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Budapest, 2021. július 28.  

Brassói Sándor, mb. elnök 
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I. Általános rész 

1. Az Oktatási Hivatal alapadatai 

Hivatalos teljes név: Oktatási Hivatal 

Adószám: 15329729-2-41 

2. Az Információátadási Szabályzat alapadatai 

Információátadási szabályzat jellege: egyedi 

Egyedi információátadási szabályzat 

megnevezése 

44/2021. (VII.28.) számú OH elnöki 

utasítás az Oktatási Hivatal 

Információátadási szabályzatának 

kiadásáról 

Verzió 3.0 

Kiadás dátuma 2021. VII. 28.  

Hatályosság kezdete 2021. VIII. 12.  

Irányító államigazgatási szerv/országos 

kamara vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 

3. A Szabályzat célja 

Jelen Információátadási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse és 

összefoglalja azokat az adatokat, melyek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal vagy 

OH) informatikai alkalmazásai (a továbbiakban: szakrendszer) által átadásra kerülnek harmadik 

fél számára. 

4. A szabályzat hatálya 

4.1. Személyi hatály 

A Szabályzat személyi hatálya a Hivatallal kormányzati szolgálati  jogviszonyban álló 

kormánytisztviselőkre és munkaviszonyban álló munkavállalókra terjed ki. 

4.2. Tárgyi hatály 

A Szabályzatot a Hivatal más szervekkel történő, jogszabályok által előírt, vagy lehetővé 

tett egymás közötti kapcsolattartására, információ átadásaira, valamint az egymás közötti 

információátadással járó ügyek intézésére és az eljárások során érvényesülő informatikai 

együttműködésére kell alkalmazni. 

Jelen információátadási szabályzatban megjelölt információkat és adatokat csak az érintett  

szakterületre vonatkozó jogszabályban megjelölt szervek és személyek vehetik át, kivéve 

ha az nyilvános. 
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5. Jogszabályi környezet 

A Hivatal a szakrendszerek működtetése folyamán, valamint az Információátadási szabályzat 

létrehozásakor figyelembe vette az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.), az elektronikus 

ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm.rendelet), valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény rendelkezéseit. 

II. Különös rész - az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó 

adatátadási felületek adatai 

1. A Hivatal szakterületei 

 Oktatási Igazolványok (2) 

 Köznevelési Programok (3) 

 Köznevelési Nyilvántartás (4) 

 Magyar Állami Ösztöndíj (5) 

 Felsőoktatás (6) 

 Nyelvvizsgáztatás (7) 

 Oktatási Személyi Nyilvántartás (8) 

2. A Hivatal oktatási igazolványok szakterülete 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

- függő hatályú végzés 

- elutasító határozat 

- hiánypótlási végzés 

- a kártyaelfogadói adatszolgáltatással kapcsolatos szerződés 

- a Nemzeti Egységes Kártyarendszer kibocsátói hatósági szerződése 

- a Nemzeti Egységes Kártyarendszer kártyaelfogadóival kapcsolatos szerződés 

- EYCA nemzetközi szervezetével kötött megállapodás 

 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés: 

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Onytv.) 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
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- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 

Nftv.) 

- az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi 

LXXXIII. törvény (a továbbiakban: NEK tv.) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

- az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: OKTIG rendelet) 

- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

- az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 

 

 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

- Döntés az oktatási igazolvány kibocsátására irányuló kérelmek ügyében.  

- A kártyaelfogadói adatszolgáltatással kapcsolatos szerződés 

- A Nemzeti Egységes Kártyarendszer kibocsátói hatósági szerződése 

- A Nemzeti Egységes Kártyarendszer kártyaelfogadóival kapcsolatos 

szerződés.
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel 

helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi hivatkozás 

OKTIG Rendszer Az oktatási 

igazolványokkal 

kapcsolatos nyilvántartás 

nem  Részben az oktatási igazolványokról 

szóló 362/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 8. § 

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az átadás 

módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

oktatási azonosító a jogosult oktatási azonosító száma N N - OKTIG 

Viselt név a jogosult igazolványon szereplő 

családi és utóneve 

N N - OKTIG 

Munkarend a jogosult képzésének munkarendje N N - OKTIG 

Intézményi adatok a jogviszonyt igazoló intézmény 

neve, rövidített neve és települése 

N N - OKTIG 

kártyasorszám oktatási igazolvány egyedi 

azonosítója 

N N - OKTIG 



 

8 

Közhiteles adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az átadás 

módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

PAN az oktatási igazolvány nemzeti 

egységes kártyarendszer szerinti 

azonosítója 

N N - OKTIG 

Érvényesség az oktatási igazolvány érvényessége N N - OKTIG 

Matricasorszám a kiadott érvényesítő matrica 

sorszáma 

N N - OKTIG 

Cím a jogosult igazolványon szereplő 

címe 

N N - OKTIG 

Születési hely és idő a jogosult igazolványon szereplő 

születési helye és ideje 

N N - OKTIG 

Kiállítás dátuma az igazolvány kiállításának dátuma N N - OKTIG 

Igazolás adatok a jogosultnak kiállított igazolásokon 

szereplő adatok 

N N - OKTIG 

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Jogosult típusa  köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult családi és 

utóneve 

 köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult oktatási 

azonosítója 

 köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult anyja születési 

családi és utóneve 

 köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult születési helye  köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult születési ideje  köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

Jogosult lakóhelye  köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult tartózkodási 

helye 

 köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult képzésének 

munkarendje 

 köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult tanköteles-e  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult részére kiadható 

igazolás típusok 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult 

oktatásiigazolvány-

igénylésének státusza 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult 

oktatásiigazolvány-

igénylésének sorszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Jogosult 

oktatásiigazolvány-

igénylésének típusa 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult 

oktatásiigazolvány-

igénylésének oka 

 elsődleges  N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult korábbi oktatási 

igazolványának sorszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Jogosult 

oktatásiigazolvány-

igénylési címének típusa 

 elsődleges  N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult 

oktatásiigazolvány-

igénylési címe 

 köznevelési jogosult 

esetén másodlagos, 

felsőoktatási jogosult 

esetén elsődleges 

 

KIR SZNY N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Az igénylési csomag 

megnevezése, amelyben a 

jogosult igénylése 

továbbításra került 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Képzési hely OKH kódja  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Képzési hely neve  köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Képzési hely rövidített 

neve 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

Képzési hely OM 

azonosítója és telephely 

kódja 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Képzési hely címe  másodlagos KIR INT, 

FIR GRÁF 

N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Másodlagos képzési hely 

OKH kódja 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Másodlagos képzési hely 

neve 

 másodlagos KIR INT, 

FIR GRÁF 

N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Másodlagos képzési hely 

rövidített neve 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Másodlagos képzési hely 

OM azonosítója és 

telephely kódja 

 másodlagos KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Másodlagos képzési hely 

címe 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Jogosult e-mail-címe  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

NEK visszautasítás oka  másodlagos NEK 

központi 

rendszer 

N N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

NEK ellenőrzések 

eredménye 

 másodlagos NEK 

központi 

rendszer 

N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatásiigazolvány-

igénylés rögzítésének 

dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatásiigazolvány-

igénylés beküldésének 

dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

helyett kiállított igazolás 

típusa 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

helyett kiállított igazolás 

státusza 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

státusza 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

típusa 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

kiállításának ideje 

 Másodlagos NEK 

központi 

rendszer 

N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

érvényességének vége 

 elsődleges  N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány chip 

azonosítója 

 Másodlagos NEK 

központi 

rendszer 

N N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Oktatási igazolvány 

érvénytelenítésének oka 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

érvénytelenítésének 

dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

        

Oktatási igazolványt 

kibocsátó intézmény 

OKH kódja 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolványon 

szereplő másodlagos 

intézmény OKH kódja 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

kézbesítési címe 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány 

kézbesítési ideje 

 Másodlagos NEK 

központi 

rendszer 

N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolványt 

tartalmazó küldemény 

ragszáma 

 Másodlagos NEK 

központi 

rendszer 

N I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolványon 

lévő matrica 

érvényességének vége 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

megrendelés státusza 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Érvényesítő matrica 

megrendelés sorszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

megrendelő OKH kódja 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

megrendelő OKH neve 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

megrendelő OKH címe 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

megrendelés tanéve 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

megrendelés féléve 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Megrendelt érvényesítő 

matrica darabszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott 

sorszámtartományok 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Matrica megrendelés 

rögzítésének dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Matrica megrendelés 

beküldésének dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Matrica megrendelés 

jóváhagyásának dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott érvényesítő 

matrica sorszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Kiosztott érvényesítő 

matrica státusza 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott érvényesítő 

matrica tanéve 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott érvényesítő 

matrica féléve 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott érvényesítő 

matricához tartozó kártya 

sorszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Matrica megrendelő OKH 

rövidített neve 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott érvényesítő 

matrica 

érvénytelenítésének oka 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

kiosztásának dátuma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

kiosztó OKH kódja 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

kiosztó OKH rövidített 

neve 

 köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N N  OKTIG 

Rendszer 

Kiosztott érvényesítő 

matrica érvényességének 

vége 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 



 

17 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Érvényesítő matrica 

sorszámtartományok 

tanévenkénti bontásban 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Érvényesítő matrica 

sorszámtartományok 

félévenkénti bontásban 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Oktatási igazolvány kiadó 

hely (OKH) státusza 

 elsődleges  I N  OKTIG 

Rendszer 

OKH kódja  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH típusa  elsődleges  I N  OKTIG 

Rendszer 

OKH által kiadható 

igazolvány típusa 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH régi kódja  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH neve  köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT I I  OKTIG 

Rendszer 

OKH rövidített neve  köznevelési OKH esetén 

másodlagos, 

felsőoktatási OKH 

esetén elsődleges 

KIR INT N I  OKTIG 

Rendszer 

OKH betűkódja  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

OKH intézményi 

azonosítója/OM 

azonosítója 

 másodlagos KIR INT, 

FIR GRÁF 

I I  OKTIG 

Rendszer 

OKH feladatellátási hely 

sorszáma (telephely 

kódja) 

 másodlagos KIR INT I N  OKTIG 

Rendszer 

OKH címe  másodlagos KIR INT, 

FIR GRÁF 

I I Automatikus OKTIG 

Rendszer 

OKH levelezési neve  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH levelezési címe  elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH kontaktszemély 

neve 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH kontaktszemély 

telefonszáma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH kontaktszemély fax 

száma 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH kontaktszemély 

email címe 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

Felsőoktatási integrált 

intézmény neve 

 másodlagos FIR GRÁF I N  OKTIG 

Rendszer 

Felsőoktatási integrált 

intézmény kara(i) 

 másodlagos FIR GRÁF I N  OKTIG 

Rendszer 

OKH érvényesítő matrica 

sorszám kapcsolata 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 

OKH jogutódja  elsődleges  I N  OKTIG 

Rendszer 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás 

módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

OKH igénylései és 

igazolványai átadásának 

állapota 

 elsődleges  N N  OKTIG 

Rendszer 
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2.1.5. Az Oktatási Igazolvány nyilvántartás információátadási felületei, 

szolgáltatásai 

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 

esetén a jelölés 

indoklása 

Kártyaellenőrzés 

szolgáltatás 

automatikus ismétlődő nem nyilvános külső szervezet 

akkor kérdezhet le 

adatot, ha 

diákigazolványhoz 

kapcsolódó 

kedvezményt nyújt 

és jelzi az 

adatigényét az OH 

felé 

Igénylés 

továbbítása a 

NEK felé 

automatikus ismétlődő nem nyilvános a 

diákigazolványok 

kibocsátási 

folyamatának 

része az igénylés 

adatainak 

továbbítása a 

gyártásban részt 

vevő szervezetek 

részére 

Igénylések 

kezelése és 

státuszvisszajelzés 

a felsőoktatási 

intézménynek 

automatikus ismétlődő nem nyilvános a 

diákigazolványok 

kibocsátási 

folyamatának 

része az igénylés 

státuszának és a 

legyártott kártyák 

adatainak 

visszajelzése a 

felsőoktatási 

intézmények 

tanulmányi 

rendszerébe 

 

2.1.5.2. A Kártyaellenőrzés szolgáltatás elektronikus információátadási 

felület, szolgáltatás műszaki leírása 

A műszaki leírás a szakterületnél érhető el. 
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Az adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma információbiztonsági okokból nem 

nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás alapján és a célhoz kötöttség teljesülése 

mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az érintett szervezeteknek. 

2.1.5.2.1.  Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Leíró adat 

(adatmező) 

megnevezése 

Adat 

típusa 

Adat 

hossza 

Adat 

formátum

a 

Kötelezőe

n 

átadandó 

adat? 

(I/N) 

Egyéb tartalmi, kezelési 

információk 

Oktatási 

igazolvány 

kedvezményr

e való 

jogosultság 

ténye 

 

szövege

s válasz 

változ

ó 

karakterek I NemLetezoKartya 

NemEgyezoAdatok 

ErvenytelenKartya 

KedvezmenyreNemJogosu

lt 

KedvezmenyreJogosult 

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

A külső szervezet akkor kaphat adatot, ha erre irányuló szándékát jelzi a Hivatal felé, és 

megállapodást köt a Hivatallal az adatátadásról, valamint, ha a jogszabályok alapján a jogalap 

fennáll. Az adatkapcsolat kiépítése után a külső szervezet egy API kulcsot kap, amelyet minden 

lekérdezésnek tartalmaznia kell. 

2.1.5.2.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A hitelességet azzal biztosítjuk, hogy az OKTIG nyilvántartás közvetetten össze van kötve a 

KIR SZNY-nyel, ahonnan a személyes és jogviszony adatok változásáról értesítést kapunk. 

A FIR SZNY-ből az igénylés vizsgálata során lekérdezést végzünk a jogviszony fennállására 

vonatkozóan. 

Az adattisztítás az OKTIG rendszer élesítésekor történt meg manuálisan, a további adattiszítás 

a KIR SZNY és a FIR SZNY adatok, valamint az OSZNY adatok alapján történik. 

2.1.5.2.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

Az információátadás kezdeményezője a diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményt nyújtó 

szervezet, amely a kedvezmény igénybevétele kapcsán, egyedileg kezdeményez, így az 

elsődleges adat változásakor az OKTIG rendszer nem küld külön jelzést. Az információátadás 

tehát célhoz kötötten valósul meg. 

2.1.5.2.5. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

ügyrendi leírása 

1) Érvényes-e a tanulónál, hallgatónál lévő diákigazolvány és így jogosult-e valamilyen 

ehhez kapcsolódó kedvezményre – ez esetben a válasz (információ) lehet:  

a. a kedvezményre való jogosultság fennáll, 

b. a kedvezményre való jogosultság nem áll fenn  

c. vagy nincs ilyen igazolvány  
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d. vagy nem érvényes az igazolvány 

e. vagy a lekérdezésben szereplő adatok nem egyeznek 

2.1.5.3. Az igénylés továbbítása a NEK felé szolgáltatás műszaki leírása 

A NEK felé az igénylés továbbítása a NEK tv. és végrehajtási rendelete, valamint a 

Kártyakibocsátó Szolgáltatási Szabályzata alapján történik. A specifikáció a szakterületnél 

érhető el. 

 

Az adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma információbiztonsági okokból nem 

nyilvános, csak a jogszabályban nevesített szervezetek férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz 

a megfelelő célhoz kötöttség mellett. 

2.1.5.3.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

2.1.5.3.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatátadás a Hivatal jogszabályban rögzített kötelezettsége, ha a közreműködő intézmény 

az igénylést beküldi, az igénylési adatok átadásra kerülnek a NEK felé. 

2.1.5.3.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A hitelességet azzal biztosítjuk, hogy az OKTIG nyilvántartás közvetetten össze van kötve a 

KIR SZNY-nyel, ahonnan a személyes és jogviszony adatok változásáról értesítést kapunk. 

A FIR SZNY-ből az igénylés vizsgálata során lekérdezést végzünk a jogviszony fennállására 

vonatkozóan. 

Az adattisztítás az OKTIG rendszer élesítésekor történt meg manuálisan, a további adattiszítás 

a KIR SZNY és a FIR SZNY adatok, valamint az OSZNY adatok alapján történik. 

2.1.5.3.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

Az információátadás automatikus, nem kell a külső félnek kezdeményeznie. Az átadás az 

igénylés megfelelő státusza alapján történik. 

2.1.5.4. Az Igénylések kezelése és státuszvisszajelzés a felsőoktatási 

intézménynek szolgáltatás műszaki leírása 

Az intézmények felé az igénylések státuszának visszajelzése, valamint a kibocsátott kártyák 

adatainak átadása az oktatási igazolványok kibocsátását meghatározó jogszabályok 

rendelkezései alapján történik. A specifikáció a szakterületnél érhető el. 

 

Az adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma információbiztonsági okokból nem 

nyilvános, csak a jogszabályban nevesített szervezetek férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz 

a megfelelő célhoz kötöttség mellett. 

2.1.5.4.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 



 

23 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

2.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatátadás a Hivatal jogszabályban rögzített kötelezettsége. 

2.1.5.5. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A hitelességet azzal biztosítjuk, hogy az OKTIG nyilvántartás a gyártótól kapott kártya adatokat 

és státuszokat jelzi vissza a tanulmányi rendszerek számára. A kártyaadatoknak a kártyán lévő 

fizikai adatokkal történő megfeleléséért a gyártó minőségbiztosítási folyamata felel. 

2.1.5.6. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat 

változása esetén 

Az információátadást a tanulmányi rendszer kezdeményezi az átadott adatok lekérdezésével. A 

lekérdezés az igénylés egyedi azonosítója alapján történik. 

2.1.6. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

1) Az alapügy – a diákigazolvány igénylési kérelem sorsa (elutasításra vagy legyártásra 

került a diákigazolvány). 

2) A közreműködő intézmény a diákigazolvány igénylést beküldi az OKTIG rendszerbe 

3) Az igénylés adatai ellenőrzésre kerülnek, majd a jogviszony fennállása esetén az 

igénylés átadásra kerül a NEK rendszer felé. 

4) A NEK rendszerből az igénylés adatainak ellenőrzése után az igénylés a gyártó 

rendszerében kerül továbbításra, adathiba esetén pedig visszautasításra kerül.  

5) A visszautasított igénylés státuszát a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

rendszerének jelzi vissza az OKTIG. 

6) A befogadott igénylés gyártási fázisaihoz tartozó státuszokat a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi rendszerének jelzi vissza az OKTIG. 

7) A legyártott diákigazolvány adatait a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

rendszerének jelzi vissza az OKTIG. 

8) Az intézmények az adatokhoz lekérdezés útján jutnak hozzá, a lekérdezés az igénylés 

egyedi azonosítója alapján történik. 

2.1.7. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre 

állása 

 Az OKTIG rendszer rendelkezésre állása egységes protokoll szerint valósul meg a következők 

alapján: 

 

 
Kritikus 

időszak 

Fokozottan 

kiemelt 

időszak 

Aktív 

normál 

időszak 

Aktív 

csökkentett 

időszak 

Passzív 

időszak 

Rendelkezésre 

állás 
98% 98% 98% 96% 96% 
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Hibaelhárítás 

kezdése / 

befejezése 

0,25 óra / 

2 óra 
1 óra / 4 óra 

4 óra / 8 

munkaóra 

1. munkanap 

/ 8 munkaóra 

1. munkanap / 

kezdés utáni 

16 munkaóra 

 

 

Az időszakok meghatározása évenként összeállított szolgáltatáskatalógusban történik, és ebben 

a naptári éven belüli napokra vagy napok csoportjaira vannak definiálva a rendelkezésre állási 

időszakok típusai aszerint, hogy az adott nap(ok)on elvégzendő feladatok milyen megoldást 

tesznek szükségessé.  

2.1.8. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen 

belül az információátadási szolgáltatás igénybe vevői tájékoztatásának rendje 

A tájékoztatás az Oktatási Hivatal belső irányítás eszközei kiadásának, összehangolásának és 

karbantartásának szabályai kiadásáról szóló elnöki utasításban foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően történik. 

2.1.9. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A többi együttműködő szerv értesítendő, és a szabályzat módosítandó ennek megfelelően. 

3. A Hivatal köznevelési programok szakterülete 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

Az érettségi vizsgaszervező intézmények által kinyomtatott és megküldött hitelesítő 

adatlapok. A hitelesítő adatlapok a Hivatal irattári tervében meghatározottak szerint 

kerülnek megőrzésre. 

 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- Az Nkt. 57. § (7) bekezdés 

- Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 50. § (7) bekezdés 

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 12. pont
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel 

helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi hivatkozás 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A nyilvántartás 1998 és 2004 

között keletkezett érettségi 

bizonyítványok alapadatait 

tartalmazza. Ezen kívül 2005-től 

a kétszintű érettségi vizsgák 

során keletkezett érettségi 

dokumentumok, a 

vizsgaeredmények és 

meghatározott 

vizsgakörülmények 

nyilvántartására szolgál. 

Nem Nincs Nem A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. 

törvény 57. § (7) 

Az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 100/1997. (VI. 

13.) Korm. rendelet 50. § 

(7) 

A nemzeti köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdés 12. pont 

 

3.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az átadás 

módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - 
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3.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Az érettségi 

dokumentumot kiállító 

intézmény OM 

azonosítója 

- elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentumot kiállító 

intézmény 

megnevezése 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentumot kiállító 

intézmény járása 

- másodlagos KIR Intézmény 

nyilvántartás 

nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentumot kiállító 

intézmény tankerülete 

- másodlagos KIR Intézmény 

nyilvántartás 

nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

vizsgaeredmény 

keletkezésének 

vizsgaidőszaka 

- elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 



 

27 

Az érettségi 

vizsgabizottság 

elnökének neve 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

vizsgabizottság 

elnökének igazolvány 

száma 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentum 

kiállításának dátuma 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentum 

kiállításának helye 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentum szereplő 

eredmények 

kihirdetésének dátuma 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

dokumentum típusa 

- elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 
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Az érettségi 

dokumentum száma 

- elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi törzslap 

száma 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Az érettségi 

bizonyítvány száma, 

amelyhez az érettségi 

tanúsítványt kiállították 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Korábbi érettségi 

bizonyítvány száma 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgázó neve - elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgázó születéskori 

neve 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 
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A vizsgázó születési 

helye 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgázó születési 

ideje 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

Anyja születéskori neve - elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgatárgy neve - elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsga szintje - elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsga fajtája - elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 
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A vizsga nyelve - elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsga érdemjegye - elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgán elért 

százalékos eredmény 

- elsődleges - nem igen egyszerű és 

automatikus 

Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A felvételinél nem 

beszámítható 

vizsgaeredmények 

megjelölése 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgázó vizsgáihoz 

kapcsolódó 

mentességek 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 

A vizsgákhoz 

kapcsolódó záradékok 

- elsődleges - nem nem - Kétszintű érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartás 
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3.1.5. A köznevelési programok nyilvántartás információátadási felületei, 

szolgáltatásai 

A Kétszintű érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásból 

elektronikus úton az érettségi vizsgaszervező intézményeknek automatikusan átadásra kerülnek 

az érettségi vizsgaszervezéshez használt kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerébe 

az adott intézményben érettségi vizsgára jelentkező vizsgázók korábbi vizsgaeredményei. Az 

információk a jelentkezés jogszerűségének ellenőrzéséhez nélkülözhetetlenek.   

 

A Kétszintű érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásból 

elektronikus úton átadásra kerülnek az emelt szintű idegen nyelv érettségi vizsgák adatai abban 

az esetben, ha a vizsgázó a vizsgadíj visszaigénylésének kérelmét nyújtja be a Magyar 

Államkincstárba (a továbbiakban: MÁK). 

 

3.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 

esetén a jelölés 

indoklása 

A kétszintű 

érettségi vizsga 

adminisztrációs 

rendszere 

automatikus real-time nem nyilvános Az érettségizők és 

vizsgaeredményeire 

vonatkozó 

nyilvántartásban tárolt 

adatok adatátadása a 

köznevelési 

intézmények egy 

részét és az érettségi 

vizsgaszervezésben 

érintett 

kormányhivatalokat 

érintő szolgáltatás, 

amelynek igénybe 

vételére kizárólag a 

kétszintű érettségi 

vizsga adminisztrációs 

rendszerében 

vizsgaszervezési 

célból van lehetőség. 

Más szervezet 

számára az adatok 

nem hozzáférhetőek. 

Központi 

érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslap  

egyszerű eseményalapú nem nyilvános A Központi érettségi 

bizonyítvány, 

tanúsítvány és 

törzslapkivonat 

nyilvántartásból 

elektronikus úton 

átadásra kerülnek az 

emelt szintű idegen 

nyelv érettségi 

vizsgák adatai abban 

az esetben, ha a 
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vizsgázó a vizsgadíj 

visszaigénylésének 

kérelmét nyújtja be a 

MÁK-ba. 

 

3.1.5.2. Központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat 

nyilvántartás műszaki leírása 

Az adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma információbiztonsági okokból nem 

nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás alapján és a célhoz kötöttség teljesülése 

mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az érintett szervezeteknek. 

3.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

 Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

3.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

A Központi  érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásból 

elektronikus úton az érettségi vizsgaszervező intézményeknek automatikusan átadásra kerül az 

érettségi vizsgaszervezéshez használt kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerébe az 

adott intézményben érettségi vizsgára jelentkező vizsgázók korábbi vizsgaeredményei. Az 

információk a jelentkezés jogszerűségének ellenőrzéséhez nélkülözhetetlenek. A vizsgázó az 

érettségi jelentkezésének benyújtásakor hozzájárul a nyilvántartásban tárolt adatainak 

kezeléséhez. A szolgáltatást az OH automatikusan minden vizsgaszervező intézmény számára 

biztosítja, azt külön igényelni nem kell.  

Az érettségizőkre és vizsgaeredményeikre vonatkozó adatátadás a köznevelési intézmények 

egy részét és az érettségi vizsgaszervezésben érintett kormányhivatalokat érintő szolgáltatás, 

amelynek igénybevételére kizárólag a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében 

vizsgaszervezési célból van lehetőség. Más szervezet számára az adatok nem hozzáférhetőek. 

 

A Központi  érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásból 

elektronikus úton átadásra kerülnek az emelt szintű idegen nyelv érettségi vizsgák adatai abban 

az esetben, ha a vizsgázó a vizsgadíj visszaigénylésének kérelmét nyújtja be a MÁK-ba. 

3.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) 

rendelkezésre állása 

A Központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásban 

megtalálható adatok a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében a vizsgaidőszak 

folyamán folyamatosan a vizsgaszervező intézmények rendelkezésére állnak, mely az alábbi 

egységes protokoll szerint valósul meg: 

 

 
Kritikus 

időszak 

Fokozottan 

kiemelt 

időszak 

Aktív 

normál 

időszak 

Aktív 

csökkentett 

időszak 

Passzív 

időszak 

Rendelkezésre 

állás 
98% 98% 98% 96% 96% 
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Hibaelhárítás 

kezdése / 

befejezése 

0,25 óra / 

2 óra 
1 óra / 4 óra 

4 óra / 8 

munkaóra 

1. munkanap 

/ 8 munkaóra 

1. munkanap / 

kezdés utáni 

16 munkaóra 

 

 

Az időszakok meghatározása évenként összeállított szolgáltatáskatalógusban történik, és ebben 

a naptári éven belüli napokra vagy napok csoportjaira vannak definiálva a rendelkezésre állási 

időszakok típusai aszerint, hogy az adott nap(ok)on elvégzendő feladatok milyen megoldást 

tesznek szükségessé.  

3.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A Központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásban 

megtalálható adatok hitelességéért az érettségi vizsgaszervező intézmények felelősek. Az 

esetlegesen szükséges adattisztítási feladatokat az érettségi vizsgaszervező intézmények végzik 

el. A Központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásból 

elektronikus úton az érettségi vizsgaszervező intézményeknek automatikusan átadásra kerül az 

érettségi vizsgaszervezéshez használt központi érettségi vizsga adminisztrációs rendszerébe az 

adott intézményben érettségi vizsgára jelentkező vizsgázók korábbi vizsgaeredményei, az 

átadási folyamat során a nyilvántartásban tárolt adatok kerülnek átadásra, az átadási eljárás 

során – az adott érettségiző személyének azonosításán túl – további ellenőrzésre nem kerül sor. 

 

A MÁK számára az átadási folyamat során a nyilvántartásban tárolt adatok kerülnek átadásra, 

az átadási eljárás során – az adott érettségiző személyének azonosításán túl – további 

ellenőrzésre nem kerül sor. 

3.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

A Központi  érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat nyilvántartásban 

megtalálható adatok hitelességéért az érettségi vizsgaszervező intézmények felelősek. Az 

esetlegesen szükséges adattisztítási feladatokat az érettségi vizsgaszervező intézmények végzik 

el. Az információkat az előzőekben leírtak szerint az érettségi vizsgaszervező intézmények 

módosíthatják az erre meghatározott programfelületen, majd a módosításokra vonatkozó 

hitelesített adatlap postai beérkezését követően az OH átvezeti az elektronikus nyilvántartásban 

a módosításokat. Az adott módosított információ az OH által elvégzett átvezetés után 

automatikusan megjelenik a nyilvántartásban. 

3.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 

3.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén 

követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás 

igénybevevői tájékoztatásának rendje 

Az információátadási szabályzat módosítása az Oktatási Hivatal belső irányítás eszközei 

kiadásának, összehangolásának és karbantartásának szabályai kiadásáról szóló elnöki 

utasításban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

Az információ átadásáról jelenleg az érettségi vizsgaszervező intézmények az OH által készített 

tájékoztató anyagokból (tájékoztató levél, a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs 
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rendszerének felhasználói felülete és felhasználói útmutatója) értesülnek. Változás esetén az 

előzőekben ismertetett tájékoztató anyagokból értesülnek a vizsgaszervező intézmények. 

 

Együttműködési megállapodás esetén a megállapodásban rögzítettek szerint. 

3.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A szolgáltatás minden érettségi vizsgaidőszak végén megszűnik a kétszintű érettségi vizsga 

adminisztrációs rendszerében. A következő vizsgaidőszakra vonatkozóan a kétszintű érettségi 

vizsga adminisztrációs rendszerében újból beállítása kerül az adott vizsgaidőszakban érettségi 

vizsgát szervező intézmények számára a szolgáltatás. 

 

Egyéb esetben a biztosított szolgáltatás megszüntetésének rendje az egyedi megállapodásban 

foglaltak szerint történik.  

4. A Hivatal Köznevelési Nyilvántartási szakterülete 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

A Köznevelési Nyilvántartási Főosztály feladatkörében eljárva az alábbi ügyekben hoz 

hatósági döntéseket: 

- Az állami felsőoktatási intézmények fenntartásban működő köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartásának vezetése során keletkező ügyekben az Nkt. 21. § (2) 

bekezdése alapján. 

- A tankerületi központok fenntartásában működő köznevelési intézmények közhiteles 

nyilvántartásának vezetése során az Nkt. 21. § (2) bekezdése alapján. 

- Az országos szakértői névjegyzékre kerülési ügyekben az Nkt. 82. § (2) bekezdése 

alapján. 

- Az országos érettségi vizsgaelnöki képzésre kerülési ügyekben az Nkt. 82. § (6) 

bekezdése alapján. 

- A szaktanácsadói névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben az Nkt. 61. § (4a) 

bekezdése alapján. 

A Köznevelési Nyilvántartási Főosztály feladatkörében eljárva az alábbi ügyekben továbbít 

elektronikusan adatot más társhatóságok számára: 

- megkeresések és személyes adatokra vonatkozó kérések teljesítése a köznevelés 

információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) intézménytörzsi és tanulói, 

alkalmazotti nyilvántartása alapján az Onytv. 7. § (1), (6) bekezdései alapján, 

- közvetlen hozzáférés biztosítása a KIR tanulói, alkalmazotti nyilvántartásához a 

köznevelési feladatot ellátó hatóságok részére az Onytv. 7. § (3), (7) bekezdései alapján, 

- az Onytv. 1. melléklet 1. pontja és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvény 28. § alapján a hivatalos statisztikai szolgálat számára a statisztikai cél előzetes 

igazolása alapján statisztikai felhasználás céljára, 

- egyedi megkeresések teljesítése jogszabályi felhatalmazás alapján 
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o az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 4. § (3) bekezdése és a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261. § alapján az ügyészség 

megkeresésére;  

o a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/C. § (1) bekezdése alapján a 

rendőrség részére; a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261. § alapján 

a nyomozó hatóság megkeresésére; 

o a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261. § alapján és a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 322. § (1) bekezdése alapján a 

bíróság megkeresésére; 

o a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 40. § (1) 

bekezdése alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok részére.
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/

Nem) 

Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részbe

n/Nem) 

Jogszabályi hivatkozás 

KIR intézménytörzsi 

nyilvántartás 

A Magyarországon működő 

köznevelési intézmények és 

azok fenntartóinak 

közérdekű és közérdekből 

nyilvántartott adatait 

tartalmazó nyilvántartás, 

mely a közhiteles 

nyilvántartásokból átvett 

adatokat tartalmazza 

Igen https://www.oktata

s.hu/hivatali_ugye

k/kir_intezmenyke

reso 

Nem A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 

és 4. § 

KIR személyi 

nyilvántartás 

A nyilvántartás tartalmazza 

a köznevelési 

intézményekkel 

jogviszonyban álló 

gyermeket/tanulókat (akik 

óvodai, tanulói 

jogviszonyban vagy 

kollégiumi tagsági 

viszonyban állnak), valamint 

a köznevelési 

intézményekben 

foglalkoztatott pedagógus-

munkakörben. nevelő- és 

oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben, 

pedagógiai előadó, 

pedagógiai szakértői 

munkakörben és óraadóként 

foglalkoztatottakat. 

Nem https://kir.hu/kir2s

zny 

Igen Onytv. 3/A. § (2) bekezdés 1. pont 

a)-i), 4. § (1) bekezdés a) pont, (2) 

bekezdés a), b) pont, 1. melléklet 

I-II. alcím 
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Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/

Nem) 

Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részbe

n/Nem) 

Jogszabályi hivatkozás 

Az állami 

fenntartású 

felsőoktatási 

intézmények 

fenntartásában 

működő köznevelési 

intézmények 

közhiteles 

nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza 

az állami felsőoktatási 

intézmények által fenntartott 

köznevelési intézmények 

Nkt. 21. § (5) bekezdése 

szerinti adatokat. 

Igen https://dari.oktatas.

hu/index.php?id=af

it_nyilv_pub 

Igen Nkt. 21. § (2) 

A tankerületi 

központok 

fenntartásában 

működő köznevelési 

intézmények 

közhiteles 

nyilvántartása 

A nyilvántartás tartalmazza 

a tankerületi központok által 

fenntartott köznevelési 

intézmények Nkt. 21. § (5) 

bekezdése szerinti adatokat. 

Nem  Igen Nkt. 21. § (2) 

Az országos 

szakértői névjegyzék 

A nyilvántartás tartalmazza 

az országos szakértői 

névjegyzékbe felvett 

szakértőket. 

Igen https://www.kir.hu

/SzakertoiVizsgazt

atoiNevjegyzek/Sz

akerto/SzakertoFilt

er.aspx?type=0 

Részben Nkt. 82. § (2) 

Az érettségi 

vizsgaelnöki 

névjegyzék 

A nyilvántartás tartalmazza 

az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzékbe felvett 

vizsgaelnököket. 

Igen https://www.kir.hu

/SzakertoiVizsgazt

atoiNevjegyzek/Sz

akerto/SzakertoFilt

er.aspx?type=1 

Részben Nkt. 82. (6) 

A szaktanácsadói 

névjegyzék 

A nyilvántartás tartalmazza 

a névjegyzékre felvett 

szaktanácsadókat. 

Igen https://www.kir.hu

/SzakertoiVizsgazt

atoiNevjegyzek/Sz

Részben Nkt. 61. § (4a) 
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Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/

Nem) 

Közzététel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részbe

n/Nem) 

Jogszabályi hivatkozás 

akerto/SzakertoFilt

er.aspx?type=4 

 

4.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi neve 

Közhiteles adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a köznevelési intézmény létesítő és 

módosító alapító okiratának, szakmai 

alapdokumentumának kelte 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a köznevelési intézmény neve, 

alapfeladatának jogszabály szerinti 

megnevezése és valamennyi 

feladatellátási helye 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a köznevelési intézmény képviseletére 

jogosult személy családi és utóneve 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

az önálló költségvetéssel rendelkező 

intézmény adószáma 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a nyilvántartásba vétel, létesítés napja Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a fenntartó képviseletére jogosult személy 

családi és utóneve 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a jogutódlással, átalakulással, 

fenntartóváltozással, intézményi 

átszervezéssel kapcsolatos alapítói, 

fenntartói határozatok száma és a döntést 

tartalmazó határozatok 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói 

határozatot, a megszüntető okiratot, a 

megszűnés idejét és módját, valamint a 

megszűnt intézmény iratainak őrzési 

helye 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű Az állami fenntartású 

felsőoktatási intézmények 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a köznevelési intézmény létesítő és 

módosító alapító okiratának, szakmai 

alapdokumentumának kelte 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

N I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a köznevelési intézmény neve, 

alapfeladatának jogszabály szerinti 

megnevezése és valamennyi 

feladatellátási helye 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a köznevelési intézmény képviseletére 

jogosult személy családi és utóneve 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

az önálló költségvetéssel rendelkező 

intézmény adószáma 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a nyilvántartásba vétel, létesítés napja Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a fenntartó képviseletére jogosult személy 

családi és utóneve 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a jogutódlással, átalakulással, 

fenntartóváltozással, intézményi 

átszervezéssel kapcsolatos alapítói, 

fenntartói határozatok száma és a döntést 

tartalmazó határozatok 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 

a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói 

határozatot, a megszüntető okiratot, a 

megszűnés idejét és módját, valamint a 

megszűnt intézmény iratainak őrzési 

helye 

Nkt. 21. § (2) és 

(5) bekezdések 

I I Egyszerű A tankerületi központok 

fenntartásában működő 

köznevelési intézmények 

közhiteles nyilvántartása 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a szakértő oktatási azonosító száma Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

N N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a szakértő értesítési címe, elektronikus 

levelezési címe 

Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

I N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a szakértő munkahelyének neve, címe, 

OM azonosítója 

Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

N N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a szakértő végzettsége és szakképzettsége Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

N N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a szakértő jogszabályban meghatározott 

szakterülete, szakiránya 

Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

I N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a szakértő nyilvántartásba-vételi száma Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

I N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a szakértő szakértői igazolásának száma Onytv. 1. 

melléklet VII. 

alcím 

I N  Az országos szakértői 

névjegyzék 

a vizsgaelnök oktatási azonosító száma Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

I N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a vizsgaelnök elérhetősége Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

N N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a vizsgaelnök munkahelyének neve, 

címe, OM azonosítója 

Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

N N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a vizsgaelnök végzettsége és 

szakképzettsége 

Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

N N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a vizsgaelnök jogszabályban 

meghatározott vizsgaterülete 

Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

I N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a vizsgaelnök nyilvántartásba-vételi 

száma 

Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

I N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a vizsgaelnök vizsgaelnöki igazolásának 

száma 

Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

I N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a vizsgaelnök vizsgaelnöki igazolásának 

hatálya 

Onytv. 1. 

melléklet VIII. 

alcím 

I N  Az érettségi vizsgaelnöki 

névjegyzék 

a szaktanácsadó oktatási azonosító száma Onytv. 1. 

melléklet IX. 

alcím 

N N  A szaktanácsadói 

névjegyzék 

a szaktanácsadó értesítési címe és 

elektronikus levelezési címe 

Onytv. 1. 

melléklet IX. 

alcím 

N N  A szaktanácsadói 

névjegyzék 

a szaktanácsadó munkahelyének neve, 

címe, OM azonosítója 

Onytv. 1. 

melléklet IX. 

alcím 

N N  A szaktanácsadói 

névjegyzék 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a szaktanácsadó végzettsége, 

szakképzettsége 

Onytv. 1. 

melléklet IX. 

alcím 

N N  A szaktanácsadói 

névjegyzék 

a szaktanácsadó a szakterületének 

jogszabályban meghatározott 

megnevezése 

Onytv. 1. 

melléklet IX. 

alcím  

I N  A szaktanácsadói 

névjegyzék 

a szaktanácsadó nyilvántartásba-vételi 

száma 

Onytv. 1. 

melléklet IX. 

alcím  

I N  A szaktanácsadói 

névjegyzék 

a tanuló oktatási azonosító száma, 

adóazonosító jele, társadalombiztosítási 

azonosító jele 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló sajátos nevelési igénye, 

beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézsége ténye, hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetének ténye 

és hatálya 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló jogviszonyával kapcsolatban azt, 

hogy egyéni munkarenddel rendelkezik-e, 

tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének 

kezdete és befejezésének ideje 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló jogviszonya keletkezésének, 

megszűnésének jogcíme és ideje, 

valamint megszűnés esetén annak ténye, 

hogy az érintett az adott köznevelési 

intézményben szerzett-e iskolai 

végzettséget, szakképesítést 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

a tanuló nevelési-oktatási intézményének 

neve, címe, OM azonosítója 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló jogviszonyát megalapozó 

köznevelési alapfeladat 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló nevelésének, nevelés-

oktatásának helye 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

felnőttoktatás esetében a tanuló 

oktatásának munkarendjével kapcsolatos 

adatok 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló évfolyama Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló melyik évfolyamon, mely 

országban vett részt az Nkt.-ban 

szabályozott határon túli kiránduláson 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

a tanuló melyik évfolyamon, mely 

országban vett részt külföldi 

tanulmányúton 

Onytv. 1. 

melléklet I. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR tanulói nyilvántartás 

az alkalmazott oktatási azonosító száma Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott végzettségére és 

szakképzettségére vonatkozó adatok 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

az alkalmazott munkaköre Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott munkáltatójának neve, 

címe, valamint OM azonosítója 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott munkavégzésének helye Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott jogviszonya kezdetének 

ideje, megszűnésének jogcíme és ideje 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott vezetői beosztását Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott jogviszony, 

munkaviszonya időtartama 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott munkaidejének mértéke Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott tartós távollétének 

időtartama 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott elektronikus levelezési 

címe 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

az alkalmazott szakmai gyakorlati ideje Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott munkaidő-

kedvezményének ténye 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 

az alkalmazott minősítő vizsgájának 

kinevezési okmányban, 

munkaszerződésében rögzített határideje 

Onytv. 1. 

melléklet II. 

alcím 

N I Egyszerű és 

automatikus 

KIR alkalmazotti 

nyilvántartás 
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4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a köznevelési intézmény 

hivatalos neve, a 

tagintézmény hivatalos 

neve 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

a köznevelési intézmény 

székhelye és a 

köznevelési feladatot 

ellátó telephelyei 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

a köznevelési intézmény 

székhelyén az 

intézményvezető, 

telephelyen működő 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

tagintézmény esetén a 

tagintézmény 

vezetőjének családi és 

utóneve, elérhetőségei 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

feladatellátási 

helyenként - az oktatás 

munkarendje szerinti 

bontásban - a 

köznevelési és egyéb 

alapfeladatok, az 

alapfokú 

művészetoktatás esetén a 

művészeti ág, a 

tanszakok neve, 

szakképzési feladatok 

esetén az OKJ azonosító 

és a szakképesítés 

megnevezése, az 

évfolyamok száma 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

nevelési-oktatási 

intézmény esetén 

feladatellátási 

helyenként az óvodai 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

csoportszobák, 

kollégiumi háló és 

tantermek, a férőhelyek 

maximális száma, 

közismereti képzést 

nyújtó és a gyakorlati 

képzésben részt vevő 

iskola esetén a 

tantermek száma, a 

nappali rendszerben és a 

gyakorlati képzésben 

felvehető legmagasabb 

tanulólétszám 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

annak ténye, hogy mely 

telephelyen működik 

tagintézmény 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

feladatellátási 

helyenként a tornaterem, 

uszoda, konyha, iskolai 

könyvtár, 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

természetlabor, 

tanműhely, sportpálya 

megléte 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

az alapító neve, 

székhelye, típusa 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

a fenntartó 

telefonszáma, e-mail 

címe, faxszáma (a 

továbbiakban együtt: 

elérhetőség), neve, 

székhelye, típusa, 

adószáma, KSH 

statisztikai számjele, 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

valamint a fenntartó 

képviseletére jogosult 

neve és beosztása 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

feladatellátási 

helyenként a köznevelési 

feladatellátásba bevont 

épület működtetőjének 

neve, székhelye, típusa, 

adószáma, KSH 

statisztikai számjele, 

elérhetőségei, valamint a 

működtető képviseletére 

jogosult neve és 

beosztását 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

a köznevelési intézmény 

honlapjának címe, 

adószáma 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

költségvetési szerv esetén 

a törzskönyvi azonosító 

szám (PIR szám) 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

az alapító okirat kelte A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 

 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 

a működést megalapozó 

jogerős működési 

engedélyt, a 

nyilvántartásba vételről 

szóló dokumentumot, a 

működéshez szükséges 

A nemzeti 

köznevelésről 

szóló törvény 

végrehajtásáról 

rendelkező 

229/2012. (VIII. 

Másodlagos Oktatási 

Hivatal, 

köznevelési 

feladatot ellátó 

hatóság, 

I I Egyszerű és  

Automatikus 

KIR 

intézménytörzs 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

határozat számát, keltét 

és az engedélyező 

hatóság neve 

28.) Korm. 

rendelet 1. § (2) 

bekezdés és 4. § 

Magyar 

Államkincstár, 

oktatásért 

felelős 

miniszter 
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4.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

4.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása 

KIR01 automatikus real-time Nem nyilvános A szolgáltatást egyedi megállapodás alapján lehet igénybe 

venni 

KIR02 automatikus real-time Nem nyilvános A szolgáltatás specifikusan az E-kréta rendszer számára 

készült 

KIR03 automatikus eseményalapú Nem nyilvános A szolgáltatás specifikusan a családtámogatási társzerv 

rendszere számára készült 

KIR04 egyszerű real-time Nem nyilvános A rendszer egyedi hozzáféréssel érhető el 
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4.1.5.2. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

KIR01 – KIR intézménytörzsi intézményi adatokat tartalmazó interfész szolgáltatás (rendszer-

rendszer szolgáltatás) 

KIR02 – KIR tanulói és alkalmazotti nyilvántartás interfész szolgáltatás a köznevelési 

regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (E-kréta rendszer) számára (rendszer-rendszer 

szolgáltatás) 

KIR03 – TÉBA interfész szolgáltatás a családtámogatás kapcsán a KIR tanulói és 

alkalmazotti nyilvántartás alapján (rendszer-rendszer szolgáltatás) 

KIR04 – a KIR tanulói és alkalmazotti nyilvántartó rendszer online adatmegtekintő felülete 

(online szolgáltatás) 

 

Az adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma információbiztonsági okokból nem 

nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás alapján és a célhoz kötöttség teljesülése 

mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az érintett szervezeteknek. 

4.1.5.2.1. Az elektronikus  információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

4.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Együttműködési megállapodás megkötésével kezdődhet meg szolgáltatás igénybevételére 

irányuló folyamat, melyet technikai szinten a következő beállításokkal teszünk lehetővé: 

 KIR01 – KIR intézménytörzsi adatokat tartalmazó interfész szolgáltatás (rendszer-

rendszer szolgáltatás) : IP cím szűréssel történik a beállítás. 

 KIR02 – KIR tanulói és alkalmazotti nyilvántartás interfész szolgáltatás az köznevelési 

regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (E-kréta rendszer ) számára (rendszer-rendszer 

szolgáltatás): VPN kapcsolat beállítással tesszük lehetővé a szolgáltatás elérését. 

 KIR03 – TÉBA interfész szolgáltatás a családtámogatás kapcsán a KIR tanulói és 

alkalmazotti nyilvántartás alapján (rendszer-rendszer szolgáltatás): VPN kapcsolat 

beállítással tesszük lehetővé a szolgáltatás elérését. 

 KIR04 – a KIR tanulói és alkalmazotti nyilvántartó rendszer online adatmegtekintő 

felülete: online szolgáltatás, a NEAK, járási hivatalok, kormányhivatalok részére. 

4.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) 

rendelkezésre állása 

A KIR alkalmazások és felületek rendelkezésre állása egységes protokoll szerint valósul meg a 

következők alapján: 
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Kritikus 

időszak 

Fokozottan 

kiemelt 

időszak 

Aktív 

normál 

időszak 

Aktív 

csökkentett 

időszak 

Passzív 

időszak 

Rendelkezésre 

állás 
98% 98% 98% 96% 96% 

Hibaelhárítás 

kezdése / 

befejezése 

0,25 óra / 

2 óra 
1 óra / 4 óra 

4 óra / 8 

munkaóra 

1. munkanap 

/ 8 munkaóra 

1. munkanap / 

kezdés utáni 

16 munkaóra 

 

 

Az időszakok meghatározása évenként összeállított szolgáltatáskatalógusban történik, és ebben 

a naptári éven belüli napokra vagy napok csoportjaira vannak definiálva a rendelkezésre állási 

időszakok típusai aszerint, hogy az adott nap(ok)on elvégzendő feladatok milyen megoldást 

tesznek szükségessé.  

4.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az adatokat közvetlen az intézményektől kapjuk, közhiteles nyilvántartás. 

4.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

A személyes adatok változását a Belügyminisztériummal kialakított, a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásban (a továbbiakban_ SZL) – nyilvántartott személyek esetében – 

közvetlenül az SZL alapján tudja ellenőrizni, és frissen tartani az érintettek személyi adatait. 

Az SZL-ben szereplő, a KIR rendszerben beazonosított személyek esetén a megváltozott 

személyi adatok cseréjét automatikus push üzenet alapján a rendszer elvégzi, mely esetben a 

intézmények számára nincs lehetőség az elsődleges nyilvántartásból érkező közhiteles adatok 

felülírására. Azon személyek esetében, akik nem szerepelnek az SZL-ben, az adatok 

módosítását az adatokat kezelő köznevelési intézmények kezdeményezik a KIR-ben.  

A KIR intézményi törzs változását – a hatályos, közhiteles dokumentumok alapján – a 

fenntartói adatok tekintetében a fenntartó, míg az intézményi adatok tekintetében a köznevelési 

intézmény képviselője kezdeményezi. 

4.1.5.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 

Interfaceken keresztül kommunikál a Hivatal az intézményekkel, a fenntartókkal, illetve a 

Belügyminisztériummal. 

4.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén 

követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás 

igénybevevői tájékoztatásának rendje 

 A szabályzat módosítása és a tájékoztatás az Oktatási Hivatal belső irányítás eszközei 

kiadásának, összehangolásának és karbantartásának szabályai kiadásáról szóló elnöki 

utasításban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

4.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A biztosított szolgáltatás megszüntetésének rendje az egyedi megállapodásban foglaltak szerint 

történik. 
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5. A Hivatal magyar állami ösztöndíj szakterülete 

5.1. Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

A Hivatal Magyar Állami Ösztöndíj Főosztályának hatáskörébe tartozik a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. §-48/S. § és a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 

rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján a 

magyar állami ösztöndíjas hallgató által vállalt kötelezettségek nyilvántartása, az állami 

ösztöndíjas oklevélszerzési kötelezettség, hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség 

nyomon követése, ellenőrzése, visszafizetési kötelezettség megállapítása, ütemezése, és a 

kötelezettségek alóli mentesítési kérelmek elbírálása.  

 

Az eljárásokban meghozott döntések elektronikus döntéshozatal útján jönnek létre, a döntések 

elektronikus hitelesítéssel rendelkeznek és KÜNY tárhelyre, vagy amennyiben azzal nem 

rendelkezik, akkor a Magyar Posta hibrid konverziós szolgáltatásán keresztül kerülnek 

kiküldésre az ügyfélnek. 

 

A Magyar Állami Ösztöndíj Főosztályon 

rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása: 

Típus Jogszabály 

Egyenlegközlő iratok (tanulmányi, munkavállalási, 

pénzügyi szakaszban) 

tájékoztató Nftv. 48/I. §, Kr. 

5/A. § (3). §  

Hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget 

megállapító és lezáró határozatok, hazai 

munkaviszony beszámítás kezdetének módosítása 

határozat Ákr. 80. §, Kr. 3. § 

(2), 5/A. § (1) 

Visszafizetési kötelezettséget és ütemezését 

megállapító határozatok, és lezáró határozatok 

határozat Ákr. 80. §, Kr. 1. § 

(1), Nftv. 48/Q (1) 

Mentesítés (mentesítés oklevélszerzési kötelezettség, 

hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség, 

visszafizetési kötelezettség alól) 

határozat Ákr. 80. §, Nftv. 

48/M. § (1, 2) 48/O. 

§ (1), (2) 

Felfüggesztések (oklevélszerzési határidő, hazai 

munkaviszony-fenntartási kötelezettség 

felfüggesztése)  

határozat Ákr. 80. §, Nftv. 

48/N. § (1), (2), Kr. 

5/A. § (2) 

Végzések (hiánypótlásra felszólító végzés, kérelmet 

visszautasító végzés, eljárást megszüntető végzés, 

eljárás szünetelését megállapító végzés)  

végzés Ákr. 44. §, 46. § 47. 

§, 49. § 

Tájékoztatás teljes eljárásra áttérésről tájékoztató Ákr. 43. § (2) 
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 
Nyilvántartás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel 

helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi hivatkozás 

Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer 

A magyar állami 

ösztöndíjas 

kötelezettségek 

nyilvántartása, nyomon 

követése és ellenőrzése 

Nem - Nem A nemzeti felsőoktatásról szóló 

2011. évi CCIV. törvény 48/A. §-

48/S. §, az oktatási nyilvántartásról 

szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

4. § (1) bekezdés g) pont, 6. § (5) 

bekezdés, 5. melléklet 

5.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

oklevélszerzési 

kötelezettség határideje 

Nftv. 48/A. § a): magyar állami 

ösztöndíjas hallgató a képzési és 

kimeneti követelményekben 

meghatározott képzési idő 

másfélszeresén belül oklevelet kell 

szerezzen 

N N - Magyar Állami 

Ösztöndíj Nyilvántartó 

Rendszer 

igénybe vett magyar 

állami ösztöndíj összege 

Nftv. 48/C. § (2): Az állami 

ösztöndíj mértéke az adott 

felsőoktatási intézményben a 

hallgató által magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal támogatott 

formában igénybe vett aktív 

félévekre - jogszabályban 

meghatározott keretek között a 

felsőoktatási intézmény által - a 

hallgatóra vetítve megállapított 

költségek összege. 

N N - Magyar Állami 

Ösztöndíj Nyilvántartó 

Rendszer 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

hazai munkaviszony-

fenntartási kötelezettség 

kezdete, határideje 

Nftv. 48/A. § b): ha oklevélszerzési 

határidőben oklevelet szerzett, 

akkor az oklevél megszerzését 

követő húsz éven belül 

Nftv. 48/A. § c): ha nem szerzett 

oklevélszerzési határidőben 

oklevelet a magyar állami 

ösztöndíjas hallgató, akkor az adott 

képzés megszűnésének napjától 

számítva a magyar állami 

(rész)ösztöndíjjal folytatott 

tanulmányi idővel megegyező 

időtartamot követő két éven belül 

N N - Magyar Állami 

Ösztöndíj Nyilvántartó 

Rendszer 

hazai munkaviszony-

fenntartási kötelezettség 

mértéke 

állami (rész)ösztöndíjjal folytatott 

tanulmányok idejével megegyező 

időtartam 

N N - Magyar Állami 

Ösztöndíj Nyilvántartó 

Rendszer 

visszafizetési 

kötelezettség kezdete, 

ütemezése, határideje 

 

 N N - Magyar Állami 

Ösztöndíj Nyilvántartó 

Rendszer 

visszafizetési 

kötelezettség mértéke 
Ha nem teljesítette az Nftv. 48/A. 

§ b) pont szerinti munkaviszony-

fenntartási kötelezettséget: akkor 

magyar állami (rész)ösztöndíjnak 

(tartozás) - évente a Központi 

Statisztikai Hivatal által 

megállapított éves átlagos 

fogyasztóiár-növekedés mértékével 

növelt – összege. 

N N - Magyar Állami 

Ösztöndíj Nyilvántartó 

Rendszer 
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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/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 

szerepel 

Ha nem teljesítette az Nftv. 48/A. 

§ c) pont szerinti munkaviszony-

fenntartási kötelezettséget: akkor 

a tartozás ötven százalékának 

megfelelő összeg. 

5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

természetes 

személyazonosító 

adatai  

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató természetes 

személyazonosító 

adatai (családi és 

utóneve, születési 

családi és utóneve, 

születési helye és 

ideje, anyja 

születési családi és 

utóneve) 

Másodlagos felsőoktatási 

információs 

rendszer 

(FIR) vagy 

Oktatási 

Személyi 

Nyilvántartás 

(a 

továbbiakban: 

OSZNY), 

személyi és 

lakcímnyilvá

ntartás (a 

továbbiakban: 

SZL) 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

neme 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

neme 

Másodlagos Összerendelé

si 

Nyilvántartás 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

(a 

továbbiakban: 

ÖNY) 

Nyilvántartó 

Rendszer 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

adóazonosító jele 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

adóazonosító jele 

Másodlagos ÖNY N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

társadalombiztosítási 

azonosító jele 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

társadalombiztosítás

i azonosító jele 

Másodlagos ÖNY N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

lakcíme 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató lakcímre 

(lakóhely, 

tartózkodási hely) 

és értesítési címre 

vonatkozó adatai 

Másodlagos FIR  

vagy 

OSZNY, SZL 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

a magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

hazai munkaviszonyára 

vonatkozó adatai 

a magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató hazai 

munkaviszony(ok) 

létesítésére és 

időtartamára 

vonatkozó adatai 

 

Másodlagos NAV, 

MÁK 

 

 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

álláskereső jogcím által 

megalapozott 

biztosítotti napok 

száma  

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató a 

foglalkoztatás 

elősegítéséről és a 

munkanélküliek 

ellátásáról szóló 

törvényben 

meghatározott 

álláskeresőként 

eltöltött időtartamra 

vonatkozó adatai 

Másodlagos állami 

foglalkoztatás

i szerv 

 

 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

csecsemőgondozási díj 

jogcím által 

megalapozott 

biztosítotti napok 

száma 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

csecsemőgondozási 

díj folyósításának 

időtartamára 

vonatkozó adatai 

Másodlagos MÁK 

 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

gyermekgondozást 

segítő ellátás jogcím 

által megalapozott 

biztosítotti napok 

száma 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

gyermekgondozást 

segítő ellátás 

folyósításának 

időtartamára 

vonatkozó adatai 

Másodlagos MÁK 

 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

gyermekgondozási díj 

jogcím által 

megalapozott 

biztosítotti napok 

száma 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

gyermekgondozási 

díj folyósításának 

időtartamára 

vonatkozó adatai, a 

gyermeknevelésre, 

szülésre vonatkozó 

adatai 

Másodlagos MÁK 

 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

örökbefogadói díj 

jogcím által 

megalapozott 

biztosítotti napok 

száma 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató  

örökbefogadói díj 

folyósításának 

időtartamára 

vonatkozó adatai 

Másodlagos MÁK 

 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgatónak 

a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból 

való kikerülésének oka 

és időpontja 

 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgatónak a 

személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás

ból való 

kikerülésének oka 

és időpontja, 

 

Másodlagos FIR vagy 

OSZNY 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

megváltozott 

munkaképességre, 

tartós betegségre 

vonatkozó adatai 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

megváltozott 

munkaképességre, 

tartós betegségre, 

valamint ennek 

időtartamára 

vonatkozó adatai 

Másodlagos illetékes 

kormányhivat

al 

N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

ösztöndíjas hallgató 

állampolgársága 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

állampolgársága 

Másodlagos FIR N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató telefonszáma, 

elektronikus levelezési 

címe, 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

telefonszáma, 

elektronikus 

levelezési címe 

Másodlagos FIR N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató elektronikus 

iratküldésről történő 

értesítéshez és az 

elektronikus 

kérelembenyújtáshoz 

kapcsolódóan a 

központi 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató, magyar 

állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

elektronikus 

iratküldésről történő 

értesítéshez és az 

Másodlagos NISZ/BM N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  
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Adat rövid, köznapi neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

ügyfélregisztrációs 

tárhelyéhez tartozó 

elektronikus levelezési 

címe 

 

elektronikus 

kérelembenyújtásho

z kapcsolódóan a 

központi 

ügyfélregisztrációs 

tárhelyéhez tartozó 

elektronikus 

levelezési címe 

 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató felsőoktatási 

képzésére, a hallgatói 

jogviszonyára 

vonatkozó adatai 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató 

felsőoktatási 

képzésére, a 

hallgatói 

jogviszonyára 

vonatkozó adatai 

Másodlagos FIR N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató KÜNY 

kapcsolati kódja 

magyar állami 

(rész)ösztöndíjas 

hallgató KÜNY 

kapcsolati kódja 

Másodlagos NISZ/BM N N  Magyar Állami 

Ösztöndíj 

Nyilvántartó 

Rendszer  

5.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

Nincs információátadási felület.
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6. A Hivatal felsőoktatási szakterülete 

6.1. Információforrások regiszterének tartalma 

6.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 67-68. és 76-77. 

§-ai 

 hatásköri feladatok felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

- felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele 

- felsőoktatási intézmény működésének engedélyezése 

- felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása 

- felsőoktatási intézmény képzésindításának engedélyezése és 

nyilvántartásba vétele 

- felsőoktatási intézmény adatainak (alapító okiratban szereplő és ahhoz 

kapcsolódó adatok, tisztségviselők, kollégium, szakkollégium, szakmai 

gyakorlóhely, együttműködési megállapodás) nyilvántartásba vétele 

- felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vett adatainak módosítása, törlése 

- külföldi felsőoktatási intézmény/határon átnyúló szolgáltatásnyújtó 

magyarországi működésének engedélyezése és nyilvántartásba vétele 

- külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása 

- külföldi felsőoktatási intézmény/határon átnyúló szolgáltatásnyújtó 

képzésindításának engedélyezése és nyilvántartásba vétele 

- külföldi felsőoktatási intézmény/határon átnyúló szolgáltatásnyújtó 

adatainak (alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok, 

tisztségviselők, kollégium, szakkollégium, , együttműködési 

megállapodás) nyilvántartásba vétele 

- külföldi felsőoktatási intézmény/határon átnyúló szolgáltatásnyújtó 

nyilvántartásba vett adatainak módosítása, törlése 

- felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vétele 

- felsőoktatási diákotthon nyilvántartásba vett adatainak módosítása, törlése 

- felsőoktatási szakmai testület nyilvántartásba vétele 

- felsőoktatási szakmai testület nyilvántartásba vett adatainak módosítása, 

törlése 

- közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezése és 

nyilvántartásba vétele 

- közösségi felsőoktatási képzési központ nyilvántartásba vett adatainak 

módosítása, törlése 

- igazolás kiállítása nyilvántartásban szereplő adatról 

- (előzetes) szakhatósági állásfoglalás kiadása 

 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki 

szakhatósági állásfoglalást): 

- a kérdezett személy oklevele közgazdász, jogász vagy felszámolási és 

vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget igazol-e 

 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek 

tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő): -  

A FIR-ben nincsenek szerződési kötelezettségek
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6.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 

Nyilvántartás  

leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel 

helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi  

hivatkozás 

Felsőoktatási 

Információs rendszer 

intézmény-

nyilvántartás (FIR 

IT) 

- felsőoktatási általános képzési 

adatok; 

- a felsőoktatási intézmények 

szervezeti adatai;  

- a felsőoktatási intézmények 

nyilvántartásba vett képzéseink 

adatai 

igen 

firgraf.oh.gov.hu 

oktatas.hu 

igen 2018. évi 

LXXXIX. 

törvény 1-7. § 

3. melléklet I 

rész; 

87/2015. 

(IV.9.) Korm. 

rend. 6. 

melléklet  

Felsőoktatási 

Információs 

Rendszer hallgatói 

személyi 

nyilvántartás és 

alkalmazotti személyi 

nyilvántartás (FIR 

SZNY) 

a felsőoktatással kapcsolatos 

állami hatáskörök gyakorlásához, 

a nemzetgazdasági szintű 

tervezéshez, a felsőoktatásban 

részt vevők jogainak 

gyakorlásához és 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, 

az adatbiztonság biztosításához 

szükséges adatok 

nem --- igen 2018. évi 

LXXXIX. 

törvény 1-7. § 

3. melléklet II 

és IV rész; 

6.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, köznapi 

neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási intézmény 

fenntartójának neve 

felsőoktatási intézmény fenntartójának 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási intézmény fenntartója 

székhelyének címe 

felsőoktatási intézmény fenntartója 

székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézmény 

tulajdonosának neve 

felsőoktatási intézmény fenntartójának 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézmény tulajdonosa 

székhelyének címe 

felsőoktatási intézmény fenntartója 

székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézmény fenntartója 

képviselőjének családi és utóneve  

felsőoktatási intézmény fenntartója 

képviselőjének családi és utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézmény 

tisztségviselőinek családi és 

utóneve 

felsőoktatási intézmény 

tisztségviselőinek családi és utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közhasznú szervezetként működő 

felsőoktatási intézmény 

felügyelőbizottsági tagjainak 

családi és utóneve 

közhasznú szervezetként működő 

felsőoktatási intézmény 

felügyelőbizottsági tagjainak családi 

és utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közhasznú szervezetként működő 

felsőoktatási intézmény 

felügyelőbizottsági tagjainak 

értesítési címe 

közhasznú szervezetként működő 

felsőoktatási intézmény 

felügyelőbizottsági tagjainak értesítési 

címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel duális 

képzésről megállapodó egyéni 

vállalkozó neve 

felsőoktatási intézmény duális 

képzéssel kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel duális 

képzésről megállapodó egyéni 

vállalkozó neve 

felsőoktatási intézmény duális 

képzéssel kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási intézménnyel duális 

képzésről megállapodó egyéni 

vállalkozó neve 

felsőoktatási intézmény duális 

képzéssel kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó adószáma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel 

szálláshely biztosításáról 

megállapodó egyéni vállalkozó 

neve 

felsőoktatási intézmény hallgatók 

számára szálláshely biztosításával 

kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel 

szálláshely biztosításáról 

megállapodó egyéni vállalkozó 

neve 

felsőoktatási intézmény hallgatók 

számára szálláshely biztosításával 

kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel 

szálláshely biztosításáról 

megállapodó egyéni vállalkozó 

neve 

felsőoktatási intézmény hallgatók 

számára szálláshely biztosításával 

kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó adószáma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel külföldi 

képzési helyszín biztosításáról 

megállapodó egyéni vállalkozó 

neve 

felsőoktatási intézmény az Nftv. 78. § 

(1) bekezdése szerinti külföldi 

székhelyen kívüli képzési helyen 

történő működéséhez szükséges 

képzési helyszín biztosításával 

kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási intézménnyel külföldi 

képzési helyszín biztosításáról 

megállapodó egyéni vállalkozó 

neve 

felsőoktatási intézmény az Nftv. 78. § 

(1) bekezdése szerinti külföldi 

székhelyen kívüli képzési helyen 

történő működéséhez szükséges 

képzési helyszín biztosításával 

kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézménnyel külföldi 

képzési helyszín biztosításáról 

megállapodó egyéni vállalkozó 

neve 

felsőoktatási intézmény az Nftv. 78. § 

(1) bekezdése szerinti külföldi 

székhelyen kívüli képzési helyen 

történő működéséhez szükséges 

képzési helyszín biztosításával 

kapcsolatos együttműködési 

megállapodásairól az együttműködő 

egyéni vállalkozó adószáma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

fenntartójának neve 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény fenntartójának 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény fenntartója 

székhelyének címe 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény fenntartója 

székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

magyarországi képviselőjének 

családi és utóneve 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény magyarországi 

képviselőjének családi és utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

magyarországi képviselőjének 

értesítési címe 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény magyarországi 

képviselőjének értesítési címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

magyarországi képviselőjének 

elérhetősége (telefon, email) 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény magyarországi 

képviselőjének elérhetősége (telefon, 

email) 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

magyarországi képzési helyszínét 

biztosító egyéni vállalkozó neve 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény magyarországi 

képzési helyen történő működéséhez 

szükséges képzési helyszín 

biztosításával kapcsolatos 

együttműködési megállapodásairól az 

együttműködő egyéni vállalkozó neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

magyarországi képzési helyszínét 

biztosító egyéni vállalkozó címe 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény magyarországi 

képzési helyen történő működéséhez 

szükséges képzési helyszín 

biztosításával kapcsolatos 

együttműködési megállapodásairól az 

együttműködő egyéni vállalkozó címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény 

magyarországi képzési helyszínét 

biztosító egyéni vállalkozó 

adószáma 

Magyarországon működő külföldi 

felsőoktatási intézmény magyarországi 

képzési helyen történő működéséhez 

szükséges képzési helyszín 

biztosításával kapcsolatos 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 



 

72 

Közhiteles adat rövid, köznapi 

neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

együttműködési megállapodásairól az 

együttműködő egyéni vállalkozó 

adószáma 

felsőoktatási szakmai testület 

(MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, 

ODT, OTDT) neve 

felsőoktatási szakmai testület (MAB, 

FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, ODT, 

OTDT) neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási szakmai testület 

(MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, 

ODT, OTDT) székhelye 

felsőoktatási szakmai testület (MAB, 

FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, ODT, 

OTDT) székhelye 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási szakmai testület 

(MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, 

ODT, OTDT) vezető 

tisztségviselőjének családi és 

utóneve 

felsőoktatási szakmai testület (MAB, 

FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, ODT, 

OTDT) vezető tisztségviselőjének 

családi és utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási szakmai testület 

(MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, 

ODT, OTDT) vezető 

tisztségviselőjének értesítési címe 

felsőoktatási szakmai testület (MAB, 

FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, ODT, 

OTDT) vezető tisztségviselőjének 

értesítési címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási szakmai testület 

(MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, 

ODT, OTDT) felügyelő bizottsága 

tagjainak családi és utóneve 

felsőoktatási szakmai testület (MAB, 

FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, ODT, 

OTDT) felügyelő bizottsága tagjainak 

családi és utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási szakmai testület 

(MAB, FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, 

ODT, OTDT) felügyelő bizottsága 

tagjainak értesítési címe 

felsőoktatási szakmai testület (MAB, 

FTT, MRK, HÖOK, DOSZ, ODT, 

OTDT) felügyelő bizottsága tagjainak 

értesítési címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

diákotthon fenntartójának neve diákotthon fenntartójának neve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

diákotthon fenntartója 

székhelyének címe 

diákotthon fenntartója székhelyének 

címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

diákotthon vezetőjének családi és 

utóneve 

diákotthon vezetőjének családi és 

utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

diákotthon vezetőjének értesítési 

címe 

diákotthon vezetőjének értesítési címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

diákotthon vezetőjének 

elérhetősége (telefon, e-mail) 

diákotthon vezetőjének elérhetősége 

(telefon, e-mail) 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közösségi felsőoktatási képzési 

központ képviselőjének családi és 

utóneve 

közösségi felsőoktatási képzési 

központ képviselőjének családi és 

utóneve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közösségi felsőoktatási képzési 

központ képviselőjének értesítési 

címe 

közösségi felsőoktatási képzési 

központ képviselőjének értesítési címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közösségi felsőoktatási képzési 

központ képviselőjének 

elérhetősége (telefon, e-mail)  

közösségi felsőoktatási képzési 

központ képviselőjének elérhetősége 

(telefon, e-mail)  

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény hivatalos 

neve 

a felsőoktatási intézmény hivatalos 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény rövidített 

neve 

a felsőoktatási intézmény rövidített 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény azonosító 

száma 

a felsőoktatási intézmény azonosító 

száma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény azonosító 

internet címe 

a felsőoktatási intézmény azonosító 

internet címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a felsőoktatási intézmény 

gazdálkodási rendje 

a felsőoktatási intézmény 

gazdálkodási rendje 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény gazdasági 

tanácsa működésének ténye 

a felsőoktatási intézmény gazdasági 

tanácsa működésének ténye 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény 

fenntartójának típusa 

a felsőoktatási intézmény 

fenntartójának típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény 

fenntartójának statisztikai számjele 

a felsőoktatási intézmény 

fenntartójának statisztikai számjele 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény 

jogelődjeinek intézményi azonosító 

száma 

a felsőoktatási intézmény 

jogelődjeinek intézményi azonosító 

száma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény 

jogelődjeinek megnevezése 

a felsőoktatási intézmény 

jogelődjeinek megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény 

jogelődjeinek jogutódlási típusa 

a felsőoktatási intézmény 

jogelődjeinek jogutódlási típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

alaptevékenység alaptevékenység igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kiegészítő tevékenység kiegészítő tevékenység igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

alaptevékenységhez kapcsolódó 

egyéb feladatok 

alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb 

feladatok 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési szintek képzési szintek igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési területek képzési területek igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tudományterületek tudományterületek igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

tudományágak tudományágak igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

művészeti ágak művészeti ágak igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

szakmacsoportok szakmacsoportok igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

vállalkozási tevékenységek vállalkozási tevékenységek igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

székhely címe székhely címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

telephelyek címe telephelyek címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

székhelyen kívüli képzési helyek 

címe 

székhelyen kívüli képzési helyek címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

szakirányú továbbképzések további 

képzési helyszíneinek címe 

szakirányú továbbképzések további 

képzési helyszíneinek címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kutatási alaptevékenység 

tudományterületei 

kutatási alaptevékenység 

tudományterületei 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kutatási alaptevékenység fajtái kutatási alaptevékenység fajtái igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kutatási alaptevékenység helyszínei kutatási alaptevékenység helyszínei igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

intézmény szervezeti egységének 

neve 

intézmény szervezeti egységének neve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

intézmény szervezeti egységének 

rövid neve 

intézmény szervezeti egységének 

rövid neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

intézmény szervezeti egységének 

központi címe 

intézmény szervezeti egységének 

központi címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

intézmény szervezeti egységének 

központi településen kívüli címe 

intézmény szervezeti egységének 

központi településen kívüli címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzés meghirdetésére jogosult 

karok, intézetek neve 

képzés meghirdetésére jogosult karok, 

intézetek neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzés meghirdetésére jogosult 

karok, intézetek rövid neve 

képzés meghirdetésére jogosult karok, 

intézetek rövid neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzés meghirdetésére jogosult 

karok, intézetek központi címe 

képzés meghirdetésére jogosult karok, 

intézetek központi címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzés meghirdetésére jogosult 

karok, intézetek központi 

településen kívüli címe 

képzés meghirdetésére jogosult karok, 

intézetek központi településen kívüli 

címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

használt ingatlanok címe használt ingatlanok címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

használt ingatlanok rendelkezési 

módja 

használt ingatlanok rendelkezési 

módja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

maximális hallgatói létszám az 

alapító okiratban 

maximális hallgatói létszám az alapító 

okiratban 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kollégiumok hivatalos neve kollégiumok hivatalos neve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kollégiumok székhelyének címe kollégiumok székhelyének címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kollégiumok telephelyeinek címe kollégiumok telephelyeinek címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kollégiumok férőhelyeinek száma 

komfortfokozat szerint 

kollégiumok férőhelyeinek száma 

komfortfokozat szerint 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

kollégiumok felsőoktatásban való 

részvételének adatai 

kollégiumok felsőoktatásban való 

részvételének adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

kollégiumok felsőfokú 

tanulmányokban való részvételének 

adatai 

kollégiumok felsőfokú 

tanulmányokban való részvételének 

adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetek hivatalos neve 

duális képzésben együttműködő 

szervezetek hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetek székhelyének címe 

duális képzésben együttműködő 

szervezetek székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetek típusa 

duális képzésben együttműködő 

szervezetek típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

célja 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

kelte 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

kezdő dátuma 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

kezdő dátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

tervezett végdátuma 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött megállapodás 

tervezett végdátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött 

megállapodásban szereplő 

képzések megnevezése 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött 

megállapodásban szereplő képzések 

megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött 

megállapodásban szereplő 

maximális fogadott hallgatói 

létszám 

duális képzésben együttműködő 

szervezetekkel kötött 

megállapodásban szereplő maximális 

fogadott hallgatói létszám 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

működési engedély szerinti képzési 

helyek 

működési engedély szerinti képzési 

helyek 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

működési engedély szerinti képzési 

helyek képzési területei 

működési engedély szerinti képzési 

helyek képzési területei 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

működési engedély szerinti képzési 

helyek tudományterületei 

működési engedély szerinti képzési 

helyek tudományterületei 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

működési engedély szerinti képzési 

helyek szakmacsoportjai 

működési engedély szerinti képzési 

helyek szakmacsoportjai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

működési engedély szerinti képzési 

helyek képzései 

működési engedély szerinti képzési 

helyek képzései 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

maximális hallgatói létszám a 

működési engedély szerint 

maximális hallgatói létszám a 

működési engedély szerint 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás szerint 

együttműködő felsőoktatási 

intézmény hivatalos neve 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás szerint 

együttműködő felsőoktatási intézmény 

hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás szerint 

együttműködő felsőoktatási 

intézmény székhelyének címe 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás szerint 

együttműködő felsőoktatási intézmény 

székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás szerint 

együttműködő felsőoktatási 

intézmény típusa 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás szerint 

együttműködő felsőoktatási intézmény 

típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás célja 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás kelte 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás kezdő dátuma 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás kezdő 

dátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás tervezett végdátuma 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás tervezett 

végdátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás nemzetközi kerete 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás 

nemzetközi kerete 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

közös képzésben, egyéb 

nemzetközi mobilitásban a 

megállapodás szerinti képzés 

megnevezése 

közös képzésben, egyéb nemzetközi 

mobilitásban a megállapodás szerinti 

képzés megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyek hivatalos neve  

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyek hivatalos neve  

igen  igen  egyszerű  FIR IT intézményi 

nyilvántartás  
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyek címe  

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyek címe  

igen  igen  egyszerű  FIR IT intézményi 

nyilvántartás  

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyeken a szakmai 

gyakorlathoz kapcsolódó 

képzéseinek neve  

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyeken a szakmai 

gyakorlathoz kapcsolódó képzéseinek 

neve  

igen  igen  egyszerű  FIR IT intézményi 

nyilvántartás  

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyeken a fogadható 

maximális hallgatói létszám  

duális képzéssel kapcsolatos belső 

gyakorlóhelyeken a fogadható 

maximális hallgatói létszám  

igen  igen  egyszerű  FIR IT intézményi 

nyilvántartás  

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átadó 

intézmény hivatalos neve 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átadó 

intézmény hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átadó 

intézmény székhelyének címe 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átadó 

intézmény székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átvevő 

intézmény hivatalos neve 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átvevő 

intézmény hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átvevő 

intézmény székhelyének címe 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás szerint az átvevő 

intézmény székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás célja 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás kelte 

fenntartói jog átadásáról kötött 

megállapodás kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

fenntartói jog átadásának napja fenntartói jog átadásának napja igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodásban a 

felsőoktatási intézmény hivatalos 

neve 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodásban a felsőoktatási 

intézmény hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodásban a 

felsőoktatási intézmény 

székhelyének címe 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodásban a felsőoktatási 

intézmény székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodásban a 

képzési helyet biztosító hivatalos 

neve 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodásban a képzési helyet 

biztosító hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodásban a 

képzési helyet biztosító 

székhelyének címe 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodásban a képzési helyet 

biztosító székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodás célja 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodás célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodás kelte 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodás kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodás kezdő 

dátuma 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodás kezdő dátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodás tervezett 

végdátuma 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodás tervezett végdátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

képzési hely biztosítására 

vonatkozó megállapodásban a 

képzési helyet biztosító által 

fogadható maximális létszám 

képzési hely biztosítására vonatkozó 

megállapodásban a képzési helyet 

biztosító által fogadható maximális 

létszám 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a felsőoktatást 

megszüntető fenntartó hivatalos 

neve 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a felsőoktatást 

megszüntető fenntartó hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a felsőoktatást 

megszüntető fenntartó 

székhelyének címe 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a felsőoktatást 

megszüntető fenntartó székhelyének 

címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a megszűnő 

felsőoktatási intézmény hivatalos 

neve 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a megszűnő 

felsőoktatási intézmény hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a képzés 

folytatását biztosító felsőoktatási 

intézmény hivatalos neve 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a képzés folytatását 

biztosító felsőoktatási intézmény 

hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodás célja 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodás célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodás kelte 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodás kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a hallgatók 

átvételének napja 

tanulmányok folytatásáról kötött 

megállapodásban a hallgatók 

átvételének napja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban az 

együttműködő partner hivatalos 

neve 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban az 

együttműködő partner hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban az 

együttműködő partner 

székhelyének címe 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban az 

együttműködő partner székhelyének 

címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban az 

együttműködő partner típusa 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban az 

együttműködő partner típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás célja 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás kelte 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás kezdő dátuma 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás kezdő dátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás tervezett 

végdátuma 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodás tervezett 

végdátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban a 

biztosított szálláshely címe 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban a biztosított 

szálláshely címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban a fogadott 

maximális hallgatói létszám 

hallgatói szálláshely biztosítására 

kötött megállapodásban a fogadott 

maximális hallgatói létszám 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a magyarországi 

partner hivatalos neve 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a magyarországi 

partner hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a magyarországi 

partner székhelyének címe 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a magyarországi 

partner székhelyének címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a magyarországi 

partner típusa 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a magyarországi 

partner típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás célja 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás kelte 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás kezdő dátuma 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás kezdő dátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás tervezett végdátuma 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodás tervezett végdátuma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a helyszínek címe 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a helyszínek címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a fogadott 

maximális hallgatói létszám 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működéséhez a 

helyszín biztosítására kötött 

megállapodásban a fogadott 

maximális hallgatói létszám 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

megnevezése 

a nyilvántartásba vett képzés 

megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

szakirányainak megnevezése 

a nyilvántartásba vett képzés 

szakirányainak megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

specializációinak megnevezése 

a nyilvántartásba vett képzés 

specializációinak megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

műveltégterületeinek megnevezése 

a nyilvántartásba vett képzés 

műveltégterületeinek megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzésben 

megszerezhető szakképzettségek, 

szakképesítések megnevezése 

a nyilvántartásba vett képzésben 

megszerezhető szakképzettségek, 

szakképesítések megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

folytatásához szükséges 

határozatok adatai 

a nyilvántartásba vett képzés 

folytatásához szükséges határozatok 

adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a nyilvántartásba vett képzés 

meghirdetésének kezdő tanéve 

a nyilvántartásba vett képzés 

meghirdetésének kezdő tanéve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

meghirdetésének utolsó tanéve 

a nyilvántartásba vett képzés 

meghirdetésének utolsó tanéve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzéshez 

kapcsolódó együttműködésének 

adatai 

a nyilvántartásba vett képzéshez 

kapcsolódó együttműködésének adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés helye a nyilvántartásba vett képzés helye igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés közös 

képzése esetén a vonatkozó adatok, 

az adminisztrációt ellátó intézmény 

azonosítója 

a nyilvántartásba vett képzés közös 

képzése esetén a vonatkozó adatok, az 

adminisztrációt ellátó intézmény 

azonosítója 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés közös 

képzése esetén az oklevelet 

(bizonyítványt kiállító intézmény 

adatai  

a nyilvántartásba vett képzés közös 

képzése esetén az oklevelet 

(bizonyítványt kiállító intézmény 

adatai  

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

nyelve 

a nyilvántartásba vett képzés nyelve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés 

munkarendje 

a nyilvántartásba vett képzés 

munkarendje 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartásba vett képzés duális 

jellege 

a nyilvántartásba vett képzés duális 

jellege 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézmény 

közhasznú szervezetté 

minősítésének időpontja 

a felsőoktatási intézmény közhasznú 

szervezetté minősítésének időpontja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a felsőoktatási intézmény 

közhasznú nyilvántartásból való 

törlésének időpontja 

a felsőoktatási intézmény közhasznú 

nyilvántartásból való törlésének 

időpontja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a nyilvántartott adatok 

bejelentésének időpontja 

a nyilvántartott adatok bejelentésének 

időpontja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

az intézmény működéséhez 

szükséges határozatok adatai 

az intézmény működéséhez szükséges 

határozatok adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon hivatalos neve a diákotthon hivatalos neve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon rövidített neve a diákotthon rövidített neve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon székhelyének címe a diákotthon székhelyének címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon intézményi azonosító 

száma 

a diákotthon intézményi azonosító 

száma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon internetcíme a diákotthon internetcíme igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon gazdálkodási rendje a diákotthon gazdálkodási rendje igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon telephelyeinek címe a diákotthon telephelyeinek címe igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon maximális 

férőhelyszáma 

a diákotthon maximális férőhelyszáma igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon fenntartóinak típusa a diákotthon fenntartóinak típusa igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon fenntartóinak 

statisztikai számjele 

a diákotthon fenntartóinak statisztikai 

számjele 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a diákotthon jogelődjének 

intézményi azonosító száma 

a diákotthon jogelődjének intézményi 

azonosító száma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon jogelődjének 

megnevezése 

a diákotthon jogelődjének 

megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon férőhelyeinek száma 

komfortfokozat szerint 

a diákotthon férőhelyeinek száma 

komfortfokozat szerint 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon felsőoktatási 

tevékenységben való részvételre 

a diákotthon felsőoktatási 

tevékenységben való részvételre 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a diákotthon felsőfokú 

tanulmányokra való felkészítésben 

való részvételére vonatkozó adatok 

a diákotthon felsőfokú tanulmányokra 

való felkészítésben való részvételére 

vonatkozó adatok 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

használt ingatlanvagyonban az az 

ingatlan címe 

használt ingatlanvagyonban az az 

ingatlan címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

használt ingatlanvagyonban az 

ingatlan rendelkezési módja 

használt ingatlanvagyonban az 

ingatlan rendelkezési módja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézményekkel 

kötött megállapodásokról az érintett 

felsőoktatási intézmény hivatalos 

neve 

a felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról az érintett 

felsőoktatási intézmény hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézményekkel 

kötött megállapodásokról a 

megállapodás célja 

a felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási intézményekkel 

kötött megállapodásokról a 

megállapodás kelte 

a felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kezdete 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kezdete 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

tervezett vége 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

tervezett vége 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

szakkollégium hivatalos neve szakkollégium hivatalos neve igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

szakkollégium működési helye szakkollégium működési helye igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

szakkollégium típusa szakkollégium típusa igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

szakkollégium roma szakkollégium 

minősítése 

szakkollégium roma szakkollégium 

minősítése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

nem felsőoktatási intézmény 

keretében működő szakkollégium 

esetében a felsőoktatási 

intézményekkel kötött 

megállapodásokról az érintett 

felsőoktatási intézmény hivatalos 

neve 

nem felsőoktatási intézmény keretében 

működő szakkollégium esetében a 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról az érintett 

felsőoktatási intézmény hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

nem felsőoktatási intézmény 

keretében működő szakkollégium 

esetében a felsőoktatási 

intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

célja 

nem felsőoktatási intézmény keretében 

működő szakkollégium esetében a 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

célja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

nem felsőoktatási intézmény 

keretében működő szakkollégium 

esetében a felsőoktatási 

intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kelte 

nem felsőoktatási intézmény keretében 

működő szakkollégium esetében a 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kelte 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

nem felsőoktatási intézmény 

keretében működő szakkollégium 

esetében a felsőoktatási 

intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kezdete 

nem felsőoktatási intézmény keretében 

működő szakkollégium esetében a 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

kezdete 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

nem felsőoktatási intézmény 

keretében működő szakkollégium 

esetében a felsőoktatási 

intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

tervezett vége 

nem felsőoktatási intézmény keretében 

működő szakkollégium esetében a 

felsőoktatási intézményekkel kötött 

megállapodásokról a megállapodás 

tervezett vége 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény hivatalos neve 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény székhelye 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

székhelye 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény postacíme 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

postacíme 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény intézményi azonosító 

száma 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

intézményi azonosító száma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által Magyarországon 

működtetni kívánt szervezeti 

egységének megnevezése 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

Magyarországon működtetni kívánt 

szervezeti egységének megnevezése 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által Magyarországon 

működtetni kívánt szervezeti 

egységének magyarországi címe 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

Magyarországon működtetni kívánt 

szervezeti egységének magyarországi 

címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény magyarországi 

működési formája 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

magyarországi működési formája 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény külföldi működési 

engedélyére, akkreditációjára 

vonatkozó adatok 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

külföldi működési engedélyére, 

akkreditációjára vonatkozó adatok 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény felsőoktatási 

intézménnyé minősítéséről szóló 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény 

felsőoktatási intézménnyé 

minősítéséről szóló külföldi 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

külföldi jogszabály (egyéb külföldi 

döntés) száma (egyéb megjelölése) 

jogszabály (egyéb külföldi döntés) 

száma (egyéb megjelölése) 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

megnevezése (magyar felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés is) 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés megnevezése 

(magyar felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés is) 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

szakirányának neve 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés szakirányának neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

specializációjának neve 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés specializációjának 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzésre 

vonatkozó határozatok adatai 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzésre vonatkozó 

határozatok adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

meghirdetésének kezdő tanéve 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés meghirdetésének 

kezdő tanéve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

meghirdetésének utolsó tanéve 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés meghirdetésének 

utolsó tanéve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzéshez 

kapcsolódó együttműködések 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzéshez kapcsolódó 

együttműködések 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

helye 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés helye 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

nyelve 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés nyelve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

munkarendje 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés munkarendje 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzés 

képzési ideje tanulmányi 

félévekben 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzés képzési ideje 

tanulmányi félévekben 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzésen 

megszerezhető szakképzettség, 

szakképesítés (ha van) 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzésen megszerezhető 

szakképzettség, szakképesítés (ha van) 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzéshez 

az egyenértékűnek tekintett 

magyarországi végzettségi szint 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzéshez az 

egyenértékűnek tekintett 

magyarországi végzettségi szint 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzéshez 

az egyenértékűnek tekintett 

magyarországi szakképzettség 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzéshez az 

egyenértékűnek tekintett 

magyarországi szakképzettség 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

Magyarországon engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által folytatott képzéshez 

az egyenértékűnek tekintett 

magyarországi képzési terület, 

tudományterület, tudományág, 

művészeti ág vagy szakmacsoport 

Magyarországon engedéllyel működő 

külföldi felsőoktatási intézmény által 

folytatott képzéshez az 

egyenértékűnek tekintett 

magyarországi képzési terület, 

tudományterület, tudományág, 

művészeti ág vagy szakmacsoport 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés megnevezése a felsőoktatási képzés megnevezése igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés szakmai 

összetevőinek megnevezése (szak, 

doktori iskola, szakirány, 

specializáció, műveltségterület) 

a felsőoktatási képzés szakmai 

összetevőinek megnevezése (szak, 

doktori iskola, szakirány, 

specializáció, műveltségterület) 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés végzettségi 

szintje 

a felsőoktatási képzés végzettségi 

szintje 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a felsőoktatási képzés végzettségi 

szintjének ISCED besorolása, 

típusa 

a felsőoktatási képzés végzettségi 

szintjének ISCED besorolása, típusa 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés végzettségi 

szintjének EKKER és MKKR 

szerinti besorolása 

a felsőoktatási képzés végzettségi 

szintjének EKKER és MKKR szerinti 

besorolása 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés képzési 

területe, tudományterülete, 

tudományága, művészeti ága, 

szakmacsoportja 

a felsőoktatási képzés képzési területe, 

tudományterülete, tudományága, 

művészeti ága, szakmacsoportja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés képzési ideje 

félévekben 

a felsőoktatási képzés képzési ideje 

félévekben 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzésen 

megszerezhető szakképzettség, 

szakképesítés 

a felsőoktatási képzésen 

megszerezhető szakképzettség, 

szakképesítés 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzésen 

megszerezhető kreditek száma 

a felsőoktatási képzésen 

megszerezhető kreditek száma 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés előfeltételi 

adatai (képzés, végzettségi szint, 

szakképzettség, szakképesítés) 

a felsőoktatási képzés előfeltételi 

adatai (képzés, végzettségi szint, 

szakképzettség, szakképesítés) 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés képzési és 

kimeneti követelménye, szakmai és 

vizsgakövetelménye 

a felsőoktatási képzés képzési és 

kimeneti követelménye, szakmai és 

vizsgakövetelménye 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a felsőoktatási képzés azonosítója a felsőoktatási képzés azonosítója igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a felsőoktatási képzés létrejöttével, 

megszűnésével kapcsolatos 

határozatok, jogszabályok adatai 

a felsőoktatási képzés létrejöttével, 

megszűnésével kapcsolatos 

határozatok, jogszabályok adatai 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

hivatalos neve 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

hivatalos neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

rövidített neve 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

rövidített neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

internetcíme 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

internetcíme 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

székhelye 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központként működő szervezet 

székhelye 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban az együttműködő 

felsőoktatási intézmény képzésének 

neve 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban az együttműködő 

felsőoktatási intézmény képzésének 

neve 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban az együttműködő 

felsőoktatási intézmény képzésének 

képzési területe 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban az együttműködő 

felsőoktatási intézmény képzésének 

képzési területe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban az együttműködő 

felsőoktatási intézmény képzésének 

képzési szintje 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban az együttműködő 

felsőoktatási intézmény képzésének 

képzési szintje 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központ működési engedélyében a 

maximális hallgatói létszám 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központ működési engedélyében a 

maximális hallgatói létszám 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban a használt ingatlan 

címe 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban a használt ingatlan címe 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban a használt ingatlan 

rendelkezési módja 

a közösségi felsőoktatási képzési 

központban a használt ingatlan 

rendelkezési módja 

igen igen egyszerű FIR IT intézményi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

születési családi és utónév születési családi és utónév nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

családi és utónév családi és utónév nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

születési hely születési hely nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

születési idő születési idő nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

anyja születési családi és utóneve anyja születési családi és utóneve nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

nem nem nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

állampolgárság állampolgárság nem igen egyszerű 
FIR SZNY 

alkalmazotti 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

személyi 

nyilvántartás 

oktatói azonosító szám oktatói azonosító szám nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

lakóhely lakóhely nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

tartózkodási hely tartózkodási hely nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

értesítési cím értesítési cím nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

foglalkoztatási jogviszony típusa 

(közalkalmazotti, munkaviszony, 

megbízási, szolgálati) 

foglalkoztatási jogviszony típusa  nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

foglalkoztatási jogviszony jellege foglalkoztatási jogviszony jellege nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

foglalkoztatási jogviszony kezdete foglalkoztatási jogviszony kezdete nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

foglalkoztatási jogviszony vége foglalkoztatási jogviszony vége nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

munkáltató megnevezése munkáltató megnevezése nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

munkáltató intézményi azonosító 

száma 
munkáltató intézményi azonosító száma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

végzettség szint végzettség szint nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

szakképzettség szakképzettség nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

idegennyelv-tudás idegennyelv-tudás nem igen egyszerű 
FIR SZNY 

alkalmazotti 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

személyi 

nyilvántartás 

akadémiai tagság akadémiai tagság nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

tudományos fokozat 
tudományos fokozat, az Nftv. 101. § (9) 

bekezdése szerinti díj 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

munkakör munkakör nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

vezetői megbízás vezetői megbízás nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

heti munkavégzés ideje munkavégzés ideje nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás  

oktatói nyilatkozat 
az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozat 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

az adatokat igazoló okiratok 

azonosítására szolgáló adatok 

az adatokat igazoló okiratok 

azonosítására szolgáló adatok 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

nyugdíjasként való foglalkoztatás 

ténye 
nyugdíjasként való foglalkoztatás ténye nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

alkalmazotti 

személyi 

nyilvántartás 

születési családi és utónév születési családi és utónév nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

családi és utónév viselt családi és utónév nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

születési hely születési hely nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

születési idő születési idő nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

anyja születési családi és utóneve anyja születési családi és utóneve nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

nem nem nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

állampolgárság állampolgárság nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

lakóhely lakóhely nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

tartózkodási hely tartózkodási hely nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

értesítési cím értesítési cím nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

elektronikus levélcím elektronikus levélcím nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

külföldi hallgató tartózkodási 

jogcíme 
külföldi hallgató tartózkodási jogcíme nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító okirat, a 

szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező személyek esetén 

a tartózkodási jogot igazoló okmány 

adata 

nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való 

tartózkodásra jogosító okirat, a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek esetén a 

tartózkodási jogot igazoló okmány adata 

nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

nemzetközi biztosítási okmány adata nemzetközi biztosítási okmány adata nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

Magyar igazolvány, Magyar 

hozzátartozói igazolvány adata 

Magyar igazolvány, Magyar 

hozzátartozói igazolvány adata 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

jogviszony típusa jogviszony típusa nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

jogviszony keletkezésének dátuma jogviszony keletkezésének dátuma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

jogviszony megszűnésének dátuma jogviszony megszűnésének dátuma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

jogviszony szünetelése jogviszony szünetelése nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

hallgatói képzés megnevezése hallgatói képzés megnevezése nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

képzés munkarendje képzés munkarendje nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

megkezdett félévek megkezdett félévek nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás FIR 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

SZNY hallgatói 

személyi 

nyilvántartás 

félévek költségviselési formája félévek költségviselési formája nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

képzés megkezdésének dátuma képzés megkezdésének dátuma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

képzés megkezdésének módja képzés megkezdésének módja nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

képzés befejezésének dátuma, 

várható befejezésének dátuma 
képzés befejezésének dátuma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

képzés befejezésének indoka képzés befejezésének indoka nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

a képzés során, illetve azt 

megelőzően igénybe vett támogatási 

idő 

a képzés során, illetve azt megelőzően 

igénybe vett támogatási idő 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

külföld felsőoktatási 

résztanulmányok helye 

külföld felsőoktatási résztanulmányok 

helye 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

külföld felsőoktatási 

résztanulmányok ideje 

külföld felsőoktatási résztanulmányok 

ideje 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 



 

106 

Közhiteles adat rövid, köznapi 

neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

előnyben részesítésre vonatkozó 

adatok 

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 adata, 

fogyatékossággal élőket megillető 

különleges bánásmód elbírálásához 

szükséges adat,  

nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

hallgatói kompetenciamérés adatai hallgatói kompetenciamérés adatai nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

hallgatói kompetenciamérés 

eredményei 
hallgatói kompetenciamérés eredményei nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

hallgatói törzslap azonosító száma hallgatói törzslap azonosító száma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

oktatási azonosító szám oktatási azonosító szám nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 



 

107 

Közhiteles adat rövid, köznapi 

neve 

Közhiteles adat jogszabályi 

megnevezése, értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható 

esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

adóazonosító jel adóazonosító jel nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

társadalombiztosítási azonosító jel társadalombiztosítási azonosító jel nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

szakmai gyakorlat teljesítésére 

vonatkozó adat 

szakmai gyakorlat teljesítésére 

vonatkozó adat 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

abszolutóriumra vonatozó adat abszolutóriumra vonatkozó adat nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

záróvizsgára, komplex vizsgára, 

doktori védésre vonatkozó adat 

záróvizsgára, komplex vizsgára, doktori 

védésre vonatkozó adat 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

nyelvvizsga adatai nyelvvizsga adatai nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

hozott dokumentumra vonatkozó 

adat 

hozott dokumentumként bemutatott 

oklevélre és felsőfokú szakképzésben 

szerzett bizonyítványra vonatkozó adat 

nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

érettségi bizonyítványra, valamint a 

középiskolai tanulmányokra 

vonatkozó egyes adat 

 

érettségi bizonyítványra, valamint a 

középiskolai tanulmányokra vonatkozó 

egyes adat 

 

nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

külföldi állampolgárságú hallgató 

miniszteri ösztöndíjára vonatkozó 

adat 

külföldi állampolgárságú hallgató 

miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adat 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

a képzésen megszerzett kreditek 

szám 
a képzésen megszerzett kreditek szám nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

a képzésen elismert kreditek száma a képzésen elismert kreditek száma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

kollégiumi tagság féléve 
kollégiumi elhelyezés esetén az adott 

félévre vonatkozó elhelyezés ténye 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

kollégiumi tagság kollégiuma 
kollégiumi elhelyezés esetén a 

kollégium megnevezése  
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

diákotthoni elhelyezés féléve 
diákotthoni elhelyezés esetén az adott 

félévre vonatkozó elhelyezés ténye 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

diákotthoni elhelyezés 

diákotthonának megnevezése 

diákotthoni elhelyezés esetén a 

diákotthon megnevezése 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

diákotthoni elhelyezés 

diákotthonának OM azonosítója 

diákotthoni elhelyezés esetén a 

diákotthon OM azonosítója 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

oklevéllel megszerzett 

szakképzettség megnevezése 

oklevéllel megszerzett szakképzettség 

megnevezése 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

oklevél, oklevélmelléklet kelte oklevél, oklevélmelléklet kelte nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

oklevél aláírójának családi és 

utóneve 
oklevél aláírójának családi és utóneve nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

oklevél, oklevélmelléklet 

nyomtatvány sorszáma 

oklevél, oklevélmelléklet kiállítására 

szolgáló nyomtatvány sorszáma 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

hallgató törzskönyvi száma hallgató törzskönyvi száma nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

oklevél, oklevélmelléklet nyelve oklevél, oklevélmelléklet nyelve nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

oklevél, oklevélmelléklet egyéb 

adatai 
oklevél, oklevélmelléklet egyéb adatai nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

az adatokat igazoló okiratok 

azonosítására szolgáló adatok 

az adatokat igazoló okiratok 

azonosítására szolgáló adatok 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

a hallgató által fizetett díjak és 

térítések adatai 

a hallgató által fizetett díjak és térítések 

adatai 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

kormányösztöndíjak adatai  
a tanulmányai támogatása érdekében, a 

hallgató jogviszonyára tekintettel 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 
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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/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

folyósított a Kormány által rendelettel 

alapított ösztöndíj adata, 

a hallgatónak nyújtott pénzbeli 

juttatások  

a részére nyújtott pénzbeli juttatások 

adata 
nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

a Diákhitel Központ által megítélt 

hitel fennálltára, 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 

a Diákhitel Központ által megítélt hitel 

fennálltára, 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 

nem igen egyszerű 

FIR SZNY 

hallgatói személyi 

nyilvántartás 

6.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, 

köznapi 

neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén az 

átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

- - - - - - - - 

 

A FIR teljes egészében közhiteles nyilvántartás. 

6.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

6.1.5.1. Az információátadási felületek és szolgáltatások összefoglaló táblázata 
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Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/ 

Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén a 

jelölés indoklása 

A felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása, 

illetve részükre adatszolgáltatás 
egyszerű szakaszos (naponta) nem 

személyes adatokat 

tartalmaz 

FIR IT – kérelemkezelő egyszerű eseményalapú nem 
hatósági döntési 

folyamatokat támogat 

NEAK-nak az egészségügyi ellátáshoz egyszerű szakaszos (hetenként) nem 
személyes adatokat 

tartalmaz 

Magyar Államkincstárnak az árvaellátáshoz egyszerű  
egyedi  

(megkeresésben) 
nem 

személyes adatokat 

tartalmaz 

Magyar Államkincstárnak a 

családtámogatáshoz 
egyszerű  

szakaszos (évente 

egyszer), 

egyedi 

(megkeresésben) 

nem 
személyes adatokat 

tartalmaz 

Diákhitel Központ adatszolgáltatása, illetve 

részére adatszolgáltatás 
egyszerű 

rendszer-rendszer 

szolgáltatás 
nem 

személyes adatokat 

tartalmaz 

FIR IT – FIR gráf felület egyszerű eseményalapú igen  

FIR SZNY – személyes adatok betekintője egyszerű 
szakaszos (naponta 

frissül) 
nem 

személyes adatokat 

tartalmaz 

FIR SZNY – Monitor felület egyszerű 
szakaszos (naponta 

frissül) 
nem 

személyes adatokat is 

tartalmaz 

FIR SZNY – OSAP felület egyszerű 
szakaszos (naponta 

frissül) 
nem 

személyes adatokat is 

tartalmaz 

FIR SZNY – OSAP kézi adatlapok egyszerű eseményalapú nem intézményi adatszolgáltatás 

FIR SZNY – Állampolgári portál egyszerű 
szakaszos (naponta 

frissül) 
nem 

személyes adatokat 

tartalmaz 
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6.1.5.2. Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások 

műszaki leírása 

A felsőoktatási intézmények adatszolgáltatása, illetve részükre adatszolgáltatás 

A FIR SZNY adatbázisba hallgatói és alkalmazotti adatcsomagokat küldenek a felsőoktatási 

intézmények napi rendszerességgel, intézményre és személyre dedikált elektronikus Message 

Queue (MQ) csatornán keresztül, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

hitelesítve. A FIR csak az aláírás-ellenőrzésen megfelelt adatcsomagokat fogadja be. Az 

intézmény oldalán minden adatküldésnél emberi beavatkozással történik az adatcsomagok 

összeállítása és a beküldés kezdeményezése. Továbbá a felsőoktatási intézmények a 

jogszabályban meghatározott adatokat ugyanezen a csatornán le is kérdezhetik különböző 

szolgáltatások segítségével. 

 

FIR IT – kérelemkezelő 

A FIR IT adatbázisba a kérelemkezelő webes adatkezelő felületen keresztül szervezeti és 

képzési adatot adnak át a felsőoktatási intézmények: elektronikus kérelmeket indítanak 

képzési adatok (szak, munkarend, nyelv, telephely stb.), képzési összetevők (szakirányok, 

specializációk), munkarend és szakfelelősök nyilvántartásba vételére. A felület kezelése 

szigorú autentikációhoz kötött. Az alkalmazásban történik a kérelmek teljes életútjának 

kezelése, az OH munkatársak a megfelelő funkciók használatával juttatják tovább a kérelmeket 

a döntéshozatal lépésein (pl. hiánypótlás), a végső fázisban egészen a végzés vagy a határozat 

meghozataláig. A FIR IT kérelemkezelő biztosítja a hatósági döntéshozatali folyamat nyomon 

követésének lehetőségét a felsőoktatási intézmények számára is, a folyamat valamennyi 

fázisáról a felület értesíti az felsőoktatási intézmény felhasználóját, és a fázisok eredménye 

megtekinthető a felületen.  

 

NEAK-nak az egészségügyi ellátáshoz 

A FIR SZNY-ből jogszabályi előírás alapján adatátadás történik a NEAK számára a 

hallgatói jogviszonyra épülő egészségügyi ellátás biztosításához. Az adatátadás a NEAK által 

kötelező használatra előírt „Jelent” program alkalmazásával előállított, titkosított txt 

adatállományokban valósul meg, heti rendszerességgel, elektronikus aláírással hitelesített e-

mailben. 

 

Magyar Államkincstárnak az árvaellátáshoz, illetve a családtámogatáshoz 

A FIR SZNY-ből jogszabályi előírás alapján adatátadás történik a Magyar Államkincstár 

számára a hallgatói jogviszonyra épülő árvaellátási és családtámogatási döntések 

meghozatalához. Az adatátadásra évente egyszer kerül sor a Magyar Államkincstártól érkező 

személyi körben e-mailben, titkosított excel állomány formájában. 

 

Diákhitel Központ adatszolgáltatása, illetve részére adatszolgáltatás 

A FIR SZNY-ből jogszabályi előírás alapján adatátadás történik a Diákhitel Központ 

számára rendszer-rendszer kapcsolat útján, a KKSzB szolgáltatáson keresztül. Továbbá 

ugyanezen a szolgáltatáson keresztül a Diákhitel Központ a FIR SZNY adatbázisba napi 

rendszerességgel küld adatot. 

 

FIR IT – FIR gráf felület 

A FIR IT adatköreinek jelentős része nyilvános webes felületen (firgraf.oh.gov.hu) bárki 

számára hozzáférhető. Az adatkörök a betekintés mellett csv állományban letölthetők.  

 

FIR SZNY – személyes adatok betekintője 
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A FIR SZNY-ről jogszabályi előírás alapján webes betekintő felület (Személyesadat-

megjelenítő) áll rendelkezésre az ITM arra kijelölt munkatársai számára a nyilvántartott 

hallgatói és oktatói adatokhoz az ágazati irányítással összefüggő feladatok ellátása, a 

miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából. A betekintés szigorú autentikációhoz kötött. A 

felület elsősorban belső használatra szolgál az OH munkatársak számára a személyekre 

vonatkozó egyedi adatkérések teljesítéshez.  

 

FIR SZNY – Monitor felület 

A FIR SZNY-ből webes betekintő felület (Monitor alkalmazás) áll rendelkezésre összesített 

felsőoktatási létszámadatok megjelenítésére és az intézményi adatszolgáltatást támogató 

riportok letöltésére.  

 

FIR SZNY – OSAP felület 

A FIR SZNY-ről webes betekintő felület (OSAP statisztika) áll rendelkezésre a felsőoktatási 

intézmények, valamint az ITM és a KSH kijelölt munkatársai számára a FIR SZNY adataiból 

generált OSAP statisztikai adatok ellenőrzéséhez és vizsgálatához. A betekintés szigorú 

autentikációhoz kötött. A felsőoktatási intézmények az adatszolgáltatásuk pontosságának és 

teljességének követésére személyi szintig lefúrhatnak az érintett adatkörökben az esetleges 

hiányok megállapítása és korrigálása érdekében (a statisztikai adatszolgáltatási határidőn 

belül), az ITM és a KSH munkatárai csak aggregát statisztikai adatokat láthatnak.  

 

FIR SZNY – OSAP kézi adatlapok 

A FIR OSAP adatbázisba webes adatszerkesztő felületen keresztül kézi kitöltéssel kerülnek 

be aggregált adatok néhány olyan adatkörben, amelyek a jogszabályok alapján nem részei a FIR 

központi nyilvántartásnak, de a felsőoktatási statisztikában szükséges információkat 

tartalmaznak (pl. számítógép- és internethasználat, idegen nyelv oktatása, egyéb dolgozói 

létszám). 

 

FIR SZNY – Állampolgári portál 

A FIR SZNY-ről jogszabályi előírás alapján webes betekintő felület (FIR állampolgári portál) 

áll rendelkezésre a felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói számára a saját 

nyilvántartott adataik ellenőrzéséhez, ügyfélkapus azonosítással az állampolgári portálon 

keresztül. 

 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

6.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen, szolgáltatáson 

keresztül átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

 

6.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

A felületek használata szigorú autentikációhoz kötött 
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 az OH és az ITM munkatársak jogosultságát a közvetlen felettes kérelmezi a FIRO 

vezetőjétől 

 az OH-n kívüli felhasználók számára jogosultság-igénylő nyomtatványokon, vezetői 

hitelesítéssel kell az igénylést eljuttatni az OH-ba a FIRO vezetőjéhez 

 az állampolgári portál ügyfélkapus azonosítással használható. 

 

A NEAK számára a jogszabályi kötelezettség alapján – külön kérelem nélkül – heti egy 

alkalommal küldi a Hivatal a „Jelent” programmal készített titkosított .txt állományt 

elektronikus aláírással hitelesített e-mailben, az új hallgatókról és a már jogviszonyban lévő 

hallgatók adatainak változásáról.  

 

A Magyar Államkincstár számára történő adatátadás teljesítését jogszabályi kötelezettség írja 

elő. A jelenlegi adatátadási forma kezdeményezése e-mailben továbbított igényben történik, a 

teljesítés a válasz-emailhez csatolt titkosított Excel állományban valósul meg. 

 

A Diákhitel Központ adatszolgáltatását, illetve részére az adatszolgáltatást jogszabály írja elő, 

amely KKSZB szolgáltatáson, valamint webservice szolgáltatáson keresztül valósul meg. 

 

6.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) 

rendelkezésre állása 

A FIR adatbefogadó és feldolgozó alkalmazások, valamint a szerkesztő és betekintő felületek 

rendelkezésre állása egységes protokoll szerint valósul meg a következők alapján: 

 

 
Kritikus 

időszak 

Fokozottan 

kiemelt 

időszak 

Aktív 

normál 

időszak 

Aktív 

csökkentett 

időszak 

Passzív 

időszak 

Rendelkezésre 

állás 
98% 98% 98% 96% 96% 

Hibaelhárítás 

kezdése / 

befejezése 

0,25 óra / 

2 óra 
1 óra / 4 óra 

4 óra / 8 

munkaóra 

1. munkanap 

/ 8 munkaóra 

1. munkanap / 

kezdés utáni 

16 munkaóra 

 

 

Az időszakok meghatározása évenként összeállított szolgáltatáskatalógusban történik, és ebben 

a naptári éven belüli napokra vagy napok csoportjaira vannak definiálva a rendelkezésre állási 

időszakok típusai aszerint, hogy az adott nap(ok)on elvégzendő feladatok milyen megoldást 

tesznek szükségessé.  

6.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az adatbefogadó és feldolgozó alkalmazások, valamint a szerkesztő és betekintő felületek 

tartalmi hitelessége a FIR IT és FIR SZNY adatbázisok tartalmának teljességén és pontosságán 

alapszik.  

 

A FIR IT adattartalma a felsőoktatási intézmények kérelmei mellett az OH munkatársak 

adatbeviteli tevékenységén alapul. Az adatrögzítési folyamatokat előre definiált és a 

működésbe beépített szakmai ellenőrzési függvények, és az ezekhez kapcsolódó figyelmeztető 

üzenetek támogatják. A napi adatrögzítés eredménye átmeneti adatbázisban tárolódik, és 

naponta, a munkaidő végén épülhetnek be a központi adatbázisba az ellenőrzésen sikeresen 



 

115 

átesett adatok az adatrögzítő személy kezdeményezése alapján. A blokkoló hibát tartalmazó 

napi bejegyzések esetén az adott napon rögzített teljes adatkör beépülése elmarad, és a hibák 

javítása után az adatbevitel megismétlése szükséges. 

 

A FIR SZNY adattartalma kizárólag az intézményi adatközlés alapján alakul ki, az adatok a 

tanulmányi rendszerek adatiból építkeznek, a FIR SZNY minden beküldött adatot befogad. A 

beépült adatok teljességét és pontosságát viszont nagyszámú, publikált ellenőrzési szabály 

segítségével szigorúan vizsgálja, és a hibákat visszajelzi a tanulmányi rendszereknek. Az 

intézmények a tanulmányi rendszerben javítják a hibákat, és újra küldik a helyes adatokat a 

FIR-be. A hibakezelés folyamatos, a már bent lévő és az újonnan bekerült adatokra is 

megtörténik.  

6.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

FIR IT – FIR gráf felület 
A FIR IT változásai a publikus FIR gráf felületen napi szinten megjelennek, és a felület külön 

menüpontban jelzi az alapvető szerkezeti változásokat is. 

FIR IT – kérelemkezelő 
A FIR IT kérelemkezelő biztosítja a hatósági döntéshozatali folyamat nyomon követésének 

lehetőségét a felsőoktatási intézmények számára, a folyamat valamennyi fázisáról a felület 

értesíti az felsőoktatási intézmény felhasználóját, és a fázisok eredménye megtekinthető a 

felületen.  

FIR SZNY – személyes adatok betekintője, FIR SZNY – monitor felület, FIR SZNY – 

Állampolgári portál 
A FIR SZNY adattartalmára épülő felületek adatai naponta frissülnek, a felhasználók minden 

nap az új adatokat látják, a felületek funkciója a pillanatnyi adatállapot bemutatása. A 

felhasználók ennek ismeretében tájékozódnak a bemutatott adatok körében.  

NEAK-nak az egészségügyi ellátáshoz 
A NEAK-nak nyújtott heti egyszeri adatszolgáltatás üzemszerűen tartalmazza a korábbi 

adatátadásokban érintett hallgatók adataiban bekövetkezett változásokat is. (A pillanatnyilag 

használt „Jelent” program helyett várható az on-line adatkapcsolat kiépítése, amely szintén 

kiterjed majd a korábbi adatküldésekben érintett hallgatók adataiban bekövetkezett 

változásokra is.) 

Magyar Államkincstárnak az árvaellátáshoz, illetve a családtámogatáshoz 
A jogszabályi elvárásoknak megfelelően teljesített egyszeri adatátadások a változásokat nem 

követik. (Jelenleg évente egyszer adunk adatot, de rövidesen az on-line adatkapcsolat 

kiépítése várható, és azon keresztül az érintett személyek vonatkozó adatkörében bekövetkezett 

változás üzemszerű azonnali továbbítása lesz a megoldás az adatátvevőknek.) 

Diákhitel Központ adatszolgáltatása, illetve részére adatszolgáltatás 

Az adatátadás célja, jogalapja, és az átadandó adatok köre megállapodásban került rögzítésre. 

Az adatkapcsolat kiépítése után a partner azonosítja az információátadásban érintett személyt, 

majd azonosítás után feliratkozásos vagy egyszeri adatszolgáltatásra válik jogosulttá. 

FIR SZNY – OSAP felület 
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A felület alapvető célja az intézmények számára biztosítani a napi adatközlésük 

eredményeinek, a bekövetkezett változásoknak a nyomon követését.  

6.1.5.2.6. Az információátadási szabályzat módosítása esetén 

követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás 

igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A szabályzat módosítása és a tájékoztatás rendje az Oktatási Hivatal belső irányítás eszközei 

kiadásának, összehangolásának és karbantartásának szabályai kiadásáról szóló elnöki 

utasításban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

6.1.5.2.7. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A többi együttműködő szerv értesítendő, és a szabályzat módosítandó ennek megfelelően. 

7. A Hivatal nyelvvizsgáztatási szakterülete 

7.1. Információforrások regiszterének tartalma 

7.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

 a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek elektronikus nyilvántartása 

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Onytv.) 1. § (1) bekezdése alapján a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami 

hatáskörök gyakorlásához, a nyelvvizsgáztatásban részt vevők jogainak 

gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok központi 

nyilvántartásban történő kezelése. 

- az Onytv. 6. § (6) bekezdése alapján az államilag elismert nyelvvizsga-

központok szolgáltatják a vizsgára jelentkező személyes adatait, amelyek a 

nyelvvizsga-anyakönyvek nyilvántartása vezetéséhez szükségesek.  

 

 hatásköri feladatok felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

- akkreditált nyelvvizsgaközpont nyilvántartásba vétele 

- akkreditált nyelvvizsgaközpont engedélyének módosítása 

- akkreditált nyelvvizsgarendszer nyilvántartásba vétele 

- akkreditált nyelvvizsgarendszer engedélyének módosítása 

- akkreditált nyelvvizsgahely nyilvántartásba vétele 

- akkreditált nyelvvizsgahely engedélyének módosítása 

- akkreditált nyelvvizsgáztatók nyilvántartásba vétele 

- akkreditált nyelvvizsgáztatók engedélyének módosítása 

- akkreditált nyelvvizsgaközpont vizsgaidőszakainak nyilvántartásba vétele 

- akkreditált nyelvvizsgaközpont vizsgaidőszakai engedélyének módosítása 

- igazolás kiállítása nyilvántartásban szereplő adatokról 

- honosítási határozatok nyilvántartása 
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7.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántartás 

megnevezése 

Nyilvántartás  

leírása 

Nyilvános 

(Igen/Rész

ben/Nem) 

Közzétét

el helye 

Közhiteles 

(Igen/Részbe

n/Nem) 

Jogszab

ályi  

hivatko

zás 

nyelvvizsgák 

nyelvvizsgaanyak

önyveinek 

nyilvántartása 

(REX) 

nyelvvizsgázók 

személyes 

adatai, 

nyelvvizsgára 

vonatkozó 

adatok, 

a vizsga 

anyakönyvi 

száma, 

a bizonyítványra 

vonatkozó 

adatok: 

a bizonyítvány 

száma, a 

bizonyítvány 

kiállításának 

dátuma 

nem 

 

nem 2018. 

évi 

LXXXI

X. tv. 1. 

§ és (1). 

bekezdé

se  

7.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

7.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott 

adatok köre 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

7.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

7.1.5.1. Az információátadási felületek és szolgáltatások összefoglaló 

táblázata 

Azonosító 
Együttműködés 

formája 
Gyakoriság 

Nyilvános/ 

Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 

esetén a jelölés 

indoklása 
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REX Kukucska – a 

felsőoktatási 

intézmények 

számára  

nyelvvizsga-adatok 

hitelesítése 

egyszerű eseményalapú nem 
intézményi 

adatszolgáltatás 

7.1.5.2. Az elektronikus információátadási felületek, szolgáltatások 

műszaki leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

7.1.5.3. REX-Kukucska felület ügyrendi leírása 

A felsőoktatási intézmények előzetes regisztrációt követően kapnak hozzáférést a hitelesítő 

felülethez. Adatkéréseiket kötegelten vagy egyesével küldhetik. Igen-nem válasz alapján 

ellenőrizhetik, hogy az adott nyelvvizsga-bizonyítványok, illetve honosítási határozatok  

hitelesek-e. 

7.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén 

követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás 

igénybevevői tájékoztatásának rendje 

A szabályzat módosítása és a tájékoztatás rendje az Oktatási Hivatal belső irányítás eszközei 

kiadásának, összehangolásának és karbantartásának szabályai kiadásáról szóló elnöki 

utasításban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

7.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A többi együttműködő szerv értesítendő, és a szabályzat módosítandó ennek megfelelően. 

8. A Hivatal oktatási személyi nyilvántartás szakterülete 

8.1. Információforrások regiszterének tartalma 

8.1.1. A Hivatalnál rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

- oktatásiazonosító-igazolás 

- a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatlekérdezéssel 

kapcsolatos dokumentumok 

- adatszolgáltatási megállapodás külső partnerekkel 

- összerendelési nyilvántartásból történő adatlekérdezéssel kapcsolatos 

dokumentumok 

 

 az adatok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés: 

- az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Onytv.) 
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- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény 

- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény  

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

 

 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz 

döntést): 

- oktatási azonosító szám osztása az Onytv-ben meghatározott személyeknek 

- oktatásiazonosító-igazolás kiállítása kérelemre 

- oktatási azonosító szám módosítása 

- tájékoztatás az oktatási azonosító szám változásáról 

- adatszolgáltatás külső partnerek részére. 

 

8.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

Nyilvántar

tás 

megnevezé

se 

Nyilvántar

tás leírása 

Nyilvános 

(Igen/Részben/

Nem) 

Közzété

tel helye 

Közhiteles 

(Igen/Részben/

Nem) 

Jogszabályi 

hivatkozás 

Oktatási 

személyi 

nyilvántart

ás (a 

továbbiakb

an: 

OSZNY) 

Az oktatási 

azonosító 

számmal 

rendelkező 

személyek 

nyilvántart

ása 

nem  igen az oktatási 

nyilvántartá

sról szóló 

2018. évi 

LXXXIX. 

törvény 1-2. 

§ 
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8.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

Közhiteles adat rövid, 

köznapi neve 

Közhiteles adat 

jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Nyilvános 

(I/N) 
Átadható (I/N) 

Átadható esetén az átadás módja 

(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Személy oktatási 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy kapcsolati 

kódja 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy viselt elő- 

családi és utóneve 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy születési 

elő- családi és 

utóneve 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy anyja 

születési elő- családi 

és utóneve 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy születési 

országa 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy születési 

települése 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy SZL1 

születési települése 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy SZL2 

születési települése 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy születési 

dátuma 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy SZL szerinti 

neme 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy SZL szerinti 

állampolgársága 

 N I Automatikus OSZNY 
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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/Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Személyes adatok 

azonosításának 

forrása 

 N I Automatikus OSZNY 

SZL valid személy 

állandó lakóhelye 

 N I Automatikus OSZNY 

SZL valid személy 

tartózkodási helye 

 N I Automatikus OSZNY 

SZL valid személy 

címüzenete 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy adatiker 

megjelölése 

 N N  OSZNY 

Személy SZ-ből való 

kikerülés oka 

 N N  OSZNY 

Személy SZ-ből való 

kikerülés dátuma 

 N N  OSZNY 

Személy SZL 

verziója 

 N N  OSZNY 

Személy utolsó 

módosítása 

 N N  OSZNY 

Személy törölt 

státusza 

 N N  OSZNY 

Személy utolsó 

módosító felhasználó 

 N N  OSZNY 

Személy TAJ 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy ADÓ 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 
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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/Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

Személy SZIG 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy ÚTLEVÉL 

azonosítója 
 N I Automatikus OSZNY 

Személy VEZETŐI 

ENGEDÉLY 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy szakrendszer 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

Személy variáns 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns szakrendszer 

azonosítója 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns azonosítója  N I Automatikus OSZNY 

variáns viselt neve  N I Automatikus OSZNY 

variáns születési neve  N I Automatikus OSZNY 

variáns anyja 

születési neve 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns születési 

országa 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns születési 

települése 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns születési 

dátuma 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns neme  N I Automatikus OSZNY 
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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/Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

variáns magyar 

állampolgársága 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns tartózkodási 

jogcíme 

 N I Automatikus OSZNY 

variáns TAJ 

jogosultsága 

 N N  OSZNY 

variáns ADÓ 

azonosító 

jogosultsága 

 N N  OSZNY 

variáns SZIG 

jogosultsága 

 N N  OSZNY 

variáns UTLEVÉL 

jogosultsága 

 N N  OSZNY 

variáns VEZETŐI 

ENGEDÉLY 

jogosultsága 

 N N  OSZNY 

variáns törölt státusza  N N  OSZNY 

variáns utolsó 

módosítása 

 N N  OSZNY 

variáns utolsó 

módosító felhasználó 

 N N  OSZNY 

oktatási azonosító 

változások követése 

 N I Automatikus OSZNY 
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8.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

Adat rövid, köznapi 

neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

invalid kérelem 

típusa 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

azonosítószáma 

 elsődleges 

 

 N I Automatikus OSZNY 

invalid kérelem 

szakrendszere 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

variánsa 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

beérkezés időpontja 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

tartalma 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

érintett oktatási 

azonosító 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

érintett név 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

feldolgozás 

időpontja 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

utolsó módosítása 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

törölt státusza 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

invalid kérelem 

kiküldött státusza 

 elsődleges 

 

 N I Automatikus OSZNY 

kérelem típusa  elsődleges  N N  OSZNY 
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Adat rövid, köznapi 

neve 

Adat jogszabályi 

megnevezése, 

értelmezése 

Elsődleges/Másodlagos 

Másodlagos 

esetén az 

elsődleges forrás 

jelölése 

Nyilvános 

(I/N) 

Átadható 

(I/N) 

Átadható esetén 

az átadás módja 

(Egyszerű/ 

Automatikus) 

Melyik 

nyilvántartásban 

szerepel 

 

kérelem 

azonosítószáma 

 elsődleges 

 

 N I Automatikus OSZNY 

kérelem 

szakrendszere 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem variánsa  elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem beérkezés 

időpontja 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem tartalma  elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem érintett 

oktatási azonosító 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem érintett név  elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem feldolgozás 

időpontja 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem utolsó 

módosítása 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem törölt 

státusza 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem érintett 

neme 

 elsődleges 

 

 N N  OSZNY 

kérelem kiküldött 

státusza 

 elsődleges 

 

 N I Automatikus OSZNY 
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8.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 

8.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

Azonosító Együttműködés 

formája 

Gyakoriság Nyilvános/Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános 

esetén a jelölés 

indoklása 

Felsőoktatási 

intézmények és 

OSZNY közötti 

adatkapcsolat 

 

Automatikus 

folyamatos nem nyilvános a személyes 

adatokat tartalmazó 

adattovábbítások 

célhoz kötötten 

csak az érintett 

felek számára 

küldhetők 

OSZNY-SZL 

adatkapcsolat 

 

Automatikus 

folyamatos nem nyilvános a személyes 

adatokat tartalmazó 

adattovábbítások 

célhoz kötötten 

csak az érintett 

felek számára 

küldhetők 

OSZNY-ÖNY 

adatkapcsolat 

 

Automatikus 

folyamatos nem nyilvános a személyes 

adatokat tartalmazó 

adattovábbítások 

célhoz kötötten 

csak az érintett 

felek számára 

küldhetők 

ADATKERET-

Külső partner 

adatkapcsolat 

 

Automatikus 

folyamatos nem nyilvános a személyes 

adatokat tartalmazó 

adattovábbítások 

célhoz kötötten 

csak az érintett 

felek számára 

küldhetők 

SZÖRNY-ÖNY 

adatkapcsolat 

 

Automatikus 

folyamatos nem nyilvános a személyes 

adatokat tartalmazó 

adattovábbítások 

célhoz kötötten 

csak az érintett 

felek számára 

küldhetők 

8.1.5.2. Felsőoktatási intézmények és az OSZNY közötti adatkapcsolat 

műszaki leírása 

A felsőoktatási intézmények az oktatási azonosító szám iránti kérelmet és az adatmódosító 

kérelmet az OSZNY-be küldik be a FIR adatkapcsolat közvetítésével. Az adattovábbítás 
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elektronikus aláírással ellátott konténerekben történik. A kérelmek feldolgozása automatikus 

vagy ügyintézői közreműködéssel valósul meg. A kérelem választ az intézménynek a FIR 

adatkapcsolat közreműködésével küldi meg az OSZNY. Az SZL valid személyek személyes 

adatainak változását, valamint az oktatási azonosító szám változásokat az OSZNY 

automatikusan küldi meg a felsőoktatási intézményeknek a FIR közreműködésével. A műszaki 

specifikáció a szakterületnél érhető el. 

 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

8.1.5.2.1.  Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

8.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatátadást oktatási azonosító szám igénylés vagy adatmódosítás esetén a felsőoktatási 

intézmény kezdeményezi. Az adatátadás feltétele ebben az esetben a beküldött megfelelő 

kérelem. Az SZL adatfrissítések küldése esetén feltétel, hogy az OSZNY-ben az adott 

személynek legyen variánsa a felsőoktatási intézményből. 

8.1.5.2.1. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A közhitelesség, hitelesség biztosítása az által történik, hogy az adatokat az adatszolgáltatók 

közvetlenül vagy az oktatási nyilvántartás szakrendszerén keresztül küldik be az OSZNY-be. 

Az OSZNY a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint az összerendelési nyilvántartás 

közreműködésével elérhető primer nyilvántartásokból kérhet adatot. 

8.1.5.2.2. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

A felsőoktatási intézmény számára küldött SZL adatfrissítések küldése esetén feltétel, hogy az 

OSZNY-ben az adott személynek legyen variánsa a felsőoktatási intézményből. 

8.1.5.2.3. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás 

ügyrendi leírása 

1) Az alapügy az oktatási azonosító szám igénylése és az adatok módosítása.  

2) Az intézmény kérelmet állít elő a tanulmányi rendszerben, amelyek elektronikus 

aláírással ellátott csomagban küld be a FIR adatkapcsolaton keresztül.  

3) A kérelem feldolgozása után a kérelem választ a kérelem tranzakciós azonosítója 

alapján küldi meg az OSZNY a tanulmányi rendszerbe 

4) Amennyiben a személy SZL hatálya alá tartozik, és kapcsolti kódot képezett az 

OSZNY az SZL nyilvántartásával, a személy SZL adatváltozása az OSZNY-be 

áttöltésre kerül.  

5) A megváltozott adatokról, illetve az oktatási azonosító szám változásáról push 

üzenetet küld az OSZNY a FIR-en keresztül a felsőoktatási intézménynek. 
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8.1.5.3. Az OSZNY-SZL adatkapcsolat és OSZNY-ÖNY adatkapcsolat 

műszaki leírása 

Az oktatási azonosító szám osztási és adatmódosítási folyamat során az OSZNY az SZL és 

ÖNY nyilvántartásában ellenőrzi a személy adatait. Az SZL felé a személy beküldött 4T adatát 

küldjük, és sikeres azonosítás esetén a kapott 4T adatot használjuk a kérelem elbírálásánál, az 

ÖNY felé pedig a kapott okmány és ágazati azonosítókat küldjük, és a kapott 4T adatot 

felhasználjuk SZL keresésre és a kérelem bírálatához. A két adatkapcsolat műszaki leírása a 

szakterületnél található. 

 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

8.1.5.3.1.  Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

8.1.5.3.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatátadás feltétele a jogszabályi felhatalmazás és a KKSZB szolgáltatás valamint 

webservice szolgáltatás. 

8.1.5.3.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A közhitelesség, hitelesség biztosítása az által történik, hogy az adatokat az adatszolgáltatók 

közvetlenül vagy az oktatási nyilvántartás szakrendszerén keresztül küldik be az OSZNY-be. 

Az OSZNY a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint az összerendelési nyilvántartás 

közreműködésével elérhető primer nyilvántartásokból kérhet adatot. 

8.1.5.3.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

Az információátadás kezdeményezője külső partner esetében a partner, aki megállapodásban 

rögzíti az adatátadás célját, jogalapját, és az átadandó adatok körét. Az adatkapcsolat kiépítése 

után a partner azonosítja az információátadásban érintett személyt az OSZNY-ben, majd 

azonosítás után feliratkozásos vagy egyszeri adatszolgáltatásra válik jogosulttá. 

8.1.5.4. A SZÖRNY-ÖNY adatkapcsolat műszaki leírása 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 

szóló 1996. évi XX. törvény 10/A. § (2) bekezdésének m) pontja értelmében az oktatási 

azonosító szám alapján képzett összerendelési kapcsolati kód titkosított változatát (a 

továbbiakban: TKK) az összerendelési nyilvántartásban tárolni kell. Ennek érdekében az 

OSZNY-ben nyilvántartott személyeket be kell azonosítani az ÖNY nyilvántartásában, majd 

TKK képzése után a TKK-t az ÖNY-ben tárolni kell. A TKK-k karbantartása a jogszabályi 

rendelkezések alapján történik. Azadatkapcsolat műszaki leírása a szakterületnél található. 

 



 

129 

A fejezetben feltüntetett adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

8.1.5.4.1.  Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

8.1.5.4.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatátadás feltétele a jogszabályi felhatalmazás és a webservice szolgáltatás. 

8.1.5.4.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A közhitelesség, hitelesség biztosítása az által történik, hogy az OSZNY adatai  a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartásból, valamint az összerendelési nyilvántartás közreműködésével elérhető 

primer nyilvántartásokból kerülnek ellenőrzésre. A nem validálható adatok karbantartását az 

intézmények, szakrendszerek végzik. TKK képzése csak olyan nyilvántartásbeli adatra történik 

meg, amelyet az ÖNY-ben sikerült validálni. 

8.1.5.4.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

Az információátadás kezdeményezője az ÖNY és az OSZNY is lehet, attól függően, hogy 

melyik nyilvántartás adata változott. Az ÖNY megszólítja az OSZNY adatait továbbító 

SZÖRNY rendszert, és a SZÖRNY közli az adatváltozásokat, karbantartandó tételeket. 

 

8.1.5.5. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 

1) Az alapügy az oktatási azonosító szám igénylése és az adatok módosítása, valamint az 

oktatási azonosító alapján TKK képzése.  

2) Az intézmény kérelmet állít elő a tanulmányi rendszerben, amelyek elektronikus 

aláírással ellátott csomagban küld be a FIR adatkapcsolaton keresztül.  

3) A kérelem feldolgozása során a beküldött 4T adattal az SZL-ből adatigénylést 

kezdeményez az OSZNY. 

4) Ha a kérelem tartalmaz ágazati vagy okmányazonosítót, az azonosítókkal ÖNY 

adatigénylést kezdeményez az OSZNY. 

5) Az ÖNY-ből kapott 4T adattal az SZL-ből szintén adatigénylést kezdeményez az 

OSZNY 

6) Az SZL találat alapján kapcsolati kódot képez az SZL az OSZNY felé. 

7) A kapott találati lista kiértékelésével a kérelem elbírálásra kerül, amennyiben SZL 

valid személy kerül a nyilvántartásba, úgy a kapcsolati kód is letárolásra kerül. 

8) ÖNY valid személy esetén az ÖNY által visszaadott 4T adat kerül letárolásra, de ezek 

frissítése az intézmények, szakrendszerek által történik.  
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9) Nem SZL és nem ÖNY valis személyek adatai esetében az intézmény vagy 

szakrendszer által beküldött adat kerül letárolásra, a karbantartást a beküldő végzi. 

10) A letárolt személyes adatok és oktatási azonosító alapján adattovábbítás történik a 

SZÖRNY rendszerből az ÖNY karbantartási folyamatában. Sikeres beazonosítás 

esetén TKK képzésére kerül sor, és a TKK az ÖNY-ben eltárolásra kerül. 

8.1.5.6. Az ADATKERET-Külső partner adatkapcsolat műszaki leírása 

A Hivatallal megállapodást kötő külső szervezetek a jogszabályban megállapított jogalap és 

átadási cél esetében adatot igényelhetnek az oktatási nyilvántartás szakrendszereiből. Az 

adatátadás előtt az adattovábbításban érintett személy beazonosítása az OSZNY-ben történik, 

majd a feliratkozás előtt is történik egy OSZNY adatellenőrzés. Lehetőség van egyszeri és 

feliratkozásos adatszolgáltatásra. A feliratkozásos szolgáltatás esetén a megkeresésben érintett 

személynek a jogalapban meghatározott szakmai adatainak változása esetén automatikus 

adatszolgáltatás történik a feliratkozott partnerek részére. Az adatkapcsolatok leírása 

partnerenként változhat, a műszaki specifikáció a szakterületnél megtalálható. 

 

A fejezetben feltüntetett adatok az adatok struktúrája, pontos elnevezése és formátuma 

információbiztonsági okokból nem nyilvános. Igény esetén – megfelelő jogi felhatalmazás 

alapján és a célhoz kötöttség teljesülése mellett – egyénileg kerülhetnek az adatok átadásra az 

érintett szervezeteknek. 

8.1.5.6.1.  Az elektronikus információátadási felületen keresztül 

átadható adatok, információk köre, leírása 

Nem nyilvános az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény 5. § -a szerint - az információátadási szolgáltatás a nyilvántartás 

vezetéséért felelős szervezet által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe. 

8.1.5.6.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 

Az adatszolgáltatás igénylésének feltétele a jogalap megléte, a célhoz kötöttség igazolása, és a 

partnerrel kötött megállapodás, valamint az, hogy az OSZNY-ben azonosítható legyen a 

megkeresésben érintett személy 

8.1.5.6.3. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

A közhitelesség, hitelesség biztosítása az által történik, hogy az adatokat az adatszolgáltatók 

közvetlenül vagy az oktatási nyilvántartás szakrendszerén keresztül küldik be az OSZNY-be. 

Az OSZNY a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint az összerendelési nyilvántartás 

közreműködésével elérhető primer nyilvántartásokból kérhet adatot. 

8.1.5.6.4. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges 

adat változása esetén 

Az információátadás kezdeményezője külső partner esetében a partner, aki megállapodásban 

rögzíti az adatátadás célját, jogalapját, és az átadandó adatok körét. Az adatkapcsolat kiépítése 

után a partner azonosítja az információátadásban érintett személyt az OSZNY-ben, majd 

azonosítás után feliratkozásos vagy egyszeri adatszolgáltatásra válik jogosulttá. 

8.1.5.7. Az elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi 

leírása 
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1) Az alapügy szakmai adatok kérése az oktatási nyilvántartás szakrendszereiből. 

2) A partner az érintett személy 4T adatának megküldésével azonosítást kezdeményez az 

ADATKERETEN keresztül. 

3) Az ADATKERET az OSZNY-ben azonosítja a személyt a 4T adatok segítségével. 

4) A kapott adatok kiértékelése után a választ megküldi a partnernek. Sikeres azonosítás 

esetén oktatási azonosító számot és SZL valid személy esetében 4T adatot is visszaad 

az ADATKERET. 

5) A partner a kapott oktatási azonosító számmal és az érintett születési dátumával 

feliratkozást kezdeményez a személyre vagy egyszeri adatszolgáltatási kérést indít. 

6) Az ADATKERET az összetartozó adatok esetében a feliratkozást elvégzi a jogalap 

által meghatározott adatokra a szakrendszerekben. 

7) A szakrendszerek által továbbított szakmai adatot az ADATKERET összefűzve 

továbbítja a partnernek. 

8) Feliratkozás esetén a személy szakmai adatainak változása estén automatikus üzenetet 

küld a szakrendszer, amit az ADATKERET továbbít a partnernek. 

9) Mivel a feliratkozás oktatási azonosító szám alapú, az oktatási azonosító szám 

változása esetén automatikus leiratkozás történik a személy adatairól, erről a partner 

értesítést kap. 

10) Egyszeri adatszolgáltatási kérés esetén nem történik feliratkozás. 

11) Ugyanazon személyre lehetőség van feliratkozásos és egyszeri adatszolgáltatási is 

kérnie a partnernek. 

8.1.5.7.1. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) 

rendelkezésre állása 

 Az OSZNY rendszer rendelkezésre állása egységes protokoll szerint valósul meg a következők 

alapján: 

 

 
Kritikus 

időszak 

Fokozottan 

kiemelt 

időszak 

Aktív 

normál 

időszak 

Aktív 

csökkentett 

időszak 

Passzív 

időszak 

Rendelkezésre 

állás 
98% 98% 98% 96% 96% 

Hibaelhárítás 

kezdése / 

befejezése 

0,25 óra / 

2 óra 
1 óra / 4 óra 

4 óra / 8 

munkaóra 

1. munkanap 

/ 8 munkaóra 

1. munkanap / 

kezdés utáni 

16 munkaóra 

 

 

Az időszakok meghatározása évenként összeállított szolgáltatáskatalógusban történik, és ebben 

a naptári éven belüli napokra vagy napok csoportjaira vannak definiálva a rendelkezésre állási 

időszakok típusai aszerint, hogy az adott nap(ok)on elvégzendő feladatok milyen megoldást 

tesznek szükségessé.  

8.1.5.7.2. Az információátadási szabályzat módosítása esetén 

követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás 

igénybevevői tájékoztatásának rendje 
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A szabályzat módosítása és a tájékoztatás rendje az Oktatási Hivatal belső irányítás eszközei 

kiadásának, összehangolásának és karbantartásának szabályai kiadásáról szóló elnöki 

utasításban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. 

8.1.5.7.3. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

A többi együttműködő szerv értesítendő, és a szabályzat módosítandó ennek megfelelően. 
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