SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Információátadási Szabályzat

Szeged, 2018. június 25.
SZ-04/2017/2018

1

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 65. §-ában, valamint az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 146. és 151. §-ában,
foglaltakra figyelemmel a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az információátadás rendjére a
következő szabályzatot alkotja:

I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási
szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Szegedi Tudományegyetem

Adószám

15329815-2-06

2. Az információátadási szabályzat alapadatai
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes

2.1.

Egyedi

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
Verzió

Szegedi Tudományegyetem
Információátadási Szabályzat
v2

Kiadás dátuma

2017. 12. 15.

Hatályosság kezdete

2018. január 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. Az Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) szakterületei
(ügycsoportjai)
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2. § (1) bekezdése
alapján felsőfokú oktatási és tudományos kutatási tevékenység, művészeti alkotó tevékenység,
mint alaptevékenység folytatása.
Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési, közgyűjteményi,
egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: A felsőoktatási intézmény szolgáltató
szervezeti egységként nyilvános könyvtári tevékenységet végez, továbbá köznevelési, közművelődési,
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési tevékenységet folytat.

2. Az Egyetem konkrét szakterületei
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 109. § (1) bekezdésére figyelemmel az Egyetem 2018.
január 1-től az E-ügyintézési törvény szerinti informatikai együttműködésre köteles.
2.1.1.1. Az Nftv. alapján vezetett nyilvántartások
Az adatkezelés jogalapja az Nftv. 18. §-a, és 3. számú melléklete, valamint a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Nftv. vhr.). Adattartalmát az Nftv. 3. számú melléklete, valamint az Nftv.
vhr 6. számú melléklete alapján nyilvántartott ügy- és adatcsoportok képezik. Az adatkezelés az Nftv.
18. § (1) bekezdésében meghatározott célból történik.
A nyilvántartás alapadatai:
Az alkalmazottak adatai – Nftv. 3. számú melléklet I/A fejezete alapján.
a)
alkalmazott személyes adatai (név, születési adatok, állampolgárság, stb.),
b)
lakóhely, tartózkodási hely adatok,
c)
munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó
adatok,
d)
oktatói munka hallgatói véleményezésének adatai,
e)
habilitációs eljárás eredménye,
f)
az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.
A hallgatók adatai, Felvételi adatok – Nftv. 3. számú melléklet I/B. fejezete alapján
a)
a felvétellel összefüggő adatok (jelentkező személyes adatai, érettségi vizsga adatai
középiskola adatai, felvételi kérelem és felvételi eljárás adatai),
b)
hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (hallgató személyes adatai, hallgatói
jogviszony típusa, adatai, külföldi felsőoktatási résztanulmányok adatai, a képzés
során szerzett és elismert kredit adatok, hallgatói juttatások, munkavégzés stb. adatai),
c)
hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok,
d)
hallgató adóazonosító jele,

3

e)
f)
g)
h)
i)

az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok,
hallgató által fizetett díjak, térítések (kedvezmények, mentességek) adatai,
hallgató támogatásban, ellátásban részesülés adatai,
a hallgató tanulmányi támogatása érdekében kapott ösztöndíj adatai,
hallgatói kompetencia mérés adatai.

2.1.1.2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
alapján vezetett nyilvántartás
Közalkalmazotti alapnyilvántartás: vezetését a Kjt. 83/B. § (1) bekezdése rendeli el, az 5. számú
mellékletben meghatározott adattartalommal.
A nyilvántartás alapadatai:
A közalkalmazott adatai:
a)
személyes adatok
b)
a végzettségére, szakképzettségére vonatkozó adatok
c)
a korábbi jogviszonyára vonatkozó adatok,
d)
a közalkalmazotti jogviszony kezdete,
e)
állampolgársága,
f)
a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte,
g)
a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok,
h)
a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele,
i)
a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok (kezdete, jelenlegi besorolása,
vezetői beosztása, FEOR-száma stb.),
j)
címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai,
k)
a minősítések időpontja és tartalma,
l)
személyi juttatások,
m)
munkából való távollétének jogcíme és időtartama,
n)
a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott
idejű áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai,
o)
a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai.
2.1.1.3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) alapján
vezetett nyilvántartás
A Köznev. tv. 41. §-a alapján a köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat
vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai
adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról
összesített adatokat szolgáltatni. Az adatok a Köznev. tv.-ben meghatározott tartalommal és célból
tarthatók nyilván. (A köznevelési informatikai-rendszer (KIR) létrehozását a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendeli el. Az adatok
kezelésére e kormányrendeletben meghatározott célokból a Köznev tv. 44. §-a, valamint
kormányrendelet 4. §-a szerint meghatározott adattartalommal kerül sor. Az adatkezelés, adatátadás
korlátait a Köznev. tv. 44. § (6) és (9) bekezdése határozzák meg.)
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A nyilvántartás alapadatai:
Alkalmazottak (óraadók) adatai:
Az óraadó tanárok:
a) neve,
b) születési helye, ideje,
c) neme, állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
d) lakóhelye, tartózkodási helye,
e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatok,
f) oktatási azonosító száma
A gyermek, tanuló adatai:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár
esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
megnevezése, száma,
b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
dh) mérési azonosító,
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése,
vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,
f) az országos mérés-értékelés adatai
2.1.1.4. Az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény alapján vezetett nyilvántartás
A kórházinformatikai-rendszer létrehozását az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendeli el. Az adatok kezelésére e törvény 4.
§-a szerinti célokból kerül sor
2.1.1.5. Szakhatósági állásfoglalások
A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Regionális Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága
szakhatósági állásfoglalást ad ki a kutatási tervek megfelelőségéről az ÁNTSZ számára a 235/2009.
(X. 20.) Kormányrendelet 3. §-a alapján.
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2.1.1.6. Szerződéskötési kötelezettségek:
a) Az Egyetem, mint költségvetési szerv a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik, így az 5. § (1) bekezdés c) pont szerint a Kbt.-ben
meghatározott esetekben közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. A Kbt. 131. §-a alapján az
eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevővel szerződéskötési
kötelezettség keletkezik.
b) A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szerződéskötésre kötelezett a közfinanszírozott
egészségügyi ellátások költségeinek megtérítése és elszámolása vonatkozásában a Nemzeti
Egészségügyi Alapkezelő Központtal, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény szerint.
2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt
nyilvántartásokat.
Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás
leírása

Nyilvános
(Igen/Részbe
n/Nem)

Közzététel
helye

Közhiteles
(Igen/Részb
en/Nem)

A nyilvántartás A
nyilvántartás
együttműködő
tartalmának/céljának
szervnél használt leírása
megnevezése

FIRfelsőoktatási
intézménytörzs

FIRAlkalmazotti
személyi törzs

Az intézményre
vonatkozó adatok
(így különösen
fenntartójának neve,
székhelye, címe,
képviselője, stb.
adatai, rendszeres
támogatást biztosító
külföldi támogató
neve, székhelye,
képviselője, stb.)
nyilvántartására
szolgál.
Az adatkezelés az
Nftv. 18. § (1)
bekezdésében
meghatározott célból
történik.
Az Nftv. hatálya alá
tartozó intézmények
alkalmazotti
adatainak (így
különösen
a) az alkalmazott
személyes adatai,
lakóhelye,

Igen.

Egyetem
honlapja.

Igen.

Nem.
Az érintett
saját adatai
tekintetében
jogosult
betekinteni,
adatok
helyesbítését,

-

Igen.
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Jogszabály
i
hivatkozás
A
nyilvántartást
elrendelő
jogszabály
meghatározás
a
Nftv. törvény
3. számú
melléklet II/A
fejezet

2011. évi
CCIV.
törvény 3.
számú
melléklet
II/B. fejezet

tartózkodási helye,
c) munkaviszonyra,
közalkalmazotti
jogviszonyra,
megbízási
jogviszonyra
vonatkozó adatok d)
az adatokat igazoló
okiratok
azonosítására
szolgáló adatok
stb.) nyilvántartására
szolgál.

FIR-Hallgatói
személyi törzs

FIR-Felvételi
személyi törzs

Az adatkezelés az
Nftv. 18. § (1)
bekezdésében
meghatározott célból
történik.
A hallgatói
jogviszonnyal
kapcsolatos adatok
(így különösen a
hallgató személyes
adatai, a kiadott
oklevél,
bizonyítvány adatai,
a hallgatói
pályakövetéssel
kapcsolatos adatok,
az adatokat igazoló
okiratok
azonosítására
szolgáló adatok, a
hallgató által fizetett
díjak, illetve a
részére juttatott
támogatások,
ellátások, juttatások
adatai)
nyilvántartására
szolgál.
Az adatkezelés az
Nftv. 18. § (1)
bekezdésében
meghatározott célból
történik.
Az intézménybe
történő felvétellel
összefüggő adatok
(így különösen a
jelentkező
természetes
azonosító adatai,

törlését kérni.
Ez ingyenes
szolgáltatás.

Nem.
Az érintett
saját adatai
tekintetében
jogosult
betekinteni,
adatok
helyesbítését,
törlését kérni.
Ez ingyenes
szolgáltatás.

-

Igen.

Nftv. 3.
számú
melléklet
II/C. fejezet
és az Nftv.
vhr. 60. §
alapján

Nem.
Az érintett
saját adatai
tekintetében
jogosult
betekinteni,
adatok

-

Igen.

Nftv. 3.
számú
melléklet
II/D. fejezet
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KIRintézménytörzs

Alkalmazotti
nyilvántartás
(köznevelési
intézmények)

állampolgársága,
értesítési címe,
oktatási azonosítója)
nyilvántartására
szolgál.
A Köznev. tv.
hatálya alá tartozó
intézményre
vonatkozó adatok
(így különösen az
intézmény,
tagintézmény neve,
székhelye,
telephelye,
alapfeladatai,
elhelyezési feltételek
fenntartó adatai)
nyilvántartására
szolgál.

A Köznev. tv.,
valamint a Kjt.
alapján a köznevelési
intézményekben
foglalkoztatottak,
pedagógusok, óraadó
tanárok
foglalkoztatotti
jogviszonyával
összefüggő adatok
nyilvántartására
szolgál.
A köznevelési
intézmények az
alkalmazottak
személyes adatait
csak a
foglalkoztatással, a
juttatások,
kedvezmények,
kötelezettségek
megállapításával és
teljesítésével, az
állampolgári jogok
és kötelezettségek
teljesítésével
kapcsolatosan,
nemzetbiztonsági
okokból, a Köznev.
tv.-ben
meghatározott
nyilvántartások

helyesbítését,
törlését kérni.
Ez ingyenes
szolgáltatás.
Részben
nyilvános.
A
köznevelési
intézmény
OM
azonosítója,
hivatalos
neve, címe, a
képviselőjéne
k neve és
elérhetőségeit
bárki számára
térítésmentes
en
hozzáférhető
vé kell tenni.
Részben
nyilvános.
A Kjt.
rendelkezései
re
figyelemmel
a munkáltató
megnevezése,
a
közalkalmazo
tt neve,
továbbá a
besorolására
vonatkozó
adat
közérdekű,
ezeket az
adatokat a
közalkalmazo
tt előzetes
tudta és
beleegyezése
nélkül
nyilvánosságr
a lehet hozni.
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KIR
honlapja

Igen

A Köznev. tv.
41. §, 44.§-a,
a 229/2012.
(VIII. 28.)
Korm.
rendelet

Nem

A Köznev. tv.
41. §-a.

kezelése céljából, a
célnak megfelelő
mértékben, célhoz
kötötten kezelhetik.
tanulók
nyilvántartása
(köznevelési
intézmények)

A Köznev. tv.
alapján a köznevelési
intézményekben
tanulmányokat
folytató tanulók
tanulói
jogviszonyával
összefüggő adatok
(így különösen a
tanuló személyes
adatai, a tanulói
jogviszony adatai)
nyilvántartására
szolgál.

Nem

közalkalmazotti
nyilvántartás

A közalkalmazottak
jogviszonya
szempontjából
lényeges adatok (így
különösen
a
közalkalmazott
egyes
személyes
adatai,
a
képzettségére
vonatkozó, valamint
a korábbi és jelenlegi
jogviszonyával
összefüggő lényeges
adatai)
nyilvántartására
szolgál. Vezetése a
Kjt.-ben
meghatározottak
szerint
a
foglalkoztatás,
a
munkáltatói
jogok
gyakorlása
célból
történik.
Az intézmény
betegellátási
tevékenységével
összefüggő
nyilvántartási és
jelentési
kötelezettségeket
támogató
informatikai
rendszer.
Fő célja a betegek
egészségügyi

Részben
nyilvános.
A munkáltató
megnevezése,
a
közalkalmazo
tt neve,
továbbá a
besorolására
vonatkozó
adat
közérdekű,
ezeket az
adatokat a
közalkalmazo
tt előzetes
tudta és
beleegyezése
nélkül
nyilvánosságr
a lehet hozni.

kórházinformati
kai-rendszer
(eMedSolution)

nem
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-

Nem

A Köznev. tv.
41.§-a.

Nem

Kjt. 83/B. §
(1) bekezdés,
az 5. számú
melléklet.

Nem

Az
egészségügyi
és a hozzájuk
tartozó
személyes
adatok
kezeléséről és
védelméről
szóló 1997.
évi XLVII.
törvény
(28. § -

32/A.§)

adatainak
nyilvántartása, az
állapotváltozások
követése, de emellett
még a gyógykezelés
minőségének
javítása, szakképzés,
oktatás, tudományos
kutatás,
szabálysértések,
bűncselekmények
megelőzése és
kivizsgálása,
pénzügyi elszámolás
stb.

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.

Közhiteles adat
rövid, köznapi
neve

a) Név, nem,
születési név,
születési hely és
idő, anyja neve,
állampolgárság,
azonosító szám
b) lakóhely,
tartózkodási hely,
értesítési cím.
c) munkaviszonyra,
közalkalmazotti
jogviszonyra,
megbízási
jogviszonyra
vonatkozó adatok:
ca) a munkáltató
megnevezése,
jelölve a további
jogviszony,
cb) végzettségi
szint,
szakképzettség,
szakképesítés,
idegen nyelvtudás,

Közhitel
es adat
jogszabá
lyi
megneve
zése,
értelmez
ése
Nftv. 3.
számú
melléklet
I/A. Az
alkalmaz
ottak
adatai

Nyilváno
s (I/N)

N

Átadható (I/N)

A cm) pontban jelölt
adatok kivételével
átadhatók, továbbíthatók:
- a fenntartónak
valamennyi adat, a
fenntartói jogok
gyakorlásához szükséges
mértékben,
- a társadalombiztosítási
illetmény és munkabér,
más juttatás
kifizetőhelyének, minden
olyan adat, amely a
munkabér, illetmény, más
juttatás megállapításához
szükséges,
- a felsőoktatási
információs rendszer
működéséért felelős
valamennyi szervnek
minden olyan adat, melyet
az Nftv. szerint a
felsőoktatási információs
rendszer kezelhet.
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Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/
Automatik
us)

Melyik
nyilvántartásb
an szerepel

Egyszerű.

FIRalkalmazotti
személyi törzs

tudományos
fokozat
cc) munkában
töltött idő,
közalkalmazotti
jogviszonyba
beszámítható idő,
besorolással
kapcsolatos adatok
cd) kitüntetés,
díjak, más
elismerések
ce) munkakör,
vezetői megbízás,
munkakörbe nem
tartozó feladatra
megbízás
cf) munkavégzés
ideje, túlmunka
ideje, munkabér,
illetmény, ezeket
terhelő tartozás és
annak jogosultja
cg) szabadság,
kiadott szabadság
ch) az alkalmazott
részére történt
kifizetések és
jogcímei
ci) adott juttatások
és azok jogcímei
cj) alkalmazott
munkáltatóval
szemben fennálló
tartozásai, azok
jogcímei
ck) kutatói
tevékenység,
tudományos
munka, művészeti
alkotói
tevékenység, azok
eredményei a
doktori képzésben
és doktori
fokozatszerzési
eljárásban oktatói,
kutatói minőségben
történő részvételi
adatok
cl) az oktató
nyilatkozata arról,
hogy az Nftv.26. §
(3) bekezdése
szerint melyik

- a MAB-nak minden
olyan adat, mely ahhoz
szükséges, hogy
megállapíthassa a
felsőoktatási intézmény
működéséhez szükséges
feltételek meglétét,
- a bíróságnak,
rendőrségnek,
ügyészségnek, bírósági
végrehajtónak,
államigazgatási szervnek
a konkrét ügy
eldöntéséhez szükséges
adatok,
- a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések
ellenőrzésére
jogosultaknak a
foglalkoztatással
összefüggő adatok,
- a nemzetbiztonsági
szolgálatnak a
nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvényben
meghatározott feladatok
ellátásához szükséges
valamennyi adat,
- az oktatói munka
hallgatói véleményezése
eredményeit a
felsőoktatási
intézménnyel hallgatói,
illetve foglalkoztatási
jogviszonyban állók
számára az intézményi
szabályzatban
meghatározott módon.
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felsőoktatási
intézményben lehet
őt figyelembe
venni.
cm) megbízási
jogviszonyban
foglalkoztatás
esetén nyilatkozat a
kizáró okok fenn
nem állásáról
a) d) az oktatói munka
hallgatói
véleményezésének
eredménye
b) e) habilitációs
eljárás eredménye
c) f) az adatokat
igazoló okiratok
azonosítására
szolgáló adatok
a) felvétellel
összefüggő adatok:
aa) jelentkező neve,
születési neve,
születési helye és
idő, anyja neve,
állampolgárság,
lakóhely,
tartózkodási hely,
értesítési cím,
telefonszám, nem
magyar állampolgár
esetén a
tartózkodás
jogcíme és a
tartózkodásra
jogosító okirat
megnevezése,
száma,
ab) az érettségi
vizsga adatai
ac) a középiskola
adatai
ad) a felvételi
kérelem
elbírálásához
szükséges adatok,
ae) a felvételi
eljárás adatai, a
felvételi azonosító
af) az Nftv.48/D. §
szerinti nyilatkozat
azonosító száma.

Nftv. 3.
számú
melléklet
I/B. A
hallgatók
adatai

N

az adatok továbbíthatók:
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
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egyszerű

FIR-Hallgatói
személyi törzs,
FIR-Felvételi
személyi törzs

b)a hallgatói
jogviszonnyal
összefüggő adatok:
ba) a hallgató neve,
születési neve,
születési helye és
idő, anyja neve,
állampolgárság,
lakóhely,
tartózkodási hely,
értesítési cím,
telefonszám,
elektronikus
levélcíme, nem
magyar állampolgár
esetén a
tartózkodás
jogcíme és a
tartózkodásra
jogosító okirat
megnevezése,
száma,
bb) hallgatói
jogviszony típusa,
keletkezésének és
megszűnésének
időpontja és módja,
a hallgató által
folytatott képzés
megnevezése,
állami
támogatottsága és
munkarendje, a
képzés
befejezésének
várható időpontja, a
hallgató
tanulmányainak
értékelése,
vizsgaadatok,
megkezdett
félévek, igénybe
vett támogatási idő,
a hallgatói
jogviszony
szünetelésének
ideje.
bc) külföldi
felsőoktatási
résztanulmányok
helye, ideje
bd) a képzés során
megszerzett és
elismert kreditek,
beszámított

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
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tanulmányok,
be) a hallgatói
juttatások adatai, a
juttatásokra való
jogosultság
elbírálásához
szükséges adatok
(szociális helyzet,
szülők adatai,
tartásra vonatkozó
adatok),
bf)a hallgatói
munkavégzés
adatai
bg) a hallgatói
fegyelmi és
kártérítési ügyekkel
kapcsolatos adatok
bh)
fogyatékossággal
élőket megillető
különleges
bánásmód
elbírálásához
szükséges adatok
bi) hallgatói
balesetekre
vonatkozó adatok
bj) a hallgató
diákigazolványának
sorszáma, törzslap
azonosító száma,
bk) a hallgató
azonosító jele,
társadalombiztosítá
si azonosító jele,
bl) szakmai
gyakorlat
teljesítésére,
abszolutóriumra, a
záróvizsgára,
doktori védésre, a
nyelvvizsgára,
oklevélre, oklevél
mellékletre
vonatkozó adatok,
bm ) a hallgatói
jogviszonyból
adódó jogok és
kötelezettségek
teljesítéséhez
szükséges adatok.

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.

c) hallgatói
pályakövetéssel
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kapcsolatos adatok,
d) hallgató
adóazonosító jele,
e) az adatokat
igazoló okiratok
azonosítására
szolgáló adatok
f) hallgató által
fizetett díjak,
térítések –
kapcsolódó
részletfizetési
kedvezmény,
halasztás,
mentesség - adatai,
g) hallgatói
támogatásban,
gyermekgondozást
segítő ellátásban,
gyermekgondozási
díjban, rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásban,
lakhatási
támogatásban
részesülés esetén e
támogatások adatai,
h) hallgató
tanulmányai
támogatása
érdekében, a
hallgató
jogviszonyára
tekintettel – az
Nftv. 85. § (1) és
(2) bekezdései
alapján a Kormány
által rendelettel
alapított –
folyósított ösztöndíj
adatai,
i) hallgatói
kompetenciamérésr
e, annak
eredményére
vonatkozó adatok.
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2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem
minősülő adatait.

Adat rövid,
köznapi neve

Adat
jogszabá
lyi
megneve
zése,
értelmez
ése

Első
dlege
s/Má
sodla
gos

Másodl
agos
esetén
az
elsődleg
es
forrás
jelölése

Nyilván
os (I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás
módja
(Egyszerű/
Automatik
us)

Az adat
tartalmának leírása

I. A
közalkalmazott
neve (leánykori
neve); születési
helye, ideje; anyja
neve; TAJ száma,
adóazonosító jele;
lakóhelye,
tartózkodási hely,
telefonszáma;
családi állapota;
gyermekeinek
születési ideje;
egyéb eltartottak
száma, az eltartás
kezdete;
II. A
közalkalmazott
legmagasabb
iskolai végzettsége
(több végzettség
esetén
valamennyi);
szakképzettsége(i)
; iskolarendszeren
kívüli oktatás
keretében szerzett
szakképesítése(i),
valamint
meghatározott

Kjt. 5.
számú
melléklet
közalkal
mazotti
alapnyilv
ántartás
adatköre

elsőd
leges

-

A
közalkal
mazott
neve,
továbbá
a
besorolá
sára
vonatko
zó adat
közérde
kű,
ezeket
az
adatokat
a
közalkal
mazott
előzetes
tudta és
beleegy
ezése
nélkül
nyilváno
sságra
lehet
hozni.
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Átadhatók,
továbbíthat
ók:
-a
fenntartóna
k
valamennyi
adat, a
fenntartói
jogok
gyakorlásá
hoz
szükséges
mértékben,
-a
társadalom
biztosítási
illetmény
és
munkabér,
más juttatás
kifizetőhely
ének,
minden
olyan adat,
amely a
munkabér,
illetmény,
más juttatás
megállapítá

egyszerű

Melyik
nyilvánt
artásba
n
szerepel

itt a
2.1.2.
pont 1.
oszlopáb
an
megadot
t
megneve
zést
kérjük
szerepelt
etni
közalkal
mazotti
alapnyil
vántartás

munkakör
betöltésére
jogosító okiratok
adatai;
tudományos
fokozata;
idegennyelvismerete;
III. A
közalkalmazott
korábbi, 87/A. §
(1) és (3)
bekezdése szerinti
jogviszonyban
töltött
időtartamainak
megnevezése; a
munkahely
megnevezése; a
megszűnés módja,
időpontja;
IV. A
közalkalmazott
közalkalmazotti
jogviszonya
kezdete;
állampolgársága; a
bűnügyi
nyilvántartó szerv
által kiállított
hatósági
bizonyítvány
száma, kelte; a
jubileumi jutalom
és a végkielégítés
mértéke
kiszámításának
alapjául szolgáló
időtartamok;
V. A
közalkalmazottat
foglalkoztató
szerv neve,
székhelye,
statisztikai
számjele; e
szervnél a
jogviszony
kezdete; a
közalkalmazott
jelenlegi
besorolása,
besorolásának
időpontja, vezetői
beosztása, FEOR-

sához
szükséges,
-a
bíróságnak,
rendőrségn
ek,
ügyészségn
ek, bírósági
végrehajtón
ak,
államigazg
atási
szervnek a
konkrét ügy
eldöntéséhe
z szükséges
adatok,
-a
munkavégz
ésre
vonatkozó
rendelkezés
ek
ellenőrzésé
re
jogosultakn
ak a
foglalkoztat
ással
összefüggő
adatok,
-a
nemzetbizt
onsági
szolgálatna
ka
nemzetbizt
onsági
szolgálatok
ról szóló
1995. évi
CXXV.
törvényben
meghatároz
ott
feladatok
ellátásához
szükséges
valamennyi
adat.
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száma;
címadományozás,
jutalmazás,
kitüntetés adatai; a
minősítések
időpontja és
tartalma;
VI. A
közalkalmazott
személyi
juttatások;
VII. A
közalkalmazott a
közalkalmazott
munkából való
távollétének
jogcíme és
időtartama;
VIII. A
közalkalmazotti
jogviszony
megszűnésének,
valamint a
végleges és a
határozott idejű
áthelyezés
időpontja, módja,
a végkielégítés
adatai;
IX. A
közalkalmazott
munkavégzésére
irányuló egyéb
jogviszonyával
összefüggő adatai
Az óraadó
tanárok:
a) neve,
b) születési helye,
ideje,
c) neme,
állampolgársága,
nem magyar
állampolgár esetén
a Magyarország
területén való
tartózkodás
jogcíme és a
tartózkodásra
jogosító okirat
megnevezése,
száma,
d) lakóhelye,
tartózkodási helye,
e) végzettségével,

Köznev.
tv. 41. §
az
óraadó
tanárok
adatai.

Az adatok a
Köznev.
tv.-ben
meghatároz
ottak
szerint, a
személyes
adatok
védelmére
vonatkozó
célhoz
kötöttség
megtartásá
val továbbíthat
ók a
fenntartóna
k, a
kifizetőhely
nek, a
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egyszerű

alkalmaz
otti
nyilvánt
artás
(közneve
lési
intézmén
yek)

szakképzettségéve
l kapcsolatos
adatok,
f) oktatási
azonosító száma.

bíróságnak,
rendőrségn
ek,
ügyészségn
ek, a
köznevelés
sel
összefüggő
igazgatási
tevékenysé
get végző
közigazgatá
si szervnek,
a
munkavégz
ésre
vonatkozó
rendelkezés
ek
ellenőrzésé
re
jogosultakn
ak, a
nemzetbizt
onsági
szolgálatna
k.
A 63. § (3)
bekezdéséb
en
meghatároz
ott
pedagógusi
gazolványr
a
jogosultak
esetében a
pedagógusi
gazolvány
kiállításáho
z szükséges
valamennyi
adat a KIR
adatkezelőj
e, a
pedagógusi
gazolvány
elkészítésé
ben
közreműkö
dők részére
továbbíthat
ó.
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a) a gyermek,
tanuló neve,
születési helye és
ideje, neme,
állampolgársága,
lakóhelyének,
tartózkodási
helyének címe,
társadalombiztosít
ási azonosító jele,
nem magyar
állampolgár esetén
a Magyarország
területén való
tartózkodás
jogcíme és a
tartózkodásra
jogosító okirat
megnevezése,
száma,
b) szülője,
törvényes
képviselője neve,
lakóhelye,
tartózkodási helye,
telefonszáma,
c) a gyermek
óvodai
fejlődésével
kapcsolatos
adatok,
d) a gyermek
óvodai
jogviszonyával, a
tanuló tanulói
jogviszonyával
kapcsolatos adatok
da) felvételivel
kapcsolatos
adatok,
db) az a
köznevelési
alapfeladat,
amelyre a
jogviszony
irányul,
dc) jogviszony
szünetelésével,
megszűnésével
kapcsolatos
adatok,
dd) a gyermek,
tanuló
mulasztásával
kapcsolatos

Köznev.
tv. 41. §
a tanulók
adatai

1. A
Köznev. tv.
alapján a
gyermek,
tanuló
adatai
közül
a) a neve,
születési
helye és
ideje,
lakóhelye,
tartózkodás
i helye,
szülője
neve,
törvényes
képviselője
neve,
szülője,
törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodás
i helye és
telefonszá
ma,
jogviszony
a kezdete,
szünetelésé
nek ideje,
megszűnés
e,
magántanul
ói
jogállása,
mulasztásai
nak száma
a
tartózkodás
ának
megállapítá
sa, a
tanítási
napon a
tanítási
órától vagy
az iskola
által
szervezett
kötelező
foglalkozás
tól való
távolmarad
ás

20

egyszerű

tanulók
nyilvánt
artása
(közneve
lési
intézmén
yek)

jogszerűség
ének
ellenőrzése
és a tanuló
szülőjével,
törvényes
képviselőjé
vel való
kapcsolatfe
lvétel
céljából, a
jogviszony
a
fennállásáv
al, a
tanköteleze
ttség
teljesítésév
el
összefüggé
sben a
fenntartó,
bíróság,
rendőrség,
ügyészség,
települési
önkormány
zat
jegyzője,
közigazgatá
si szerv,
nemzetbizt
onsági
szolgálat
részére,
b) óvodai,
iskolai
felvételével
,
átvételével
kapcsolatos
adatai az
érintett
óvodához,
iskolához,
felsőoktatás
i
intézményb
e történő
felvétellel
kapcsolatos
an az
érintett
felsőoktatás
i

adatok,
de) kiemelt
figyelmet igénylő
gyermekre,
tanulóra
vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és
gyermekbalesetre
vonatkozó adatok,
dg) a gyermek,
tanuló oktatási
azonosító száma,
dh) mérési
azonosító,
e) a tanulói
jogviszonnyal
kapcsolatos
adatok:
ea) a magántanulói
jogállással
kapcsolatos
adatok,
eb) a tanuló
magatartásának,
szorgalmának és
tudásának
értékelése és
minősítése,
vizsgaadatok,
ec) felnőttoktatás
esetében az
oktatás
munkarendjével
kapcsolatos
adatok,
ed) a tanulói
fegyelmi és
kártérítési
ügyekkel
kapcsolatos
adatok,
ee) a tanuló
diákigazolványána
k sorszáma,
ef) a
tankönyvellátással
kapcsolatos
adatok,
eg)
évfolyamismétlésr
e vonatkozó
adatok,
eh) a tanulói
jogviszony
megszűnésének
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időpontja és oka,
f) az országos
mérés-értékelés
adatai.

intézményh
ez,
c) a neve,
születési
helye és
ideje,
lakóhelye,
tartózkodás
i helye,
társadalom
biztosítási
azonosító
jele,
szülője,
törvényes
képviselője
neve,
szülője,
törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodás
i helye és
telefonszá
ma, az
óvodai,
iskolai
egészségüg
yi
dokumentá
ció, a
tanuló- és
gyermekbal
esetre
vonatkozó
adatok az
egészségi
állapotának
megállapítá
sa céljából
az
egészségüg
yi, iskolaegészségüg
yi feladatot
ellátó
intézményn
ek,
d) a neve,
születési
helye és
ideje,
lakóhelye,
tartózkodás
i helye,
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szülője,
törvényes
képviselője
neve,
szülője,
törvényes
képviselője
lakóhelye,
tartózkodás
i helye és
telefonszá
ma, a
gyermek,
tanuló
mulasztásá
val
kapcsolatos
adatok, a
kiemelt
figyelmet
igénylő
gyermekre,
tanulóra
vonatkozó
adatok a
veszélyezte
tettségének
feltárása,
megszüntet
ése céljából
a
családvédel
emmel
foglalkozó
intézményn
ek,
szervezetne
k,
gyermekés
ifjúságvéde
lemmel
foglalkozó
szervezetne
k,
intézményn
ek,
e) az
igényjogos
ultság
elbírálásáh
oz és
igazolásáho
z szükséges
adatai az
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igénybe
vehető
állami
támogatás
igénylése
céljából a
fenntartó
részére,
f) a számla
kiállításáho
z szükséges
adatai a
tankönyvfo
rgalmazókh
oz,
g) az állami
vizsgája
alapján
kiadott
bizonyítván
yainak
adatai a
bizonyítván
yokat
nyilvántart
ó
szervezetne
ka
bizonyítván
yok
nyilvántartá
sa céljából,
továbbá a
nyilvántart
ó
szervezettől
a felsőfokú
felvételi
kérelmeket
nyilvántart
ó
szervezethe
z,
h) a
Magyar
Honvédség
központi
személyügy
i szerve
részére a
honvédele
mért felelős
miniszter
által
fenntartott
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köznevelési
intézményb
en tanuló
honvéd
altisztjelöltek
adatai
közül az
őket
megillető
jogok
gyakorlása
és
kötelezettsé
gek
teljesítése
céljából a
Köznev tv.
41. § (4)
bekezdés d)
és e) pontja
szerinti
adat,
i) a
szakképzés
ről szóló
törvény 46.
§ (1a)
bekezdéséb
en
meghatároz
ott igazolás
kiállítása és
a
tanulószerz
ődés
megkötésén
ek
elősegítése
céljából a
szakképzés
ről szóló
törvény 87.
§-ában
meghatároz
ott adat a
területileg
illetékes
gazdasági
kamara
részére
továbbíthat
ó.
2. A
gyermek, a
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tanuló
a) sajátos
nevelési
igényére,
beilleszked
ési
zavarára,
tanulási
nehézségér
e,
magatartási
rendellenes
ségére
vonatkozó
adatai a
pedagógiai
szakszolgál
at
intézménye
i és a
nevelésioktatási
intézménye
k egymás
között,
b) óvodai
fejlődéséve
l, valamint
az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettségév
el
kapcsolatos
adatai a
szülőnek, a
pedagógiai
szakszolgál
at
intézménye
inek, az
iskolának,
c)
magatartása
, szorgalma
és tudása
értékelésév
el
kapcsolatos
adatai az
érintett
osztályon
belül, a
nevelőtestü
leten belül,
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a szülőnek,
a
vizsgabizot
tságnak, a
gyakorlati
képzés
szervezőjén
ek, a
tanulószerz
ődés
alanyainak
vagy ha az
értékelés
nem az
iskolában
történik, az
iskolának,
iskolaváltás
esetén az új
iskolának, a
szakmai
ellenőrzés
végzőjének,
d)
diákigazolv
ánya
kiállításáho
z szükséges
valamennyi
adata a KIR
adatkezelőj
e, a
diákigazolv
ány
elkészítésé
ben
közreműkö
dők részére
továbbíthat
ó.
2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Az együttműködő szerv által a 2.1. fejezetben ismertetett információk, adatok elektronikus úton való
átadási formáját, technikai, technológiai megoldását felső szinten bemutató, összefoglaló fejezet.
a) Az 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 együttműködő szervek tájékoztatására szolgáló honlap elkülönül az ügyfelek
tájékoztatására szolgáló honlaptól.
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c) Az Egyetem és az együttműködő szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartására szolgáló
elérhetőség a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím.
d) Az Egyetem az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás során biztosítja a küldeményben
foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus azonosíthatóságát, a küldemény
sértetlenségét, a küldemény kézbesítésének igazolását, a kézbesítés időpontjának
megállapíthatóságát.
e) Az Egyetem az a) pontban meghatározott kapcsolattartást a közzétett, a jelen szabályzatban
megjelölt, biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés
útján teljesíti. A küldemény az elküldést követő munkanapon minősül kézbesítettnek.
f) Automatikus információátadást az Egyetem nem teljesít, ezen információ átadási körbe tartozó
adatot nem kezel.
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A fejezet kitöltése során kérjük, legyenek figyelemmel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakra.
2018. január 1-jéig az Egyetem nem teljesít elektronikus információátadási felületen adatátadást.
Információátadás 2017. évben papír alapon, egyszerű módon, esemény alapú gyakorisággal történik. A
táblázat az információátadási felületek 2018. január 1-jétől kezdődően tervezett általános adatait
tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

Együttműködés
formája

Gyakoriság

Nyilvános/
Nem
nyilvános

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

 egyszerű,
 automatikus

 real-time,
 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),
 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő



FIR adatátadás

egyszerű

szakaszos

nyilvános

eMedSolution

egyszerű

szakaszos

nem

Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


Az 1997. évi XLVII.
törvényben
meghatározott módon
átadott betegadatok az
orvosi titoktartás körébe
tartoznak.

Az információátadási felület azonosítójára hivatkozva kell megadni a 2.1.5.2. fejezetben az egyes
információátadási felületek részletes adatait
2.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása
A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános
Az 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott módon átadott betegadatok az orvosi titoktartás
körébe tartoznak.
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2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre,
leírása
A 2.1.3., valamint a 2.1.4. pontban feltüntetett adatok típusa szöveges, és az egyes adatokra az Nftv.ben meghatározott korlátokkal kötelezően átadandó adatoknak minősülnek.
Az egészségügyi nyilvántartásból átadható adatok:
Leíró adat
(adatmező)
megnevezése
Az adat- és
iratmegnevezések
jegyzékében foglalt
megnevezés
szerint, minden
egyes leíró adatra
vonatkozóan

Nemzeti
Rákregiszterbe
jelentendő adatok a
24/1999. (VII. 6.)
EüM rendelet
szerint
A betegellátó
azonosítása:
A beteget ellátó
orvos
(kezelőorvos)
azonosítója
(pecsétszáma)
A munkahely
(intézmény,
osztály, rendelés)
neve, címe,
azonosítója

Adat típusa
 szöveges
 numerikus
egész
 numerikus valós
 dátum
 időpont
 dátum és
időpont
 logikai
szöveges

Adat
hossza

Adat
formátuma

releváns
adattípus
esetén
kitöltendő

adatátadás
szempontjából
releváns esetben
kitöltendő

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

Egyéb tartalmi,
kezelési
információk
értelmezési
tartomány
meghatározása,
értékkészlet
alapú adat stb.

Kizárólag a
Nemzeti
Rákregiszter
adatkezelői
ismerhetik meg.

A beteg
azonosítása:
A beteg neve,
anyja neve,
születési neve
A beteg
lakóhelyének
irányítószáma,
címe
A beteg neme
A beteg
Társadalombiztosít
ási Azonosító Jele
A beteg születési
ideje
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A beteg
törzsszáma/naplósz
áma az ellátó
intézménynél
A betegellátás
(vizsgálat/kezelés)
befejezésének ideje
(év-hó-nap)
A daganatos
betegség
azonosítása:
A daganatos
betegség
felfedezésének
ideje (ha ismert)
A daganat BNO-10
II. Daganatok
fejezete szerinti
klinikai
diagnózisának
kódja
A daganat
oldalisága (1-4
kód, ld. útmutató)
A daganat
kiterjedése (1-6
kód, ld. útmutató)
A daganat TNM
besorolása (a külön
szabályként
meghatározott
TNM verzió
szerint)
A daganat
morfológiai kódja
a BNO-10
„Daganatok
Morfológiája”
fejezete szerint
A diagnózist
alátámasztó
legmagasabb
értékű vizsgálat (19 kód, ld.
útmutató)
A daganatellenes
kezelés (műtét,
sugár,
gyógyszeres)
OENO
beavatkozási kódja
A beteg státusa a
kezelés végén (1-4
kód, WHO vagy
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RECIST szerint,
ld. útmutató)
A beteg további
sorsa (1-5 kód, ld.
útmutató)
A beteg halála
esetén:
A halál ideje
A halál közvetlen
oka
A halálhoz vezető
alapbetegség BNO10 szerinti klinikai
diagnózisának
kódja.
Veleszületett
rendellenességek
nyilvántartásába
történő jelentés a
24/2014. (III. 20.)
EMMI rendelet
szerint:

szöveges

Kizárólag a
Veleszületett
Rendellenessége
k Országos
Nyilvántartása
ismerheti meg.

Az érintett
személyazonosító
és egészségügyi
adatai:
Név, TAJ szám,
Születés/ vetélés/
várandósságmegszakítás ideje
(év, hónap, nap)
Esetleges
elhalálozás dátuma
(év, hónap, nap)
Nem (fiú, lány,
ismeretlen)
Születés
számossága (egyes,
kettes, hármas,
négyes, ötös iker)
Születési súly (g)
Várandósság
kimenetele (élve
születés, halva
születés, spontán
vetélés, prenatális
diagnózis miatti
várandósságmegszakítás,
prenatálisan
felismert, de meg
nem szakított
várandósság)
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Várandóssági hét
(születéskor,
elhaláskor)
Rendellenesség
diagnosztizálásána
k dátuma (év,
hónap, nap,
betöltött
várandóssági hét)
Anya adatai Anya
születési neve
Anya TAJ száma
Törvényes
képviselő lakcíme
(irányítószám,
település
megnevezése, utca,
házszám)
Anya tartózkodási
helye várandósság
idején
(irányítószám,
település
megnevezése, utca,
házszám) Anya
születési dátuma
(év, hónap, nap)
Anya életkora a
várandósság alatt
(éves) Korábbi
várandósságok
száma LMP (év,
hónap, nap)
Rendellenesség
adatai
Rendellenesség
BNO kódja és
megnevezése (max
10)
Oldalisága
(jobboldali,
baloldali, két oldalt
érintő) Szindróma
megnevezése
McKusick Kód
ORPHA kód
Diagnózis dátuma
(év, hónap, nap)
Prenatális
diagnosztizálás
módja
Prenatális
diagnosztizálás
ideje (év, hónap,
nap) Első pozitív
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prenatális
diagnózis ideje (év,
hónap, nap)
AFP eredmény
(MOM)
Kromoszómavizsg
álat történt-e (igen,
nem)
Karyotipizálás
eredménye
Végzett vagy
tervezett sebészeti
beavatkozás ideje
(év, hónap, nap)
Kóroki adatok
Alkalmaztak-e
valamilyen
asszisztált
reprodukciós
technikát (igen,
nem) ha igen,
annak
megnevezése
Anya foglalkozása
a fogamzás
időszakában
Várandósságot
megelőző 3
hónapban anyai
betegség/ek
Várandósság alatti
anyai betegség
Korábbi
várandósságok
száma
Kimenetele (élve
születés, halva
születés, spontán
vetélés, prenatális
diagnózis miatti
várandósság
megszakítás,
prenatálisan
felismert, de meg
nem szakított
várandósság)
Folsav bevitel, ha
igen, mennyisége
(mg)
Gyógyszerhasznála
t várandósság alatt
(neve, adagja)
Vérrokonság
Az érintett
testvére(i)
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rendellenessége(i)
(igen, nem) ha
igen, típusa
Anya családjában
veleszületett
rendellenesség,
típusa
Apa családjában
veleszületett
rendellenesség,
típusa
Ikertestvér adatai
Ha van
ikertestvére:
ikertestvér neme
Zygozitás
Az ikertestvér
várandóssági
kimenetele
Rendellenesség
előfordulása,
megnevezése
Bejelentő adatai
Bejelentő orvos
neve
Pecsétszáma
Bejelentő
intézmény
Osztály neve
Bejelentő
intézmény címe
(irányítószám,
település, utca,
házszám)
E-mail címe
Az adat-és iratmegnevezések jegyzéke felmenő rendszerben készülő elektronikus jegyzék, amely az
informatikai együttműködés szempontjából jelentőséggel bíró információk körét, valamint azok
megnevezését tartalmazza.
Az adat- és iratmegnevezések jegyzékének kiinduló adattartalmát a Felügyelet a központi
címregiszter, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, az ingatlan-nyilvántartás,
az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás és az egészségbiztosítási nyilvántartás adatai alapján
állapítja meg.
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2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
Automatikus adatátadást az Egyetem nem teljesít.
Az Egyetem és az együttműködő szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartására szolgáló
elérhetőség a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím. 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. Az elektronikus kapcsolattartást az Egyetem a közzétett,
biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés útján teljesíti. A
küldemény az elküldést követő munkanapon minősül kézbesítettnek.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
Az Egyetem által működtetett informatikai rendszer rendelkezésre állási értéke 98%.
A rendelkezésre állási értéket éves (365 napos) bázison kell meghatározni (azaz, a rendelkezési állási
érték teljesül, ha egy naptári évben a nyilvántartás elérhetetlenségének ideje kevesebb mint 7,3 nap).
A tervezett karbantartás miatti elérhetetlenségről az Egyetem honlapján (http://www.u-szeged.hu) a
karbantartás megkezdését megelőző 72 órával hivatalos tájékoztató kerül elhelyezésre, amely a
tervezett karbantartás tényét, és a várható üzemszüneti időt tartalmazza.
Az Egyetem előre nem látható üzemszünet (üzemzavar) esetén haladéktalanul, de legalább az
üzemzavar észlelését követő 6 órán belül tájékoztatást helyez el honlapján, valamint az üzemzavar
elhárítását követően újabb tájékoztatóban jelzi a szolgáltatás újraindításának megtörténtét.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az átvehető információk hitelességét biztosítja, hogy
 a nem együttműködő szervektől származó információk beszerzésekor azok közhiteles
nyilvántartásokban szereplő adatokkal összevetésre kerülnek,
 az együttműködő szervektől történő információátvétel esetén a hitelességet vélelmezni
kell,
 a vezetett nyilvántartások adattartalma időszakosan – bejelentések, vagy észlelés
alapján – felülvizsgálatra, ellenőrzésre kerül.
A nyilvántartásokban szereplő adatok tisztítása folyamatos, azokat az SZTE egységei folyamatosan
ellenőrzik.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
Az Egyetem - mint elsődleges információforrás - az információ megváltozása esetén információátadást
kezdeményez annál az együttműködő szervnél, amely tőle az információt jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásába vette át.
2.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása
Egyszerű adatátadás, az Egyetem nem tartozik az automatikus információátadásra köteles
együttműködő szervek körébe a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 150. § rendelkezései értelmében.
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2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
Az Egyetem információátadási szabályzatát a módosításra okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül, de legkésőbb a Szenátus soron következő ülésének időpontjában módosítja a
szabályzat megalkotásával azonos eljárásban. A módosítás tényét – a módosítás hatályba lépését
megelőzően legalább 15 nappal a kapcsolattartásra szolgáló honlapon közzéteszi és megküldi az
Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. Az információátadási szabályzat módosítása legkorábban a
közzétételét követő 15. napon lép hatályba.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszűntetetésének rendje
A szabályzat megszűnésének tényét annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal közzé kell
tenni és meg kell küldeni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. A szolgáltatás megszüntetésének
tényét az Egyetem 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.

III.

Hatályba léptető rendelkezések

A jelen Szabályzat 2018. év július hó 01. napján lép hatályba. A Szabályzat 1. mellékletét képezi a
Szabályzat hatálybalépésének napján hatályos Adat- és Iratmegnevezések Jegyzékének kivonata,
amelynek mindenkor hatályos változata a https://euf.gov.hu linken érhető el.
Jelen Szabályzatot a Szenátus 2017. év december hó 18. napján hozott SZ-50-IV/2017/2018. (XII.18.)
számú határozatával elfogadta azzal, hogy a határozat érvényességének feltétele az Elektronikus
Ügyintézési Felügyelet szabályzat kiadásával kapcsolatos egyetértő nyilatkozata..
Jelen Szabályzat szövege az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által véleményezett, pontosító
javaslataival kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt szöveg, amelynek elfogadását a Szenátus 2018.
év június hó 25. napján megerősítette.
A Szabályzat a következő linken érhető el folyamatosan: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok.

Szeged, 2018. június 25.

dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
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1. melléklet
ADATMEGNEVEZÉSEK JEGYZÉKE
Adat neve

Címadatok

Cím
Országnév
Megye neve
Település neve
Postai irányítószám

Településrésznév

Kerület megjelölése

Közterület név

Adat definíciója

A KCR által tartalmazott címelemek és a
következőkben felsorolt adatok összessége:
a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási
azonosító kódot, a 8. § (4a) bekezdésben foglalt eset
kivételével,
b) a címkezelési döntés számát,
c) valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító
kódot,
d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy
közterület megjelölését szolgálják.
Térben meghatározható, ténylegesen létező fizikai
hely megjelölése az ingatlanra vonatkozó
címelemekkel, amely tartalmánál fogva alkalmas az
ingatlan egyedi azonosítására.
Magyarország (az ország Alaptörvényben
meghatározott neve).
Történelmileg kialakult területi egység neve, amely
az ország és a települési szint között helyezkedik el.
A község, város, megyei jogú város, főváros utótag
nélküli rövid elnevezése.
Az egyetemes postai szolgáltató által képzett és
kiosztott számkód.
A helység központi belterülete (átfedések nélkül,
pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész,
városrész), továbbá a központi belterülettől
elkülönülő – lakott vagy lakatlan – egyéb
belterületnek, valamint külterületnek a neve.
A fővárosban a kerületek megjelölése, a Budapest
főváros közigazgatási területéről és kerületi
beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben
megjelölt hivatalos elnevezések. Továbbá a városi
kerület, ha azt a településen létrehoztak.
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007.

Jogszabályi
hivatkozás

Adat
továbbításának
javasolt
formátuma

Egyéb
információk
(adat hossza,
értékkészlete)

Megnevezés
használatának
kezdete

345/2014. (XII. 23.)
Korm. Rendelet 1. § 3.
pont

2018.06.01

345/2014. (XII. 23.)
Korm. Rendelet 1. § 2.
pont

2018.06.01

Magyarország
Alaptörvénye
67/1990. (VIII. 14.)
OGY határozat
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01

303/2007. (XI. 14.)
Korm. rendelet 2. § (3)
bekezdés i) pont

2018.06.01

1994. évi XLIII. tv.

2018.06.01

345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §

2018.06.01
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Megnevezés
használatának
vége

Közterületjelleg
Házszám

(XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
szerint megállapított közterületnév, továbbá az
elnevezett magánút neve és a 345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt
ingatlan neve a közterületjelleg nélkül.
A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez tartozó 1.
melléklet szerinti jelleg, amely a közterületnévhez
kapcsolódik.
A telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.

Egyedi azonosító kód

Egy telken létesített több épület megkülönböztetését
szolgáló megjelölés.
Egy épületben létesített több lépcsőház
megkülönböztetését szolgáló megjelölés.
Az egy lépcsőházban létesített egyes szintek
megkülönböztetését szolgáló megjelölés.
Az egy épületen belül található önálló rendeltetési
egységek megkülönböztetését szolgáló megjelölés.
A címhez rendelt olyan koordináta, amely alapján az
adott ingatlan természetbeni elhelyezkedése
azonosítható.
Ingatlan-nyilvántartás által képzett egyedi azonosító.
A központi címregiszterben lefolytatott címkezelés
egyedi azonosító száma.
Valamennyi címhez kapcsolt egyedi azonosító kód.

Telek/Épület/Közterület megjelölés

A telek/épület/közterület szöveges megjelölése.

Épület jele
Lépcsőház jele
Szint jele
Ajtó, bejárat megjelölése
Címkoordináta
Ingatlan-nyilvántartási azonosító kód
Címkezelési döntés száma

Személyazonosító adat

345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §
345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §

Családi név
Utónév
Utónév 1
Utónév 2
Születési családi és utónév
Születési családi név
Születési utónév
Születési utónév 1
Születési utónév 2

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01

345/2014. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1. §

2018.06.01

-

2018.06.01

-

2018.06.01

1997. évi LXXVIII. tv.
2. § 10. pont, 13. pont,
21. pont

2018.06.01
2018.06.01

At. 69/B. § (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában és
az Nytv. 11. § (1) bekezdés h), l)-p) pontjában
meghatározott adatok.

Természetes személyazonosító adat
Családi és utónév

2018.06.01

2018.06.01
A viselt név, amelynek használatára a személy
jogosult.
Viselt családi név.
Viselt utónév/utónevek.
Első vislet utónév.
Második viselt utónév.
A születési név az a név, amely az érintettet az
anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
A születési családi név az a név, amely az érintettet
az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
A születési utónév az a név, amely az érintettet az
anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
Első születési utónév.
Második születési utónév.

Ptk. 4:27. § (6) bek.,
At. 47. § (4) bek.

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01

At. 44. § (1) bek.

2018.06.01

At. 44. § (1) bek.

2018.06.01

At. 44. § (1) bek., (3)
bek.

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
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Születési hely
Születési idő
Anyja születési családi és utóneve
Anyja születési családi neve
Anyja születési utóneve
Anyja születési utóneve 1
Anyja születési utóneve 2
Név
Családi és utónév
Születési családi és utónév
Előző családi és utónév
Előző családi név
Előző utónév
Előző utónév 1
Előző utónév 2
Házassági név

Az a hely, ahol a gyermek született, és ezt a születési
anyakönyvben születési helyeként rögzítik
A születés egy anyakönyvi esemény, amelynek
dátuma a születési idő. A születési anyakönyv a
születési idő közigazgatási authentikációs forrása.
A polgár anyja születési családi és utóneve.
A polgár anyjának születési családi neve.
A polgár anyjának születési utóneve/utónevei.
A polgár anyjának első születési utóneve.
A polgár anyjának második születési utóneve.
A viselt név, amelynek használatára a személy
jogosult.
A születési név az a név, amely az érintettet az
anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
Előző viselt név.
Előző viselt családi név.
Előző viselt utónév/utónevek.
Első előző viselt utónév.
Második előző viselt utónév.
A házassági név az a név, amely az érintettet az
anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

Házassági családi név

A házassági név része.

Házassági utónév
Házassági utónév 1
Házassági utónév 2

A házassági név része.
Első házassági utónév.
Második házassági utónév.
Aktuális házassági nevet (viselt név) megelőzően
viselt házassági név.
Aktuális házassági nevet (viselt név) megelőzően
viselt házassági név családi név része.
Aktuális házassági nevet (viselt név) megelőzően
viselt házassági név utónév része/részei.
Aktuális házassági nevet (viselt név) megelőzően
viselt házassági név első utónév része.
Aktuális házassági nevet (viselt név) megelőzően
viselt házassági név második utónév része.
Előző születési családi és utónév. Aktuális születési
nevet megelőzően viselt születési név.
Aktuális születési nevet megelőzően viselt születési
családi név.
Aktuális születési nevet megelőzően viselt születési
utónév/utónevek.
Aktuális születési nevet megelőzően viselt első
születési utónév.
Aktuális születési nevet megelőzően viselt második
születési utónév.

Előző házassági név
Előző házassági családi név
Előző házassági utónév
Előző házassági utónév 1
Előző házassági utónév 2
Előző születési név
Előző születési családi név
Előző születési utónév
Előző születési utónév 1
Előző születési utónév 2

2018.06.01
2018.06.01
Nytv. 5. § (14) bek.

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01

Ptk. 4:27. § (6) bek.,
At. 47. § (4) bek.

2018.06.01

At. 44. § (1) bek.

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01

At. 47. § (1) bek.

2018.06.01

Ptk. 4:27. § (3) bek.,
At. 47. § (2) bek.

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
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Nemzetiségi születési név
Nemzetiségi születési családi név

Nemzetiségi születési utónév

Nemzetiségi születési utónév 1
Nemzetiségi születési utónév 2
Előző nemzetiségi születési név
Előző nemzetiségi születési családi
név
Előző nemzetiségi születési utónév
Előző nemzetiségi születési utónév 1
Előző nemzetiségi születési utónév 2
Nemzetiségi házassági név
Nemzetiségi házassági családi név
Nemzetiségi házassági utónév
Nemzetiségi házassági utónév 1
Nemzetiségi házassági utónév 2
Előző nemzetiségi házassági név
Előző nemzetiségi házassági családi
név
Előző nemzetiségi házassági utónév
Előző nemzetiségi házassági utónév 1
Előző nemzetiségi házassági utónév 2
Anyja születési családi és utóneve
Anyja előző születési neve

Nemzetiségi születési családi és utónév.
Nemzetiségi családi név anyakönyvezhetőségéről az
érintett országos nemzetiségi önkormányzat
állásfoglalása az irányadó.
Az anyakönyvezhető nemzetiségi utónevek a
nemzetiségi utónévjegyzékben szerepelnek. A
nemzetiségi utónévjegyzékben nem szereplő
nemzetiségi utónév anyakönyvezhetőségéről az
érintett országos nemzetiségi önkormányzat
állásfoglalása az irányadó.
Első nemzetiségi születési utónév.
Második nemzetiségi születési utónév.
Előző nemzetiségi születési családi és utónév.
Aktuális nemzetiségi születési nevet megelőzően
viselt nemzetiségi születési név.
Aktuális nemzetiségi születési nevet megelőzően
viselt nemzetiségi születési családi név.
Aktuális nemzetiségi születési nevet megelőzően
viselt nemzetiségi születési utónév/utónevek.
Aktuális nemzetiségi születési nevet megelőzően
viselt első nemzetiségi születési utónév.
Aktuális nemzetiségi születési nevet megelőzően
viselt második nemzetiségi születési utónév.
A nemzetiségi házassági név képzésének alapja a
nemzetiségi születési név viselése.
Nemzetiségi házassági név családi név része.
Nemzetiségi házassági név utónév része/részei.
Nemzetiségi házassági név első utóneve.
Nemzetiségi házassági név második utóneve.
Aktuális nemzetiségi házassági nevet (viselt név)
megelőzően viselt nemzetiségi házassági név.
Aktuális nemzetiségi házassági nevet (viselt név)
megelőzően viselt nemzetiségi házassági név családi
név része.
Aktuális nemzetiségi házassági nevet (viselt név)
megelőzően viselt nemzetiségi házassági név utónév
része/részei.
Aktuális nemzetiségi házassági nevet (viselt név)
megelőzően viselt nemzetiségi házassági név első
utónév része.
Aktuális nemzetiségi házassági nevet (viselt név)
megelőzően viselt nemzetiségi házassági név
második utónév része.
A polgár anyja születési családi és utóneve.
Anyja előző születési családi és utóneve. A polgár
anyjának aktuális születési nevét megelőzően viselt
születési név.

At. 46. § (3)-(4) bek.

2018.06.01

At. 46. § (3)-(4) bek.

2018.06.01

At. 46. § (3)-(4) bek.

2018.06.01

2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01
2018.06.01

2018.06.01

2018.06.01

2018.06.01
Nytv. 5. § (14) bek.

2018.06.01
2018.06.01
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Anyja előző születési családi neve
Anyja előző születési utóneve
Anyja előző születési utóneve 1
Anyja előző születési utóneve 2
Személyi azonosító

Állampolgárság
Nem
Családi állapot

Lakcím
Lakóhely
Tartózkodási hely

Értesítési cím

Arcképmás
Aláírás
Okmányazonosító

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

A polgár anyjának aktuális születési nevét
megelőzően viselt születési családi név.
A polgár anyjának aktuális születési nevét
megelőzően viselt születési utónév/utónevek.
A polgár anyjának aktuális születési nevét
megelőzően viselt első születési utónév.
A polgár anyjának aktuális születési nevét
megelőzően viselt második születési utónév.
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás azonosító
kódja, amely tizenegy darab arab számjegyből áll.
Képzési szabályait a Szaz. tv. III. melléklete
tartalmazza.
A polgár nyilvántartásokban szereplő magyar, vagy
külföldi állampolgársága, hontalansága, magyar
állampolgárság megszűnésének ténye.
A polgár neme: nő vagy férfi.
Családi állapot: hajadon, nőtlen, nős, férjes,
bejegyzett élettárs, özvegy, özvegy bejegyzett
élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága
megszűnt vagy bejegyzett élettársi kapcsolata
megszűnt.
A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban
együtt: lakcím).
A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe,
amelyben a polgár él.
A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe,
ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka
nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók
vagy postai szolgáltató hely), amelyet
kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a
lakcímén kívül a polgár bejelentett.
Olyan, a polgár arcképéről informatikai eszköz
igénybevételével készített vagy informatikai eszköz
igénybevételével feldolgozható felvétel, mely
alkalmas arckép profil képzésére.
A polgár aláírása: születési vagy házassági családi és
utónevének az általa használt és elismert írásképe.
A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, illetőleg a személyazonosító igazolvány
azonosítására alkalmazott jel.
Az egészségbiztosítási szerv által képzett, az
egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási és
a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos
nyilvántartások azonosító kódja.
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