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AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  
A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek 

teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvényt. 

 Jelen szabályzat  az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében, más néven általános adatvédelmi rendeletben (General Data 

Protection Regulation, rövidítve: GDPR) foglaltak betartásával készült. 

 

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI CÉLJA ÉS ALAPJA  
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

  a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a 100/1997. (VI.13.) Korm.rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról. 

LEGFONTOSABB CÉL  

 Az Európai Unió és az Európa Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló uniós rendeletében meghatározott előírásoknak történő megfelelés, 

 az intézményi adatkezelés szabályainak rögzítése, 

 az adatok továbbítási szabályainak rögzítése, 

 a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések meghatározása. 

 

Az adatkezelési szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2021. augusztus 

31-i értekezletén elfogadta. 

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
Az adatkezelési szabályzat betartása az intézmény igazgatójára, vezetőire, pedagógusaira, valamennyi 

munkavállalójára és tanulójára nézve kötelező érvényű. 

Adatkezelési szabályzatunkat tanulói jogviszony létesítése esetén a tanuló köteles tudomásul venni, a 

beiratkozáskor az intézmény adatkezelési tevékenységéről a tanulót és a szülőt írásban, vagy a szokásos 

közzétételi módon (honlap, …)  tájékoztatni kell. 
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 A tanulói adatkezelés időtartama legfeljebb a tanulói jogviszony megszűnését követő harmadik év december 

31-ig terjed. Kivételt képez ez alól a nem selejtezhető törzskönyv, a beírási napló, amelyekre vonatkozóan az 

irattári őrzési idő az irányadó. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. 

Adatkezelési szabályzatunkat a munkaviszonyt létesítő, a munkaviszonyban álló munkavállaló köteles 

tudomásul venni, hogy adatainak kezelése a jogviszony kezdetétől a jogviszony megszűnését követő ötödik 

év december 31. napjáig terjedhet. 

Kivételt képeznek ez alól a jogszabályok által kötelezően megőrzendő dokumentumok. Az irattári őrzési idő 

leteltével az adatkezelést meg kell szüntetni. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatok – a jogszabályi előírások 

szerint – nem selejtezhetők. 

 

A NYILVÁNTARTOTT ADATOK KÖRE 
A Közoktatás Információs Rendszerében, valamint az intézményben nyilvántartott adatok körét a Nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41-44.§-ai rögzítik. Ezeket az adatokat kötelezően nyilván kell 

tartani az alábbiak szerint. 

 

A Közoktatás Információs Rendszerében az adatkezelő a köznevelési törvény 44.§ (3) c-f) szakaszai, valamint 

a 44. § (7) bekezdésének elrendelése alapján kezeli a jogszabály által meghatározott alábbi munkavállalói 

adatokat: 

a) nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 

 b) születési helyét és idejét, 

 c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 

 d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, a diploma 

számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD vagy 

más tudományos fokozat megszerzésének idejét, 

 e) munkaköre megnevezését, 

 f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

 g) munkavégzésének helyét, 

 h) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 i) vezetői beosztását, 

 j) besorolását, 
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 k) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

 l) munkaidejének mértékét, 

 m) tartós távollétének időtartamát, 

 n) lakcímét, 

 o) elektronikus levelezési címét, 

 p) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési kötelezettségének 

teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

 pa) a szakmai gyakorlat idejét, 

 pb) esetleges akadémiai tagságát, 

 pc) munkaidő-kedvezményének tényét, 

 pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, 

 pe) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő vizsga és a 

minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

 pf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. 

A köznevelési törvény 41.§ (2), valamint 44.§ (2) bekezdései és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

5. sz. mellékletében foglalt közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések alapján a 

munkavállalók alábbi adatait kezeljük az intézményben: 

a) neve, leánykori neve, 

 b) születési ideje és helye, anyja neve 

 c) oktatási azonosító száma, pedagógus igazolványának száma 

 d) családi állapota, gyermekei születési ideje, egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

 e) állampolgárság; 

 f) TAJ száma, adóazonosító jele 

 g) a munkavállaló bankszámlájának száma 

 h) családi állapota, gyermekeinek születési ideje 

 i) állandó lakcíme és tartózkodási helye, telefonszáma; e-mail címe 

 j) munkaviszonyra, munkavállalói jogviszonyra vonatkozó adatok, így különösen: 
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 - iskolai végzettség, szakképesítés, alkalmazási feltételek igazolása, 

 - munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok, korábbi 

munkahelyek megnevezése, a megszűnés módja és időpontja, 

 - a pedagógus továbbképzésben való részvétellel, a várakozási idő csökkentésével kapcsolatos adatok, 

idegennyelv-ismerete, 

 - a munkavállaló jelenlegi besorolása, annak időpontja, FEOR-száma,  

- a munkavállaló minősítésének időpontja és tartalma, 

 - a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, 

 - a munkavállaló egészségügyi alkalmassága, 

 - alkalmazott által kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

 - munkakör, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további 

jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

 - munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak 

jogosultja, 

 - szabadság, kiadott szabadság, 

 - a munkavállaló részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

 - a munkavállaló részére adott juttatások és azok jogcímei, 

 - a munkavállaló munkáltatóval szemben fennálló tartozásai, azok jogcímei, 

 - a többi adat az érintett hozzájárulásával. 

Jogszabályi felhatalmazás nélkül kezeli az intézmény a pedagógusok és más munkavállalók fényképét az 

iskola honlapján és kiadványaiban való felhasználás érdekében. Amennyiben az intézmény valamely 

munkavállalója ehhez nem kíván hozzájárulni, azt szóban vagy írásban jelezni köteles az intézmény vezetője 

számára. 

 

A TANULÓK ADATAI 
Az Oktatási Hivatal kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében nyilvántartott, a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. tv. 44. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény tanulói, illetőleg az 

intézménybe felvételüket, átvételüket kérő tanulók esetében az alábbi adatokat: 
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A tanuló: 

 a) nevét, 

 b) nemét, 

 c) születési helyét és idejét, 

 d) társadalombiztosítási azonosító jelét, 

 e) oktatási azonosító számát, 

 f) anyja nevét, 

 g) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

 h) állampolgárságát, 

 i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 

 j) diákigazolványának számát, 

 k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét 

és befejezésének idejét, 

 l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 

 m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 

 n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 

 o) nevelésének, oktatásának helyét, 

 p) tanulmányai várható befejezésének idejét, 

 r) évfolyamát. 

Az intézmény a köznevelési törvény 41. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a tanuló alábbi adatait 

tartja nyilván: 

a) a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének 

címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén 

való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, 

b) a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 

Az Nkt. 41. § (8) és (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézmény nyilvántartja azokat az 

adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság  elbírálásához és 

igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult 

személye és a kedvezményre való jogosultsága. 
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A tanulók személyi adatainak kezelői kizárólag az alábbiak lehetnek: 

  az intézmény igazgatója 

  igazgatóhelyettes 

  az osztályfőnök 

  az intézmény gazdaságvezetője 

  az iskolatitkár 

 

ESEMÉNYEKEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK KÉSZÍTÉSE, EZEK PUBLIKÁLÁSA 
Az intézményben szervezett iskolai eseményekről szóló tájékoztatás érdekében az intézmény honlapján és 

kiadványaiban az eseményekről fényképeket tesz közzé, amelyeken tanulók vagy tanulók csoportjai 

szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által 

készített fényképeken, azt a  a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az intézmény vezetője 

számára. 

 

ADATOK CÉLHOZ KÖTÖTT KEZELÉSE 
a tanulók  e-mail címe a hatékony kapcsolattartás érdekében 

A beiratkozott tanulókat beiratkozáskor, továbbá az első tanítási nap alkalmával az iskola tájékoztatja a fenti 

adatkezelési szabályokról. Felhívja az iskola a figyelmet arra, hogy az iskola honlapján folyamatosan elérhető 

az adatkezelési szabályzat. Felhívja  a figyelmet arra, hogy ha a tanuló nem járul hozzá a nem kötelező adatai 

kezeléséhez, a lemondó kérelmet, nyilatkozatot saját kézzel aláírt nyilatkozat formájában nyújthatja be az 

iskola igazgatójának.  

 

A BELÉPTETŐRENDSZER KEZELT ADATAI 
Az iskolában chipkártyás beléptető rendszer működik, amely a  dolgozók  belépésekor és kilépésekor rögzíti 

és tárolja az alábbi adatokat: 

  a belépő/kilépő személy neve, 

  chipkártyájának sorszáma, 

  a belépés/kilépés időpontja 

A belépések és kilépések adatait a következő személyek láthatják:  
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 fenntartó 

 gazdasági vezető 

 rendszergazda/műszaki osztály vezető 

 igazgató-igazgatóhelyettes 

 portán szolgálatot teljesítő alkalmazott. 

A beléptetőrendszer által nyilvántartott adatokat hatvan (60) nap elteltével töröljük a rendszerből.  

 

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 
Az intézményben az épületen belüli és az épületen kívüli mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelő 

rendszerrel (továbbiakban: kamerarendszer) történik, amely során személyes adatokat tartalmazó 

képfelvételek készülnek. A kamerarendszert az iskola működteti. A képfelvételeket az iskolában hét (7) 

naptári napig tároljuk. 

A megfigyelés célja az iskola dolgozóinak, tanulóinak és az iskola területén tartózkodó személyek életének, 

testi épségének, valamint az iskola vagyontárgyainak védelme. 

 A cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése illetve jogsértő cselekmények megelőzése, valamint az 

ezekkel kapcsolatos felvételek bizonyítékként való felhasználása. Az ellenőrzés nem járhat az emberi 

méltóság és a személyiségi jogok megsértésével. 

 Az információszabadságról szóló 2011. évi törvény 3. § 1. pontjában meghatározottak szerint „érintett”-nek 

minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy.  

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a 

képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítéséről számított három munkanapon belül jogának vagy jogos 

érdekének igazolásával kérheti, hogy az adat ne kerüljön megsemmisítésre, illetve törlésre.  

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a 

bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 
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ADATTOVÁBBÍTÁS 
A köznevelési törvény 44. § (14) bekezdésében meghatározottak szerint a KIR adatkezelője a nyilvántartott, a 

44. § (5), (7) és (8) bekezdésben meghatározott adatokat továbbíthatja adategyeztetés céljából annak a 

köznevelési intézménynek, amellyel a gyermek, tanuló, alkalmazott, óraadó jogviszonyban áll, és amely az 

oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott iskolaadminisztrációs rendszert használ. 

Az intézmény munkavállalóinak nyilvántartott adatai továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, 

bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, a közneveléssel összefüggő igazgatási 

tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 

jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

A tanulók adatai az Nkt. 41. § (5)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint – a személyes adatok védelmére 

vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók. 

A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója 

személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelősségével látja el. 

 

ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA 

A kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet: 

  nyomtatott irat, 

  elektronikus adat, 

  elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat, 

  az iskola weblapján elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép. 

 

A SZOLGÁLATI TITOK 
Az intézmény minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban 

meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők, illetve az iskola tanárai, vezetői feladatkört ellátó 

munkavállalói felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A tanulók és munkavállalók személyi 

adatait kizárólag az e szabályzatban meghatározott személyek az itt meghatározott módon továbbíthatják. A 

személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) 

továbbítása szigorúan tilos. 

Az érettségi vizsga „korlátozott terjesztésű”-nek minősített feladatlapjait a minősítés érvényességi ideje alatt 

a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tanulói 

adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot 
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képeznek. Hasonlóképen szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli érettségi tételekre és 

feladatlapokra vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá az 

érettségizők szereplésével és eredményeivel kapcsolatos bármely adat. A szolgálati titok védelmének 

kötelezettsége az érettségi vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
Az adatkezelési szabályzatot a nevelőtestület módosíthatja a jogszabályokban meghatározott és e 

szabályzatban jelzett közösségek véleményének beszerzésével és a fenntartó jóváhagyásával. 

 

Budapest, 2021. augusztus 31.  

 

 

_______________________________     PH. 

 


