A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján
I/A. AZ ALKALMAZOTTAK ADATAI
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja
születési családi és utóneve, állampolgárság, azonosító szám;
b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó
adatok:
ca) a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve,
hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos
fokozat,
cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással
kapcsolatos adatok,
cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás,
munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat
terhelő tartozás és annak jogosultja,
cg) szabadság, kiadott szabadság,
ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,
ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok
eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói
minőségben történő részvételre vonatkozó adatok,
cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat,
cm) a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő
foglalkoztatás – a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén a 25. § (4) bekezdésében
előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok ;
d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;
e) habilitációs eljárás eredménye;
f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.
I/B. A HALLGATÓK ADATAI
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) felvétellel összefüggő adatok:
aa) a jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és utóneve, anyja születési
családi és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási
helye, értesítési címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat –
külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma,
ab) az érettségi vizsga adatai,
ac) a középiskola adatai,
ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,
ae) a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító;

af) a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma;
b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok:
ba) a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma,
elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot
igazoló okmány – megnevezése, száma,
bb) a hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének
időpontja és módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami
támogatottsága és munkarendje, a képzés befejezésének várható időpontja, a hallgató
tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási
idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje,
bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok,
be) a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához
szükséges adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok),
bf) a hallgatói munkavégzés adatai,
bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
bh) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges
adatok,
bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok,
bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító száma,
bk) a hallgató azonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele,
bl) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori
védésre), a nyelvvizsgára, valamint az oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok,
bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
adatok;
c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;
d) a hallgató adóazonosító jele;
e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;
f) a hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó
részletfizetési kedvezmény, halasztás, mentesség – adatai;
g) hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási
díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés
esetén e támogatások adatai;
h) a hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel
folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által
rendelettel alapított – ösztöndíj adatai;
i) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok.
II/A. FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYTÖRZS
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) a felsőoktatási intézmény
aa) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselője családi és utóneve, értesítési
címe, elérhetősége (telefon, e-mail),
ab) tisztségviselőinek – rektor, rektorhelyettes, kancellár, gazdasági vezető, belső
ellenőrzés vezetője, dékán, gazdasági tanács elnöke és tagjai, a szenátus tagjai, a

konzisztórium tagjai, kollégiumi vezető, szakkollégium képviselője – családi és
utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail),
ad) a felsőfokú képzések szakfelelősének családi és utóneve, oktatói azonosítója,
ae) közhasznú szervezetként való működés esetén a felügyelő bizottság tagjainak
családi és utóneve és értesítési címe;
b) a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény
ba) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselője és magyarországi képviselője
családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail),
bb) tisztségviselői családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail),
bc) a felsőfokú képzések szakfelelősének családi és utóneve, oktatói azonosítója;
c) a MAB, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos
Szövetsége, Országos Doktori Tanács esetében
ca) a szervezet neve, székhelye,
cb) a vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága, felülvizsgálati bizottsága
tagjainak családi és utóneve és értesítési címe;
d) a 67. § (3) bekezdés g) pontja szerinti diákotthon
da) fenntartójának neve, székhelye, címe, képviselőjének családi és utóneve, értesítési
címe, elérhetősége (telefon, e-mail),
db) vezetőjének családi és utóneve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail)
e) a 8. § (6) bekezdése szerinti megállapodás és az abban szereplő adatok,
f) a 95/A. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint fenntartott magán felsőoktatási
intézmény esetén
fa) a fenntartó testület neve, székhelye, nyilvántartási száma, elnökének családi és
utóneve, elérhetősége (telefon, e-mail),
fb) a felsőoktatási intézmény rendszeres pénzügyi támogatását biztosító külföldi
támogató neve, székhelye, képviselője, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail).
g) a közösségi felsőoktatási képzési központ képviselőjének családi és utóneve,
értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail).
II/B. ALKALMAZOTTI SZEMÉLYI TÖRZS
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja
születési családi és utóneve, állampolgárság, azonosító szám;
b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó
adatok:
ca) a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése (intézményi
azonosító száma),
cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelv-tudás, tudományos
fokozat,
cc) munkakör, vezetői megbízás,
cd) munkavégzés ideje,
ce) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok
eredményei, kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
cf) a 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat;
d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;
e) doktori iskolai tagság,
f) oktatói tevékenységét mely szak, szakok képzése keretében folytatja.

II/C. A HALLGATÓI SZEMÉLY TÖRZS
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok:
aa) a hallgató családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési családi
és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási
helye, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme,
ab) nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás
jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány
– megnevezése, száma,
ac) a jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja és módja,
ad) a hallgató által folytatott képzés megnevezése, finanszírozásának módja és
munkarendje, megkezdett félévek, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a
képzés befejezésének várható időpontja
ae) a képzés során, illetve azt megelőzően igénybe vett támogatási idő,
af) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
ag) az előnyben részesítési követelmények teljesülésére vonatkozó adatok,
ah) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges
adatok,
ai) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok,
aj) a hallgató diákigazolványának sorszáma,
ak) a törzslap azonosító száma,
al) a hallgató azonosító száma, adóazonosító jele, társadalombiztosító azonosító jele, a
felvételi azonosító,
am) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori
védésre), a nyelvvizsgára, a korábban megszerzett oklevélre vonatkozó adatok,
an) a kiadott okiratok tartalmára és azonosítására vonatkozó adatok,
ao) a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adatok,
ap) a képzés során megszerzett, illetve elismert kreditek száma,
aq) kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium megnevezése, az adott félévre vonatkozó
elhelyezés ténye,
ar) diákotthoni elhelyezés esetén a diákotthon megnevezése és OM-azonosítója, az
adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye;
b) a kiadott oklevél, bizonyítvány adatai,
ba) az igazolt szakképzettség, szakképesítés megnevezése,
bb) az oklevél, bizonyítvány kelte, aláíróinak neve,
bc) az oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszáma,
bd) a hallgató törzskönyvi száma,
be) az oklevél, bizonyítvány egyéb adatai,
bf) oklevélmelléklet adatai;
c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;
d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;
e) a hallgató által fizetett díjak és térítések adatai;
f) hallgatói támogatásban, gyermekellátási segélyben, gyermekgondozási díjban,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e
támogatások adatai;
g) a hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel
folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által
rendelettel alapított – ösztöndíj adatai.

II/D. FELVÉTELI SZEMÉLYI TÖRZS
E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) felvétellel összefüggő adatok:
aa) a jelentkező családi és utóneve, születési családi és utóneve, anyja születési családi
és utóneve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási
helye, értesítési címe, oktatási azonosítója, nem magyar állampolgár esetén a
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat –
külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma,
ab) az érettségi vizsga adatai,
ac) a középiskola adatai,
ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,
ae) a felvételi eljárás adatai,
af) a jelentkező központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási (a továbbiakban: KÜNY)
kapcsolati kódja.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 6. melléklete alapján
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVÉNEK
FELHASZNÁLÁSÁVAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEK SZERVEZŐIRŐL
NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK
E törvény által nyilvántartott adatok a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerinti rendezvények
szervezőjének
a) természetes személyazonosító adatai,
b) adóazonosító jele,
c) lakóhelye,
d) elérhetősége.
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