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Önálló költségvetéssel rendelkező Minta Köznevelési Intézmény 
2013. január 1. naptól hatályos 

adatvédelmi tájékoztatója 
 

1./ Az adatkezelés célja és jogalapja 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1)-(3) bekezdése alapján az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni 
kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 
 
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
 
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,  
- az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,  
- az adatkezelés időtartamáról,  
- arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, 
illetve  
- arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  
 
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti 
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 
hozatalával is. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevelési tv.) 41. § 
(1) bekezdése alapján a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem 
köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a 
jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe 
bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt 
adatokat szolgáltatni. 
 
A Köznevelési tv. alapján tehát az adatkezelés célja a jogszabályban előírt 
nyilvántartások vezetése, a köznevelés információs rendszerébe történő bejelentkezés, 
valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatok 
szolgáltatása. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 37.§ (7) bekezdés alapján a felvételi lapok aláírása 
hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a jelentkező személyes adatait a középfokú iskola a felvételi 
eljárás törvényes lefolytatása érdekében kezelje. Ha a jelentkező a 40. § (1) bekezdése szerinti 
felvételi jegyzékben egyéni adat, jelige alkalmazását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatát és 
az egyéni adatát, jeligéjét a jelentkezési lapra rá kell írnia. 
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A Köznevelési tv. 41.§ (4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény a gyermek, tanuló 
alábbi adatait tartja nyilván: 
 
a) a gyermek, 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) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok 
da) felvételivel kapcsolatos adatok, 
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
dh) mérési azonosító, 
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, 
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, 
vizsgaadatok, 
ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, 
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma, 
ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, 
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 
f) az országos mérés-értékelés adatai. 
 
A Köznevelési tv. 41.§ (9) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja 
továbbá 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. 
 
A Köznevelési tv. 44. § (1)-(5) bekezdése alapján a köznevelés információs rendszere (a 
továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez 
szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A 
KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Köznevelési tv. által 
meghatározott hivatal. 
 
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, 
ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott 
feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók és intézmények adatokat 
szolgáltatnak a KIR-be. 
 
A KIR adatkezelője - többek között - oktatási azonosító számot ad ki annak, aki tanulói 
jogviszonyban áll. 
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Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a KIR 
személyi nyilvántartása, valamint a felsőoktatási információs rendszer hallgatói és 
alkalmazotti személyi törzsének adatállománya összekapcsolható. 
 
A (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: tanulói nyilvántartás) a 
gyermek, 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) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat, 
q) tanulmányai várható befejezésének idejét, 
r) évfolyamát tartalmazza. 
 
2./ Az adatkezelés és - továbbítás intézményi rendje:  
 
A Köznevelési tv. 43. § (1) bekezdése alapján jelen köznevelési intézmény SZMSZ-ének 1. 
számú mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzat tartalmazza az adatkezelés és - 
továbbítás intézményi rendjét. 
 
A Köznevelési tv. 41.§ (7)-(8) bekezdése alapján a gyermek, tanuló adatai közül 
 
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói 
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási 
órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás 
jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való 
kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével 
összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, 
közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére, 
 
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, 
felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási 
intézményhez, 
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c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási 
azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, 
tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- 
és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az 
egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 
 
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes 
képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és 
telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, 
megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, 
gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek, 
 
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető 
állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 
 
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz, 
 
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó 
szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a 
felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez továbbítható. 
 
A gyermek, a tanuló 
 
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási 
rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-
oktatási intézmények egymás között, 
 
b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos 
adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
 
c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon 
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 
szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, 
az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 
 
d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a 
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 
 
A Köznevelési tv. 42.§ (3) bekezdés alapján a pedagógus, a nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az 
illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, 
a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy 
került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan 
egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 
 
A Köznevelési tv. 44.§ (6) bekezdés alapján a tanulói nyilvántartásból személyes adat - az 
érintetten kívül - csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerű igénybevételének 
megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 
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ellenőrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi 
szerve részére. 
 
A Köznevelési tv. 43.§ (3) bekezdése alapján a 41-43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra 
felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon 
átadhatók. 
    
3./ Adatkezelés hozzájárulás alapján: 
 
Az Info tv. 6.§ (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett 
hozzájárulásával került sor (Osztályképek, zártkörű rendezvények képei, stb.), az adatkezelő a 
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti. 
 
4./ Az adatkezelés időtartamáról:  
 
Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt. Adattovábbításra a 
köznevelési intézmény vezetője és - a meghatalmazás keretei között - az általa 
meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 
    
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50.§ (5) bekezdése alapján, ha a tanulói jogviszony 
megszűnik, a tanuló adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az iskola 
nyilvántartásából törölni kell. 
 
5./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 
kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje 
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdés h) pontja alapján 
jelen köznevelési intézmény szabályzata tartalmazza. 
 
Tájékoztatom, hogy 2012. január 1. naptól a személyes adatok védelmével, valamint a 
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésével kapcsolatos panaszaival a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (NAIH) fordulhat.  
 
A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. 
 
 
Kelt: 
 

Köznevelési intézmény vezetője    


