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HATÁLYBA LÉPÉS NAPJA: 

2022. …………. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), valamint az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 146. § 

rendelkezésében megállapított kötelezettségre tekintettel, a törvény felhatalmazásával élve a 

Tokaj-Hegyalja Egyetem – mint elektronikus ügyintézésben együttműködő szerv – Szenátusa az 

Egyetem Információátadási szabályzatát a következőkben állapítja meg: 

Általános rész – az együttműködő szerv és az információátadási 

szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Tokaj-Hegyalja Egyetem 

Székhely 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. 

intézményi azonosító: FI30164 

egységes statisztikai számjel: 19308832-8542-599-05 

Adószám: 19308832-4-05 

Csoportos adószám: 17783350-5-05 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 

 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 

 



 

 

 

3.  

 

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 

megnevezése 

a Tokaj-Hegyalja Egyetem 

Információátadási Szabályzata 

Verzió 1.0 

Kiadás dátuma, határozat szám 2022. …………. / ../2022 (….) sz. 

Szenátusi Határozat 

Hatályosság kezdete 2022. ………………. 

Irányító államigazgatási szerv/országos 

kamara vezetőjének jóváhagyása szükséges 

Igen/Nem 

 

I. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó 

adatátadási felületek adatai 

1. Az Egyetem szakterületei (ügycsoportjai) 

1.1 Az Egyetem közfeladata: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) 2. § (1) bekezdése alapján oktatás, tudományos kutatás, 

művészeti alkotó tevékenység folytatása. 

 

1.2 Az Egyetem az Nftv. 1. melléklete alapján Magyarország államilag elismert 

felsőoktatási intézménye, nem állami alkalmazott tudományok egyeteme. 

 

1.3 Az Egyetem az Nftv. 4. § (1a) bekezdése alapján Magyarországon nyilvántartásba vett 

közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magán 

felsőoktatási intézmény. 

 

1.4 Az Egyetem az Nftv. 5. § (1) bekezdése szerint jogi személy. 

 

1.5 Az Egyetem az Nftv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezései szerint és az Oktatási Hivatal nyilvántartása alapján közhasznú 

szervezetként működik. 

 

1.6 Az egyetem főtevékenység: felsőfokú oktatás 

 

1.7 Az Egyetem alapfeladata: 

- Az Egyetem cél szerinti (közhasznú) alaptevékenysége az oktatás és a tudományos 

kutatás. 

 

- Az Egyetem oktatási tevékenysége során: 
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1. Az Alapító Okiratában meghatározott képzési területen és képzési szinten 

alapképzést, mesterképzést, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést 

folytathat, s e képzésekben oklevelet adhat ki. 

2. Az oktatásért felelős miniszternek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai 

szintű képzést folytat, és e képzésben oklevelet ad ki. 

3. Az Alapító Okiratában meghatározott szakmacsoportban, kifutó rendszerben 

felsőfokú szakképzést folytathat, és e képzésben bizonyítványt ad ki. 

4. Az Alapító Okiratában meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést 

folytathat. 

5. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a 

szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a felnőttképzésről szóló 

2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a köznevelési, továbbá a  

felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott 

egyéb képzési feladatok megvalósításában. 

 

6. Tudományos kutatási tevékenysége során alap-, alkalmazott kutatásokat és kísérleti 

fejlesztéseket folytat, tudományszervezési és technológiai innovációs feladatokat lát el, 

valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez, mindezekhez szükséges 

infrastrukturális kapacitásokat működtet, illetve tart fenn. 

7. Gondoskodik a hallgatói tehetséggondozásról és az oktatói, kutatói utánpótlás 

neveléséről. 

 

- Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő, szolgáltatási tevékenységei 

(cél szerinti, közhasznú tevékenység) során: 

1. A képzéseihez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, 

alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai 

innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. 

2. A nemzeti és az egyetemes kultúra, a művészetek közvetítésével, művelésével és 

fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével 

hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. 

3. Az Nftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok 

ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. 

4. A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot, tanszállót üzemeltethet, 

illetve e célra tartós együttműködési megállapodással kapacitásokat köthet le. 

5. A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyeket (műhely, laboratórium) tart fenn. 

6. Fejleszti és ápolja az oktatás és a tudományos kutatás és az innováció, valamint a 

belső intézményi szolgáltatások színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi 

kapcsolatait. 

7. Tankönyv- és jegyzetkiadást, audiovizuális adathordozó kiadást, taneszköz-

fejlesztést végez. 

8. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv és 

jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, 

kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat folytat, 

amelyek a hallgatók beilleszkedését, társadalmi felzárkóztatását, 

kompetenciafejlesztését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását, 

munkaerőpiacra való beilleszkedését szolgálják. 
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9. Az Egyetem biztosítja, illetve támogatja a hallgatók tudományos és szakmai 

önszerveződését, e célból szakkollégiumi programot működtet. 

10. Gondoskodik az Egyetem infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos 

fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

11. Feladatai teljesítése érdekében gondoskodik a gazdasági, továbbá belső ellenőrzési, 

valamint igazgatási, szervezési, műszaki és más, a működéshez kapcsolódó 

szolgáltatások üzemeltetéséről. 

12. Felvételi előkészítőt és egyéb tanfolyamokat tart, nyelvvizsgáztatást folytat. 

13. A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztést, 

tudományszervezést, szaktanácsadást és egyéb tevékenységet végez. 

14. Az egyetemi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja (kiadói tevékenység, 

sportlétesítmények, oktatást és nem oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi 

szálláshelyek bérbeadása). 

15. Helyi, térségi közösségfejlesztő és kulturális identitáserősítő, -fejlesztő szerepet tölt 

be. 

16. Közgyűjteményi tevékenységet végez, illetve közművelődési feladatokat lát el. 

17. Szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési 

Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyerekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű (mozgásszervi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhén értelmi fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos – hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos) gyermekek, 

tanulók, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

iskolai nevelését, oktatását folytatja, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, 

nem köznevelési tevékenységet is ellát. 

18. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetve 

hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását. 

 

1.5. A felsőoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, könyvtári, idegen nyelvi 

vizsgáztatási és szakképzési feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek működnek. 

Az Egyetemen gazdasági, igazgatási, szervezési, műszaki/üzemeltetési szolgáltató és 

más, a működést biztosító feladatot ellátó szolgáltató és funkcionális szervezeti 

egységek is létrehozhatók. 

 

1.6. Alaptevékenységen túli feladatok: 

- Az Egyetemen az alaptevékenység ellátásán túl közművelődési, közgyűjteményi, 

egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési tevékenységeket lát el, egyéb feladatok: a 

felsőoktatási intézményben könyvtár, tangazdaság, tanszálló működik. 

- Az Egyetem vállalkozási tevékenységet csak az alaptevékenységét nem veszélyeztetve 

végezhet. A vállalkozási tevékenység felső határa: nem korlátozott, kivéve 

jogszabályban meghatározott módon. 

 

1.7. Fentiek alapján együttműködő szerv fő szakterületei: 
 

- Felsőfokú oktatás szakterület, 

- Felnőttoktatás szakterület, 

- Szakképzési szakterület, 
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- Gazdasági szakterület, 

- Agrár- és vidékfejlesztési szakterület 

2. Együttműködő szerv felsőfokú oktatás szakterülete 

2.1.  Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1.  Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az egyes szakterületen (ügycsoportban) elektronikusan intézhető ügyek kapcsán keletkező 

dokumentumok (iratok) tárgyának megjelölése szükséges, különös tekintettel az E-

ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdésében foglaltakra (az iratok csatolása nem szükséges). 

Az intézménynél a szabályzat elfogadásakor a hallgatói kérvénykezelés esetében van lehetőség 

elektronikus ügyintézésre. A hallgatók űrlapok felhasználásával végezhetik el a kérvényeik 

beadását az Elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben (NEPTUN). A kérvények  

elbírálása elektronikusan történik, a született határozatok egy része elektronikus formában, egy 

része pedig papír alapon kerül kiadásra. A határozatok iktatása az iratkezelő rendszerben 

történik. 

Ezen a területen egyéb ügyekben elektronikusan ügyintézés nem kezdeményezhető. 

Adatátadás jogszabályi rendelkezés szerint történik a Felsőoktatási Információs Rendszerbe. 
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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/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

A nyilvántartás 

együttműködő szervnél 

használt megnevezése 

A nyilvántartás 

tartalmának/céljának leírása  

   A nyilvántartást 

elrendelő jogszabály 

meghatározása  

Elektronikus tanulmányi 

nyilvántartó rendszer 

(NEPTUN) 

A felsőoktatási intézmény a 

jogszabályban meghatározott 

adatok nyilvántartási 

feladatainak ellátása érdekében 

TR-t működtet, és felel a 

nyilvántartott adatok 

biztonságáért. 

Nem FIR Igen 2011. évi CCIV. 

törvény 3. számú 

melléklet és 

87/2015. Korm. 

rendelet 60. § 

alapján 

Diplomás pályakövető 

rendszer (DPR) 

A jogviszonyban álló 

hallgatók, valamint az egy, 

három és öt éve 

abszolutóriumot szerzettek 

körében egységes 

módszertannal és kérdőívvel 

végrehajtott önkéntes online 

kérdőíves vizsgálat 

pályakövetés céljából 

Nem FIR Igen 87/2015. Korm. 

rendelet 25. § 

alapján 
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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 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. 

számú melléklet I/A. 

 

Az alkalmazottak adatai: 
 

a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési 

hely és idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, 

oktatási azonosító szám, személyazonosító okmány száma, 

adóazonosító jele; 

b)  lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím; 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási 

jogviszonyra vonatkozó adatok: 

ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - 

megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval 

létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt, 

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, 

idegennyelvtudás, tudományos fokozat, 

cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba 

beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, 

cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

 

N 

I 

Átadás az Nftv. 3. 

melléklet I. I/A. 4. 

pont alapján 

történhet, 

a cm) pontban 

jelölt adatok 

kivételével 

átadhatók, 

továbbíthatók, a 

jogszabályban 

meghatározott 

módon és 

személynek 

Egyszerű 

Elektronikus 

tanulmányi 

nyilvántartó 

rendszer 
(NEPTUN) 
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Közhiteles adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem 

tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre 

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, 

kártérítésre kötelezés, 

cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, 

illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 

jogosultja, 

cg) szabadság, kiadott szabadság, 

ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok 

jogcímei, 

ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok 

jogcímei, 

cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló 

tartozásai és azok jogcímei, 

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti 

alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori 

képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, 

kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó 

adatok, 

cl) az Nftv. 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat, 

cm) a felsőoktatási intézmény, mint megbízó által 

megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás - a 

gazdasági tanács elnöke és tagja - esetén a 25. § (4) 

bekezdésében előírt feltétel igazolására vonatkozó 

adatok; 

d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének 

eredményei; 

e) habilitációs eljárás eredménye; 
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Közhiteles adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló 

adatok. 

g) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés 

időpontja és oka. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. 

számú melléklet/B.  

 

A hallgatók adatai: 
a) felvétellel összefüggő adatok: 

 aa) a jelentkező családi és utóneve, neme, születési 

családi és utóneve, anyja születési családi és utóneve, 

születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, 

tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, 

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 - a Magyar 

igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, a 

nemzetközi biztosítási okmány adatai, 

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. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 

azonosító száma; 

b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: 

N 

I 

Átadás az Nftv. 3. 

melléklet I. I/B. 4. 

pontja alapján 

történhet 

Egyszerű 

Elektronikus 

tanulmányi 

nyilvántartó 

rendszer 

(NEPTUN) 

Diplomás 

Pályakövető 

rendszer (DPR) 
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Közhiteles adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

ba) a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, 

születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, 

tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, 

elektronikus levélcíme, 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, 

bb) a hallgatói (vendéghallgatói) 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 szünetelése, 

bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, 

ideje, 

bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, 

beszámított 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) a fogyatékossággal élőket megillető különleges 

bánásmód elbírálásához szükséges adatok, 
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Közhiteles adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok, 

bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap 

azonosító száma, 

bk) a hallgató oktatási azonosító száma, 

személyazonosító okmány száma, fényképe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

bl) a szakdolgozat (diplomamunka) és az 

oklevélmelléklet elektronikus példánya, a gyakorlat 

teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára 

(doktori védésre), a nyelvvizsgára, valamint az 

oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok, 

bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok; 

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok; 

d) a hallgató adóazonosító jele; 

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 

f) a hallgató által fizetett díjak és térítések - a kötelezettséghez 

kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség - 

adatai; 

g) hallgatói vagy lakhatási támogatás nyújtása esetén, ha az 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő 

ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási 

díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés 

okán, vagy hátrányos helyzetére tekintettel jár, e díjak, 

támogatások adatai; 

h) a hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató 

jogviszonyára tekintettel folyósított – az Nftv. 85. § (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által rendelettel 

alapított - ösztöndíj adatai; 
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Közhiteles adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

i) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére 

vonatkozó adatok; 

j) a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennállására, 

típusára, valamint kötött felhasználású hitel esetén a hallgató 

által igényelt diákhitel összegére, a hitelszerződés számára, a 

felsőoktatási intézmény részére átutalt összegre és az átutalás 

dátumára vonatkozó adat. 

k) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés 

időpontja és oka. 

 

  



 

 

 

14.  

 

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre1  

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlago

s 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus

) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 

                                                           
1 Amennyiben releváns 
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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. 

Az Egyetem az Elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerből (NEPTUN) és a 

Diplomás pályakövető rendszerből (DPR) a Felsőoktatási Információs Rendszerbe 

(FIR) ad át elektronikus úton adatot. Az adatátadás egyszerű formában történik, nem 

automatikusan. Technikai és technológiai megoldását a FIR rendszert működtető 

Hivatalnál lehet elérni. 

Az adatátadás során biztosított a jogszabályban előírt biztonságos adatkapcsolat, 

valamint a küldeménybe foglalt nyilatkozatot megtevő személy elektronikus 

azonosíthatósága, a küldemény sértetlensége, a küldemény kézbesítésének igazolása, a 

kézbesítés időpontjának megállapíthatósága. 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/

Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén 

a jelölés indoklása 

a felület, 

szolgáltatás 

egyedi 

azonosítója 

(ID1,I) 

 egyszerű, 

 automatikus 

 real-time,  

 szakaszos 

(időszakonkénti, az 

időszak 

megadásával), 

 eseményalapú, 

 egyszeri/ismétlődő 

    

NEPTUN-FIR egyszerű eseményalapú Nem 

nyilvános 

Jogszabályi rendelkezés 

Mozaik egyszerű eseményalapú Nem 

nyilvános 

 

Az információátadási felület azonosítójára hivatkozva kell megadni a 2.1.5.2. 

fejezetben az egyes információátadási felületek részletes adatait 

2.1.5.2. NEPTUN-FIR elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A szolgáltatás műszaki leírása a Felsőoktatási Információs Rendszert kezelő 

Hivatalnál érhető el. 
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2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, 

információk köre, leírása 

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatokra nincs hatása az 

Egyetemnek, az adatköröket jogszabály alapján a Felsőoktatási Információs Rendszert 

kezelő Hivatal állapította meg, az adatok átadása ennek megfelelően történik.
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Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni: 

Leíró adat (adatmező) megnevezése Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

Az adat- és irat megnevezések jegyzékében foglalt megnevezés 

szerint, minden egyes leíró adatra vonatkozóan 
 szöveges 

 numerikus egész 

 numerikus valós 

 dátum 

 időpont 

 dátum és időpont 

 logikai 

releváns 

adattípus 

esetén 

kitöltendő 

adatátadás 

szempontjából 

releváns 

esetben 

kitöltendő 

-  értelmezési 

tartomány 

meghatározása, 

értékkészlet 

alapú adat stb. 

a) felvétellel összefüggő adatok: 

aa) *  a jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és 

utóneve, anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, 

állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és 

telefonszáma, 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 - a 

Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, a nemzetközi 

biztosítási okmány adatai, 

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) *  a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma; 

b) *  a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: 

ba) *  a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési 

helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, 

értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar 

állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás 

 szöveges 

 numerikus 

 dátum 

 időpont 

  I  
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Leíró adat (adatmező) megnevezése Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

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, 

bb) *  a hallgatói (vendéghallgatói) 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 szünetelése, 

bc) *  a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje, 

bd) *  a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított 

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) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód 

elbírálásához szükséges adatok, 

bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok, 

bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító 

száma, 

bk) *  a hallgató oktatási azonosító száma, személyazonosító okmány 

száma, fényképe, társadalombiztosítási azonosító jele, 

bl) *  a szakdolgozat (diplomamunka) és az oklevélmelléklet 

elektronikus példánya, a gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a 

záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára, valamint az 

oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok, 

bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges adatok; 



 

 

 

oldal 19 / 42 
 

Leíró adat (adatmező) megnevezése Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok; 

d) a hallgató adóazonosító jele; 

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 

f) *  a hallgató által fizetett díjak és térítések - a kötelezettséghez 

kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség - adatai; 

g) *  hallgatói vagy lakhatási támogatás nyújtása esetén, ha az 

csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés okán, vagy 

hátrányos helyzetére tekintettel jár, e díjak, támogatások adatai; 

h) *  a 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 kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó 

adatok; 

j) *  a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennállására, típusára, 

valamint kötött felhasználású hitel esetén a hallgató által igényelt 

diákhitel összegére, a hitelszerződés számára, a felsőoktatási 

intézmény részére átutalt összegre és az átutalás dátumára vonatkozó 

adat. 

k) *  a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és 

oka. 

2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsőoktatási 

intézmény a személyes és különleges adatokat csak a jogviszonnyal, 

a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és 

teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelheti. 
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Leíró adat (adatmező) megnevezése Adat típusa 
Adat 

hossza 

Adat 

formátuma 

Kötelezően 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, 

kezelési 

információk 

3. Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésére 

vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig. 

4. *  Az adattovábbítás feltételei: 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) * f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének 

nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói 

jogviszonyra vonatkozóan. 

 

3.Társadalom-biztosítási Azonosító jel 
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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. 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

A FIR rendszerbe az adatátadás folyamatosan történik, az adatok helyességét a teljesítés előtt 

az Oktatási Igazgatóság ellenőrzi, majd ezt követően történik az átadás. A hibákról visszajelzést 

kap az Intézmény, javítást követően újra átadásra kerülnek az adatok. 

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

A szolgáltatásban nyújtott 99.9%-os rendelkezésre állás biztosítja a folyamatos hozzáférést az 

ügyfelek számára 

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A nyilvántartásban szereplő adatokat okiratokkal kell a hallgatónak, alkalmazottnak, 

jelentkezőnek igazolnia. Az adatok nyilvántartásba vétele során az adat az eredeti 

dokumentummal és annak elektronikus képével is összevetésre kerül, így az átadott adatok 

hitelessége biztosított. 

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. 

Az információátadás kezdeményezésének leírása információ-átadó felületenként eltérhet, 

ezért a leírásokban az információátadási felület azonosítóját kell használni a 2.1.5.1. 

fejezetben meghatározottak alapján. 

2.1.5.3. NEPTUN-FIR elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

A NEPTUN rendszer működésére, üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az Egyetem és a 

külső szolgáltatói partner szerződése tartalmazza. A FIR rendszer működésére vonatkozó 

szabályokat a rendszert működtető Hivatal határozza meg a jogszabálynak megfelelően. 

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 
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információátadási szabályzat módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. napon lép 

hatályba. 

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének 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.  

3. Együttműködő szerv Szakképzési szakterülete 

3.1.  Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1.  Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az egyes szakterületen (ügycsoportban) elektronikusan intézhető ügyek kapcsán keletkező 

dokumentumok (iratok) tárgyának megjelölése szükséges, különös tekintettel az E-

ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdésében foglaltakra (az iratok csatolása nem szükséges). 

Az intézménynél ezen a területen nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre. Az iratok iktatásra 

és digitalizálásra kerülnek. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Tv. 111.§ szerint a szakképzés információs rendszere 

(SZIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, 

adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú 

adatszolgáltatási rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató 

segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá a szakképzésért felelős miniszter által használt 

alkalmazásokból épül fel. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 114. § (2) alapján a szakképző intézmény az 

alkalmazottja foglalkoztatása, számára a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 

megállapítása és teljesítése, illetve meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli az 

alkalmazott alap, valamint az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával, továbbá a 

szakképző intézménnyel fennálló jogviszonyával kapcsolatosan nyilvántartott adatait. 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 342. 

§ alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell nyilvántartani az 

alkalmazotti nyilvántartásnak az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény. 

1/A. melléklet III. rész 1. pont a)–l) pontja alapján kezelt adatait. 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 114. § (1) alapján a szakképző intézmény a 

szakmai oktatással összefüggésben a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 

létesítése és fenntartása céljából kezeli a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy adatait, 

továbbá a kiskorú tanuló törvényes képviselője adatait. 
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A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 342. 

§ alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell nyilvántartani a tanulók 

és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásának az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. 

évi LXXXIX. törvény. 1/A. melléklet II. rész 1. pont a), d)–e) és g)–j) pontja alapján kezelt 

adatait. 
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3.1.2.  Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

A nyilvántartás 

együttműködő szervnél 

használt megnevezése 

A nyilvántartás 

tartalmának/céljának leírása  

   A nyilvántartást 

elrendelő jogszabály 

meghatározása  

Szakképzési információs 

rendszer 

A szakképzést folytató 

intézmény képzéseinek 

folytatásáról a hatóság részére 

adatokat szolgáltat 

elektronikus úton. 

Nem - Igen 2019. évi LXXX. 

törvény, a 

szakképzésről 111. § 

alapján 
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3.1.3. A szakképző intézmény által nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás adatait. 

adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 114.§ (1) 

 

A tanulók adatai: 
 

A szakképző intézmény a szakmai oktatással összefüggésben a 

tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létesítése 

és fenntartása céljából kezeli 

a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

aa) természetes személyazonosító adatait, 

ab) nemét, 

ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezését és számát, 

ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési 

címét és telefonszámát, 

ae) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

af) adóazonosító jelét, 

b) a kiskorú tanuló törvényes képviselője 

ba) természetes személyazonosító adatait, 

bb) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési 

címét és telefonszámát, 

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

ca) a felvételi eljárással kapcsolatos adatokat, 

cb) a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével 

kapcsolatos adatokat, ideértve annak időpontját és okát, 

N 

I 

Átadás a 

Szakképzésről 

szóló törvény 

115.§ alapján 

történhet, 

átadhatók, 

továbbíthatók, az 

ott meghatározott 

módon és 

személynek 

Egyszerű 

Elektronikus 

tanulmányi 

nyilvántartó 

rendszer  
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adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

cc) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatokat, 

cd) a tanulóbalesetre vonatkozó adatokat, 

ce) a tanuló oktatási azonosító számát, 

cf) az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatokat, 

cg) a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, 

valamint a tanuló által tett vizsgákkal kapcsolatos 

adatokat, 

ch) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 

ci) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos adatokat, 

cj) a tanuló diákigazolványának sorszámát, 

ck) a tankönyvellátással kapcsolatos adatokat, 

cl) az évfolyamismétlésre vonatkozó adatokat, 

d) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében 

a c) pont cb)-cf) és ci)-ck) alpontjában meghatározott adatokat, 

e) jogszabályban biztosított kedvezményekre való 

igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges olyan 

adatokat, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a 

kedvezményre való jogosultsága. 

 

A szakképző intézmény a tanulmányi kötelezettség 

teljesítésének biztosítása és ellenőrzése céljából kezeli a tanuló, 

illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési 

munkaszerződéssel összefüggésben keletkezett és az állami 

adó- és vámhatóság által számára átadott adatát. Ezzel 

összefüggésben az állami adó- és vámhatóság a szakképzési 

munkaszerződéshez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 1., 3., 5., 9., 14. és 15. 

pontjában meghatározott adatokat a tanuló, illetve a képzésben 
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adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak 

összevetése útján - az e törvényben vagy a Kormány e törvény 

végrehajtására kiadott rendeletében a szakképzés irányításával 

és ellenőrzésével összefüggésben meghatározott feladatok 

ellátása céljából - a szakképzési államigazgatási szerv részére a 

szakképzés információs rendszerén keresztül átadja. Az állami 

adó- és vámhatóság az adatszolgáltatást havonta, a bejelentést 

követő tizenöt napon belül teljesíti. 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 114.§ (2) 

 

Az alkalmazottak adatai: 

 

A szakképző intézmény az alkalmazottja foglalkoztatása, 

számára a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 

megállapítása és teljesítése, továbbá az e törvényben 

meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli 

a) az alkalmazott 

aa) családi és utónevét és születési családi és utónevét, 

ab) nemét, 

ac) születési helyét és idejét, 

ad) anyja születési családi és utónevét, 

állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezését és számát, 

ae) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési 

címét és telefonszámát, 

N 

Átadás a 

Szakképzésről 

szóló törvény 

115.§ alapján 

történhet, 

átadhatók, 

továbbíthatók, az 

ott meghatározott 

módon és 

személynek 

Egyszerű 

Elektronikus 

tanulmányi 

nyilvántartó 

rendszer  
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adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

af) végzettségével, szakképesítésével, 

szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével 

kapcsolatos adatokat, 

ag) oktatási azonosító számát, 

ah) pedagógusigazolványának számát, 

ai) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

aj) adóazonosító jelét, 

ak) fizetésiszámla-számát, 

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával 

kapcsolatosan 

ba) a munkahely megnevezését, 

bb) a jogviszony típusát, kezdő és záró dátumát, 

valamint megszűnésének módját, 

bc) a beosztását és a munkakörének megnevezését, 

bd) bér- és bérjellegű juttatásai mértékét, valamint az 

azok kiszámításának alapjául szolgáló időtartamot, 

c) az alkalmazott szakképző intézménnyel fennálló 

jogviszonyával kapcsolatosan 

ca) a b) pontban meghatározott adatokat, 

cb) a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány számát és keltét, 

cc) a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének 

adatait, 

cd) munkaidejének mértékét, munkából való 

távollétének jogcímét és időtartamát, 

ce) kirendelésének adatait, 

cf) értékelésének eredményét, 

cg) továbbképzési kötelezettsége teljesítésével 

kapcsolatos adatokat, 
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adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

-tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

ch) vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési 

felelősségével összefüggő adatokat. 

3.1.4.  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 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlago

s 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus

) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 
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3.1.5.  Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A 3.1.3. pontban felsorolt adatokat elektronikus úton kell továbbítani a jogszabályban 

meghatározott hatóság (SZIR) részére. 

3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Nem releváns. 

3.1.5.2. elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Nem releváns 

3.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

Minden egyes adatkör esetében az Egyetem szakképzésért felelős szervezete a jogszabályban 

meghatározott adatokat szolgáltatja elektronikus úton. 

3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatok megküldése a jogszabályban előírt határidők szerint történik, az adatok helyességét 

a teljesítés előtt az Egyetem szakképzésért felelős szervezete ellenőrzi, majd ezt követően 

történik az adatok megküldése. 

3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Az Egyetem szakképzésért felelős szervezete határidőre teljesíti az adatok megküldését. 

3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A nyilvántartásban szereplő adatokat okiratokkal kell a hallgatónak, jelentkezőnek igazolnia. 

Az adatok nyilvántartásba vétele során az adat az eredeti dokumentummal és annak 

elektronikus képével is összevetésre kerül, így az átadott adatok hitelessége biztosított. 

(Informatikai, információ biztonsági szabályozást követően állapítható meg.) 

3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az Egyetem szakképzésért felelős szervezete - mint elsődleges információforrás - az 

információ megváltozása esetén információátadást kezdeményez annál az együttműködő 

szervnél, amely tőle az információt jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásába vette át. 

3.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

Nem releváns. 

3.1.5.3.1. 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 
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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. 

3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének 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. 

4. Együttműködő szerv Felnőttoktatás szakterülete 

4.1.  Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1.  Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az egyes szakterületen (ügycsoportban) elektronikusan intézhető ügyek kapcsán keletkező 

dokumentumok (iratok) tárgyának megjelölése szükséges, különös tekintettel az E-

ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdésében foglaltakra (az iratok csatolása nem szükséges). 

Az intézménynél ezen a területen nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre. Az iratok iktatásra 

és digitalizálásra kerülnek. 

4.1.2.  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) 

Jogszabály

i 

hivatkozás 

A nyilvántartás 

együttműködő 

szervnél használt 

megnevezése 

A nyilvántartás 

tartalmának/céljána

k leírása  

   A 

nyilvántartá

st elrendelő 

jogszabály 

meghatározá

sa  

Felnőttképzési 

információs 

rendszer 

A felnőttképzést 

folytató intézmény 

engedélyezett 

képzéseinek 

folytatásáról a 

hatóság részére 

adatokat szolgáltat 

elektronikus úton. 

Nem - Igen 2013. évi 

LXXVII. 

törvény, a 

felnőttképzé

sről 15. § 

alapján 
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4.1.3.  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 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

2013. évi LXXVII. törvény, a felnőttképzésről 

 

Engedélyezett képzések adatai: 

 

a) a felnőttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, az engedély 

megszerzésének időpontjára és számára, 

b) a képzés megnevezésére, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló 

képzés esetén a szakképesítés azonosító számára és megnevezésére, 

c) a képzési csoport 

ca) képzésének első képzési napjára, 

cb) haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám 

szerinti ütemezésére, 

cc) képzése befejezésének tervezett időpontjára, 

cd) résztvevőinek számára, 

d) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére, 

e) a képzésben résztvevők elégedettség-mérésére 

 

Személyes és különleges adatok: 

 

a) a képzésben résztvevő 

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, 

állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, 

telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való 

N 

I 

Átadható a 

felnőttképzésről 

szóló 

törvényben 

foglaltak szerint 

Egyszerű 

Felnőttképzési 

információs rendszer 
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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 

nyilvántartásban 

szerepel 

tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány 

megnevezését és számát, 

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő 

esetén, 

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő 

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 

bb) képzésbe történő felvételével, 

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével, 

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia 

megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével 

kapcsolatosak, 

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét. 
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4.1.5.  Az információátadási felületek, szolgáltatások 

A 4.1.3. pontban felsorolt adatokat elektronikus úton kell továbbítani a jogszabályban 

meghatározott hatóság részére. 

4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Nem releváns. 

4.1.5.2. elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Nem releváns 

4.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

Minden egyes adatkör esetében az Egyetem a jogszabályban meghatározott adatokat 

szolgáltatja elektronikus úton. 

4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatok megküldése a jogszabályban előírt határidők szerint történik, az adatok helyességét 

a teljesítés előtt az Egyetem ellenőrzi, majd ezt követően történik az adatok megküldése. 

4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Az Egyetem határidőre teljesíti az adatok megküldését. 

3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A nyilvántartásban szereplő adatokat okiratokkal kell a hallgatónak, jelentkezőnek igazolnia. 

Az adatok nyilvántartásba vétele során az adat az eredeti dokumentummal és annak 

elektronikus képével is összevetésre kerül, így az átadott adatok hitelessége biztosított. 

(Informatikai, információ biztonsági szabályozást követően állapítható meg.) 

4.1.5.2.5. 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. 

4.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

Nem releváns. 

4.1.5.3.1. 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 
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honlapon közzéteszi és megküldi az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek. Az 

információátadási szabályzat módosítása legkorábban a közzétételét követő 15. napon lép 

hatályba. 

4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének 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. 

5. Együttműködő szerv Gazdasági szakterülete 

5.1.  Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1.  Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az egyes szakterületen (ügycsoportban) elektronikusan intézhető ügyek kapcsán keletkező 

dokumentumok (iratok) tárgyának megjelölése szükséges, különös tekintettel az E-

ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdésében foglaltakra (az iratok csatolása nem szükséges). 

Az intézménynél ezen a területen nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre. Az iratok iktatásra 

és digitalizálásra kerülnek. 
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5.1.2.  Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

A nyilvántartás 

együttműködő szervnél 

használt megnevezése 

A nyilvántartás 

tartalmának/céljának leírása  

   A nyilvántartást 

elrendelő jogszabály 

meghatározása  

Ügyviteli rendszer – 

Intézményi vagyonnal 

kapcsolatos nyilvántartás 

Számviteli tv. szerinti 

nyilvántartás 

Részben - Nem 2000. évi C. törvény 

a számvitelről 

Ügyviteli rendszer – 

Költségvetés gazdálkodási 

rendszer 

az Egyetem gazdálkodásának 

nyomonkövetése 

Részben - Nem 2000. évi C. törvény 

a számvitelről 

Ügyviteli rendszer – 

Szerződés nyilvántartó 

rendszer 

az Egyetem szerződéseinek 

nyilvántartása 

Részben - Nem 2011. évi CXII. 

törvény - az 

információs 

önrendelkezési 

jogról és az 

információszabadság

ról 
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5.1.3.  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 

Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Au

tomatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

- 
- 

- 
- 

- 

 
 

 
 

 

A nyilvántartás közhiteles adatokat nem tartalmaz. 

5.1.4.  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 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlago

s 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Természetes 

személyazonosító, 

állampolgárság, nem, 

ua. Elsődleges - N I Egyszerű Illetményszámfejtés 

érdekében történő 

adattovábbítás 

céljából (Tokaj-
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlago

s 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

lakcím, TAJ, adóazonosító 

jel, fizetési számlaszám, 

munkabér, illetmény, 

tiszteletdíj, költségtérítés 

és egyéb pénzbeli juttatás, 

mindezek után fizetendő 

adók és járulékok, 

valamint az ezekből 

behajtandó követelések, 

házastárs, élettárs és 

eltartott gyermek 

természetes 

személyazonosító adata, 

lakcím, TAJ és 

adóazonosító jel, valamint 

a munkabér, illetmény, 

tiszteletdíj, költségtérítés 

és egyéb pénzbeli jutatás 

után fizetendő adókhoz és 

járulékokhoz kapcsolódó 

kedvezményekhez 

szükséges személyes adat, 

iskolai és egyéb végzettség, 

foglalkoztatással 

összefüggésben a fennálló 

és a korábbi munkahely 

Hegyalja Egyetemért 

Zrt.-nél, mint 

szolgáltatónál érhető 

el.) 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlago

s 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

megnevezése, jogviszony 

jellege, beosztás, 

besorolás, munkakör, 

jogviszony kezdete és 

befejezése 

Vagyonelemek földterület, 

épület, lakás és 

egyéb helyiség, 

gazdálkodó 

szervezetben 

fennálló 

részesedés, 

immateriális 

javak, 

építmények, 

gépek, 

eszközök, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek és 

tenyészállatok 

Elsődleges - I Igen Egyszerű Ügyviteli rendszer –

vagyonnal 

kapcsolatos 

nyilvántartás (Tokaj-

Hegyalja Egyetemért 

Zrt.-nél, mint 

szolgáltatónál érhető 

el.) 

Jogszabályban 

meghatározott adatokat 

tartalmaz. 

Előirányzat adatok, 

Teljesítés adatok, 

ua. Elsődleges - N Igen Egyszerű Ügyviteli rendszer – 

Költségvetés 

gazdálkodási 

rendszer (Tokaj-

Hegyalja Egyetemért 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/

Másodlago

s 

Másodlago

s esetén az 

elsődleges 

forrás 

jelölése 

Nyilváno

s (I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Kötelezettségekre 

vonatkozó adatok, 

Követelésekre vonatkozó 

adatok ERA szerinti 

bontásban. 

Zrt.-nél, mint 

szolgáltatónál érhető 

el.) 

Szerződő felek adatai,  

Szerződés tárgya, 

Szerződés időtartama, 

Szerződött összeg, 

Szerződés 

teljesítésére/nem 

teljesítésére vonatkozó 

adatok, 

Átláthatóságra vonatkozó 

adatok 

ua. Elsődleges - N Igen Egyszerű Szerződés 

nyilvántartó rendszer 

(Tokaj-Hegyalja 

Egyetemért Zrt.-nél, 

mint szolgáltatónál 

érhető el.) 
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5.1.5.  Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Az 5.1.4. pontban felsorolt adatok elektronikus úton történő továbbítására a jogszabályi 

előírások és az Egyetem belső szabályozása alapján kerülhet sor. Az adatok a gazdálkodási 

feladatokat ellátó külső szolgáltatók részére a belső intézményi szabályozók alapján kerülnek 

továbbításra. 

5.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Nem releváns 

5.1.5.2. elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 

Nem releváns 

5.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

Minden egyes adatkör esetében az Egyetem a jogszabályban meghatározott adatokat 

szolgáltatja elektronikus úton vagy hagyományos válaszlevélben a kérelmező számára, annak 

függvényében, hogy a kérelmező melyik változatot választja. 

5.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatok megküldése a jogszabályban előírt határidők szerint történik, az adatok helyességét 

a teljesítés előtt az Egyetem ellenőrzi, majd ezt követően történik az adatok megküldése. 

5.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Az ügyviteli rendszer tekintetében biztosított a magas rendelkezésre állás, tehát biztosítva van 

a folyamatos hozzáférés. Az Egyetem határidőre teljesíti az adatok megküldését. 

5.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A nyilvántartásban szereplő adatok helyességét az Egyetem belső eljárási szabályozása 

biztosítja. Az adatok nyilvántartásba vétele során az adat az eredeti dokumentummal 

összevetésre kerül, így az átadott adatok hitelessége biztosított. 

5.1.5.2.5. 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. 

5.1.5.3. Elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

Nem releváns. 

5.1.5.3.1. 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 




