekben említett általános 
gyakorlat?  
 
Ezen gyakorlat megkérdőjelezése alapvetően három domináns tényezőre vezethető vissza. Egyrészt – a 

felsőoktatás tömegessé válásával – az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a hallgatói létszám, s ezzel 

összefüggésben, ennek következményeként igen jelentősen megnövekedett a fogyatékossággal élő hallgatók 

száma, a felsőoktatási intézményekben.  

 
Másrészt az utóbbi időben igen jelentős változások mentek végbe a társadalom demokratizálódásában, 

amennyiben radikálisan lebontásra kerültek a különböző diszkriminatív intézmények, gyakorlatok, s ezzel szoros 

összefüggésben igen erőteljes védelemben részesültek az egyéni szabadságjogok. Ezzel a változással 

párhuzamosan alakultak ki olyan megközelítések, fogyatékosság felfogások, amelyek a fogyatékossággal élők 

felsőoktatáshoz történő hozzáférésének vonatkozásában diszkriminatívnak tekintették a különböző orvosi, 

egészségügyi alkalmassági vizsgák, követelmények előírását.  

 
Harmadrészt egyre több szakember állította azt, hogy valójában nem biztosítják az elérni kívánt célt az előírt orvosi 

alkalmassági vizsgák, követelmények. Sokan adtak hangot annak a véleménynek, hogy ezek az "alkalmassági 

követelmények" valójában "alkalmatlanok" azon cél elérésére, aminek érdekében ezeket az előírásokat, 

követelményeket bevezették. 

 
Mindezen tényezők szerepet játszottak abban, hogy a  Scottish Executive Education Department által végzett 

előzetes elemzések, vizsgálatok, valamint a széles körű szakmai egyeztetés, konzultáció eredményeinek alapján 

az említett képzési szakterületeken Skóciában megszüntették (eltörölték) az orvosi (egészségügyi) felvételi 

követelményeket és a munkaadók felelősségi körébe (kompetenciájába) helyezték az alkalmassági vizsgálatok 

elvégzését, annak megítélését, hogy az adott konkrét munkakör betöltésére az illető személy alkalmas-e vagy sem. 

(Scottish Executive, 2004, p. 1-3). A korábbi gyakorlat megszüntetését alapvetően azzal indokolták, hogy a 

felsőoktatáshoz történő hozzáférés során egyes képzési területeken előírt egészségügyi, orvosi szempontokon 

alapuló alkalmassági vizsgákat a hozzáférés társadalmi akadályainak, diszkriminációnak tekinthetők. Ugyanez a 

kérdés intenzív szakmai vitákat generált Angliában és Írországban is.  

 
A doktori értekezés a kapcsolódó szakirodalom áttekintése alapján azt állapítja meg, hogy a fogyatékosság 

problémakörén belül a felsőoktatáshoz történő hozzáférés biztosításának területén a skót gyakorlat 

paradigmaváltásként értékelhető.  

 
Miben áll ez a paradigmaváltás?  Mennyiben követ más utat a skót, az angol és az ír gyakorlat ezen a területen? 

Az alapvető különbség abban rejlik, hogy – a skót gyakorlat a felsőoktatáshoz történő hozzáférés során egyes 

képzési területeken előírt egészségügyi, orvosi szempontokon alapuló alkalmassági vizsgákat a hozzáférés 

társadalmi akadályainak tekinti. Azaz a skót törvényi változások bevezetését megelőző szakmai viták, 

konzultációk során lényegében azt a dilemmát boncolgatták, hogy vajon az alkalmassági vizsgák előírása, 

megkövetelése nem jelent-e hátrányos megkülönböztetést a fogyatékossággal élő személyekre nézve? Vagyis a 

viták, a társadalmi (szakmai) konzultációk alapján az a megállapítás tehető, hogy a fogyatékosság problémakörén 

belül a felsőoktatáshoz történő hozzáférés biztosításának területén a skót gyakorlat a fogyatékosság emberi jogi 
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alapú megközelítésének tekinthető (human rights based approach). Ez különbözik az országok többségében 

napjainkban is általánosan követett gyakorlattól, amely ezen a területen a fogyatékossággal élők felsőoktatáshoz 

történő hozzáférését alapvetően orvosi, egészségügyi szempontok alapján ítéli meg (medical model of disability). 

 
A kapcsolódó nemzetközi (angol nyelvű) szakirodalom több közleményben tárgyalta a skót gyakorlatot (az 

értekezés részletesen áttekintést ad erről), azonban nem került sor annak explicit kimondására hogy itt 

paradigmaváltásról van szó. Sin C. H. „Medicalising disability? Regulation and practice around fitness assessment 

of disabled students and professionals in nursing, social work and teaching professions in Great Britain” (Sin, 

2009, 1523) című cikkében azt állapítja, hogy a korábbi gyakorlat erősen orvosi, egészségügyi szempontból 

közelítette meg a problémát, de ő sem beszél a két modell különbözőségéről, illetve paradigmaváltásról.  

 
Jóllehet a hazai szakirodalomban nem került említésre, elemzésre az itt bemutatott skót gyakorlat, a kapcsolódó 

angol, ír szakmai vita, a szakterület hazai szakemberei is érzékelték a problémát.  A hazai szakmai irodalomban 

Soósné Dr. Faragó Magdolna (Soósné Dr. Faragó, 2002, 43.) ; Lányiné Engelmayer Ágnes (Lányiné, 2013, 6); 

Gyarmathy Éva és Czenner Júlia (Czenner &Gyarmathy, 2014, 44), Sági Matild és Nikitscher Péter (Sági & 

Nikitscher, 2014, 86) foglalkozott az alkalmassági vizsgákkal, követelményekkel kapcsolatos kérdésekkel a 

paradigmaváltással kapcsolatos elméleti kérdések felvétésére nem került e közleményekben.  

 
Mindezek alapján újdonságtartalommal bír a témakör felvetése, az említett akadály azonosítása, bemutatása, a 

paradigmaváltás tényének megállapítása, valamint a téma hazai szakmai gondolkodásba történő beemelése. 

Újdonságnak tekinthető a skót gyakorlattal kapcsolatos dilemmák, kritikai észrevételek felvetése. Ilyen jellegű 

észrevételek nem találhatók sem külföldi, sem a haza szakirodalomban.   

 
Második tézis 

 
A nemzetközi szakirodalomban áttekintése alapján megállapítható, hogy példaképpen a fogyatékossággal élő 

személyek esetében a támogatási alapelvek három csoportba sorolhatók. Ezek a következők: 

 
1. Egyenlő mértékű támogatás elve (Equal Treating of People with Disabilities (Same Support for 

everyone)); 

2. Méltányos (hátránykiegyenlítő) támogatás elve (Different Support for People with Disabilities (Equitable 

Treatment of People with Disabilities); 

3. Akadályok lebontására irányuló támogatás elve (Removing Barriers (Creating an Inclusive 

Environment). 

 
Az első alapelv szerinti támogatás figyelmen kívül hagyja az emberek közötti különbségeket, mindenkinek azonos 

támogatást nyújt. 

 
A második támogatási elv figyelembe veszi az egyének közötti különbségeket, például a fogyatékossággal élő 

hallgatók számára jelentkező akadályokat, és utólagos (retrospektív) kiegyenlítésére törekszik. Ennek a 

gyakorlatnak fontos jellemzője, hogy magukat az akadályokat nem távolítja el.  
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A harmadik támogatási elv nem a különbségeket igyekszik kiegyenlíteni, hanem olyan körülmények kialakítására 

törekszik (a lehető legnagyobb mértékben (at the greatest extent possible)), amely eliminálja az akadályokat 

azáltal, hogy mindenki számára használható válik az adott környezet, azaz figyelembe veszi az emberi populáció 

sokszínűségét. 

A három támogatási elv lényegét mutatja igen szemléletesen az ábra.  

 

 
A támogatás három fő elve. Forrás: (Silcock, 2016, 1) 

 
A doktori értekezés részletesen azonosítja, elemzi a fogyatékossággal élő hallgatók számára az oktatási és tanulási 

környezetben jelentkező oktatási, oktatás-módszertani, oktatástechnikai akadályokat. Ezek az akadályok már nem 

az épített környezettel, illetve a közlekedéssel, különféle járművek használatával, vagy éppenséggel különböző 

előírt alkalmassági követelményekkel kapcsolatosak, hanem a tanulással, az ismeretek elsajátításával függenek 

össze.  

 
A hazai jogi szabályozási környezet elemzése alapján megállapítható, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók 

oktatásban történő részvételének támogatása az ún. „hátránykiegyenlítő támogatás elve” (Different Support for 

Ensuring Equal Access (Equitable Treating of Students with Disabilities in Higher Education)) szerint történik.  

Mi értendő "hátránykiegyenlítő támogatás" alatt? A fogyatékossággal élő leendő, vagy már tanulmányokat folytató 

hallgatók orvosi szakvélemény (a fogyatékosságot igazoló orvosi szakvélemény) alapján kérhetnek különböző – 

hátránykiegyenlítő – kedvezményeket, illetve segítséget a felvételi eljárás, illetve a tanulmányaik folytatása során. 

A 2011. évi CCIV. törvényhez kapcsolódó 87/2015 (IV.).) kormányrendelet határozza meg részleteiben a 

tanulmányi kötelezettségek teljesítése során az  

 
 az előnyben részesítés,  
 a támogatás, 
 a részleges 

és 
 a teljes felmentés  

 
szabályait. Megállapítható, hogy napjainkban ez az általánosan követett gyakorlat majd minden országban. 

 
A doktori értekezés a nemzetközi szakirodalom alapján részletesen bemutatja a – jelenlegi gyakorlattól 

minőségileg eltérő – elméletet és gyakorlatot, amely „befogadó oktatási és tanulási környezet” (Inclusive Teaching 

and Learning Environment) kialakítását célozza meg a felsőoktatásban. Ez a megközelítés, tervezési módszer, 
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amely az oktatási, oktatás-módszertani, oktatástechnikai akadályok lebontását tűzi ki céljául, a „befogadó oktatási 

és tanulási környezet tervezése” (Inclusive Design for Teaching and Learning Environment) néven ismert. 

 
Az értekezésben tárgyalt konkrét tervezési módszerek, így az Amerikai Egyesült Államokban kifejlesztett és 

Kanadában, Írországban széles körűen alkalmazott „egyetemes tervezés az oktatás és tanulás területén” (Universal 

Design in Learning (UDL)), az „egyetemes oktatás tervezése” (Universal Instructional Design (UID)), valamint 

az „egyetemes tervezés az oktatásban” (Universal Design for Instruction (UDI)) lényegében ezen gyűjtőfogalom 

alá sorolhatók.  

 
E módszerek a hazai szakmai környezetben egyáltalán nem, vagy kevéssé ismertek. Az oktatási és tanulási 

környezet akadálymentes kialakítását célzó ezen modellek (educational models) a támogatás korábbiakban 

említett harmadik elve megvalósításának tekinthetők.  

 
A hazai szakirodalomban az oktatási és tanulási környezet mélyreható vizsgálata Halász Gábor és kutatótársai, a 

Felsőoktatás- és Innováció-kutató csoport nevéhez kapcsolható (Halász, 2012). Az ő munkásságuk érinti hazai 

szakterületen ezt a tématerületet. Az ID, UDL, UID, UDI módszerek, tervezési elvek tárgyalására azonban itt sem 

kerül sor. A tématerülethez a magyar szakirodalomban még Gyarmathy Éva Akadályhozás és egyetemes tervezés 

című cikke (Gyarmathy, 2014a), valamint Abonyi-Tóth Andor Esélyegyenlőségi technológiák – irányelvek, 

módszerek és szoftverek (Abonyi-Tóth, 2014) szakirodalmi közleménye kapcsolható. Ez utóbbi az akadálymentes 

informatikai megoldásokkal kapcsolatos kérdéseket, az információs és kommunikációs technológia segítségével 

az oktatási és tanulási környezet kialakítását vizsgálja. Megemlítendő még, hogy Magyarországon az Egyetemes 

Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK), valamint Jókai Erika, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómiai és Pszichológia Tanszékén a fizikai épített környezet és a használati 

tárgyak akadálymentes kialakításával összefüggő kérdéseket vizsgálja, az oktatási és tanulási környezet egyetemes 

tervezés elvei szerinti kialakításával nem foglalkozik. 

 
A második tézis újdonságtartalmát az oktatás és tanulási környezetben a fogyatékossággal élő személyek számára 

jelentkező akadályok azonosítása és a hazai szakmai környezetben egyáltalán nem, vagy alig ismert „befogadó 

oktatási és tanulási környezet tervezése” (Inclusive Design for Teaching and Learning Environment), más néven 

„oktatási és tanulási környezet egyetemes tervezése” (Universal Design for Teaching and Learning Environment) 

módszereinek (modelljeinek) ismertetése adja.  

 
Harmadik tézis 

 
A korábban említetteknek megfelelően a felmérés annak vizsgálatára irányult, hogy mennyiben inkluzív a hazai 

felsőoktatás az említett területeken a fogyatékossággal élő hallgatók vonatkozásában (Measuring Inclusiveness of 

Teaching and Learning Environment of Students with Disabilities in Higher Education).  

 
Az empirikus felmérés során alkalmazott módszerek/eszközök 

 
Az empirikus felmérés kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes alkalmazásával történt. A kvalitatív felmérés 

kiegészítette a kvantitatív felmérést. Számos olyan információt eredményezett, ami nem volt kiolvasható a 

számszerű adatokból. Az empirikus felmérés során alkalmazott eszközök/módszerek a következők voltak:  
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 félig strukturált interjúk (oktatók, hallgatók, koordinátorok és szakértők körében); 

 önkitöltős kérdőívek (oktatók, hallgatók körében); 

 statisztikai adatfelvételek másodelemzése; 

 a fogyatékossággal élő hallgatók támogatásával kapcsolatos dokumentumok elemzése. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Oktatási Hivatal (OH) által nyújtott tájékoztatás alapján a 

2016/2017-es tanévben Magyarországon összesen 287 018 hallgató folytatott tanulmányokat felsőoktatási 

intézményekben. Ugyanebben az időszakban a regisztrált fogyatékossággal élő hallgatók száma 2 437 fő volt, ami 

a teljes hallgatói populáció 0,849%-át tette ki.  

 
A felmérésbe bevont felsőoktatási intézmények kiválasztásakor az elsődleges szempont az volt, hogy melyek azok 

a felsőoktatási intézmények, ahol a legtöbb fogyatékossággal élő hallgató folytat tanulmányokat. A hatvanöt 

felsőoktatási intézmény közül huszonhárom felsőoktatási intézmény kapott felkérést a kutatásban történő 

részvételre. A hivatalosan megkeresett huszonhárom felsőoktatási intézményből tizenhárom felsőoktatási 

intézmény fogyatékosügyi koordinátora fogadta el az interjúban való részvételt.  

 
Megállapítható, hogy a felmérésben résztvevő felsőoktatási intézményekben tanul a hallgatók 55 százaléka, míg a 

fogyatékossággal élő hallgatók esetében ugyanez az arány 65 százalékot jelent. Azaz megállapítható, hogy a 

felmérésben résztvevő felsőoktatási intézmények reális képet adnak a hazai helyzetről, hiszen a hazai hallgatói 

populáció domináns része ezekben az intézményekben folytat tanulmányokat.  

 
A fogyatékosügyi koordinátorokkal készített interjúk kérdéscsoportjai 
 
Az ellátott feladatkörök előzetes elemzése alapján a koordinátorokkal történt félig strukturált interjúk az alábbi fő 

területekre (témakörökre) vonatkozóan tartalmaztak kérdéseket.  

 A fogyatékossággal élő hallgatók támogatásának szabályozási háttere; 

 A felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi stratégiái, cselekvési tervei; 

 A koordinátori feladatok ellátásának szervezeti megoldásai; 

 A koordinátori munka láthatósága, hatása a felsőoktatás intézményekben; 

 A fogyatékosügyi koordinátorok szakmai képzettsége, háttere; 

 A fogyatékosügyi koordinátorok szakmai munkájának monitorozása; 

 A fogyatékosügyi koordinátorok szakmai továbbképzése; 

 Szakmai továbbképzés nyújtása az oktatók és dolgozók részére; 

 Szakmai együttműködések, támogatások; 

 A fogyatékossággal élő hallgatók támogatását biztosító pénzügyi erőforrások; 

 A fogyatékosügyi koordinátorok által nyújtott támogatások (service provision); 

 Projektek; 

 
A felmérésbe bevont felsőoktatási intézmények 

 
Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Információs Rendszerével (FIR) foglalkozó referensek szolgáltattak 

tájékoztatást arról, hogy mely képzési területeken folytatnak tanulmányokat fogyatékossággal élő hallgatók. Ezen 

statisztikai adatok képezték a célcsoport kiválasztásának alapját. A fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási 
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intézmények szerint megoszlását az 9. táblázat tartalmazza. A felmérés célcsoportjainak kiválasztását követő lépés 

a kutatás megkezdésének engedélyeztetése volt. Az engedélyeztetés lépése nem szorul magyarázatra, ugyanakkor 

fontos megemlíteni, hogy ebben a felmérésben sajátos adatvédelmi előírások és szabályozások érvényesek a 

megcélzott fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozóan. A felmérés engedélyeztetését a felsőoktatási 

intézmények vezetőitől kértem (rektori engedélyek). Az engedélyeztetési folyamat az intézményi fogyatékosügyi 

koordinátorokkal együttműködésben történt meg.  

Tíz felsőoktatási intézmény került felkérésre a kutatásban való részvételre. Ezek a következők voltak: Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Semmelweis Egyetem, az 

Eszterházy Károly Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem. A tíz felsőoktatási intézmény közül négy 

intézmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 

Semmelweis Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem engedélyezte a kutatás megindítását.  

 
A felmérés kérdéscsoportjai 
 
A kérdőívek a doktori értekezés a Függelék című fejezetben találhatók. A 6. táblázat a kérdőívekben szereplő 

kérdések fő témacsoportjait tartalmazza.  

Hallgatói kérdőív Oktatói kérdőív  
 Szocio-demográfiai kérdések  
 Tanulmányokkal kapcsolatos kérdések 
 A felsőoktatáshoz történő hozzáféréssel 

kapcsolatos kérdések 
 Az oktatási, tanulási környezet vizsgálata 
 (kurzusokfelépítésének/megtervezése, 

légkörének kialakítása, alkalmazott oktatási 
tananyagok, eszközök, oktatás formája- 
tanulás támogatása, módszerek, értékelés) 

 A fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányainak támogatásával kapcsolatos 
kérdések 

 A fogyatékosság felvállalása, tanulmányokat 
segítő támogatások igénybevétele 

 Szocio-demográfiai kérdések 
 Foglalkozással, oktatással kapcsolatos 

kérdések 
 Az oktatási, tanulási környezet vizsgálata 

(kurzusok felépítésének /megtervezése, 
légkör kialakítása, alkalmazott oktatási 
tananyagok, eszközök, oktatás formája- 
tanulás támogatása, módszerek értékelés 
formája és típusa) 

 A fogyatékossággal élő hallgatók 
tanulmányainak támogatásával kapcsolatos 
kérdések 

 A fogyatékossággal élő hallgatók 
támogatásának, előnyben részesítésére 
vonatkozó vélemények és tapasztalatok 

Hallgatói interjúk Oktatói Interjúk 
 Tanulmányi pálya, motivációk 
 Tapasztalatok a felsőoktatási felvételi 

eljárásról 
 Tapasztalatok az oktatási, tanulási 

környezetről(kurzusszervezés, kurzus 
légköre, a tudás átadás, támogatása, 
alkalmazott eszközök)  

 Tanulás támogatása (oktatók, 
(koordinátorok, további támogatók köre) 

 Fogyatékosság felvállalása, támogatás 
igénylése 

 Szakmai pálya (oktatási pálya)  
 Az oktatási, tanulási környezet 

(kurzusszervezés, kurzus légköre, a tudás 
átadás, támogatása, alkalmazott eszközök)  

 A fogyatékossággal élő hallgatók 
támogatása, szükségletekhez igazodó 
alkalmazkodás  

 A fogyatékossággal élő hallgatók 
támogatásának, előnyben részesítésére 
vonatkozó vélemények és tapasztalatok 
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Az empirikus felmérés eredményei 
 
Az empirikus felmérés keretében 13 fogyatékosügyi koordinátorral, 15 oktatóval és 13 hallgatóval és 11 

szakértővel készült interjú. A fogyatékossággal élő hallgatók körében 87 kitöltött kérdőív, az oktatók köréből 31 

visszaküldött kérdőív került feldolgozásra. Összesen 170 olyan személy véleménye került megismerésre e 

felmérés keretében, akik ezen a területen valamilyen módon (hallgatóként, oktatóként, vagy fogyatékosügyi 

koordinátorként, szakértőként érintettek. Figyelembe véve azt, hogy a felmérésbe bevont öt felsőoktatási 

intézményben összesen 914 regisztrált, fogyatékossággal élő hallgató folytat tanulmányokat, megállapítható, hogy 

a felmérés során véleményt nyilvánítók aránya jelentős. Az empirikus felmérés egyszemélyes munka keretében 

történt, a fogyatékosügyi koordinátorokkal (beleértve a vidéki felsőoktatási intézmények fogyatékosügyi 

koordinátorait) személyes interjú készült. Az adatvédelmi szabályoknak megfelelően a kérdőíveket a 

fogyatékosügyi koordinátorok küldték ki.  

 
A hazai felsőoktatási intézményekben a regisztrált fogyatékossággal élő hallgatók a hallgatói populáció 0,8 %-át 

teszik ki. Összehasonlításképpen az Egyesült Királyságban és Írországban és Nyugat-Európában ez az arány 12 

százalék körüli.(HESA, 2018) (AHEAD, 2016). 

 A fogyatékossággal élő hallgatók  abszolút létszámának és a teljes hallgatói populáción belüli részarányának 

alacsony voltából következően Magyarországon a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatáshoz történő 

hozzáférése és felsőoktatásban történő részvétele lényegesen kisebb súllyal, feszítőerővel jelentkező probléma és 

feladat, mint a nyugat-európai országokban, ahol több mint tízszer nagyobb arányban vannak jelen az oktatásban. 

Ez a helyzet magyarázattal szolgál arra, hogy a hazai felsőoktatásban a befogadó oktatási és tanulási környezet 

kialakítása nem jelentkezik égető problémaként, feladatként.  

 
A doktori értekezés során végzett felmérés kérdései sajátos szempontrendszernek megfelelően, az ún. "Inclusive 

Teaching Strategy Inventory" (Lombardi, 2012) valamint az UDL útmutatók alapján kerültek összeállításra, 

(CAST) másrészt – figyelembe véve a hazai gyakorlatot – a kérdések között számos kérdés a 

hátránykiegyenlítéssel kapcsolatos területekre irányult.  

 
A kapott információk alapján megállapítást nyert, hogy a hazai felsőoktatási intézményekben az ún. 

hátránykiegyenlítő támogatás sikeresen, eredményesen működik, ami elsősorban a fogyatékosügyi koordinátorok 

elkötelezett munkájának az eredménye. Általános tapasztalatként szűrhető le, hogy az oktatás akadálymentessé 

(befogadóvá) tétele jelentős többlet munkát, többlet időráfordítást igényel, azonban ennek elismerése nem mindig 

történik meg. Az oktatók ezen többletmunkáját a jelenlegi rendszer nem honorálja.  

 
Az oktatókkal és a hallgatókkal történt interjúkból kiderült, hogy a hazai rendszerben is, ha csak szórványosan is, 

de megjelennek olyan módszerek, oktatástechnikai eszközök, oktatás-módszertani kezdeményezések, amelyek 

már a befogadó tervezés (ID, UDL, stb.) elvei szerintiek. Elengedhetetlen még kiemelni, hogy az oktatók és 

fogyatékosügyi koordinátorok és a hallgatók részéről is érdeklődés mutatkozott a befogadó oktatási és tanulási 

környezet kialakításával kapcsolatosan. Néhányan javasolták, hogy célszerű lenne az ID, UDL, UID stb. elvekről, 

módszerekről több  információt szerezni. A doktori munkát követően tervezett egy ilyen útmutató összeállítása. A 

fogyatékosügyi koordinátorok munkája, szaktudása, tapasztalatai bázisául szolgálhatnak e későbbiekben a 

befogadó oktatási és tanulási környezet kialakításának. 
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Az empirikus felmérés során újdonságtartalomnak tekinthető egyrészt az, hogy a kérdőívek,  az interjúkérdések 

összeállítása a befogadó tervezés (ID, UDL, stb.) szempontjai alapján történt, másrészt a felmérés konkrét 

eredményei képet adnak arról, hogy hol tart ma a hazai felsőoktatás a befogadó oktatási és tanulási környezet 

kialakításában. Ilyen jellegű felmérés ezidáig nem történt.  
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