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A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusa jelen Elektronikus Információátadási 

Szabályzatot az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 

rendelet előírása alapján alkotta meg és hagyta jóvá. 

Jelen szabályzat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának részét és mellékletét képezi, elfogadása és módosítása a Szervezeti és Működési 

Szabályzatra érvényes rendelkezések szerint történik. 

 

I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai 

1. A DRHE mint együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Adószám 19876182-2-09 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 

 

2.1. Egységes információátadási szabályzat alapadatai 

Egységes információátadási szabályzat 

megnevezése 

- 

Az egységes információátadási szabályzatot 

kiadó szerv megnevezése 

- 

Verzió - 

Kiadás dátuma - 

Hatályosság kezdete - 

2.2. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 

megnevezése 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Elektronikus Információátadási Szabályzata 

Verzió v1 

Kiadás dátuma 2017. 11.15. 

Hatályosság kezdete 2018. 01. 01. 

Irányító államigazgatási szerv/országos 

kamara vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 
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II. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó 

adatátadási felületek adatai 

 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tc. (továbbiakban Nftv.) 2.§ (1) bekezdése 

alapján felsőfokú oktatási és tudományos kutatási tevékenység folytatása hitéleti és világi 

képzéseken: 

a) alapképzéseken 

b) osztatlan mesterképzéseken 

c) mesterképzéseken 

d) doktori képzésen 

e) szakirányú továbbképzéseken 

f) felsőoktatási szakképzésen 

g) felsőfokú szakképzésen 

h) felnőttképzésen 

 Az alaptevékenység ellátásán túl az egyetem alap-, alkalmazott és kísérleti kutatást és 

fejlesztést, valamint oktatást segítő kutatást végez, nyilvános könyvtári feladatokat lát el. 

 

2. Együttműködő szerv felsőfokú oktatási szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

 

a) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és annak végrehajtásáról 

szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján nyilvántartott ügy-/adatcsoportok: 

a. Az alkalmazottak adatai az Nftv. 3. számú melléklet I/A fejezete alapján: 

i. alkalmazottak személyes adatai, 

ii. lakóhely, tartózkodási hely adatok, 

iii. munkaviszonyra, szolgálati jogviszonyra, megbízási jogviszonyra 

vonatkozó adatok, 

iv. oktatói munka hallgatói véleményezésének adatai, 

v. habilitációs eljárás eredménye, 

vi. az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok. 

Az adatkezelés az Nftv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott célból történik. 

b. A hallgatók adatai az Nftv. 3. számú melléklet I/B fejezete alapján: 

i. a felvétellel összefüggő adatok (jelentkező személyes adatai, érettségi 

vizsga adatai, középiskola adatai, felvételi kérelem és felvételi eljárás 

adatai), 

ii. hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (hallgató személyes adatai, 

hallgatói jogviszony típusa, adatai, külföldi felsőoktatás 

résztanulmányok adatai, a képzés során szerzett és elismert kredit 

adatok, hallgatói juttatások, munkavégzés stb. adatai), 

iii. hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok, 
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iv. hallgató adóazonosító jele, 

v. az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok, 

vi. hallgató által fizetett díjak, térítések (kedvezmények, mentességek) 

adatai, 

vii. hallgatói támogatásban, ellátásban részesülés adatai, 

viii. a hallgató tanulmányi támogatása érdekében kapott ösztöndíj adatai, 

ix. hallgatói kompetenciamérés összesített adatai. 

Az adatkezelés az Nftv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott célból történik. 

 

 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

a) az oktatással, képzésekkel, kutatással, kutatásfejlesztéssel kapcsolatos ügyek, 

b) hallgatói jogviszonnyal és oklevélszerzéssel kapcsolatos ügyek, 

c) kollégiumi ügyek, 

d) munkaviszonnyal, szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ügyek, 

e) kollégiumi ügyek. 

 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

Az Egyetem nem ad ki szakhatósági állásfoglalást. 

 

 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): 

a) munkaszerződések,  

b) megbízási szerződések, 

c) képzési szerződések,  

d) támogatási szerződések,  

e) közbeszerzéshez kapcsolódó szerződések.



 
 

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartások:  

Nyilvántartás megnevezése 

Nyilvántartás 

tartalmának/céljának 

leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 

A nyilvántartást 

elrendelő jogszabály 

meghatározása 

1. Hallgatói nyilvántartás 

 

A hallgatók Nftv. szerinti 

adatnyilvántartása  

 

Nem 

 

- Nem 

 

2011. évi CCIV. 

törvény és a 87/2015. 

(IV. 9.) Korm. 

rendelet  

 

2. Oktatói, alkalmazotti 

nyilvántartás 

 

Az oktatók/kutatók és 

alkalmazottak Nftv. szerinti 

adatnyilvántartása 

Nem - Nem 2011. évi CCIV. 

törvény 

3. Felvételi jelentkezők 

nyilvántartása (központi) 

A felvételi eljárásra 

jelentkezők Nftv. szerinti 

adatai  

Nem - Nem 2011. évi CCIV. 

törvény 

4. Felvételi jelentkezők 

nyilvántartása (egyedi) 

Az intézményi felvételi 

eljárás során jelentkezők 

Nftv. szerinti adatai 

Nem - Nem 2011. évi CCIV. 

törvény 
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2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatai:  Nincs ilyen adat. 

 

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatai: 

 

Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Oktatói, alkalmazotti adatok: 

alkalmazott családi és 

utónév,  

alkalmazott 

családi és 

utónév,  

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 

Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

nem,  nem,  Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

születési családi és 

utónév,  

születési családi 

és utónév,  

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

születési hely és idő,  születési hely és 

idő,  

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

anyja születési családi 

és utóneve,  

anyja születési 

családi és 

utóneve,  

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

állampolgárság,  állampolgárság,  Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

azonosító szám; azonosító szám; Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

lakóhely lakóhely Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

tartózkodási hely tartózkodási 

hely 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

értesítési cím; értesítési cím; Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

a munkáltató - több 

esetén valamennyi 

munkáltató – megne-

vezése, megjelölve, 

hogy mely munkálta-

tóval létesített foglal-

koztatásra irányuló 

további jogviszonyt, 

a munkáltató - 

több esetén va-

lamennyi mun-

káltató – meg-

nevezése, meg-

jelölve, hogy 

mely munkálta-

tóval létesített 

foglalkoztatásra 

irányuló további 

jogviszonyt, 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

végzettségi szint,  végzettségi 

szint,  

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

szakképzettség, 

szakképesítés,  

szakképzettség, 

szakképesítés,  

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

idegennyelvtudás idegennyelv-

tudás 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

tudományos fokozat tudományos 

fokozat 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

munkában töltött idő, 

foglalkoztatási jog-

munkában töl-

tött idő, 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

viszonyba beszámí-

tható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 

foglalkoztatási 

jogviszonyba 

beszámítható 

idő, besorolással 

kapcsolatos 

adatok, 

(FIR) 

kitüntetések, díjak és 

más elismerések, 

címek, 

kitüntetések, 

díjak és más 

elismerések, 

címek, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

munkakör, vezetői 

megbízás, munkakörbe 

nem tartozó feladatra 

történő megbízás, 

munkavégzésre 

irányuló további 

jogviszony,  

munkakör, 

vezetői 

megbízás, 

munkakörbe 

nem tartozó 

feladatra történő 

megbízás, 

munkavégzésre 

irányuló további 

jogviszony,  

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

fegyelmi büntetés, 

kártérítésre kötelezés, 

fegyelmi 

büntetés, 

kártérítésre 

kötelezés, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

munkavégzés ideje, 

túlmunka ideje,  

munkavégzés 

ideje, túlmunka 

ideje,  

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

munkabér, illetmény, 

továbbá az azokat 

terhelő tartozás és 

annak jogosultja, 

munkabér, illet-

mény, továbbá 

az azokat terhe-

lő tartozás és 

annak 

jogosultja, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

szabadság, kiadott 

szabadság, 

szabadság, 

kiadott 

szabadság, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

az alkalmazott részére 

történő kifizetések és 

azok jogcímei, 

az alkalmazott 

részére történő 

kifizetések és 

azok jogcímei, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

az alkalmazott részére 

adott juttatások és azok 

jogcímei, 

az alkalmazott 

részére adott 

juttatások és 

azok jogcímei, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

az alkalmazott 

munkáltatóval szem-

ben fennálló tartozásai 

és azok jogcímei, 

az alkalmazott 

munkáltatóval 

szemben fenn-

álló tartozásai és 

azok jogcímei, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

kutatói tevékenység, 

tudományos munka, 

művészeti alkotói 

tevékenység, azok 

eredményei, a doktori 

képzésben és doktori 

fokozatszerzési 

eljárásban oktatói, 

kutatói minőségben 

történő részvételre 

vonatkozó adatok, 

kutatói tevé-

kenység, tudo-

mányos munka, 

művészeti alko-

tói tevékenység, 

azok eredmé-

nyei, a doktori 

képzésben és 

doktori foko-

zatszerzési el-

járásban oktatói, 

kutatói minő-

ségben történő 

részvételre 

vonatkozó 

adatok, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 



11 
 

Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

működési nyilatkozat a 26. § (3) 

bekezdés szerin-

ti nyilatkozat, 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 
N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

a felsőoktatási 

intézmény mint meg-

bízó által megbízási 

jogviszonyban történő 

foglalkoztatás - a 

gazdasági tanács 

elnöke és tagja - esetén 

a 25. § (4) 

bekezdésében előírt 

feltétel igazolására 

vonatkozó adatok; 

a felsőoktatási 

intézmény, mint 

megbízó által 

megbízási jog-

viszonyban 

történő foglal-

koztatás - a 

gazdasági ta-

nács elnöke és 

tagja - esetén a 

25. § (4) bekez-

désében előírt 

feltétel igazo-

lására vonat-

kozó adatok; 

Másodlagos belső eljárás N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

az oktatói munka 

hallgatói véleménye-

zésének eredményei; 

az oktatói mun-

ka hallgatói 

véleményezésé-

nek eredményei; 

Elsődleges - N N (Nftv. és a 

belső 

szabályzatok 

szerint) 

- Oktatói, alkalmazotti 

habilitációs eljárás 

eredménye; 

habilitációs 

eljárás ered-

ménye; 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

az adatokat igazoló 

okiratok azonosítására 

szolgáló adatok. 

az adatokat 

igazoló okiratok 

azonosítására 

szolgáló adatok. 

Másodlagos alkalmazotti 

adatszolgáltatás 

(FIR) 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Oktatói, alkalmazotti 

Felvétellel összefüggő adatok: 

a jelentkező családi és 

utóneve,  

a jelentkező 

családi és 

utóneve,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a jelentkező neme,  a jelentkező 

neme,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező születési 

családi és utóneve,  

a jelentkező 

születési családi 

és utóneve,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező anyja 

születési családi és 

utóneve,  

a jelentkező 

anyja születési 

családi és 

utóneve,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező születési 

helye és ideje,  

a jelentkező 

születési helye 

és ideje,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező 

állampolgársága,  

a jelentkező 

állampolgársága

,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező lakóhelye,  a jelentkező 

lakóhelye,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező 

tartózkodási helye,  

a jelentkező 

tartózkodási 

helye,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező értesítési 

címe és telefonszáma,  

a jelentkező 

értesítési címe 

és telefonszáma,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező nem 

magyar állampolgár 

esetén a Magyarország 

területén való tartóz-

kodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító 

okirat - külön törvény 

szerint a szabad 

a jelentkező 

nem magyar 

állampolgár 

esetén a Ma-

gyarország terü-

letén való tar-

tózkodás jog-

címe és a 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező 

személyek esetén a 

tartózkodási jogot 

igazoló okmány - 

megnevezése, száma, 

tartózkodásra 

jogosító okirat - 

külön törvény 

szerint a szabad 

mozgás és 

tartózkodás 

jogával rendel-

kező személyek 

esetén a tartóz-

kodási jogot 

igazoló okmány 

- megnevezése, 

száma, 

a jelentkező érettségi 

vizsga adatai, 

a jelentkező 

érettségi vizsga 

adatai, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező közép-

iskola adatai, 

a jelentkező 

középiskola 

adatai, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező felvételi 

kérelem elbírálásához 

szükséges adatok, 

a jelentkező 

felvételi kére-

lem elbírálásá-

hoz szükséges 

adatok, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező felvételi 

eljárás adatai,  

a jelentkező 

felvételi eljárás 

adatai,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező felvételi 

azonosító, 

a jelentkező 

felvételi 

azonosító, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 

a jelentkező a 48/D. § 

(2) bekezdése szerinti, 

a képzési feltételek 

vállalásáról szóló 

a jelentkező a 

48/D. § (2) 

bekezdése sze-

rinti nyilatkozat 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (központ) 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

nyilatkozatának nyilat-

kozat azonosító száma; 

azonosító 

száma; 

a jelentkező családi és 

utóneve,  

a jelentkező 

családi és 

utóneve,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező születési 

családi és utóneve,  

a jelentkező 

születési családi 

és utóneve,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező anyja 

születési családi és 

utóneve,  

a jelentkező 

anyja születési 

családi és 

utóneve,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező születési 

helye és ideje,  

a jelentkező 

születési helye 

és ideje,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező 

állampolgársága,  

a jelentkező 

állampolgárság,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező lakóhelye,  a jelentkező 

lakóhelye,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező 

tartózkodási helye,  

a jelentkező 

tartózkodási 

helye,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező értesítési 

címe, telefonszáma és 

e-mail címe 

a jelentkező 

értesítési címe 

telefonszáma és 

e-mail címe 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező nem 

magyar állampolgár 

esetén a Magyarország 

területén való 

a jelentkező 

nem magyar 

állampolgár ese-

tén a Magyar-

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 

Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

tartózkodás jogcíme és 

a tartózkodásra 

jogosító okirat - külön 

törvény szerint a 

szabad mozgás és 

tartózkodás jogával 

rendelkező személyek 

esetén a tartózkodási 

jogot igazoló okmány - 

megnevezése, száma, 

ország területén 

való tar-

tózkodás jog-

címe és a 

tartózkodásra 

jogosító okirat - 

külön törvény 

szerint a szabad 

mozgás és 

tartózkodás 

jogával rendel-

kező személyek 

esetén a tartóz-

kodási jogot 

igazoló okmány 

- megnevezése, 

száma, 

hitéleti szakra 

jelentkező hallgató 

esetén gyülekezeti 

tagsága, lelkészének 

neve 

hitéleti szakra 

jelentkező hall-

gató esetén gyü-

lekezeti tagsága, 

lelkészének 

neve 

Másodlagos jelentkező 

anyagyülekezete 

N N (a 2011. 

évi CXII. tv. 

szerint 

különleges 

adatnak 

minősül) 

- Jelentkezői (egyedi) 

hitéleti szakra 

jelentkező hallgató 

esetén konfirmációja 

helye, időpontja 

hitéleti szakra 

jelentkező 

hallgató 

Másodlagos jelentkező 

anyagyülekezet 

N N (a 2011. 

évi CXII. tv. 

szerint kü-

lönleges 

adatnak 

minősül) 

- Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező érettségi 

vizsga adatai, 

a jelentkező 

érettségi vizsga 

adatai, 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a jelentkező 

középiskola adatai, 

a jelentkező 

középiskola 

adatai, 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező felvételi 

kérelem elbírálásához 

szükséges adatok, 

a jelentkező 

felvételi kére-

lem elbírálásá-

hoz szükséges 

adatok, 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

felsőfokú tanulmá-

nyok, végzettségek, 

eredmények igazolása, 

amelyek alapján fel-

vételi pont számítható 

felsőfokú tanul-

mányok, vég-

zettségek, ered-

mények igazo-

lása, amelyek 

alapján felvételi 

pont számítható 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

többletpontok 

igazolása 

többletpontok 

igazolása 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

előnyben részesítéshez 

szükséges igazolások 

előnyben része-

sítéshez szüksé-

ges igazolások 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező felvételi 

eljárás adatai,  

a jelentkező 

felvételi eljárás 

adatai,  

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező felvételi 

azonosító, 

a jelentkező fel-

vételi azonosító, 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

a jelentkező a 48/D. § 

(2) bekezdése szerinti, 

a képzési feltételek 

vállalásáról szóló 

nyilatkozatának 

azonosító száma; 

a jelentkező a 

48/D. § (2) 

bekezdése sze-

rinti nyilatkozat 

azonosító 

száma; 

Másodlagos jelentkezői 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Jelentkezői (egyedi) 

Hallgatói adatok: 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a hallgató neve,  a hallgató neve,  Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató neme,  a hallgató neme,  Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató születési 

neve,  

a hallgató 

születési neve,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató anyja neve,  a hallgató anyja 

neve,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató születési 

helye és ideje,  

a hallgató 

születési helye 

és ideje,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató állam-

polgársága,  

a hallgató ál-

lampolgársága,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató lakóhelye,  a hallgató 

lakóhelye,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató tartózkodási 

helye,  

a hallgató tar-

tózkodási helye,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató értesítési 

címe és telefonszáma,  

a hallgató érte-

sítési címe és 

telefonszáma,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató elektronikus 

levélcíme,  

a hallgató 

elektronikus 

levélcíme,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató nem magyar 

állampolgár esetén a 

Magyarország terüle-

tén való tartózkodás 

jogcíme és a tartóz-

kodásra jogosító okirat 

- külön törvény szerint 

a hallgató nem 

magyar állam-

polgár esetén a 

Magyarország 

területén való 

tartózkodás jog-

címe és a 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával 

rendelkező személyek 

esetén a tartózkodási 

jogot igazoló okmány - 

megnevezése, száma, 

tartózkodásra 

jogosító okirat - 

külön törvény 

szerint a szabad 

mozgás és 

tartózkodás jo-

gával rendel-

kező személyek 

esetén a tartóz-

kodási jogot 

igazoló okmány 

- megnevezése, 

száma, 

a hallgatói 

(vendéghallgatói) 

jogviszony típusa,  

a hallgatói 

(vendéghallga-

tói) jogviszony 

típusa,  

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói 

(vendéghallgatói) 

jogviszony keletkezé-

sének és megszűnésé-

nek időpontja és 

módja, 

a hallgatói 

(vendéghallga-

tói) jogviszony 

keletkezésének 

és megszűné-

sének időpontja 

és módja, 

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató által 

folytatott képzés 

megnevezése,  

a hallgató által 

folytatott képzés 

megnevezése,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató által 

folytatott képzés álla-

mi támogatottsága és 

munkarendje,  

a hallgató által 

folytatott képzés 

állami támo-

gatottsága és 

munkarendje,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a hallgató által 

folytatott képzés 

befejezésének várható 

időpontja,  

a hallgató által 

folytatott képzés 

befejezésének 

várható idő-

pontja,  

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató 

tanulmányainak 

értékelése, 

vizsgaadatok,  

a hallgató 

tanulmányainak 

értékelése, 

vizsgaadatok,  

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

megkezdett félévek,  megkezdett 

félévek,  

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

igénybe vett 

támogatási idő,  

igénybe vett 

támogatási idő,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói jogviszony 

szünetelésének ideje, 

a hallgatói 

jogviszony szü-

netelésének 

ideje, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a külföldi felsőoktatási 

résztanulmányok 

helye, ideje, 

a külföldi felső-

oktatási rész-

tanulmányok 

helye, ideje, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a képzés során 

megszerzett és elismert 

kreditek, beszámított 

tanulmányok, 

a képzés során 

megszerzett és 

elismert kredi-

tek, beszámított 

tanulmányok, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói juttatások 

adatai,  

a hallgatói jutta-

tások adatai,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a juttatásokra való 

jogosultság elbírálá-

sához szükséges ada-

tok (szociális helyzet, 

szülők adatai, tartásra 

a juttatásokra 

való jogosultság 

elbírálásához 

szükséges ada-

tok (szociális 

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

vonatkozó adatok), helyzet, szülők 

adatai, tartásra 

vonatkozó 

adatok), 

a hallgatói 

munkavégzés adatai, 

a hallgatói 

munkavégzés 

adatai, 

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói fegyelmi és 

kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatok, 

a hallgatói fe-

gyelmi és kárté-

rítési ügyekkel 

kapcsolatos 

adatok, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a fogyatékossággal 

élőket megillető 

különleges bánásmód 

elbírálásához 

szükséges adatok, 

a fogyatékos-

sággal élőket 

megillető 

különleges 

bánásmód 

elbírálásához 

szükséges 

adatok, 

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói balesetre 

vonatkozó adatok, 

a hallgatói bale-

setre vonatkozó 

adatok, 

Másodlagos belső eljárás N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató 

diákigazolványának 

sorszáma,  

a hallgató diák-

igazolványának 

sorszáma,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a törzslap azonosító 

száma, 

a törzslap azo-

nosító száma, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató azonosító 

száma,  

a hallgató azo-

nosító száma,  

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

társadalombiztosítási 

azonosító jele, 

társadalombiz-

tosítási azono-

sító jele, 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a szakmai gyakorlat 

teljesítésére, az 

abszolutóriumra, a 

záróvizsgára (doktori 

védésre), a 

nyelvvizsgára, 

valamint az oklevélre, 

oklevélmellékletre 

vonatkozó adatok, 

a szakmai 

gyakorlat telje-

sítésére, az ab-

szolutóriumra, a 

záróvizsgára 

(doktori védés-

re), a nyelv-

vizsgára, vala-

mint az oklevél-

re, oklevél-

mellékletre 

vonatkozó 

adatok, 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói 

jogviszonyból adódó 

jogok és 

kötelezettségek 

teljesítéséhez 

szükséges adatok; 

a hallgatói jog-

viszonyból adó-

dó jogok és 

kötelezettségek 

teljesítéséhez 

szükséges 

adatok; 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 

Egyszerű Hallgatói 

a hallgatói 

pályakövetéssel 

kapcsolatos adatok; 

a hallgatói 

pályakövetéssel 

kapcsolatos 

adatok; 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató 

adóazonosító jele; 

a hallgató 

adóazonosító 

jele; 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

az adatokat igazoló 

okiratok azonosítására 

szolgáló adatok; 

az adatokat 

igazoló okiratok 

azonosítására 

szolgáló adatok; 

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a hallgató által fizetett 

díjak és térítések - a 

kötelezettséghez 

kapcsolódó részlet-

fizetési kedvezmény, 

halasztás, mentesség - 

adatai; 

a hallgató által 

fizetett díjak és 

térítések - a 

kötelezettséghez 

kapcsolódó 

részletfizetési 

kedvezmény, 

halasztás, men-

tesség - adatai; 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

hallgatói támogatásban 

gyermekgondozást 

segítő ellátásban, 

gyermekgondozási 

díjban, rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban, 

lakhatási támogatásban 

részesülés esetén e 

támogatások adatai; 

hallgatói 

támogatásban 

gyermekgondoz

ást segítő 

ellátásban, 

gyermekgondo-

zási díjban, 

rendszeres 

gyermekvédel-

mi támogatás-

ban, lakhatási 

támogatásban 

részesülés ese-

tén e támoga-

tások adatai; 

Másodlagos hallgatói 

adatszolgáltatás 

N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 

a hallgató tanulmányai 

támogatása érdekében, 

a hallgató jogviszo-

nyára tekintettel folyó-

sított - a 85. § (1) és 

(2) bekezdésében 

foglaltak szerint a 

Kormány által 

rendelettel alapított - 

ösztöndíj adatai; 

a hallgató tanul-

mányai támo-

gatása érdeké-

ben, a hallgató 

jogviszonyára 

tekintettel 

folyósított - a 

85. § (1) és (2) 

bekezdésében 

foglaltak szerint 

Másodlagos FIR N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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Adat rövid, 

köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a Kormány által 

rendelettel ala-

pított - ösztöndíj 

adatai; 

a hallgatói kompeten-

ciamérésre, annak 

összesített eredmé-

nyére vonatkozó 

adatok. 

a hallgatói kom-

petenciamérés-

re, annak ösz-

szesített ered-

ményére vonat-

kozó adatok. 

Elsődleges - N I (Nftv. 

szerint) 
Egyszerű Hallgatói 
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek 2018. január 1-től kezdődően használatba vett általános 

adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat. 

A felület, 

szolgáltatás 

egyedi 

azonosítója 

Együttműködés 

formája 

(egyszerű / 

automatikus) 

Gyakoriság 

(real-time / 

szakaszos / 

eseményalapú / 

egyszeri/ismétlődő) 

Nyilvános/

Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 

a jelölés indoklása 

FIR adatátadás egyszerű szakaszos (naponta), Nyilvános  

Hivatali Kapu egyszerű eseményalapú Nyilvános  

 

2.1.5.2. <ID1> elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános  

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.  

Az adatkörök esetében a DRHE a kérelmező számára a jogszabályban meghatározott és a kérelemben 

feltüntetett adatokat szolgáltatja az információ jogosultjának elektronikusan vagy hagyományos 

módon attól függően, hogy a kérelmező melyik változatot választja.  

A FIR-en keresztül történő információ-átadás tartalmát és formáját az Oktatási Hivatal szabályozza. 

 

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Az adat- és 

iratmegnevezések 

jegyzékében foglalt  

megnevezés 

szerint, minden 

egyes leíró adatra 

vonatkozóan 

 szöveges 

 numerikus 

egész 

 numerikus valós 

 dátum 

 időpont 

 dátum és 

időpont 

 logikai 

releváns 

adattípus 

esetén 

kitöltendő 

adatátadás 

szempontjából 

releváns esetben 

kitöltendő 

 értelmezési 

tartomány 

meghatározása, 

értékkészlet 

alapú adat stb. 

1. Az Nftv. 3. melléklet I/A fejezete alapján az alkalmazottak adatai: 
családi és utónév szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

nem szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

születési családi és szöveges - - I (Nftv. - 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

utónév szerint) 

születési hely  szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

születési idő    dátum - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

anyja születési 

családi és utóneve 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

állampolgárság szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

 azonosító szám numerikus egész 11 

számjegyű 

- I (Nftv. 

szerint) 

- 

lakóhely, tartózko-

dási hely, értesítési 

cím 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a munkáltató – több 

esetén valamennyi 

munkáltató – 

megnevezése, 

megjelölve, hogy 

mely munkáltatóval 

létesített foglalkoz-

tatásra irányuló 

további jogviszonyt, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

végzettségi szint, 

szakképzettség, 

szakképesítés, 

idegennyelv-tudás, 

tudományos fokozat 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

munkában töltött idő, 

foglalkoztatási 

jogviszonyba beszá-

mítható idő, besoro-

lással kapcsolatos 

adatok 

numerikus egész 

és szöveges 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

kitüntetések, díjak és 

más elismerések, 

címek 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

munkakör, vezetői 

megbízás, munka-

körbe nem tartozó 

feladatra történő 

megbízás, munka-

végzésre irányuló 

további jogviszony, 

fegyelmi büntetés, 

kártérítésre kötelezés 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

munkavégzés ideje, 

túlmunka ideje, 

munkabér, illetmény, 

továbbá az azokat 

terhelő tartozás és 

annak jogosultja, 

numerikus egész 

és szöveges 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

szabadság, kiadott 

szabadság 

numerikus egész - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

az alkalmazott numerikus egész - - I (Nftv. - 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

részére történő 

kifizetések és azok 

jogcímei 

és szöveges szerint) 

az alkalmazott 

részére adott 

juttatások és azok 

jogcímei 

numerikus egész 

és szöveges 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

az alkalmazott 

munkáltatóval 

szemben fennálló 

tartozásai és azok 

jogcímei 

numerikus egész 

és szöveges 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

kutatói tevékenység, 

tudományos munka, 

művészeti alkotói 

tevékenység, azok 

eredményei, a 

doktori képzésben és 

doktori fokozat-

szerzési eljárásban 

oktatói, kutatói 

minőségben történő 

részvételre 

vonatkozó adatok 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

működési nyilatkozat 

az Nftv. 26. § (3) 

bekezdés szerint 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a felsőoktatási 

intézmény mint 

megbízó által 

megbízási jog-

viszonyban történő 

foglalkoztatás – a 

gazdasági tanács 

elnöke és tagja – 

esetén a 25. § (4) 

bekezdésében előírt 

feltétel igazolására 

vonatkozó adatok  

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

az oktatói munka 

hallgatói vélemé-

nyezésének ered-

ményei 

numerikus egész 

és szöveges 

- - N (Nftv. és 

belső 

szabályzatok

szerint) 

- 

habilitációs eljárás 

eredménye 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

az adatokat igazoló 

okiratok 

azonosítására 

szolgáló adatok 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

2. Az Nftv. 3. melléklet I/B. 1. b)-i) pontja alapján a hallgatók adatai: 
a hallgató neve, 

születési neve,  

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgató neme, szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

anyja neve, szöveges - - I (Nftv. - 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

szerint) 

hallgató születési 

helye és ideje, 

szöveges és 

dátum 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgató 

állampolgársága, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgató lakóhelye, 

tartózkodási helye, 

értesítési címe, 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgató elektronikus 

levélcíme, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgató 

telefonszáma, 

numerikus egész - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

nem magyar 

állampolgár esetén a 

Magyarország 

területén való 

tartózkodás jogcíme 

és a tartózkodásra 

jogosító okirat – 

külön törvény szerint 

a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával 

rendelkező szemé-

lyek esetén a 

tartózkodási jogot 

igazoló okmány – 

megnevezése, száma, 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói 

(vendéghallgatói) 

jogviszony típusa,  

szöveges és 

dátum 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói 

jogviszony 

keletkezésének és 

megszűnésének 

időpontja 

dátum - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói 

jogviszony 

keletkezésének és 

megszűnésének 

módja 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató által 

folytatott képzés 

megnevezése, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató által 

folytatott képzés 

állami támogatott-

sága és munkarendje 

   szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató által 

folytatott a képzés 

befejezésének vár-

ható időpontja 

dátum - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató 

tanulmányainak 

értékelése és 

vizsgaadatai 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

megkezdett félévek, szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

igénybe vett 

támogatási idő, 

numerikus egész 

és szöveges 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgatói jogviszony 

szünetelésének ideje, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a külföldi 

felsőoktatási rész-

tanulmányok helye, 

ideje, 

szöveges és 

dátum 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

 a képzés során 

megszerzett és 

elismert kreditek, 

beszámított tanul-

mányok, 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

 a hallgatói juttatások 

adatai, a juttatásokra 

való jogosultság 

elbírálásához 

szükséges adatok 

(szociális helyzet, 

szülők adatai, 

tartásra vonatkozó 

adatok), 

numerikus egész 

és szöveges 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói 

munkavégzés adatai, 

szöveges és 

numerikus egész  

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

 a hallgatói fegyelmi 

és kártérítési ügyek-

kel kapcsolatos 

adatok, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a fogyatékossággal 

élőket megillető 

különleges bánásmód 

elbírálásához 

szükséges adatok, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói balesetre 

vonatkozó adatok, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató diák-

igazolványának 

sorszáma,  

numerikus egész 10 karakter - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató törzs-

lapjának azonosító 

száma, 

numerikus egész ? - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató azonosító 

száma,  

numerikus egész 11 

számjegyű  

- I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató társa-

dalombiztosítási 

azonosító jele, 

numerikus egész 9 számjegy - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a szakmai gyakorlat 

teljesítésére, az 

abszolutóriumra, a 

záróvizsgára (doktori 

védésre), a 

nyelvvizsgára, 

valamint az 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

oklevélre, oklevél-

mellékletre vonat-

kozó adatok, 

a hallgatói 

jogviszonyból adódó 

jogok és kötele-

zettségek teljesíté-

séhez szükséges 

adatok; 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói 

pályakövetéssel 

kapcsolatos adatok; 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató 

adóazonosító jele; 

numerikus egész 10 számjegy - I (Nftv. 

szerint) 

- 

az adatokat igazoló 

okiratok azono-

sítására szolgáló 

adatok; 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató által 

fizetett díjak és 

térítések – a 

kötelezettséghez 

kapcsolódó részlet-

fizetési kedvezmény, 

halasztás, mentesség 

– adatai; 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

hallgatói támo-

gatásban gyermek-

gondozást segítő 

ellátásban, gyermek-

gondozási díjban, 

rendszeres gyermek-

védelmi támoga-

tásban, lakhatási 

támogatásban 

részesülés esetén e 

támogatások adatai; 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgató tanulmá-

nyai támogatása 

érdekében, a hallgató 

jogviszonyára te-

kintettel folyósított – 

a 85. § (1) és (2) 

bekezdésében 

foglaltak szerint a 

Kormány által 

rendelettel alapított – 

ösztöndíj adatai; 

szöveges és 

numerikus 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a hallgatói 

kompetenciamérésre, 

annak eredményére 

vonatkozó adatok. 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

3-4. Az Nftv. 3. melléklet I/B. 1. a) pontja alapján a felvételi eljárás adatai  

(központi és egyedi nyilvántartás): 
 jelentkező családi és szöveges - - I (Nftv. - 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

utóneve,  szerint) 

 jelentkező neme    szöveges  - - I (Nftv. 

szerint) 

 

születési családi és 

utóneve, 

   szöveges  - - I (Nftv. 

szerint) 

 

anyja születési 

családi és utóneve, 

   szöveges  - - I (Nftv. 

szerint) 

 

születési helye és 

ideje, 

szöveges és 

dátum 

- - I (Nftv. 

szerint) 

 

állampolgársága,    szöveges  - - I (Nftv. 

szerint) 

 

lakóhelye,    szöveges  - - I (Nftv. 

szerint) 

 

tartózkodási helye, 

értesítési címe 

   szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

 

telefonszáma, numerikus egész - - I (Nftv. 

szerint) 

 

nem magyar 

állampolgár esetén a 

Magyarország 

területén való 

tartózkodás jogcíme 

és a tartózkodásra 

jogosító okirat – 

külön törvény szerint 

a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával 

rendelkező 

személyek esetén a 

tartózkodási jogot 

igazoló okmány – 

megnevezése, száma, 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

 

az érettségi vizsga 

adatai, 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a középiskola adatai, szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a felvételi kérelem 

elbírálásához 

szükséges adatok, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a felvételi eljárás 

adatai,  

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a felvételi azonosító, numerikus egész 12 számjegy    

a 48/D. § (2) 

bekezdése szerinti, a 

képzési feltételek 

vállalásáról szóló 

nyilatkozatának 

nyilatkozat azonosító 

száma 

numerikus egész - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

a jelentkező felvételi 

kérelem elbírá-

lásához szükséges 

adatok, 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

felsőfokú 

tanulmányok, 

szöveges és 

numerikus egész 

- - I (Nftv. 

szerint) 

- 
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Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

végzettségek, ered-

mények igazolása, 

amelyek alapján 

felvételi pont 

számítható 

többletpontok 

igazolása 

 - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

előnyben 

részesítéshez 

szükséges igazolások 

szöveges - - I (Nftv. 

szerint) 

- 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

 

A DRHE és az együttműködő szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartására szolgáló 

elérhetősége a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím. Az Egyetem az együttműködő szervek közötti 

kapcsolattartás során biztosítja a küldeményben foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus 

azonosíthatóságát, a küldemény sértetlenségét, küldemény kézbesítésének igazolását, a kézbesítés 

időpontjának megállapíthatóságát. Az Egyetem a kapcsolattartást a közzétett, biztonságos elektronikus 

kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbestés útján teljesíti.  Automatikus információ-

átadást az egyetem nem teljesít.  

 

Hivatali kapunk keresztül adatot a csak a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti korlátozással, illetve a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírása alapján lehet igényelni. 

 

Az oktatói nyilvántartás szerinti adatok – a gazdasági tanácsra vonatkozó adatok kivételével – 

továbbíthatók: 

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben;  

b) a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden 

olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, 

igénybevételéhez szükséges;  

c) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek minden olyan adat, amelyet 

e törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet;  

d) a MAB-nak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási 

intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét;  

e) a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek 

a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok;  

f) a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással 

összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról 

szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok 

ellátásához szükséges valamennyi adat;  

g) az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, 

foglalkoztatási jogviszonyban állók számára az intézményi szabályzatban meghatározott 

módon; 

h) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsőoktatási intézményhez intézett adat-

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99500125.TV/tvalid/2017.6.17./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99500125.TV/tvalid/2017.6.17./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100112.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100112.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100112.TV/tvalid/2017.6.17./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100112.TV#sidlawrefP(28)
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megismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) 

bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok. 

 

A hallgatói és jelentkezői adatok esetében: 

 

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához; 

b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási 

szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; 

c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges 

valamennyi adat; 

d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat; 

e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan 

ea) az 1. b) pont ba), bb) alpontjai szerinti adatok - nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, 

tartózkodási jogot igazoló okmány megnevezése, száma kivételével, továbbá a 

hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő 

kivételével -, 

eb) az 1. f) pontból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen 

fizetendő összeg, a hallgatói hitelre való jogosultság, illetve ennek megszűnése 

vizsgálata, valamint a törlesztési kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének 

megállapítása céljából, 

ec) az 1. b) pont ba) és bk) alpontjai szerinti adatok - a társadalombiztosítási azonosító 

jel kivételével -, az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a velük kapcsolatos 

ügyintézéshez a hitelszerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek 

teljesítése céljából, 

ed) az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok - a hallgató tanulmányainak 

értékelése, vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével -, 

ee) az 1. b) pont bl) alpontjából az abszolutóriumra és a záróvizsgára (doktori védésre) 

vonatkozó adatok a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos 

kockázatelemzéshez és a kockázati mérték szerinti ügyfélkezeléshez; 

f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre 

és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan. 

 

Adatot igényelhet továbbá a 2013: V. törvény alapján tartásdíj fizetésére kötelezett szülő, akivel a 

tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről szóló adatot közölni kell. 

 

FIR adatátadás esetén átadható minden olyan adat, melyet a felsőoktatási információs rendszer 

kezelhet. Az adatot igényelni nem kell, átadását a 2011: CCIV. törvény rendeli el. Az adatátadásra 

speciális interfészen kerül sor. 

 

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

A Hivatali Kapu és a FIR információ-átadás munkaidőben, 8–16 óráig folyamatosan rendelkezésre áll. 

A postai úton vagy személyesen érkeztetett kérelmeket az intézmény hivatalai ügyfélfogadási időben 

fogadják. Az adatátadás-igényléseket minden esetben a kérelem beérkezésének sorrendjében 

dolgozzák fel.  

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100112.TV#sidlawrefP(26)B(3)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100112.TV#sidlawrefP(26)B(3)
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99500125.TV#sid
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2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az intézmény nyilvántartásaiba kerülő adatok befogadásának módja: 

a) a FIR közhiteles nyilvántartásából fogadja az intézmény elektronikus nyilvántartása, 

b) az államigazgatási szervek elektronikus, elsődleges nyilvántartásaiból fogadja az intézmény 

elektronikus nyilvántartása, 

c) az alkalmazott, a jelentkező, a hallgató az általa szolgáltatott adatokat okiratokkal igazolja 

d) az adat az intézményben keletkezik.  

 Az alkalmazott, a jelentkező és a hallgató által szolgáltatott adatokat, valamint az intézményben 

keletkezett adatokat, azok rögzítésekor az intézmény a birtokában lévő hiteles, papír alapú 

dokumentumokkal összeveti, így ellenőrizve a nyilvántartásban szereplő adatokat. 

A nyilvántartásokban szereplő adatok tisztítása folyamatos, azokat az Egyetem hivatalai folyamatosan 

ellenőrzik. Az Intézmény által kiadott adatok hitelességéért az Intézmény felelősséget vállal. 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az Egyetem az adatok módosulásáról a partnereket csak részben értesíti automatikusan.  Amennyiben 

a DRHE az elsődleges információforrás, az információ megváltozása esetén információátadást 

kezdeményez annál az együttműködő szervnél, amely tőle az adott információt jogszabállyal 

rendszeresített nyilvántartásba vett át. Minden adatkérés az adott időpontban az Intézmény 

nyilvántartó rendszereiben szereplő érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra.  

Amennyiben az adatok módosulásáról az Intézmény a partnereket automatikusan nem értesíti, az 

adatokban bekövetkezett változásokról új adatigénylés esetén értesülhet a kérelmező. Minden 

adatigénylés esetében az Intézmény megadja az adatigénylés teljesítésének időpontját. 

 

2.1.5.3. <ID1> elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 
 

A DRHE automatikus információátadást nem teljesít, a Hivatali Kapun keresztül hozzá érkező 

megkereséseket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyszerű információ-átadással teljesíti.  

A Hivatali Kapu működésére, üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az Intézmény és a külső 

szolgáltató közötti szerződés tartalmazza. 

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

  

Az E-ügyintézési tv. alapján jelen Szabályzatot az annak módosítására okot adó körülmény 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a Szenátus soron következő ülésének 

időpontjában módosítja a szabályzat megalkotásával azonos eljárásban.  

Az információátadási szabályzat módosítását az Intézmény a módosítás hatálybalépését megelőzően 

legalább 15 nappal teszi közzé saját honlapján és küldi meg az Elektronikus Ügyintézési 

Felügyeletnek. A módosított szabályzat legkorábban a közzétételét követő 15. napon léphet hatályba.  

 

A Hivatali Kapun keresztül történő szolgáltatás tartalmának módosításáról az egyetem honlapján 

keresztül tájékoztatja az érintetteket.  
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FIR-információátadás esetén a szolgáltatás tartalmát és gyakoriságát az Oktatási Hivatal – mint 

egyetlen igénybevevő – határozza meg, annak saját módosítására nincsen lehetőség. Az 

adatszolgáltató szoftver változtatásának esetében a változtatásról kell az Oktatási Hivatalt értesíteni, az 

adatszolgáltatást változását az Oktatási Hivatal menedzseli. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

 

Az információátadási-szolgáltatás megszüntetésének tényét az DRHE köteles az Elektronikus 

Ügyintézési Felügyelet részére bejelenteni legalább a szolgáltatás nyújtásának megszüntetését 

megelőző 90 nappal. A bejelentés nem mentesíti az Egyetemet a jogszabály által kötelezően előírt 

együttműködési kötelezettségének teljesítése alól.  

 

A FIR-en keresztül történő információ-adatátadás csak jogszabályi rendelkezés esetén megszüntethető. 

A Hivatali Kapun keresztül történő információátadási-szolgáltatás csak jogszabályi rendelkezés esetén 

megszüntethető. 

 

III. Záró rendelkezések 
 

 

Jelen szabályzatot a DRHE Szenátusa 2017. november 14-én megtarott ülésén, 21/2017-18. sz. 

határozatával elfogadta, és azt 2017. december 1. napjával hatályba lépteti.  

Jelen szabályzat a DRHE Szervezeti és Működési Szabályzatának részét, annak 31. számú mellékletét 

képezi, elfogadása és módosítása a Szervezeti és Működési Szabályzatra érvényes rendelkezések 

szerint történik. 

 

Debrecen, 2017. november 14.  

 

          Dr. Kustár Zoltán 

          rektor 


