TAi6koztat6
a maryar dllami iisztiindijas hallgat6kkal tiirt6n6 elektronikus kapcsolattart6s16l

A

magyar allami dsztdndijjal trimogatott kdpzdsben r6szt vev6 hallgat6val a nemzeti
fels6oktatrisr6l sz6l6 2011. ivi CCN. tiirvdnyben (a tov6bbiakban: Nftv.) drtelmdben 2015.
sz€,ptember l-jdt k6vet6en az Oktat isi Hivatal elektronikus riton tart kapcsolatot.

Mit ielent ez?

A

magyar 6llami iisztiindijjal timogatott k6pz6s v6llalt felt6teleivel kapcsolatosan hozott
hat6sdgi ddntesek (egyenlegkiizl6k, hatrirozatok, v6gzisek) 6s egy6b dokumentumok nem
postai fton jutnak el a cimzefrhez, hanem a hallgat6k szim6ra lGnyegesen k6nyelmesebb,
elektronikusan birhonnan, b6rmikor el6rhet6 m6don a magrarorszag.hu oldalon
tal6lhat6 szem6lyes Erkeztetesi Tdrhelyre keriilnek tovdbbitdsra.
Ehhez a hallgat6nak Ugyfdlkapu azonosft6val kell

rendelkeznid.

, '

Az Ugyfilkapu azonositot birmely okmrinyirodriban egyszeri szem6lyes regisztr6ci6val lehet
iginyelni. Az Ugyf6lkapu l6tesites6re vonatkozi informr[ci6kat ezen az oldalon
(htps: //ugyfelkapu.magyarorszag. hu/) megtekintheti.

Mit kell tennie

-

a felv6telt nvert ielentkez6nek?

Amennyiben

6n

m6g nem rendelkezik Ugrf6lkapu regisztnici6val, k6rjiik

legk6s6bb 2018, szeptember 30-6ig ig6nyeljen b6rmely okrnrinyiroddban Ugyfdlkapu

azonosit6t,

majd ezt kiivet6en l6pjen be

wrrrr.oktrtas.hu/hosz/uevfelkaou

-

.

^z

aldbbi

linken:

Amennyiben On mir rendelkezik iigyf6lkapu regisztrlci6val es jelen, 2018, 6vi
6ltal6nos eljrf,rdsban Ugrf6lkapun keresztiil hitelesitette a jelentkez6s6t, nincs
teend6je, az Oktat6si Hivatal automatikusan az 6rtesit6si trirhely6re k0ldi a magyar
6llami iiszt6ndillal kapcsolatos hat6srigi dtint6seit, egyib dokumentumait.

Tudnival6k az oktatas.hu regisztrdci6s oldalra ttirt6n6 bel6oessel kaocsolatban:

A

bel6pdsi folyamat sorin a rendszer a fels6oktatdsi intCzmCny Tanulmrinyi Rendszer6b6l
szolg6ltatott adatokat, rin. term6szetes szemdlyazonosit6kat (ndv, anyja neve, szi.iletdsi hely,
sziiletdsi id6) biztonsdgos csatorn6n megkiildi az Ugf6lkapu rendszerinek, ahol ezek
eflen6rzdse, illetve egyeztetise ttirtinik meg. A folyamat v6g6n a rendszer egy visszajelzlstkap
arra vonatkoz6an, hogy a szemdlyes adatok egyeznek-e avagy sem. Csak pozitiv vdlasz eseten
tiirt6nik meg a Regisztr6ci6s feltiletre ttirGn<i sikeres bel6pds.
Amennyiben ez azonositAs sikertelen, akkor k6{tik, ellenbi.zze a fels6oktatrisi intizm6nyben
haszn6lt Tanulmdnyi Rendszerben, illetve az Ug,46lkapu rendszerdben szerepl6 szem6lyes
adatait, mert ezeknek a szemilyazonosit6knak karakter szinten egyezniiik kell! A Tanulmdnyi
Rendszerben pontositott adatok vrirhat6an 15 napos 6tfut6si id6vel 6rkemek meg a kdzponti
rendszerbe.

Tlj6koztat6
a magyar dllami iisztiindijas hallgatrikkal tdrtdn6

elektronikus kapcsolattartdsr6l

A kommunik6ci6 az i.igyfdlkapuval fe ldpitett ds kulccsal vidett virtuAlis magrffidl6zaton zajlik.
A hitelesftdshez haszn6lt kulcs biaositja az iizemeltetd ds az Ugf6lkapu egyirtelmii
azonositrisdt 6s az 6tkiilddtt adatok titkosit6s it. Azzal hogy a jelentkez6 a Bel6p€s gombra
katint, hozzfijitrul ahhoz, hogy az adatait e folyamat szerint kezeljtik 6s a Tanulmrinyi
Rendszerben ds a Fels6oktatisi Inform6ci6s Rendszerben (FIR) szerepl6 fentebb r6szletezett
adatait az Ugyf6lkapunak ellen6rz6s c6lj6b6l tov6bbitsuk.
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