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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai  

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

Adószám 18095166-1-41 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

 Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi  

2.1. Egységes információátadási szabályzat alapadatai 

2.2. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai  

 

 

  

Egységes információátadási szabályzat 

megnevezése 
 - 

Az egységes információátadási 

szabályzatot kiadó szerv megnevezése 
 - 

Verzió  - 

Kiadás dátuma  - 

Hatályosság kezdete  - 

Egyedi információátadási szabályzat 

megnevezése 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola Információátadási 

Szabályzata 

Verzió  0.3 

Kiadás dátuma  2018. 

Hatályosság kezdete  2018. szeptember 1. 

Irányító államigazgatási szerv / országos 

kamara vezetőjének jóváhagyása 

szükséges 

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

adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai): 

– felsőfokú oktatás oktatási és tanulmányi ügyei; 

– működéssel, gazdálkodással kapcsolatos ügyek; 

– tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos ügyek; 

– közművelődési és közgyűjteményi feladatok. 

2. Együttműködő szerv felsőfokú oktatás szakterülete  

2.1. Információforrások regiszterének tartalma   

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása  

2.1.1.1. Az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezések  

– 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

– 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; 

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról;  

– 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről; 

– 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről; 

– 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

– 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről; 

– 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről;  

– 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól; 

– 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; 

– 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, 

valamint a minősített adat kezelésének rendjéről; 

– 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről; 

2.1.1.2. Az együttműködő szerv hatásköri feladatai 

– Tanulmányi nyilvántartás és információátadás 

- hallgatók adatai; 

- oktatók adatai. 

– Gazdasági nyilvántartás és információátadás 

- alkalmazottak adatai; 

- gazdálkodási adatok; 

- a felsőoktatási intézmény hivatalos nevének felhasználásával szervezett 

rendezvények szervezőiről nyilvántartott személyes adatok. 

– Könyvtári nyilvántartás és információátadás 

- olvasók adatai; 

- gyűjteményi adatok. 

2.1.1.3. Adott szakhatósági állásfoglalások tárgya 

– külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerése 
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2.1.1.4. Szerződési kötelezettség(ek) 

– közbeszerzés; 

– könyvkiadás; 

– támogatási szerződések; 

– képzési szerződések; 

– munkáltatói szerződések; 

– termékszolgáltatási és adatfeldolgozási szerződések; 

– együttműködési megállapodások; 

– bérbeadás. 

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 

Nyilvántartás leírása Nyilvános 

(I/N) 

Közzététel 

helye 

Közhiteles 

(I/N) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

Neptun Egységes 

Tanulmányi Rendszer 

oktatói és hallgatói adatok 

nyilvántartása  

Nem  Nem releváns  Nem  2011. évi CCIV. tv. 

Munkaügyi 

nyilvántartás 

alkalmazotti adatok 

nyilvántartása 

Nem  Nem releváns   Nem  2011. évi CCIV. tv.; 

2012. évi I. tv. 

Gazdasági 

nyilvántartás 

gazdasági partnerek adatai Nem Nem releváns   Nem  2000. évi C. tv. 

e-Corvina olvasói és gyűjteményi adatok Nem Nem releváns   Nem  1997. évi CXL. tv. 

2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre  

A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 19. § (1)–(3) bekezdése értelmében 

a felsőoktatási intézmény közhiteles adatokat nem kezel, csak adatot szolgáltat közhiteles 

nyilvántartásba. 

 

Közhiteles adat 

rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásba

n szerepel 

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

  

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 

nyilvántartásb

an szerepel 

A hallgatók adatai 

Családi és utóneve Családi és utóneve másodlagos 

BM 

N I egyszerű 

Neptun ETR 

Neme Neme másodlagos N I egyszerű 
Születési családi és 

utóneve 
Születési családi és utóneve másodlagos N I egyszerű 

Anyja családi és utóneve Anyja családi és utóneve másodlagos N I egyszerű 

Születési helye és ideje Születési helye és ideje másodlagos N I egyszerű 

Állampolgársága Állampolgársága másodlagos N I egyszerű 

Lakóhelye Lakóhelye másodlagos N I egyszerű 

Tartózkodási helye Tartózkodási helye másodlagos N I egyszerű 

Értesítési címe Értesítési címe másodlagos N I egyszerű 

Telefonszáma Telefonszáma elsődleges  N I egyszerű 

Elektronikus levélcíme Elektronikus levélcíme elsődleges  N I egyszerű 

Nem magyar állampolgár 

esetén a tartózkodás 

jogcíme 

Nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén 

tartózkodás jogcíme 

másodlagos 

BM 

N I egyszerű 

A tartózkodásra jogosító 

okirat megnevezése 

Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése 

másodlagos N I egyszerű 

A tartózkodásra jogosító 

okirat száma 

Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító okirat 

száma 

másodlagos N I egyszerű 

A hallgatói 

(vendéghallgatói) 

jogviszony típusa 

A hallgatói (vendéghallgatói) 

jogviszony típusa 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói jogviszony 

keletkezésének időpontja 

A hallgatói jogviszony 

keletkezésének időpontja 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói jogviszony 

keletkezésének módja 

A hallgatói jogviszony 

keletkezésének módja 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói jogviszony 

megszűnésének időpontja 

A hallgatói jogviszony 

megszűnésének időpontja 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói jogviszony 

megszűnésének módja 

A hallgatói jogviszony 

megszűnésének módja 
elsődleges  N I egyszerű 

Megkezdett félévek Megkezdett félévek elsődleges  N I egyszerű 

igénybe vett aktív és 

passzív félévek száma; 

minimálisan 

összegyűjtendő kreditek 

teljesítésére vonatkozó 

információk 

A tanulmányok során az adott félév 

befejezéséig igénybe vett aktív és 

passzív félévek száma; adott 

időszakra a felsőoktatási intézmény 

szabályzatában előírt minimálisan 

összegyűjtendő kreditek 

teljesítésére vonatkozó információk 

elsődleges 

 
 N I egyszerű 

Igénybe vett támogatási 

idő 
Igénybe vett támogatási idő elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói jogviszony 

szüneteltetésének ideje 

A hallgatói jogviszony 

szüneteltetésének ideje 
elsődleges  N I egyszerű 

A képzés befejezésének 

várható időpontja 

A képzés befejezésének várható 

időpontja 
elsődleges  N I egyszerű 

Külföldi részképzés 

adatai 

Külföldi részképzés esetén az adott 

félévre vonatkozóan a részképzés 

helye, ideje, összes, adott képzésbe 

beszámítható kreditek száma 

elsődleges  N I egyszerű 

A képzésben részt vevő 

hallgató költségviselési 

formája 

A képzésben részt vevő hallgató 

költségviselési formája 
elsődleges  N I egyszerű 
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Képzés jellemzői 

A hallgató által folytatott képzés 

jellemzői: 

a szak, a felsőoktatási szakképzés, a 

szakképzettség megnevezése, a 

képzési ciklus, a képzésért felelős 

szervezeti egység, a képzés 

munkarendjének, nyelvének, 

helyének, a választott szakiránynak 

a megjelölése 

elsődleges  N I egyszerű 

Neptun ETR 

Tantárgyakra vonatkozó 

adatok: 

a tantárgy neve, kódja, 

kreditértéke, tanóra 

száma, a tantárgyfelelős 

neve, a tantárgy 

oktatójának neve, a 

tantárgy kötelező, 

kötelezően választható 

vagy szabadon 

választható minősége 

A hallgató által egyéni 

tanrendjében felvett tantárgyakra 

vonatkozó adatok: 

a tantárgy neve, kódja, 

kreditértéke, tanóra száma, a 

tantárgyfelelős neve, a tantárgy 

oktatójának neve, a tantárgy 

kötelező, kötelezően választható 

vagy szabadon választható 

minősége 

elsődleges  N I egyszerű 

Adott tantárgy, tantervi 

egység felvételére és 

teljesítésére vonatkozó 

további adatok 

Adott tantárgy, tantervi egység 

felvételére és teljesítésére 

vonatkozó további 

adatok:hányadik tantárgyfelvétel, 

hányadik vizsgakísérlet az adott 

félévben és a tantárgy összes 

felvételét figyelembe véve, félévközi 

jeggyel záruló tárgynál a 

tantárgyfelvétel száma, illetve az 

érdemjegy megszerzésére irányuló 

kísérletek száma, a követelmények 

teljesítése alapján kapott 

érdemjegy és kreditérték, a vizsga 

érdemjegye, időpontja 

elsődleges  N  
 

Adott félévre felvett 

tantárgyak, tantervi 

egységek neve, 

kreditértéke, a felvett 

tárgyak összegezett 

kreditértéke; az adott 

félévben teljesített 

tárgyak, tantervi 

egységek összegezett 

kreditértéke, kreditindex 

Az egyéni tantervben adott félévre 

felvett tantárgyak, tantervi 

egységek neve, kreditértéke, a 

felvett tárgyak összegezett 

kreditértéke; az adott félévben 

teljesített tárgyak, tantervi 

egységek összegezett kreditértéke, 

kreditindex 

elsődleges  N  
 

Az adott képzési 

időszakban megszerzett 

összes kredit,  

halmozott, súlyozott 

tanulmányi átlag; az 

adott félévben teljesített 

és felvett kreditek 

aránya; 

a félévre vonatkozó 

korrigált kreditindex 

Az adott képzési időszakban 

megszerzett összes kredit, a 

tanulmányok addigi teljes 

időtartamára számított halmozott, 

súlyozott tanulmányi átlag; az 

adott félévben teljesített és az adott 

félévre az egyéni tanrendben felvett 

kreditek aránya; a félévre 

vonatkozó korrigált kreditindex 

elsődleges  N  
 

Egyéb kritérium-

feltételek teljesítése 

A képzési és kimeneti 

követelményben meghatározott 

egyéb kritérium-feltételek 

teljesítése 

elsődleges  N  
 

Szabadon választható 

kreditkeret;  

a már teljesített és még 

teljesítendő kreditek 

száma 

A képzés ajánlott tanterve szerint 

elszámolható, szabadon választott 

kreditkeret; a hallgató által adott 

félév befejezéséig a szabadon 

választható tárgyak felvételével 

már teljesített és még teljesítendő 

kreditek száma 

elsődleges  N I egyszerű 

Kreditelismerés adatai 

A korábbi, illetve a párhuzamos, a 

vendéghallgatói tanulmányok vagy 

munka- és egyéb tapasztalat 

alapján elismert tantárgyak, 

tantervi egységek, azok 

kreditértékei 

elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói juttatások 

adatai 
A hallgatói juttatások adatai elsődleges  N I egyszerű 
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A juttatásokra való 

jogosultság elbírálásához 

szükséges adatok 

A juttatásokra való jogosultság 

elbírálásához szükséges adatok 
másodlagos 

BM 

NAV 
MÁK 

N I egyszerű 

Szociális helyzet Szociális helyzet másodlagos MÁK N I egyszerű 

Neptun ETR 

Szülők adatai Szülők adatai másodlagos BM N I egyszerű 

Tartásra vonatkozó 

adatok 
Tartásra vonatkozó adatok másodlagos MÁK N I egyszerű 

A hallgatói munkavégzés 

adatai 
A hallgatói munkavégzés adatai másodlagos NAV N I egyszerű 

Hallgatói fegyelmi és 

kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatok 

Hallgatói fegyelmi és kártérítési 

ügyekkel kapcsolatos adatok 
elsődleges  N I egyszerű 

A fogyatékossággal élőket 

megillető különleges 

bánásmód elbírálásához 

szükséges adatok 

A fogyatékossággal élőket megillető 

különleges bánásmód elbírálásához 

szükséges adatok 

másodlagos OEP N I egyszerű 

A hallgatói balesetre 

vonatkozó adatok 

A hallgatói balesetre vonatkozó 

adatok 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgató 

diákigazolványának 

sorszáma 

A hallgató diákigazolványának 

sorszáma 
másodlagos OH N I egyszerű 

A törzslap azonosító 

száma 
A törzslap azonosító száma elsődleges  N I egyszerű 

A hallgató azonosító 

száma 
A hallgató azonosító száma másodlagos OH N I egyszerű 

A hallgató 

társadalombiztosítási 

azonosító jele 

A hallgató társadalombiztosítási 

azonosító jele 
másodlagos OEP N I egyszerű 

A szakmai gyakorlat 

adatai 

A szakmai gyakorlat időtartama, a 

teljesítés időpontja, kreditértéke és 

érdemjegye 

elsődleges  N I egyszerű 

Az abszolutóriumra 

vonatkozó adatok 

Az abszolutóriumra vonatkozó 

adatok 
elsődleges  N I egyszerű 

A záróvizsgára 

vonatkozó adatok 
A záróvizsgára vonatkozó adatok elsődleges  N I egyszerű 

A nyelvvizsgára 

vonatkozó adatok 
A nyelvvizsgára vonatkozó adatok másodlagos NYAK N I egyszerű 

Az oklevélre vonatkozó 

adatok 
Az oklevélre vonatkozó adatok elsődleges  N I egyszerű 

Az oklevélmellékletre 

vonatkozó adatok 

Az oklevélmellékletre vonatkozó 

adatok 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói jogviszonyból 

adódó jogok és 

kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges 

adatok 

A hallgatói jogviszonyból adódó 

jogok és kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges adatok 

elsődleges  N I egyszerű 

A hallgatói 

pályakövetéssel 

kapcsolatos adatok 

A hallgatói pályakövetéssel 

kapcsolatos adatok 
elsődleges  N I egyszerű 

A hallgató adóazonosító 

jele 
A hallgató adóazonosító jele másodlagos NAV N I egyszerű 

A hallgató által fizetett 

díjak és térítések adatai 

A hallgató által fizetett díjak és 

térítések adatai 
elsődleges  N I egyszerű 

Részletfizetési 

kedvezmény, halasztás, 

mentesség adatai 

A kötelezettséghez kapcsolódó 

részletfizetési kedvezmény, 

halasztás, mentesség adatai 

elsődleges  N I egyszerű 
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Hallgatói támogatás 

adatai 

A hallgatói támogatásban 

gyermekgondozást segítő 

ellátásban, gyermekgondozási 

díjban, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, lakhatási 

támogatásban részesülés esetén e 

támogatások adatai 

elsődleges  N I egyszerű 

Neptun ETR A hallgató tanulmányai 

támogatása érdekében a 

Kormány által 

rendelettel alapított – 

ösztöndíj adatai 

A hallgató tanulmányai támogatása 

érdekében, a hallgató 

jogviszonyára tekintettel folyósított 

- a 2011. évi CCIV. törvény 85. § (1) 

és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a Kormány által rendelettel 

alapított - ösztöndíj adatai 

másodlagos EMMI N  I egyszerű 

A hallgatói 

kompetenciamérés adatai 

A hallgatói kompetenciamérésre, 

annak eredményére vonatkozó 

adatok 

elsődleges  N I egyszerű 

 

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 

nyilván-

tartásban 

szerepel 

Alkalmazott adatai 

Családi és utóneve Családi és utóneve másodlagos 

BM  

N I egyszerű 

Neptun ETR; 

Munkaügyi 

nyilvántartás 

Neme Neme másodlagos N I egyszerű 
Születési családi és 

utóneve 
Születési családi és utóneve 

másodlagos 
N I egyszerű 

Anyja családi és utóneve Anyja családi és utóneve másodlagos N I egyszerű 

Születési helye és ideje Születési helye és ideje 
másodlagos 

N I egyszerű 

Állampolgársága Állampolgársága másodlagos N I egyszerű 

Azonosító szám Azonosító szám 
másodlagos 

N I egyszerű 

Lakóhelye Lakóhelye 
másodlagos 

N I egyszerű 

Tartózkodási helye Tartózkodási helye 
másodlagos 

BM 

N I egyszerű 

Értesítési címe Értesítési címe 
másodlagos 

N I egyszerű 

Telefonszáma Telefonszáma elsődleges 
 

N I egyszerű 
Munkaviszony, megbízási 

jogviszonyra vonatkozó 

adatok 

Munkaviszony, megbízási 

jogviszonyra vonatkozó 

adatok 

elsődleges 
 

N I egyszerű 

A munkáltató(k) 

megnevezése, megjelölve, 

hogy mely munkáltatóval 

létesített foglalkoztatásra 

irányuló további 

jogviszonyt 

A munkáltató - több esetén 

valamennyi munkáltató - 

megnevezése, megjelölve, hogy 

mely munkáltatóval létesített 

foglalkoztatásra irányuló 

további jogviszonyt 

másodlagos NAV N I egyszerű 

Végzettségi szint Végzettségi szint másodlagos 
FIR 

N I egyszerű 
Szakképzettség Szakképzettség másodlagos N I egyszerű 
Szakképesítés Szakképesítés másodlagos N I egyszerű 
Idegennyelvtudás Idegennyelvtudás másodlagos NYAK N I egyszerű 
Tudományos fokozat Tudományos fokozat másodlagos MTA N I egyszerű 
Munkában töltött idő Munkában töltött idő másodlagos 

NYUFIG 

N I egyszerű 
Közalkalmazotti 

jogviszonyba beszámítható 

idő 

Közalkalmazotti jogviszonyba 

beszámítható idő 
másodlagos N I egyszerű 

Besorolással kapcsolatos 

adatok 

Besorolással kapcsolatos 

adatok 
elsődleges 

 
N I egyszerű 

Kitüntetések, díjak és más 

elismerések, címek 

Kitüntetések, díjak és más 

elismerések, címek 
másodlagos BM N I egyszerű 

Munkakör Munkakör elsődleges  N I egyszerű 

Vezetői megbízás Vezetői megbízás elsődleges  N I egyszerű 
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Munkakörbe nem tartozó 

feladatra történő megbízás 

Munkakörbe nem tartozó 

feladatra történő megbízás 
elsődleges  N I egyszerű 

Neptun ETR; 

Munkaügyi 
nyilvántartás 

Munkavégzésre irányuló 

további jogviszony 

Munkavégzésre irányuló 

további jogviszony 
másodlagos NAV N I egyszerű 

Fegyelmi büntetés Fegyelmi büntetés elsődleges  N I egyszerű 

Kártérítésre kötelezés Kártérítésre kötelezés elsődleges  N I egyszerű 

Munkavégzés ideje Munkavégzés ideje elsődleges  N I egyszerű 
Túlmunka ideje Túlmunka ideje elsődleges  N I egyszerű 
Munkabér, illetmény, 

továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak 

jogosultja 

Munkabér, illetmény, továbbá 

az azokat terhelő tartozás és 

annak jogosultja 

elsődleges  N I egyszerű 

Szabadság, kiadott 

szabadság 
Szabadság, kiadott szabadság elsődleges  N I egyszerű 

Az alkalmazott részére 

történő kifizetések és azok 

jogcímei 

Az alkalmazott részére 

történő kifizetések és azok 

jogcímei 

elsődleges  N I egyszerű 

Az alkalmazott részére 

adott juttatások és azok 

jogcímei 

Az alkalmazott részére adott 

juttatások és azok jogcímei 
elsődleges  N I egyszerű 

Az alkalmazott 

munkáltatóval szemben 

fennálló tartozásai és azok 

jogcímei 

Az alkalmazott munkáltatóval 

szemben fennálló tartozásai és 

azok jogcímei 

elsődleges  N I egyszerű 

Tudományos tevékenység 

Kutatói tevékenység, 

tudományos munka, 

művészeti alkotói tevékenység, 

azok eredményei, a doktori 

képzésben és doktori 

fokozatszerzési eljárásban 

oktatói, kutatói minőségben 

történő részvételre vonatkozó 

adatok 

másodlagos MTA N I egyszerű 

A 2011. évi CCIV. törvény 

26. § (3) bekezdés szerinti 

nyilatkozat 

A 2011. évi CCIV. törvény 26. 

§ (3) bekezdés szerinti 

nyilatkozat 

elsődleges  N I egyszerű 

Az oktatói munka 

hallgatói 

véleményezésének 

eredményei 

Az oktatói munka hallgatói 

véleményezésének eredményei 
elsődleges  N I egyszerű 

Habilitációs eljárás 

eredménye 

Habilitációs eljárás 

eredménye 
másodlagos MTA N I egyszerű 

 

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 

nyilván-

tartásban 

szerepel 

Gazdasági partner adatai 

Cég, szervezet neve Cég, szervezet neve másodlagos 

NAV 

N I egyszerű 

Gazdasági 

nyilvántartás 

Cég, szervezet székhelye Cég, szervezet székhelye másodlagos N I egyszerű 

Cég, szervezet adószáma Cég, szervezet adószáma másodlagos N I egyszerű 

Cég, szervezet 

képviselőjének családi és 

utóneve 

Cég, szervezet képviselőjének 

családi és utóneve 
másodlagos 

BM 

N I egyszerű 

Cég, szervezet 

képviselőjének születési 

helye és ideje 

Cég, szervezet képviselőjének 

születési helye és ideje 
másodlagos N I egyszerű 

Cég, szervezet 

képviselőjének anyja 

születési családi és 

utóneve 

Cég, szervezet képviselőjének 

anyja születési családi és 

utóneve 

másodlagos N I egyszerű 
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Cég, szervezet 

képviselőjének 

azonosítószáma 

Cég, szervezet képviselőjének 

azonosítószáma 
másodlagos 

NAV 

N I egyszerű 

Gazdasági 
nyilvántartás 

Cég, szervezet 

képviselőjének 

adóazonosító jele 

Cég, szervezet képviselőjének 

adóazonosító jele 
másodlagos N I egyszerű 

Cég, szervezet 

képviselőjének lakóhelye 

Cég, szervezet képviselőjének 

lakóhelye 
másodlagos 

BM 

N I egyszerű 

Cég, szervezet 

képviselőjének értesítési 

címe 

Cég, szervezet képviselőjének 

értesítési címe 
másodlagos N I egyszerű 

Elektronikus levélcím Elektronikus levélcím elsődleges  N I egyszerű 

Telefonszám Telefonszám elsődleges  N I egyszerű 

Szerződéskötés tárgya Szerződéskötés tárgya elsődleges  N I egyszerű 

Szerződéskötés ideje Szerződéskötés ideje elsődleges  N I egyszerű 

Szerződéskötés tartalma Szerződéskötés tartalma elsődleges  N I egyszerű 

 

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 

nyilván-

tartásban 

szerepel 

Olvasó adatai 

Családi és utóneve Családi és utóneve másodlagos 

BM 

N I egyszerű 

e-Corvina 

Születési családi és 

utóneve 
Születési családi és utóneve másodlagos N I egyszerű 

Születési helye és ideje Születési helye és ideje másodlagos N I egyszerű 

Anyja születési családi és 

utóneve 

Anyja születési családi és 

utóneve 
másodlagos N I egyszerű 

Lakóhely Lakóhely másodlagos N I egyszerű 

Értesítési cím Értesítési cím másodlagos N I egyszerű 

Elektronikus levélcím Elektronikus levélcím elsődleges  N I egyszerű 

Telefonszám Telefonszám elsődleges  N I egyszerű 

Könyvtári tagság kezdete Könyvtári tagság kezdete elsődleges  N I egyszerű 

Könyvtári tagság vége Könyvtári tagság vége elsődleges  N N egyszerű 

 

 

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

 

Azonosító  
Együttműködés 

formája  
Gyakoriság  Nyilvános / Nem nyilvános  

Nem nyilvános esetén a 

jelölés indoklása  

68 (FIR) Egyszerű Eseményalapú  Nem nyilvános  2011. évi CXII. tv. 

157532326 

(Hivatali Kapu) 
Egyszerű Eseményalapú  Nem nyilvános  2011. évi CXII. tv. 

 

2.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A FIR működését a következő jogszabályok határozzák meg: 

– 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról; 

– 2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti felsőoktatásról; 

– 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 

 



11 

  

A Hivatali Kapu műszaki jellemzői megfelelnek a Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. 

számú ajánlásának (Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja). 

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 
 

Leíró adat 

(adatmező) megnevezése 
Adat típusa 

Adat 

hossza 

(karakter) 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 

információk 

Hallgató adatai 

Családi és utóneve szöveges - XML I 

Értelmezési tartomány: 
a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskolával 

hallgatói jogviszonyban 
állóknak 

a 2011. évi CCIV. tv. 3. 

melléklet I. pont 
I/B. alpontja és 

a 87/2015. (IV. 9.) 

Korm. rend. 60. §-a 
szerinti adatai. 

 

Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 

Neme szöveges 5 XML I 

Születési családi és utóneve szöveges - XML I 

Anyja családi és utóneve szöveges - XML I 

Születési helye és ideje 
szöveges 
dátum 

- XML I 

Állampolgársága szöveges - XML I 

Lakóhelye 
szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

Tartózkodási helye 
szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

Értesítési címe 
szöveges 

numerikus egész 
- XML I 

Telefonszáma numerikus egész - XML I 

Elektronikus levélcíme 
szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

Nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén tartózkodás jogcíme 
szöveges - XML I 

Magyarország területén való tartózkodásra 

jogosító okirat megnevezése 
szöveges - XML I 

Magyarország területén való tartózkodásra 

jogosító okirat száma 

szöveges 

numerikus egész 
- XML I 

A hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa szöveges - XML I 

A hallgatói jogviszony keletkezésének időpontja dátum 11 XML I 

A hallgatói jogviszony keletkezésének módja szöveges - XML I 

A hallgatói jogviszony megszűnésének 

időpontja 
dátum 11 XML I 

A hallgatói jogviszony megszűnésének módja szöveges - XML I 

Megkezdett félévek numerikus egész 2 XML I 

A tanulmányok során az adott félév 

befejezéséig igénybe vett aktív és passzív 

félévek száma; adott időszakra a felsőoktatási 

intézmény szabályzatában előírt minimálisan 

összegyűjtendő kreditek teljesítésére vonatkozó 

információk 

szöveges 

numerikus egész 
- XML I 

Igénybe vett támogatási idő numerikus egész - XML I 

A hallgatói jogviszony szüneteltetésének ideje 
numerikus egész 

dátum 
- XML I 

A képzés befejezésének várható időpontja dátum 11 XML I 

Külföldi részképzés esetén az adott félévre 

vonatkozóan a részképzés helye, ideje, összes, 

adott képzésbe beszámítható kreditek száma 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

A képzésben részt vevő hallgató költségviselési 

formája 

szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

A hallgató által folytatott képzés jellemzői: 

a szak, a felsőoktatási szakképzés, a 

szakképzettség megnevezése, a képzési ciklus, a 

képzésért felelős szervezeti egység, a képzés 

munkarendjének, nyelvének, helyének, a 

választott szakiránynak a megjelölése 

szöveges 

numerikus egész 
- XML I 
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A hallgató által egyéni tanrendjében felvett 

tantárgyakra vonatkozó adatok: 

a tantárgy neve, kódja, kreditértéke, tanóra 

száma, a tantárgyfelelős neve, a tantárgy 

oktatójának neve, a tantárgy kötelező, 

kötelezően választható vagy szabadon 

választható minősége 

szöveges 

numerikus egész 

dátum és időpont 

- XML I 

Értelmezési tartomány: 
a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskolával 

hallgatói jogviszonyban 
állóknak 

a 2011. évi CCIV. tv. 3. 

melléklet I. pont 
I/B. alpontja és 

a 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rend. 60. §-a 

szerinti adatai. 

 
Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 

Adott tantárgy, tantervi egység felvételére és 

teljesítésére vonatkozó további 

adatok:hányadik tantárgyfelvétel, hányadik 

vizsgakísérlet az adott félévben és a tantárgy 

összes felvételét figyelembe véve, félévközi 

jeggyel záruló tárgynál a tantárgyfelvétel 

száma, illetve az érdemjegy megszerzésére 

irányuló kísérletek száma, a követelmények 

teljesítése alapján kapott érdemjegy és 

kreditérték, a vizsga érdemjegye, időpontja 

szövegesnumerik
us 

egésznumerikus 
valóslogikai 

- XML I 

Az egyéni tantervben adott félévre felvett 

tantárgyak, tantervi egységek neve, 

kreditértéke, a felvett tárgyak összegezett 

kreditértéke; az adott félévben teljesített 

tárgyak, tantervi egységek összegezett 

kreditértéke, kreditindex 

numerikus egész 
numerikus valós 

- XML I 

Az adott képzési időszakban megszerzett összes 

kredit, a tanulmányok addigi teljes 

időtartamára számított halmozott, súlyozott 

tanulmányi átlag; az adott félévben teljesített és 

az adott félévre az egyéni tanrendben felvett 

kreditek aránya; a félévre vonatkozó korrigált 

kreditindex 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

- XML I 

A képzési és kimeneti követelményben 

meghatározott egyéb kritérium-feltételek 

teljesítése 

numerikus egész 
logikai 

- XML I 

A képzés ajánlott tanterve szerint elszámolható, 

szabadon választott kreditkeret; a hallgató által 

adott félév befejezéséig a szabadon választható 

tárgyak felvételével már teljesített és még 

teljesítendő kreditek száma 

numerikus egész - XML I 

A korábbi, illetve a párhuzamos, a 

vendéghallgatói tanulmányok vagy munka- és 

egyéb tapasztalat alapján elismert tantárgyak, 

tantervi egységek, azok kreditértékei 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 

A hallgatói juttatások adatai 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

A juttatásokra való jogosultság elbírálásához 

szükséges adatok 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Szociális helyzet 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Szülők adatai 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 

Tartásra vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

logikai 

- XML I 

A hallgatói munkavégzés adatai 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

időpont 

- XML I 

Hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatok 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

időpont 

- XML I 

A fogyatékossággal élőket megillető különleges 

bánásmód elbírálásához szükséges adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 
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A hallgatói balesetre vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum és időpont 

- XML I 

Értelmezési tartomány: 

a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskolával 
hallgatói jogviszonyban 

állóknak 

a 2011. évi CCIV. tv. 3. 
melléklet I. pont 

I/B. alpontja és 

a 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rend. 60. §-a 

szerinti adatai. 

 
Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 

A hallgató diákigazolványának sorszáma numerikus egész 10 XML I 

A törzslap azonosító száma 
szöveges 

numerikus egész 
15 XML I 

A hallgató azonosító száma numerikus egész 8 XML I 

A hallgató társadalombiztosítási azonosító jele numerikus egész 9 XML I 

A szakmai gyakorlat időtartama, a teljesítés 

időpontja, kreditértéke és érdemjegye 

szövegesnumerik
us 

egészdátumidőpo

ntlogikai 

- XML I 

Az abszolutóriumra vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 

A záróvizsgára vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 

dátum és időpont 

- XML I 

A nyelvvizsgára vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 

Az oklevélre vonatkozó adatok 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Az oklevélmellékletre vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 

A hallgatói jogviszonyból adódó jogok és 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

időpont 
logikai 

- XML I 

A hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok 

szöveges 

dátum 
logikai 

- XML I 

A hallgató adóazonosító jele numerikus egész 10 XML I 

Az adatokat igazoló okiratok azonosítására 

szolgáló adatok 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

- XML I 

A hallgató által fizetett díjak és térítések adatai 

szöveges 

numerikus egész 
dátum és időpont 

- XML I 

A kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési 

kedvezmény, halasztás, mentesség adatai 

szöveges 

numerikus egész 

dátum és időpont 

- XML I 

A hallgatói támogatásban gyermekgondozást 

segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 

lakhatási támogatásban részesülés esetén e 

támogatások adatai 

szöveges 
numerikus egész 

dátum és időpont 

- XML I 

A hallgató tanulmányai támogatása érdekében, 

a hallgató jogviszonyára tekintettel folyósított - 

a 2011. évi CCIV. törvény 85. § (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által 

rendelettel alapított - ösztöndíj adatai 

szöveges 
numerikus egész 

dátum és időpont 

- XML I 

A hallgatói kompetenciamérésre, annak 

eredményére vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus valós 
dátum 

- XML I 
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Leíró adat 

(adatmező) megnevezése 
Adat típusa 

Adat 

hossza 

(karakter) 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 

információk 

Alkalmazott adatai 

Családi és utóneve szöveges - XML I 

Értelmezési tartomány: 

a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskolával 

munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban állóknak 

a 2011. évi CCIV. tv. 

3. melléklet I. pont 

I/A. alpontja és 

a 2012. évi I. tv. szerinti 

adatai. 

 

Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 
 

Neme szöveges - XML I 

Születési családi és utóneve szöveges - XML I 

Anyja családi és utóneve szöveges - XML I 

Születési helye és ideje 
szöveges 

dátum 
- XML I 

Állampolgársága szöveges - XML I 

Azonosító szám 
szöveges 

numerikus egész 
8 XML I 

Lakóhelye 
szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

Tartózkodási helye 
szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

Értesítési címe 
szöveges 
numerikus egész 

- XML I 

Telefonszáma numerikus egész - XML I 

Munkaviszony, megbízási jogviszonyra 

vonatkozó adatok 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 

A munkáltató - több esetén valamennyi 

munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy 

mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra 

irányuló további jogviszonyt 

szöveges 

numerikus egész 
- XML I 

Végzettségi szint szöveges - XML I 

Szakképzettség szöveges - XML I 

Szakképesítés szöveges - XML I 

Idegennyelvtudás szöveges - XML I 

Tudományos fokozat szöveges - XML I 

Munkában töltött idő numerikus egész 2 XML I 

Közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő numerikus egész 2 XML I 

Besorolással kapcsolatos adatok 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Kitüntetések, díjak és más elismerések, címek 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Munkakör 
szöveges 

dátum 
- XML I 

Vezetői megbízás 
szöveges 

dátum 
- XML I 

Munkakörbe nem tartozó feladatra történő 

megbízás 

szöveges 
dátum és időpont 

- XML I 

Munkavégzésre irányuló további jogviszony 
szöveges 

dátum 
- XML I 

Fegyelmi büntetés 

szöveges 

numerikus egész 
dátum és időpont 

- XML I 

Kártérítésre kötelezés 

szöveges 

numerikus egész 
dátum és időpont 

- XML I 

Munkavégzés ideje időpont - XML I 

Túlmunka ideje dátum és időpont - XML I 

Munkabér, illetmény, továbbá az azokat 

terhelő tartozás és annak jogosultja 

szöveges 

numerikus egész 
- XML I 

Szabadság, kiadott szabadság 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Az alkalmazott részére történő kifizetések és 

azok jogcímei 

szöveges 

numerikus egész 
dátum 

- XML I 
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Az alkalmazott részére adott juttatások és azok 

jogcímei 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Értelmezési tartomány: 

a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskolával 

munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban állóknak 

a 2011. évi CCIV. tv.  

3. melléklet I. pont 

I/A. alpontja és a 

2012. évi I. tv. szerinti 

adatai. 

 

Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 

Az alkalmazott munkáltatóval szemben 

fennálló tartozásai és azok jogcímei 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

időpont 

- XML I 

Kutatói tevékenység, tudományos munka, 

művészeti alkotói tevékenység, azok 

eredményei, a doktori képzésben és doktori 

fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói 

minőségben történő részvételre vonatkozó 

adatok 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

A 2011. évi CCIV. törvény 26. § (3) bekezdés 

szerinti nyilatkozat 

szöveges 
dátum 

- XML I 

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének 

eredményei 

szöveges 

numerikus egész 

dátum 

- XML I 

Habilitációs eljárás eredménye 

szöveges 
numerikus egész 

dátum 

logikai 

- XML I 

Az adatokat igazoló okiratok azonosítására 

szolgáló adatok 

szöveges 

numerikus valós 
dátum 

- XML I 

 

Leíró adat 

(adatmező) megnevezése 
Adat típusa 

Adat 

hossza 

(karakter) 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 

információk 

Gazdasági partner adatai 

Cég, szervezet neve 
szöveges 
numerikus valós 

- - N 

Értelmezési tartomány: 

a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Főiskolával 

gazdasági szerződést 

létesített személyeknek és 
szervezeteknek/cégeknek 

a 2011. évi CCIV. tv. 

2. melléklet II. pont 
I. alpontja és 

a 2000. évi C. tv. szerinti 

adatai. 
 

Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 

Cég, szervezet székhelye 
szöveges 

numerikus egész 
- - N 

Cég, szervezet adószáma numerikus egész 12 - N 

Cég, szervezet képviselőjének családi és 

utóneve 
szöveges - - N 

Cég, szervezet képviselőjének születési helye és 

ideje 

szöveges 

dátum 
- - N 

Cég, szervezet képviselőjének anyja születési 

családi és utóneve 
szöveges - - N 

Cég, szervezet képviselőjének azonosítószáma 
szöveges 

numerikus egész 
- - N 

Cég, szervezet képviselőjének adóazonosító jele numerikus egész 10 - N 

Cég, szervezet képviselőjének lakóhelye 
szövegesnumerik
us egész 

- - N 

Cég, szervezet képviselőjének értesítési címe 
szöveges 

numerikus egész 
- - N 

Elektronikus levélcím 
szöveges 

numerikus egész 
- - N 

Telefonszám numerikus egész - - N 

Szerződéskötés tárgya szöveges - - N 

Szerződéskötés ideje dátum és időpont - - N 

Szerződéskötés tartalma 

szöveges 

numerikus egész 
dátum és időpont 

- - N 
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Leíró adat 

(adatmező) megnevezése 
Adat típusa 

Adat 

hossza 

(karakter) 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 

információk 

Olvasó adatai 

Családi és utóneve szöveges - - N 

Értelmezési tartomány: 
a Sapientia Könyvtár 

gyűjteményének és 

olvasóinak 
az 1997. évi CXL. tv. 

szerinti adatai. 

 
Értékkészlet alapú adatok: 

személyes adatok. 

Születési családi és utóneve szöveges - - N 

Születési helye és ideje dátum - - N 

Anyja születési családi és utóneve szöveges - - N 

Lakóhely 
szöveges 

numerikus egész 
- - N 

Értesítési cím 
szöveges 

numerikus egész 
- - N 

Elektronikus levélcím 
szöveges 
numerikus egész 

- - N 

Telefonszám numerikus egész - - N 

Könyvtári tagság kezdete dátum 11 - N 

Könyvtári tagság vége dátum 11 - N 

 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

FIR-adatátadás: A FIR-adatátadás esetén átadható minden olyan adat, melyet a felsőoktatási 

információs rendszer kezelhet. Az adatot igényelni nem kell, átadását a 2011. évi CCIV. 

törvény rendeli el. Az adatátadásra speciális interfészen kerül sor. 

 

Hivatali Kapu: Adatot csak a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti korlátozással, illetve a 

Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírása alapján lehet igényelni. 

 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a jogszabályok által felhatalmazott hatóság 

vagy együttműködő szerv számára ad át adatokat. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola az igényelt információt az igénylésben megjelölt, egyértelműen az igénylőhöz 

köthető kommunikációs csatornán vagy felületen bocsátja rendelkezésre, a meglévő 

adatvédelmi szabályok betartása mellett. 

 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola elérhetősége kapcsolatfelvétel céljából:  

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola  

1052 Budapest, Piarista köz 1. 

Telefon: (36 1) 486-4411  

E-mail:hivatalikapu@sapientia.hu 

 

A kapcsolatfelvétel és az E-ügyintézés feldolgozási időszaka:  

Hétfő – Csütörtök: 9:00-15:00 

 

A dokumentumok garantált érkeztetése a Hivatali Kapu dokumentum tárolójába érkezést 

követő első munkanapon. Az általános munkarendtől eltérően nem minősülnek munkanapnak 

bizonyos katolikus ünnepek, rektori utasításban meghatározott napok. 

 

Igénylés módja: Írásban 

Igénylés jóváhagyója: Rektor 

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre 

állása 

FIR-jelentés: munkaidőben (munkanapokon 8:00–16:00 óra között) – 100%. 

Hivatali Kapu: munkaidőben (munkanapokon 8:00–16:00 óra között) – 100%. 
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A rendelkezésre állás számításának módja: az adott szolgáltatás műszaki 

elérhetőségének adatai (üzemeltetési adatok alapján). A munkanaponként történő 

tényleges rendelkezésre állás időtartamát (percekben) el kell osztani a munkanap 

időtartamával (480 perc) és szorozni kell százzal. A pénteki munkanap is 8 

munkaórának számítandó. 

 

A rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárásának leírása: a rendelkezésre 

állást érintő eseményeket a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Adatvédelmi, 

adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatában (különösen a 10., 12. és 13. §) leírtak 

szerint kell kezelni. A szabályzat publikus, elérhető a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola honlapján. 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása  

Az intézmény nyilvántartásaiba kerülő adatok befogadásának módja: 

– a FIR közhiteles nyilvántartásából fogadja az intézmény elektronikus nyilvántartása, 

– az államigazgatási szervek elektronikus, elsődleges nyilvántartásaiból fogadja az 

intézmény elektronikus nyilvántartása, 

– az alkalmazott, a jelentkező, a hallgató az általa szolgáltatott adatokat okiratokkal 

igazolja, 

– az adat az intézményben keletkezik. 

 

Az alkalmazott, a jelentkező és a hallgató által szolgáltatott adatokat, valamint a Sapientia 

Szerzetesi Hittudományi Főiskola keletkezett adatokat, azok rögzítésekor a Sapientia 

Szerzetesi Hittudományi Főiskola a birtokában lévő hiteles, papír alapú dokumentumokkal 

összeveti, így ellenőrizve a nyilvántartásban szereplő adatokat. 

 

A nyilvántartásokban szereplő adatok tisztítása folyamatos, azokat a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola hivatalai folyamatosan ellenőrzik. A Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola által kiadott adatok hitelességéért az Intézmény felelősséget vállal. 

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges változása esetén  

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által nyújtott elsődleges információk változása 

esetén a megváltozott információk a soron következő adatszolgáltatás során kerülnek az 

együttműködő szervezet vagy hatóság részére átadásra. 

A 68 (FIR) és a 157532326 (Hivatali Kapu) szolgáltatás során szolgáltatott elsődleges 

információ változása esetén a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola az ugyanazon 

tárgykörben korábban igénybevett szervezeteket automatikusan nem tájékoztatja. 

 

2.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

Egyszerű adatátadás, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola nem tartozik az 

automatikus információátadásra köteles együttműködő szervek körébe a 451/2016. (XII.19.) 

Korm. rendelet 150. § rendelkezései értelmében. 

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 

belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Belügyminisztérium Elektronikus 

Ügyintézési Felügyelete irányelveihez igazodva aktualizálja Információátadási Szabályzatát. 

Az Információátadási Szabályzat módosítása a Főiskola szenátusi határozatával és a 

Fenntartói Konferencia jóváhagyásával lép életbe. 
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Az Információátadási Szabályzat mindenkor hatályos szövege elérhető a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola honlapján. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a 

szolgáltatás igénybevevői részére a szabályzat változásáról egyedi tájékoztatást nem nyújt. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 

A jogszabály által meghatározott együttműködési felületek változására vagy megszüntetésére 

az alapul szolgáló jogszabály módosítása vagy hatályon kívül helyezése alapján kerülhet sor. 

 

 

 

III. Záró rendelkezések 
 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusának 11/2017. (XII.11.) számú 

határozatával elfogadott Információátadási Szabályzat módosítását a Szenátus …/2018. 

(VI.29.) számú határozatával elfogadta és alkalmazását – az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 109. § (1) 

bekezdés rendelkezésének megfelelően – elrendelte.  

. 

Az Információátadási Szabályzat a Fenntartói Konferencia jóváhagyását követően 2018. 

szeptember 1-én lép hatályba. 

 

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, továbbá az 

elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 


