Közzétételi egységek
1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

Budapesti Gazdasági Főiskola

2. Székhely

1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi
esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy
hálózatkijelölő számmal)

+36 1 469 6600

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi
esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy
hálózatkijelölő számmal)

+36 1 469 6636

6. Központi elektronikus levélcím

info@bgf.hu

7. A honlap URL-je

www.bgf.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

-

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

-

10. Az ügyfélfogadás rendje

-

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés
BGF Szervezeti és működési rend
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUM
OK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/BGFSZMR_2013_10_25.pdf

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és
vezetőik megnevezésével)

BGF SZMR 1. számú melléklet - A Budapesti Gazdasági
Főiskola szervezeti egységeinek idegen nyelvű elnevezései
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUM
OK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/SZMR_MELLEKLET/02B
GF%20SZMR%201%20%20mellekletidegen%20nyelvu%20elnevezesek0622.pdf
BGF SZMR 3. számú melléklet - A Budapesti Gazdasági
Főiskola szervezeti felépítése (organogram)
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUM
OK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/SZMR_MELLEKLET/3.szamu-melleklet-BGF-Organogram_2013_10_25.pdf
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III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv
esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali
elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus
levélcím)

http://www.bgf.hu/abgfrol/A-Foiskola-vezetoi

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)

http://www.bgf.hu/abgfrol/A-Foiskola-vezetoi

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek honlapjának URL-je

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv
többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen
irányítással rendelkezik

Alma Mater Tanétterem Kft.
1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.
+36 1 302 6874
E-mail: info@almamateretterem.hu
Honlap: www.almamateretterem.hu

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi
körének leírása

A társaság fő tevékenysége az éttermi vendéglátás mellett
Főiskola alapképzésében részt vevő hallgatók szakmai,
valamint gyakorlati ismeretei bővítésének biztosítása valós
üzemi viszonyok között.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének
neve

Bordás Zsuzsanna ügyvezető

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100%
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1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot
ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak
felsorolása
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
főszerkesztőjének a neve
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet
gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), honlapjának címe

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,
Központi telefonszám: +36 1 795 1200
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasokminiszteriuma

Címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A Központi Ügyfélszolgálati Iroda telefonos elérhetőségei:
- egészségügyi ügyekben: +36 1 795 1297
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés - oktatási ügyekben:+36 1 795 4755, illetve Oktatási Hivatal:
+36 1 374 2190, +36 1 374-2203
elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
szociális
és egyéb ügyekben +36 1 795-3168
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet
A Központi Ügyfélszolgálati Iroda e-mail címe:
gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,
Honlapja: www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
A Központi Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:
ügyfélfogadásának rendje
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 9-16 h
Szerda: 9-18 h
Péntek: 9-12 h

3

1.7. Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

Az alábbi jogszabályok a www.njt.hu oldalon elérhetőek:
Felsőoktatásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a
habilitációról
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes
kérdéseiről
1. A közfeladatot ellátó
1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről
szerv feladatát, hatáskörét
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
és alaptevékenységét
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
meghatározó, a szervre
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgavonatkozó alapvető
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és
eszközök, valamint a
fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról
szervezeti és működési
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló
szabályzat vagy ügyrend az
2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a
adatvédelmi és
nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
adatbiztonsági szabályzat
51/2007.
(III.
26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
hatályos és teljes szövege
általuk fizetendő egyes térítésekről
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar
Ösztöndíj Bizottságról
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert
nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti
követelményeiről
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó,
végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeiről
1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar felsőoktatás megújításáról
Szakképzésre vonatkozó fontosabb jogszabályok
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2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély
kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről,
valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői
tevékenységről
20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről,
valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről
4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről
Felnőttképzésre vonatkozó fontosabb jogszabályok
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési
programok akkreditációjának szabályairól
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes
szabályairól
7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési
programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának
részletes szabályairól
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési
célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

Kutatás-fejlesztésre és az innovációra vonatkozó fontosabb jogszabályok
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek
közfinanszírozású támogatásáról
Közalkalmazottakra vonatkozó fontosabb jogszabályok
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes
szabályokról
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás
egyes kérdéseiről
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150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről
Államháztartásra és az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (2014.01.01-től)
422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a központosított illetményszámfejtés szabályairól
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól (2013.12.31-ig)
10/2013. (III. 13.) NGM rendelet az elemi költségvetésről.
6/2012. (III. 1.) NGM rendelet a törzskönyvi nyilvántartásról

BGF Szervezeti és működési rend
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_mukodesi_r
end/BGF-SZMR_2013_10_25.pdf
BGF SZMR 20. számú melléklet: A Budapesti Gazdasági Főiskola adatvédelmi, adatkezelési,
valamint a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló
kérelmek intézéséről szóló szabályzata
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_mukodesi_r
end/SZMR_MELLEKLET/21Adatvedelmi%20es%20kozerdeku%20szabalyzat_2013_04_26.pdf
2. Az országos illetékességű
szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról,
tevékenységéről szóló
tájékoztató szövege magyar
és angol nyelven

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

3. A helyi önkormányzat
önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes
leírása
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II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel
rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel
rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok felsorolása
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
összege
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata,
az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló
postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben használt formanyomtatványok listája
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok
jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
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III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése

A BGF alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet végez

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
tartalmának leírása

A tevékenység sajátos jellege, összetettsége folytán annak
összefoglaló ismertetése nem lehetséges
Az oktatás tartalmáról részletesen a
http://www.bgf.hu/documents/hallgatoi_ugyek/Tanulmanyitajekoztato található információ.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Az igénybevétel rendjét a BGF SZMR III. számú kötete, a
Főiskola Hallgatói követelményrendszere tartalmazza.
http://www.bgf.hu/documents/hallgatoi_ugyek/hallgatoi_sza
balyzatok

A BGF SZMR III. számú kötete, a Főiskola Hallgatói
követelményrendszerének Hallgatói térítések és juttatások
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
szabályzata tartalmazza.
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és
az abból adott kedvezmények mértéke
http://www.bgf.hu/documents/hallgatoi_ugyek/hallgatoi_szab
alyzatok/BGF_SzMSz_III_kotet/HTJSZ_2013_10_25.pdf
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre,
az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen
kérdőív) jegyzéke

Hallgató nyilvántartási rendszer: NEPTUN
Közalkalmazotti nyilvántartási rendszer: KIR (NEXON)

BGF SZMR 20. számú melléklet: A Budapesti Gazdasági
Főiskola adatvédelmi, adatkezelési, valamint a közérdekű
adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUM
módja
OK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/SZMR_MELLEKLET/21
Adatvedelmi%20es%20kozerdeku%20szabalyzat_2013_04_
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
26.pdf
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának
leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való
hozzáférés módja

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért
fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
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VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári
közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai,
illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca,
házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap,
óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető (nem testületi
szerv).

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap
megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt
jogszabály nem korlátozza
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló
koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló
koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés
állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az
észrevételek elutasításának indokairól
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai
leírása, azok eredményei és indoklásuk

http://www.bgf.hu/documents/hallgatoi_ugyek
http://www.bgf.hu/documents/Palyazati-anyagok

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények,
közlemények

http://www.bgf.hu/
http://www.bgf.hu/documents
http://www.bgf.hu/allasok
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X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)

BGF SZMR 20. számú melléklet: A Budapesti Gazdasági
Főiskola adatvédelmi, adatkezelési, valamint a közérdekű
adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézéséről szóló szabályzata
http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK
/05szervezeti_es_mukodesi_rend/SZMR_MELLEKLET/21Adatve
delmi%20es%20kozerdeku%20szabalyzat_2013_04_26.pdf

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv
az egyik szerződő fél

n.a.

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi
lista

n.a.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi
lista

n.a.

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

--

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai

--
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III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai

http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/ELLE
NOSZT/dokumentumok

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának
teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló
mutatók és értékük, időbeli változásuk

http://bgf.hu/documents/BGFBeszamolo/A-koltsegvetesvegrehajtasa

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,
időbeli változásuk

http://bgf.hu/documents/BGFBeszamolo/Mukodesistatisztikak

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

http://bgf.hu/documents/BGFBeszamolo/Eveskoltsegvetesek

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti
beszámolói

http://bgf.hu/documents/BGFBeszamolo/Szamvitelibeszamolok

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés
végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal - készített beszámolói

http://www.bgf.hu/documents/BGFBeszamolo
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3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés//

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és
személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye,
http://www.bgf.hu/documents/BGFBeszamolo/kozerde
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
kuadatok_2013.pdf
összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem
normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program
megvalósítási helye
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok
kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra
kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

http://www.bgf.hu/documents/Uvegzseb
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IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Főiskola tekintetében nem értelmezhető.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei

A Főiskola nem teljesített ilyen kifizetést.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
leírása, az azokra vonatkozó szerződések

http://www.bgf.hu/projects

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés
http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek/rektoratus/GMF/dok
umentumok/BGFKozbesz

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUM
OK/01gazdalkodasi_szabalyzatok/Kozbeszerzesiszabalyzat_2013_10_25.pdf
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