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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. 
rendelet előírásai alapján a Budapesti Metropolitan Egyetem   ̶  mint elektronikus ügyintézésben 
együttműködő szerv   ̶ az Információátadási Szabályzatát a következőkben határozza meg. 
 

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERV ÉS AZ INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZAT ALAPADATAi 

1. Az együttműködő szerv adatai 

Hivatalos teljes név: Budapesti Metropolitan Egyetem 

Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 

Intézményi azonosító: FI33842 

Adószám: 18172636-2-42 

 

2. Az Információátadási Szabályzat adatai 

A szabályzat egyedi/egységes jellegének 
megjelölése: 

egyedi 

Információátadási szabályzat megnevezése Budapesti Metropolitan Egyetem 
Információátadási Szabályzat 

verzió 0.2  

Kiadás dátuma: 2017. november 30. 

Hatályosság kezdete: 2018. január 1. 

Szenátusi határozat: 3/0123/2018. számú szenátusi határozat a 
Budapesti Metropolitan Egyetem 
Információátadási Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

Módosítás dátuma: 2021. március 03. 

Szenátusi határozat: 13/0226/2021. számú szenátusi határozat 
a Budapesti Metropolitan Egyetem 
Információátadási Szabályzatának 
módosításának jóváhagyásáról 

 

AZ EGYES NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ADATÁTADÁSI FELÜLETEK ADATAI 

Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

A Budapesti Metropolitan Egyetem szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező jogi személy. A 
Budapesti Metropolitan Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. §- 
alapján jogosult alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, a régi képzési szerkezet 
szerinti képzés, szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés, valamint felnőttképzési 
tevékenység folytatására, a törvényben meghatározott oklevelek, bizonyítványok kiadására a 
törvényes feltételek megléte esetén. 

A Budapesti Metropolitan Egyetem vállalkozási tevékenységként külső megbízók számára oktatási, 
humán kutatási, fejlesztési, üzletviteli tanácsadási, számviteli, adószakértői tevékenységet, piac- és 
közvélemény kutatást, adatfeldolgozási, hirdetési, titkári fordítói tevékenységet, máshova nem 
sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatást, egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelmet, film-, videó 
gyártási, kiadói, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységet, máshova nem sorolható egyéb 
szabadidős tevékenységet, ingatlan bérbeadási, üzemeltetési, és egyéb sporttevékenységi 
feladatokat lát el. 
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Az intézményben folyó képzések szakirodalmi és információs hátterének biztosítására az Egyetem 
könyvtárt üzemeltet. 

A Budapesti Metropolitan Egyetem ügycsoportjai: felsőoktatás 

Együttműködő szerv felsőoktatási szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

A Budapesti Metropolitan Egyetem mint felsőoktatási intézmény által a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 11. §-a, valamint 3. és 6. melléklete,  valamint a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. 
rendelet. Alapján kezelt adatokat tartalmazó nyilvántartások vezetése. 

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

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása Nyilvános 
(Igen/Részben/

Nem) 

Közzété
tel 

helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben

/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

Neptun Tanulmányi rendszer Nem - Nem 2011. évi 
CCIV. tv. 
 
87/2015. 
(IV.9.) Korm. 
rendelet 

 

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat 
rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilváno
s (I/N) 

Átadható (I/N) Átadható 
esetén az 

átadás módja 
(Egyszerű/Au

tomatikus) 

Melyik 
nyilvántartás
ban szerepel 

NINCS ILYEN ADAT - - - - - 

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartottadatok köre 

Adat rövid, 
köznapi neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése
, értelmezése 

Elsődle
ges/Más

od-
lagos 

adatforr
ás 

Máso
dlago

s 
eseté
n az 

elsődl
eges 
forrás 
jelölé

se 

Nyilvá
nos 
(I/N) 

Átadható (I/N) Átadha
tó 

esetén 
az 

átadás 
módja 
(Egysz

erű/ 
Autom
atikus) 

Melyik 
nyilvántartás-
ban szerepel 

a jelentkező családi 
és utóneve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 

neme Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 
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előírásainak 
betartásával 

a jelentkező 
születési családi és 
utóneve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 

a jelentkező anyja 
születési családi és 
utóneve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 

a jelentkező 
születési helye és 
ideje 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 

a jelentkező 
állampolgársága 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 

a jelentkező 
lakóhelye 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
elentkező  
(központi) 

a jelentkező 
tartózkodási helye 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 

a jelentkező 
értesítési címe és 
telefonszáma 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(központi) 

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 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 
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tartózkodási jogot 
igazoló okmány 
megnevezése, 
száma, 
a Magyar 
igazolvány, Magyar 
hozzátartozói 
igazolvány, a 
nemzetközi 
biztosítási okmány 
adatai 

a jelentkező 
érettségi vizsga 
adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 

a jelentkező 
középiskola adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 

a jelentkező felvételi 
kérelem 
elbírálásához 
szükséges adatok 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 
 

a jelentkező felvételi 
eljárás adatai 
 
 
 
 
 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 

a jelentkező az Nftv. 
48/D. § (2) 
bekezdése szerinti 
nyilatkozat 
azonosító száma; 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

FIR N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(központi) 

a jelentkező családi 
és utóneve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező neme Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
 (egyedi) 

a jelentkező 
születési családi és 
utóneve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 
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előírásainak 
betartásával 

a jelentkező anyja 
születési családi és 
utóneve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező 
születési helye és 
ideje 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(egyedi) 

a jelentkező 
állampolgársága  

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(egyedi) 

a jelentkező 
lakóhelye  

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező 
tartózkodási helye 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező 
értesítési címe és 
telefonszáma 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(egyedi) 

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 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 
 
 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező 
érettségi vizsga 
adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 
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tás törvények 
előírásainak 
betartásával 

a jelentkező 
középiskola adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező felvételi 
kérelem 
elbírálásához 
szükséges adatok 

Nftv. 3. 
melléklet I/Ba 
hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező felvételi 
eljárás adatai, 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező  
(egyedi) 

a jelentkező felvételi 
azonosító 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
 a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(egyedi) 

a jelentkező Nftv. 
48/D. § (2) 
bekezdése szerinti 
nyilatkozat 
azonosító száma 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Másodla
gos 

jelentk
ezői 
adatsz
olgálta
tás 

N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

felvételre 
jelentkező 
(egyedi) 

a hallgató neve Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató neme Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató születési 
neve 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai  

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 
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a hallgató anyja 
neve  

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató születési 
helye és ideje 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai  

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató 
állampolgársága 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató lakóhelye  Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató 
tartózkodási helye 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató értesítési 
címe és 
telefonszáma 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató 
elektronikus 
levélcíme 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató 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 

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 
 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 
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igazoló okmány - 
megnevezése, 
száma 

a hallgatói 
(vendéghallgatói) 
jogviszony típusa 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgatói 
(vendéghallgatói) 
jogviszony 
keletkezésének és 
megszűnésének 
időpontja és módja 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató által 
folytatott képzés 
megnevezése 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató által 
folytatott képzés 
állami 
támogatottsága és 
munkarendje 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató által 
folytatott képzés 
befejezésének 
várható időpontja 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató 
tanulmányainak 
értékelése, 
vizsgaadatok 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

megkezdett félévek Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

igénybe vett 
támogatási idő,  

Nftv. 3. 
melléklet I/B 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgatói 
jogviszony 
szünetelésének 
ideje 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 

Egyszer
ű 

Hallgatói 



 

 oldal: 10 / 13 

 

előírásainak 
betartásával 

a képzés során 
megszerzett és 
elismert kreditek, 
beszámított 
tanulmányok 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgatói juttatások 
adatai  

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai  

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a juttatásokra való 
jogosultság 
elbírálásához 
szükséges adatok 
(szociális helyzet, 
szülők adatai, 
tartásra vonatkozó 
adatok) 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgatói 
munkavégzés 
adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgatói fegyelmi 
és kártérítési 
ügyekkel 
kapcsolatos adatok 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 
 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgatói balesetre 
vonatkozó adatok 

Nftv. 3. 

melléklet I/B. 

a hallgatók 

adatai 

Elsődleg

es 

 N I 

személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer

ű 

Hallgatói 

a hallgatói 
jogviszonyból adódó 
jogok és 
kötelezettségek 
teljesítéséhez 
szükséges adatok 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

a hallgató által 
fizetett díjak és 
térítések - a 
kötelezettséghez 
kapcsolódó 
részletfizetési 
kedvezmény, 
halasztás, 
mentesség - adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 
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hallgatói vagy 
lakhatási támogatás 
nyújtása esetén, ha 
az 
csecsemőgondozás
i díjban, 
gyermekgondozást 
segítő ellátásban, 
gyermeknevelési 
támogatásban, 
gyermekgondozási 
díjban, rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesülés okán, 
vagy hátrányos 
helyzetére 
tekintettel jár, e 
díjak, támogatások 
adatai 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

hallgató 
tanulmányai 
támogatása 
érdekében, a 
hallgató 
jogviszonyára 
tekintettel folyósított 
- a 85. § (1) és (2) 
bekezdésében 
foglaltak szerint a 
Kormány által 
rendelettel alapított - 
ösztöndíj adatai; 
i) a hallgatói 
kompetenciamérésr
e, annak 
eredményére 
vonatkozó adatok; 
j) Diákhitel Központ 
által megítélt hitel 
fennálltára, típusára 
vonatkozó adat. 

Nftv. 3. 
melléklet I/B. 
a hallgatók 
adatai 

Elsődleg
es 

 N I 
személyes adatok 
kezelését 
szabályozó 
törvények 
előírásainak 
betartásával 

Egyszer
ű 

Hallgatói 

 

1.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az együttműködő szerv által a jelen pontban ismertetett információk, adatok elektronikus úton való 

átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet.  

a) a Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az együttműködő szervek 

tájékoztatását, azokkal történő kapcsolattartást a honlapján keresztül – az internet útján 

széles körűen elterjedt böngészőprogramokkal – folyamatosan elérhető, kereshető, 

megtekinthető és nyomtatható módon biztosítja; 

b) az Egyetem és az együttműködő szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartására 
szolgáló elérhetőség a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím; 

c) az Egyetem az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás során biztosítja a küldeménybe 
foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus azonosíthatóságát, a küldemény 
sértetlenségét, a küldemény kézbesítésének igazolását, a kézbesítés időpontjának 
megállapíthatóságát; 

d) az Egyetem az a) pontban meghatározott kapcsolattartást közzétett, biztonságos 
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés útján biztosítja. A 
küldemény az elküldést követő munkanapon minősül kézbesítettnek; 
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e) automatikus információátadást az Egyetem nem teljesít, ezen információ átadási körbe 
tartozó adatot nem kezel. 

2.1.5.1. Adatok elektronikus úton való átadási formája, technikai, technológiai megoldása. 

Azonosító  Együttműködés 
formája  

Gyakoriság  Nyilvános/Nem 
nyilvános  

Nem nyilvános 
esetén a 
jelölés 
indoklása  

a felület, 
szolgáltatás 
egyedi 
azonosítója 
(ID1,…, IDn)  

 egyszerű,  

 automatikus  
 

 real-time,  

 szakaszos 
(időszakonkénti, 
az időszak 
megadásával),  

 eseményalapú,  

 egyszeri/ismétlődő  

 
 

 
 

ID1 egyszerű eseményalapú nyilvános  

ID2 egyszerű eseményalapú nyilvános  

 

2.1.5.2.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletében szereplő adatokat vagy 
okiratokkal kell a hallgatónak, alkalmazottnak, jelentkezőnek igazolnia vagy az intézményben 
meghatározott adatokkal. Az adatok nyilvántartásba vétele során az eredeti dokumentummal és 
annak elektronikus képével is összevetésre kerül sor. Adatátadási megkeresés esetén az Egyetem 
vizsgálja a kiadhatóság érdekében az adatkérés célját és jogalapját, valamint azonosítja a 
megkereső jogosultságának fennállását. Kiadhatóság hiányában az Egyetem a megkeresést nem 
teljesíti. 

2.1.5.2.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az Egyetem nem elsődleges információforrás. Az Egyetem nem tartozik az automatikus 
információátadásra köteles együttműködő szervek körébe a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 150. 
§ rendelkezései értelmében. 

2.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

Egyszerű adatátadás.  

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 

Az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A 
módosítást a hatálybalépést megelőző legalább 15 nappal, jogszabályváltozás miatti módosítás 
esetén 8 nappal az információátadási felület nyitó oldalán közzéteszi, valamint megküldi az 
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A szolgáltatás csak jogszabályi rendelkezés esetén szüntethető meg. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ez a szabályzat – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 109. § (1) bekezdés rendelkezésének megfelelően – 2018. január 1. 
napján lép hatályba. 

A 13/0226/2021. számú Szenátusi határozattal jóváhagyott, módosításokkal egységes szerkezetű 
szabályzat 2021. március 3. napján lép hatályba. 

Budapest, 2021. március 03. 

 

 

 Dr. Bachmann Bálint DLA  
 rektor 

 


