SEMMELWEIS EGYETEM
PETŐ ANDRÁS KAR

Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

………………………………………..

Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Ikt.sz:

/PAKTO/2019

……………………………………….

Tisztelt Konduktor alapszakos, magyar állami ösztöndíjas képzésére felvételt nyert Jelentkező!
Először is gratulálok felvételi eredményéhez!
A tanulmányai megkezdésére vonatkozó tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom, melyet kérem, hogy gondosan
tanulmányozzon át.

A tanév 2019. szeptember 2-án, (hétfőn) 8.00 órakor a beiratkozással kezdődik, ezért kérjük, hogy legkésőbb 7.30
kor jelenjen meg a Bp. XII., Kútvölgyi út 8. szám, „B” épület 1.emelet 3-as tanterem előtt.
A beiratkozás után 2019. szeptember 2-3-án felkészítő program lesz – Bevezetés a felsőoktatásba címmel.

BEIRATKOZÁS: 2019. szeptember 2. Kérjük, hogy a beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:
-

személyi igazolványát és annak egy példányos másolatát,

-

eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy másolatát,

-

eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és egy másolatát,

-

1 db új fényképet (35x45mm) igazolványkép méretben (lehet fekete-fehér is) írja rá a nevét a fénykép
hátuljára

-

közepes méretű lakatot (az öltözőszekrény bezárásához),

-

egy példányban a lakcímkártya másolatát,

-

egy példányban a TAJ-kártya másolatát,

-

egy példányban az adókártya másolatát,

-

egy példányban saját névre szóló, érvényes bankszámlaszerződés másolatát,

-

KITÖLTÖTT Beiratkozási lapot és Nyilatkozatokat.
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szolgálatában

PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Amennyiben bármelyik beiratkozáshoz szükséges dokumentummal még nem rendelkezik, a beiratkozásig feltétlenül
szerezze be. Saját bankszámlát az Ön által kiválasztott bármelyik pénzintézettel nyithat. Amennyiben
bankszámlával, TAJ, és adószámmal nem rendelkezik, beiratkozási kötelezettségének nem tehet eleget!
Kérjük, hogy a másolatok minőségére külön figyelmet fordítson, mert olvashatatlan másolatot nem tudunk
elfogadni.
Abban az esetben, ha korábban, vagy jelenleg párhuzamosan más felsőoktatási intézményben folytatott/folytat
tanulmányokat, úgy erre vonatkozó jogviszony igazolást beszerezni, és a beiratkozásra magával hozni szíveskedjen.
Tájékoztatjuk, hogy a szakmai gyakorlat megkívánja, hogy a gyakorlóterületen váltó ruhaként nadrágot és pólót
viseljen. Váltócipő lehet bármilyen – utcán még nem használt – cipő, papucs.

Kötelező orvosi vizsgálat
A Semmelweis Egyetem Pető András Karon tanulmányokat megkezdő hallgatónak a munkaköri, illetve szakmai
személyi higiénés, alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló – 33/1998.(VI.24) NH rendelet alapján
érvényes egészségügyi törzslappal kell rendelkeznie, melyet az üzemorvos állít ki a leadott leletek és az orvosi
vizsgálat alapján. Mellékeljük az orvosi vizsgálatra vonatkozó tudnivalókat. A kötelező orvosi vizsgálatra 2019.
szeptember 2-án, 3-án beosztás szerint (ABC sorrendben hallgatói csoportok szerint, melynek részleteiről a
beiratkozás napján adunk tájékoztatást) a Bp,. XII. Kútvölgyi út 8. „A” épület 1. emelet, Orvosi rendelőben kerül sor.
Kérjük, hogy a leleteket az orvosi vizsgálatkor feltétlenül hozza magával.
Diákigazolvány
Amennyiben nem rendelkezik diákigazolvánnyal, a beiratkozás alkalmával, kérésére igazolást állítunk ki, mely 60
napig érvényes. Vélhetőleg az igazolás lejártáig diákigazolványa elkészül.
A diákigazolvány elkészítéséhez fel kell keresnie az ön által kiválasztott Okmányirodát, ahol elkészítik a fényképet,
rögzítik adatait, melyen a NEK azonosítót a Neptun rendszerben kell rögzítenie, majd ezt a lapot a Tanulmányi és
Hallgatói Központ, Karrierirodába kell leadni.
Tanulmányai megkezdésével kapcsolatban kérjük figyelembe venni, hogy hallgatói jogviszony szüneteltetéséről
(halasztásról) a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (www.felvi.hu) megjelöltek szerint: „Az első szüneteltetésre –
ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet
sor. Amennyiben beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, csak újabb sikeres felvételivel lesz lehetősége arra,
hogy tanulmányait megkezdje Karunkon.
Minden információt melyet levelem tartalmaz az alábbi linken is megtalálhatják:
http://semmelweis.hu/pak/hallgatoknak/felvetelt-nyert-hallgatoknak/
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PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Mellékelten küldjük
-

Felvételi határozatot

-

Neptun tájékoztató és Neptun kódot

-

Egészségügyi tájékoztatót

-

Beiratkozási lapot

-

Nyilatkozatotokat

-

Tájékoztató kollégiumi elhelyezésről

-

Adatvédelmi tájékoztató hallgatók részére

-

Gólyahír

Budapest, 2019. július 29.

Tisztelettel:

Dr. Balogh Emese Celeszta
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda
Osztályvezető
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SEMMELWEIS EGYETEM
PATŐ ANDRÁS KAR

Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

………………………………………..

Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Ikt.sz:

/PAKTO/2019

……………………………………….

Tisztelt Konduktor önköltséges, magyar állami ösztöndíjas képzésére felvételt nyert Jelentkező!
Először is gratulálok felvételi eredményéhez!
A tanulmányai megkezdésére vonatkozó tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom, melyet kérem, hogy gondosan
tanulmányozzon át.
A beiratkozás feltétele az Önköltség átutalása (275.000 Ft) Neptunon keresztül, legkésőbb a szorgalmi idő első
hete. (2019. szeptember 6.)
A tanév 2019. szeptember 2-án, (hétfőn) 8.00 órakor a beiratkozással kezdődik, ezért kérjük, hogy legkésőbb 7.30
kor jelenjen meg a Bp. XII., Kútvölgyi út 8. szám, „B” épület 1. emelet 3-as tanterem előtt.
A beiratkozás után 2019. szeptember 2-3-án felkészítő program lesz – Bevezetés a felsőoktatásba címmel.
BEIRATKOZÁS: 2019. szeptember 02. Kérjük, hogy a beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:
-

személyi igazolványát és annak egy példányos másolatát,

-

eredeti érettségi bizonyítványát és annak egy másolatát,

-

eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és egy másolatát,

1 db új fényképet (35x45mm) igazolványkép méretben (lehet fekete-fehér is) írja rá a nevét a fénykép
hátuljára
-

közepes méretű lakatot (az öltözőszekrény bezárásához),

-

egy példányban a lakcímkártya másolatát,

-

egy példányban a TAJ-kártya másolatát,

-

egy példányban az adókártya másolatát,

-

egy példányban saját névre szóló, érvényes bankszámlaszerződés másolatát,

-

KITÖLTÖTT Beiratkozási lapot és Nyilatkozatokat.
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SEMMELWEIS EGYETEM
Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Amennyiben bármelyik beiratkozáshoz szükséges dokumentummal még nem rendelkezik, a beiratkozásig feltétlenül
szerezze be. Saját bankszámlát az Ön által kiválasztott bármelyik pénzintézettel nyithat. Amennyiben
bankszámlával, TAJ, és adószámmal nem rendelkezik, beiratkozási kötelezettségének nem tehet eleget! Kérjük,
hogy a másolatok minőségére külön figyelmet fordítson, mert olvashatatlan másolatot nem tudunk elfogadni.
Abban az esetben, ha korábban, vagy jelenleg párhuzamosan más felsőoktatási intézményben folytatott/folytat
tanulmányokat, úgy erre vonatkozó jogviszony igazolást beszerezni, és a beiratkozásra magával hozni szíveskedjen.
Tájékoztatjuk, hogy a szakmai gyakorlat megkívánja, hogy a gyakorlóterületen váltó ruhaként nadrágot és pólót
viseljen. Váltócipő lehet bármilyen – utcán még nem használt – cipő, papucs.
Kötelező orvosi vizsgálat
A Semmelweis Egyetem Pető András Karon tanulmányokat megkezdő hallgatónak a munkaköri, illetve szakmai
személyi higiénés, alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló – 33/1998.(VI.24) NH rendelet alapján
érvényes egészségügyi törzslappal kell rendelkeznie, melyet az üzemorvos állít ki a leadott leletek és az orvosi
vizsgálat alapján. Mellékeljük az orvosi vizsgálatra vonatkozó tudnivalókat. A kötelező orvosi vizsgálatra 2019.
szeptember 2-án, 3-án beosztás szerint (ABC sorrendben hallgatói csoportok szerint, melynek részleteiről a
beiratkozás napján adunk tájékoztatást) a Bp,. XII. Kútvölgyi út 8. „A” épület 1. emelet, Orvosi rendelőben kerül sor.
Kérjük, hogy a leleteket az orvosi vizsgálatkor feltétlenül hozza magával.
Diákigazolvány
Amennyiben nem rendelkezik diákigazolvánnyal, a beiratkozás alkalmával, kérésére igazolást állítunk ki, mely 60
napig érvényes. Vélhetőleg az igazolás lejártáig diákigazolványa elkészül.
A diákigazolvány elkészítéséhez fel kell keresnie az ön által kiválasztott Okmányirodát, ahol elkészítik a fényképet,
rögzítik adatait, melyen a NEK azonosítót a Neptun rendszerben kell rögzítenie, majd ezt a lapot a Tanulmányi és
Hallgatói Központ, Karrierirodába kell leadni.
Tanulmányai megkezdésével kapcsolatban kérjük figyelembe venni, hogy hallgatói jogviszony szüneteltetéséről
(halasztásról) a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (www.felvi.hu) megjelöltek szerint: „Az első szüneteltetésre –
ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet
sor. Amennyiben beiratkozási kötelezettségének nem tesz eleget, csak újabb sikeres felvételivel lesz lehetősége arra,
hogy tanulmányait megkezdje Karunkon.
Minden információt melyet levelem tartalmaz az alábbi linken is megtalálhatják:
http://semmelweis.hu/pak/hallgatoknak/felvetelt-nyert-hallgatoknak/
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SEMMELWEIS EGYETEM
Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Mellékelten küldjük
-

Felvételi határozatot

-

Neptun tájékoztatót, Neptun kódot

-

Egészségügyi tájékoztatót

-

Beiratkozási lapot

-

Nyilatkozatokat

-

Tájékoztató kollégiumi elhelyezésről

-

Adatvédelmi tájékoztató hallgatók részére

-

Gólyahír

Budapest, 2019. július 29

Tisztelettel:

Dr. Balogh Emese Celeszta
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda
Osztályvezető
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SEMMELWEIS EGYETEM
Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

Egészségügyi tájékoztató

Kötelező orvosi vizsgálat
A Semmelweis Egyetem Pető András Karon tanulmányukat megkezdő hallgatónak a munkaköri, illetve szakmai
személyi higiénés, alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló – 33/1998.(VI.24) NH rendelet alapján
érvényes egészségügyi törzslappal kell rendelkeznie, melyet az üzemorvos állít ki a leadott leletek és az orvosi
vizsgálat alapján. Mellékeljük az orvosi vizsgálatra vonatkozó tudnivalókat. A kötelező orvosi vizsgálatra 2019.
szeptember 2-án 3-án a Bp,. XII. Kútvölgyi út 8. „A” épület 1. emelet, Orvosi rendelőben kerül sor. Kérjük, hogy a
leleteket az orvosi vizsgálatkor feltétlenül hozza magával.

Az első évesek kötelező alkalmassági vizsgálata során a vizsgálatra hozniuk kell:

1.

1 évnél nem régebbi mellkas RTG leletet

2.

Teljes labor és vizelet lelet

3.

Széklet-bakteriológiai negatív eredmény

4.

Kitöltött Anamnézis lapot

5.

Kitöltött Eü. Nyilatkozatot háziorvos aláírásával

6.

1 évnél nem régebbi szemészeti lelet

7

SEMMELWEIS EGYETEM
Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

BEIRATKOZÁSI LAP 2019/2020 tanév őszi félév
Pető András Kar Konduktor alapszak

Jelenlegi

tanulmányok

2019/2020 őszi félév

kezdete
Név
Születési név
Születési

hely (település

megye), idő (év, hó nap)
Anyja neve
Oktatási azonosító száma
Állampolgársága
Személyi igazolvány/
Tart.eng.száma
Kiállítás kelte
Érvényesség kelte
Diákigazolvány száma
Kiállítás kelte
Érvényesség kelte
ADÓ szám
TAJ szám
Bankszámla száma
Állandó lakás címe/ telefon
száma
Tartózkodási lakás címe/
telefon száma
E-mail címe
Mobiltelefon száma
Érettségi bizonyítvány
Száma:

Kelte:

Középiskola neve
Középiskola címe
Milyen tagozaton végezte

NAPPALI

középiskoláját

ESTI

LEVELEZŐ

( A megfelelőt kérjük aláhúzni)

Nyelvvizsgák
(nyelv, fok, típus, biz szám,
kiállítás kelte, helye)
Egynyelvű

Kétnyelvű
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SEMMELWEIS EGYETEM
Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

PATŐ ANDRÁS KAR
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

(A megfelelőt kérjük aláhúzni)
Más intézményben szerzett
oklevél

Száma:

Kelte:

Intézmény neve
Intézmény címe
Jelenlegi

párhuzamos

képzés

Kezdés éve

Képzési forma
(magyar

állami

ösztöndíjas/önköltséges)
Intézmény megnevezése
Képzés megnevezése
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy személyi adataimban történt változást 8 napon belül a
Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodában írásban bejelentem.
Vállalom a magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.

Dátum:

olvasható aláírás

Nyilatkozom, hogy nincs olyan betegségem, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányaim folytatását, továbbá arról,
hogy nem szenvedek diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában pszichés és mentális zavarban, és erre
hivatkozva tanulmányaim során nem kérek felmentést.

olvasható aláírás
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SEMMELWEIS EGYETEM
PATŐ ANDRÁS KAR

Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

NYILATKOZAT I.
Alulírott ………………………………………………… (anyja neve: …………………………………………..
születési hely, idő: ………………………………………………………..), mint a Pető András Kar Konduktor alapszak,
nappali tagozatos, első évfolyam, magyar állami ösztöndíjas/ önköltséges hallgatója, büntetőjogi és polgári jogi
kártérítési felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom.
1.
A Pető András Kar 2019/2020 tanév I. évfolyam első félévére történő beiratkozást megelőzően az alábbi
felsőoktatási (főiskola, egyetem) államilag finanszírozott képzésében vettem részt:
(Ehhez a válaszhoz csatolni kell a megjelölt intézménytől a jogviszony igazolást!)
Felsőoktatási intézmény megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Hallgatói jogviszonyban töltött idő (mettől, meddig, év, hó, nap)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.
A Pető András Kar 2019/2020 tanév I. évfolyam első félévére történő beiratkozással egyidőben az alábbi
felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjas/ önköltséges képzésében veszek részt.
(Ehhez a válaszhoz csatolni kell a megjelölt intézménytől a jogviszony igazolást!)
Felsőoktatási intézmény megnevezése:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Hallgatói jogviszony (kezdete, várható befejezése)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Budapest, ………………………………

……………………………………………………
Hallgató olvasható aláírása
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SEMMELWEIS EGYETEM
PATŐ ANDRÁS KAR

Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrieriroda

NYILATKOZAT II.
a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus képzésre, valamint a csecsemő-és kisgyermeknevelő alap képzési szakra jelentkezők
egészségi állapotáról
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden adat kitöltése, valamint a nyilatkozat aláírása kötelező!

A jelentkező
neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:

felvételi azonosítója:

A háziorvos nyilatkozata
Tudomásom szerint .......................................................... nem szenved az alább felsorolt betegségek egyikében sem:
-hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
-a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
-a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
-a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
-a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban
végzett munkát,
-színtévesztés,
-súlyos mentális, pszichés zavarok.
Kelt:
...........................................................
háziorvos (ph)

A jelentkező nyilatkozata
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konduktor, a tanító és óvodapedagógus képzés alkalmassági vizsgája kiválthatja a csecsemőés kisgyermeknevelő alapképzés alkalmassági vizsgáját. A csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzés alkalmassági vizsgája
azonban nem váltja ki a konduktor, a tanító és az óvodapedagógusképzés alkalmassági vizsgáját!
Csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzésre jelentkezés esetén:
A fentieket tudomásul veszem.

Kelt:
.....................................................
aláírás

Konduktor, tanító és óvodapedagógus alapképzésre való jelentkezés esetén:
A fentieket tudomásul veszem. E mellett nyilatkozom arról, hogy nem szenvedek sem diszlexiába,sem diszgráfiában, sem
diszkalkuliában, sem pszichés és mentális zavarban és egyéb részképesség zavarban.

Kelt:
.....................................................
aláírás
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Nyilatkozat III.

Alulírott ………………………………………………… (anyja neve: …………………………………………..
születési hely, idő: ………………………………………………………..), mint a Pető András Kar Konduktor alapszak,
nappali tagozatos, első évfolyam, magyar állami ösztöndíjas/ önköltséges hallgatója, büntetőjogi és polgári jogi
kártérítési felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom.

A Pető András Kar 2019/2020 tanév I. évfolyam első félévére történő beiratkozást megelőzően elolvastam és
megismertem a http://semmelweis.hu/pak/hallgatoknak/felvetelt-nyert-hallgatoknak/ linken megtalálható hatályos
Óra- és Vizsgatervet, továbbá a Konduktor alapszakra vonatkozó Képzési és Kimeneteli Követelményeket.

Budapest, 2019. …………………………...

………………………………………
Hallgató aláírása
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NYILATKOZAT IV.

Alulírott ……………………………………………………………………….(oktató neve) ……………………………………….(szül. hely,
idő)……………………….. (anyja neve)
nyilatkozom, hogy a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Gyakorló Köznevelési és Köznevelési Gyakorló
intézményeiben nevelteknek és hozzátartozóiknak a képmáshoz és a hangfelvételhez való jogát a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § és a Házirend alapján tiszteletben tartom.
Tudomásul veszem, hogy kép és hangfelvétel készítése a gyakorlati óra ideje alatt nem megengedett.

A neveltekről, kliensekről fénykép vagy hangfelvétel készítéséhez és közösségi oldalakon, publikációkban
való megjelenítéséhez, közzétételéhez a szülők, felnőtt kliensek teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt, írásbeli engedélye szükséges.
Továbbá tudomásul veszem, hogy kizárólag a Kar területén tekinthetem meg a neveltek, felnőtt kliensek
személyes és egészségügyi adatait tartalmazó ún. fejlődési lapot, azokról másolat, fotó készítése tilos.
A személyes és egészségügyi adatokat bizalmasan kezelem, harmadik személy részére kiadni és azokról
bármi tájékoztatást adni tilos.
Tudomásul veszem, hogy jogsértés esetén a sértett kártérítés keretében ún. sérelemdíjat követelhet polgári
peres eljárás keretében, továbbá büntetőjogi feljelentést is tehet a Büntető törvénykönyv 219. §-a alapján,
amennyiben személyes adattal történő visszaélés történt.

Budapest, 2019. szeptember ….

………………………………
Hallgató aláírása
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SPECIÁLIS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
HALLGATÓK RÉSZÉRE


A Semmelweis Egyetem az Általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon túl a nemzeti
Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (továbbiakban Nftv.) meghatározottak szerinti
adatkezelésről, adatok megőrzésének idejéről és továbbítás szabályairól tájékoztatja:

I.

Az Nftv. 3. melléklet I./B. pontja alapján a Semmelweis Egyetem alábbi adatokat tartja nyilván:

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 helye,
értesítési címe és telefonszáma, nem magyar állampolgárság 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 hallgató által tett nyilatkozat azonosító száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés
feltételeinek vállalása tárgyában (Nftv. 48/D.§)
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 munkaideje, 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 balesetekre vonatkozó adatok
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
II.
III.
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bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, 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;
a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;
a hallgató adóazonosító jele;
az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;
a hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési
kedvezmény, halasztás, mentesség – adatai;
hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e
támogatások adatai;
a hallgató tanulmányi támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel folyósított
ösztöndíj adatai;
a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményeire vonatkozó adatok.
Az adatkezelés időtartama ezeknek az adatoknak az esetében a hallgatói jogviszony
megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan év.
A Semmelweis Egyetem az alábbi szerveknek továbbíthatja a hallgató adatait:

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátáshoz;
b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási
szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges
valamennyi adat;
d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;
e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan az Nftv. 3. melléklet
4. pont ea)-ee) felsorolt elemeit;
f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántatrásért felelős szervnek a képzésre és a
hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.
IV.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer és A magyar állami ösztöndíj
esetében a nyilvántartott adatok köre eltérhet, az Nftv. 4. és 5. melléklete tartalmazza a
nyilvántartott személyes és különleges adatokat.

Budapest, ……………………..

Hallgató aláírása
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