
1/2023. számú rektori utasítás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített  

tanulmányi adatokat tartalmazó adatszolgáltatások teljesítéséről 

 

A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban Egyetem) a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben 

(a továbbiakban Neptun) rögzített tanulmányi adatokat tartalmazó adatszolgáltatások teljesítésének 

szabályozása érdekében az alábbi utasítást adom ki. 

 

Az utasítás hatálya 

 

1. § Jelen utasítás területi és személyi hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, az ezen 

szervezeti egységekben foglalkoztatott munkavállalókra, tárgyi hatálya a Neptunban rögzített 

tanulmányi adatokat tartalmazó adatszolgáltatások teljesítésére terjed ki, beleértve az elmúlt 5 évben 

jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség keretében a Neptunból továbbított, statisztikai 

tanulmányi adatokat tartalmazó adatszolgáltatásokat is. 

 

 

Az adatszolgáltatások teljesítése és jóváhagyása 

 

2. § (1) Az Egyetemen a Neptunban rögzített tanulmányi adatokat tartalmazó adatszolgáltatást a 

fenntartó, az ágazat irányító, az Egyetem szervezeti egységei részére vagy nyilvánosságra hozatal céljára 

kizárólag az Oktatási Igazgatóság teljesíthet.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra – a napi ügymenet részét képező, rendszeres 

adatszolgáltatási kötelezettségen alapuló adattovábbítások kivételével – az oktatási igazgató és az 

oktatási rektorhelyettes együttes jóváhagyását követően kerülhet sor. 

3. § A jelen utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatások teljeskörű és valós tartalma 

érdekében az adatszolgáltatásokban érintett szervezeti egységek a Neptun Egységes Tanulmányi 

Rendszer működtetéséről szóló 2/2018. számú oktatási igazgatói utasításban rögzítettek szerint 

kötelesek eleget tenni az Oktatási Igazgatóság által meghatározott, a tanulmányi adatokra vonatkozó 

adatszolgáltatási, adatrögzítési kötelezettségeiknek. 

4. § (1) Az Egyetem szervezeti egységei által kezdeményezett, a jelen utasítás 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott adatszolgáltatásra irányuló megkeresésben meg kell jelölni az adatszolgáltatás pontos 

célját. Amennyiben a cél vagy a cél eléréséhez szükséges adatok köre a megkeresés alapján nem 

állapítható meg egyértelműen, annak tisztázása érdekében az Oktatási Igazgatóság további információt 

kér az igénylő szervezeti egység vezetőjétől.  

(2) Az adatigénylés irányulhat  

a) egyszerű adatszolgáltatásra, ahol az adatokból a cél eléréséhez szükséges következtetéseket az 

igénylő vonja le,   

b) az adatok – oktatásszervezési szakértelmet igénylő – aggregálására, az adatokból nyerhető 

információk tárgyszerű megfogalmazására.  

(3) A (2) a) pontban megjelölt következtetéseket az igénylőnek egyeztetnie kell az oktatási igazgatóval 

és az oktatási rektorhelyettessel. 

(4) Az adatszolgáltatás teljesítésének határidejét – a célt, illetve a cél eléréséhez szükséges 

adatszolgáltatás komplexitását is figyelembe véve – az Oktatási Igazgatóság határozza meg. 



(5) Az adatszolgáltatás során mind az igénylőnek, mind az adatot szolgáltatónak az adatvédelemre 

vonatkozó jogelvek és jogszabályok alapján kell eljárnia. Személyes adatot kizárólag jogszabályi 

felhatalmazás alapján lehet szolgáltatni. 

 

Tájékoztatás a tanulmányi adatokról, az adatszolgáltatásokról 

 

5. § Az oktatási rektorhelyettes és az oktatási igazgató tájékoztatja a Rektori Vezetői Értekezletet 

a) félévente  

aa) két alkalommal a kurzusfelvétel lezárása után és a félévzárást követően a közfeladatellátási 

szerződésben rögzített oktatási indikátorok teljesítettségének állapotáról, 

ab) november 15-ig, illetve április 15-ig az OSAP számára nyújtott adatszolgáltatásról, 

ac) egy alkalommal a 2. § (2) bekezdés alapján nyújtott adatszolgáltatásokról, 

b) évente az oklevelet szerzett hallgatók számáról, képzési területekre és karokra vetített arányáról, 

c) a felvételi eljárások felvételi vonalhúzó szakaszát megelőzően, a jelentkezési adatok tükrében, képzési 

területenként a közfeladatfinanszírozási szerződés szerint felvehető állami ösztöndíjas és önköltséges 

létszámokról. 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

6. § Jelen utasítás az aláírása napján lép hatályba. 

 

Pécs, 2023. január 30. 

 

 

 

 Dr. Miseta Attila s.k. 

rektor 

 

Záradék: 

 

Jelen utasítást a Rektori Vezetői Értekezlet 8/2023. (01.26.) számú határozatával támogatta.  


