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Pľeambulum

Az Eszteľgomi Hittudományi Főiskola -

mint közfeladatot ellátó (nem áIlami)
felsőoktatási intézmény- jelen Információátadási SzabáIyzatát az alábbi jogszabályi
előírásokra tekintett

e|

hozza létľe:

sző|ó20L5' évi CCXXII. törvény.
kormányrendelet.
annak mellékletei

kormány-ľendelet.
információszabadságról

I

1.

Általános ľész
- az együttműköd ő szerv és az infoľmációátadási szabályzat
alapadatai
Az együttműködő szerv alapadatai

Hivatalos telies név

Esztergomi Hittudományi Főiskola

Adószám

L86Ĺ24L7-t-Ll

2.

Azinformáciőlátadásiszabályzatalapadatai

Azinformációátadásaszabályzatjellege:

Eľedi
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II.

L.

Különös rész
- az e1yes nyilvántartások és ahozzáiuk tattoző adatátadási
feltiletek adatai

Eryüttműködő

szeľy szakterülete

Felsőfokú oktatási és tudományos szakterület (Nftv. 2-5. s).

Intézményünkben a teológus és katekéta képzésen túl nyilvános - egyházi
közgyűjteményi könyvtár műkö dik.

2.
2

.

-

Egyiittmíĺködő szeÍyfelsőoktatásiszakteľülete

1. I nfoľm ácifiÍorr ások regiszteľének tartalma

2,7.7. Az egytittműkiidő szervnéI rendelkezésre úIIó dokumentumokfelsorolása
Az Nftv. 3. sz' melléklete l/A fejezete alapján:

alkalmazottak személyes adatai (néu születési adat, állampolgáľság, stb.)
alkalmazottak lakóhelye, tartózkodási helye, értesítésicíme
munkaviszonyra, megbízási j ogviszonyľa vonatkozó adatok
munkakör, v ezetőímegbízás, munkavég zésre irányuló j o gvis zony megj elölés
az adatoka t igazolrő o ki ratok azo no sítá s ár a szo|gál ó adatok.
Az Nft. 3. sz. melléklete I/B fejezete alapján:

-

hallgatók szeméIyes adatai (név, születési adat, állampolgárság, stb.)
hallgatók korábbi tanulmányi adatai
hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adatok
hallgatói juttatások adatai (ösztondíjaĘ támogatások)
felsőfokú végzettségetigazollő dokumentum (oklevél)
azadatokat igazolő okiľatok azonosítására szolgáló adatok.

4

2.I.2.Nyilvántartĺĺsoktisszefoglal táblázata
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvános
(lgen/Részben/Nem)

Nyilvántartás leírása

Fels oktatási

lgen

és

a.

alkalmazottak

személyes adatai

(név, szĹiletési adatok, állampol-

gárság, stb')

b. alkalmazottak lak helYe, tart

c.
d'

z-

kodási helye, énesítésicíme

munkaviszonyra, megbízási jogviszonyravonatkoz adatok
munkakcir, vezet i megbízás,
munkavégzésre irányul jogviszony
megjeltilés

e. az

adatokat igazol okiratok azonosítására szolgál adatok.

FIR:

a.

hallgat

letési adatok, állampolgárság,
stb.)
hallgat k korábbitanulmányi adatai
hallgat i jogviszonnyal kapcsolatos
adatok
juttatások adatai
hallgat i
osztondíjak, tám
szĹi

b.

c.

d.

k személyes adatai (név,

Nem.
Az érintettek
saját adataik
tekintetében
jogosultak

Jogszabályi

hivatkozás

ESZHF honlap

lgen

zoLL. éviCCIV. tv
3. sz. melléklet
lllA fejezet

FIR

lgen

ŻoLL. évi CC|V tv'

fenntart i adatok

intézménynyilvántartás

Fels oktatási
személyi
nyilvántartás

Käzhiteles
zzététel helye (lgen/Részben
FIR

lntézményi

FIR:

K

I8-L9.,2ą-26.i-ok,
3. sz. melléklet

lllB fejezet.

betekinteni, adataik
helyesbÍtését,
t<irlésétkérni.
(lngyenes
szolgáltatás.)

Nem.
Az érintettek
saját adataik
tekintetében
jogosultak

betekinteni, adataik
helyesbítését,
tcirlését kérni.
5

FIR

lgen

zoLL. éviCCIV. tv.
18-19, ł5-52. 5-ok;
3. sz. melléklet
lllC fejezeÜ
87 ĺ2oI5. Korm.
rend. 60. 5.

l
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e. fels fokri végzettségetigazol

(lngyenes
szolgáltatás.)

dokumentum (oklevél)

f. az adatokat igazol

okiratok
azonosítására szolgál adatok.
a. hallgat k személyes adatai
b. intézményadatai
c. az adatokat igazol okiratok
azonosítására szolgál adatok.

FIR:
oklevél
nyilvántartás

lgen

Nem

zoLL- évi CCIV. tv.;
8712or5. Korm.

rend.60.5.

2.1.3. A nyilvántaľtások által ktizhitelesen nyilvántartott adatok ktire
Käzhiteles adat
jogszabályi

KČizhiteIes adat riivid, kiiznapi neve

M

unkavállal

k teki

megnevezése,
érteImezése

Nyi!vános

ad azonosít jel,

Nem
,

TAJ szám,

állampolgárság (munkavállal k)

b') Lakcím, tart zkodási hely,
értesítésicím
c.) m unkaviszonyra, megbízási

jogviszonyra vonatkoz adatok

2oL]- évi
CCIV. tv.
3. számri

melléklet,
l/A fejezet,
alkalmazottak
adatai.

Fenntart nak minden adat.
A Fels oktatási lnformáci s Rendszer
m kcjdéséénfelel s valamennyi szervnek
minden olyan adat átadhat , amelyet a
zoLI. évi CCIV. torvény szerint a FlR
kezelhet.

A Magyar Akkreditáci s Bizottságnak
minden olyan adat átadhat , mely a
fels oktatási intézménym k déséhez
sz kséges feltételek meglétének
megállapításához indokolt.

d.) végzettség,szakképzettség, idegen

nyelvtudás, mu n kakor, vezet i
megbízás, tudomá nyos fokozat,
tudományos munkásság,
m unkavégzés jogviszonyának

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

lgen.

ntetében :

a.)Viselt név, szĹiletési név, neme,
anyja neve, szÍ.iletésihely és id

Átadhat (l/N)

(t/N)

Átadhat
esetén az
átadás
m dja

Bír ságnak, rend rségnek, tigyészségnek,
államigazgatási szervnek,
nemzetbiztonsági szolgálatnak kon krét

adatai
6

egyszerĹĺ
FIR

fels oktatási
személyi
nyilvántartás
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tigy eldĺintéséhezszíi kséges mértékben
szolgáltathat adat.

igazol okiratok
azonosítására szoIgál adatok.

e.) az adatokat

lgen.

Hallgat k tekintetében
a' Viselt név, szĺiletésinév, neme,
anyja neve, sztiletési hely és id ,
ad azonosÍt jel, TAJ szám, ál!ampolgárság, lakcím, tart zkodási
hely, értesítésicím (hallgat k)

b.

c.

Nem

Fenntart nak minden adat.
A Fels oktatási lnformáci s Rendszer

2oLl. évi
CCIV. tv.
3. számri

melléklet,
l/B fejezet,
hallgat k
adatai.

hallgat k korábbi tanulmányainak

adati

(végzettség/szakképzettség,
nyelwizsga, megszerzett kred itek)
jelen és korábbi hallgat i jog-

m

minden adat átadhat , amelyet a 2011.
évi CCIV. ttirvény
szerint a FIR kezelhet.

hallgat
(c!sztcind

i

juttatások számadatai

a.

államigazgatási szervnek,
nemzetbiztonsági szolgálatnak kon krét
rigy eldcintéséhez szrikséges mértékben
szolgáltathat adat.

b.

c.

dokumentum (oklevél + meIléklet)
az adatokat igazol okiratok azonosítására szolgál adatok.

hallgat

k személyes adatai

intézmény adatai
az adatokat igazol okiratok
azonosítására szolgál adatok

személyi
nyi!vántartás

Bír ságnak, rend rségnek, gyészségnek,

íjaĘtámogatások)

e. fels fokri végzettséget igazol

f.

FIR

fels oktatási

A Magyar Akkreditáci s Bizottságnak
minden olyan adat átadhat , mely a
fels oktatási intézménymĹĺk<idéséhez
szti kséges feltételek meglétének
megállapításához indokolt.

viszonyok adatai

d.

Ĺíkcidéséértfelel s valamen nyi szervnek

egysze ru

,

2oLL. évi

lgen

CCIV. tv.

4e. s.
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FIR

oklevél
nyilvántartás

l
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2.I.4.A nyilvántartások által ktizhitelesnek nem min
Adat rävid,
kČiznapineve
Viselt

név

Szĺ]letésinév

Adat jogszabályi
megnevezése, értelmezése

Els dleges/
Másodlagos

siil

,

F iskola

egyéb nyilvántaľtott adatok ktire

Másodlagos
esetén az
Els dleges forrás
ielii!ése

Nyilváno
s (l/N)

Átadhat
(I/N)

Átadhat
esetén az
átadás
m dia

Melyik
nyilvántartásban

egyszerĹí

aIkalmazotti/haIlgat
nyilvántartás

i

szerepel

viselt családi és ut név

Els dleges

Nem

lgen

szĹiletési családi és ut név

Els dleges

Nem

lgen

eByszeru

aIkaImazottl/haIlgat
nyilvántartás

i

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

alkaImazotti/haIlgat
nyilvántartás

i

Nem

lgen

egyszer

aIkalmazotti/haIlgat

i

SzÜletési hely, sziiletési hely, és sziiletési id
id

Nem e

féfüln

Els dl eges

Anyja neve

anyja sz[iletésĺ családi és
ut neve

Els d leges

Nem

lgen

egyszer

alkalmazotti/hallgat
nyilvántartás

Állampolgárság

álla mpolgársága,

Els d leges

Nem

lgen

egyszeríí

alkaImazotti/haIlgat
nyilvántartás

sd leges

Nem

lgen

egyszerĹÍ alkalmazotti/hallgat

E

lsd leges

Nem

lgen

egyszeru

aIkalmazotti/haIlgat
nyilvántartás

i

E

lsd leges

Nem

lgen

egyszer

alkaImazotti/haIlgat
nyilvántartás

i

Els dleges

Nem

Nem

egyszer

i

társadalombĺztosítási
azonosít jel

Els dleges

Nem

lgen

alkaImazotti/haIlgat
nyilvántartás

egyszer

aIkalmazotti/haIlgat
nyilvántartás

l

ad azonosít jel

Els dl eges

Nem

lgen

egyszer

alkaImazottl/haIlgat
nyilvántartás

i

kezdete
La kcím

lak

hely,

nta rtás

(- és vége)

tart zkodási hely,

jogcím

tart zkodási jogcím, azt
igazol okmány

Azonosít

oktatási azonosít

Elektronikus,telefonszám,e-mail
elérhet ség
TAJ

szám

Ad

szám

8

i

i

nyilvántartás

értesítésicím

Tart zkodási

i

l
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Végzettség

F iskola

Nem

Igen

egyszer

alkalmazotti
nyilvántanás

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

alkalmazotti
nyilvántartás

Els dleges
végzettségi szint, nyelvtudás,
sza kképzettség, sza kképesítés,
tudományos fokozat

Munkaviszony

munkaviszony, megbízási

jogviszony

Munkak<ir

munkak r, munkak rbe nem
tartoz feladat, további
jogviszony

Els dleges

Nem

lgen

egyszeríÍ

alkalmazotti
nyilvántartás

Vezet

vezet imegbízás

Els dleges

lgen

lgen

egyszer

alkalmazotti
nyilvántartás

kutat i tevékenység,

Els dleges

lgen

lgen

egyszertÍ

alkalmazotti
nyilvántartás

i

megbízás

Tudományos
munkásság

tudományos munka, doktori
fokozatszerzés

Kitĺ.intetések

kitĺintetések, d íja k,elismerések

Els dleges

lgen

lgen

egyszeríí

alkalmazotti
nyilvántartás

Munkában
tolttitt id szak

alkalmazotti jogviszonyba
beszámíthat id , besorolási
adatok

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

alkalmazotti
nyilvántartás

Munkáltat

munkáltat k megnevezése
további jogviszony esetén

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

alkalmazotti
nyilvántartás

Jelentkez k

bels eljárásban keletkezett

Els dleges

Nem

Nem

anyagai

anyagok

Hallgat i
jogviszony

keletkezés/megsz nés

Nem

lgen

egyszeríí

hallgat l nyilvántartás

típus, státusz

pontja és m dja
(aktív, passzív id szak)

Els dleges

Képzésiforma,

megnevezés, munkarend,

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

hallgat i nyilvántartás

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

hallgat i nyilvántartás

md

Értékelésiés
vizsga adatok

id

egyedi nyilvántartás

kĺiltségviselésiforma
képzéssorán ny jtott

ljesítményeĘ megszerzett
kreditek

te

9
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Tanulrnányi

adatok

Hallgat

i

juttatások

Sza bá

Esztergomĺ Hittudományi

lyzat

elisrnert beszámított
tanulmányok, kreditek
állami,

k

ztársasági, Bursa,

F iskola

Els dleges

Nem

lgen

egyszenr

hallgat i nyÍlvántartás

Els dleges

Nem

lgen

egyszeríí

hallgat i ny!lvántartás

Els dleges

lgen

lgen

egyszeríĺ

hallgat i nyilvántartás

Els dleges

lgen

lgen

egyszeríí

hallgat i nyilvántartás

Els dleges

lgen

lgen

egyszer

hallgat i nyilvántartás

Els dleges

Nem

lgen

egyszer

alkalmazotti/hallgat
nyilvántartás

miniszteri sztondíjak,
támogatások

Diákigazolvány

diákigazolvány adatai

Zár vizsga

szakmai gyakorlat, zár

viząa,

nyelwizsga

oklevél

abszolut rium,
oklevél+ mellékletek

Adatok
igazolása

adatokatigazol okiratok
azonosításá ra szolgál adatok

(Fenti tábldzątban " tądhat "-na'kmin sített ądatok a FIR-be szolgdkaa|a
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k zhitelessé v lnak)
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2.7. 5.

Sza bá

Esztergomi Hittudományi Főiskola

lyzat

Az informűcióátadúsi ÍeliileteĘ szolgúItatások

2.7. 5.7.

feliiletek összefoglaló tdblázata

Az informűcióátadási

Egyůittműködés

formája

Azonosító
FIR

Hivatali kapu
(webes

Nyilvános/Nem
nyilvános

Gyakoriság

Nem nyilvános
esetén a jeliilés

indoklása

egyszerű

szakaszos

Nyilvános

egyszerĹĺ

eseményalapú

Nyilvános

i

2.7.5,2. Elektronikus inÍormációátadásifelüIet, szolgáItatás míÍszakileírása

2.1.s.z.1.Az elektronikus információátadási felületen kereszttil átadható adatok,
információk köre, leírása

Leíró adat (adatmező)

A

megnevezése Adat típusa

Adat
hossza

Adat
formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(t/N)

2.L.4. pontban felsorolt

,,átadható"-nak minősített adatok
- a torvény által előírt kivételek
figyelembe vételével_ a Hivatali
kap un is átadhatók.

Családĺésutónév

szoveges

lgen

Születési családi és utónév

szoveges

lgen

hely

szöveges

lgen

idő

dátum

lgen

Anyja születési családiés utóneve

szöveges

lgen

Állampolgárság

szöveges

lgen

szöveges

lgen

Lakóhely

numerikus egész

lgen

szöveges és

lgen

numerikus

Tartózkodási hely

szöveges és
numerikus egész

lgen

Értesítésicím

szöveges és
numerikus egész

lgen

okmányazonosító

numerikus egész

lgen

numerikus egész

lgen

osító

Jel

LL

Egyéb

tartalmi,
kezelési
informá-

ciók

l

nformációátadási
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2.l.s.2.2. Az adatÁtadás

i

gé nyl é s

ének é s teli e sítésé nek feltételei
szolgáltatás nyújtására kötelezett

Intézményünk automatikus információátadási
nyilvántartást, adatbázist nem vezet.
A FIR részéreteljesítendő adatközlések körét

a

törvényekszabá|yozzák.

Hivatali kapuval rendelkezünĘ azonosító: KRID 64L565365, rövid név: ESZHF.

2.t.s.2.3.Az informatĺkai együttműktidési szolgáltatiís (adatrítadás) rendelkezésre
állása
Felsőoktatási Információs Rendszer tekintetében:
99,9o/o
céléľtéke:
a rendelkezésre állás számításának módja: ETN ľendszernapló alapján
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljáľása:
a.) előre látható karbantartási események esetében előre értesítés,
b.) váratlan üzemszünet esetében haladéktalan beavatkozás.

a rendelkezésľe állás vállalt

Hivatali Kaou tekintetében:
rendelkezésre állás váIlalt célértéke:98%
rendelkezésre állás számításának módja: a szolgáItató üzemi tevékenysége, és az
esetleges vis maior helyzet miatt kieső időtartamot nem kell figyelembe venni.
a rendelkezésre állást érintő események kezelési eljárása:
a https://kau.gov.hu szolgáltató (NISZ Zrt.) illetékessége

A

Hivatali kapra érkező dokumentumok munkanapokon történő betekintés után,
letöItést követően minősülnek kézbesítettneĘ és papíľalapú dokumentumként kezelendők a házi iktatási rendszerben.

z.l.s.2.4. Az átadott információ hitelességénekbiztosítása
Intézményünk nyilvántaľtásaiba a hallgatók és a munkavállalók személyes okmányaikban rögzített adataik alapján kerülnek be; a saját ľendszerben létrejött eljárási dokumentumok pedig belső szabályaink alapján hitelesnek minősülnek.

z.1.s.2.s. Az inform áciőátadás kezdeményezésének leírása
válltozása esetén

El

sődlege s adat

Elsődleges adat változása esetén intézményünkinformációátadást
az együttműködő szeľvnél,mely azt jogszabá|y alapján kérheti.
t2

kezdeményez annáI

lnformációátadási

Szabályzat

Esztergomi Hittudományi Főiskola

2.7.5.3. elel<tronikus inÍormációdtadúsi felüleĘ szolglűltatás ügyrendů leírősa
2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosÍtása esetén követendő eliárás,
ezen belül az információátadási szolgáltaüĺs igénybevevői tiĺiékoztatásának

rendje

FIR szolgáltatás módosítását törvény, annak részleteit az oktatási Hivatal rendelheti el.

A Hivatali kapu szolgáltatás módosítása

honlapunkon

jelenhet meg.

2.l.5.3.2. Az infoľm áciőátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendj e

A FIR és a Hivatali kapu szolgáltatás csak jogszabályi rendelkezés esetén szüntethető
me& annak rendjét várhatóan törvényi előíľás szabá|yozza majd.

3. Hatłílybalépés
Ezenszabá|yzata2015. évi CCXXII. törvény 109. s értelmében2018. januáľ

hatályba.

Eszteľgom, 2017. december 29.
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