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Tisztelt Minta József!

Hivatkozva tárgyi ügyben, 2013. január 16. napon kelt levelére - amelyben tartásdíjat fizető
édesapaként tájékoztatást kért a különélő, nagykorú gyermeke tanulói jogviszonyának
fennállására és tanulmányai eredményére vonatkozóan -, személye és kérelme indokának
hitelt érdemlő igazolását követően, az alábbiakról tudom tájékoztatni annak figyelembe
vételével, hogy az érintett hallgatótól intézményünk adattovábbítási hozzájárulással nem
rendelkezik:
...................... nevű és című, ........ intézményi azonosítóval rendelkező felsőoktatási
intézményünk igazolja, hogy ......... nevű, ..... születési nevű hallgatója, akinek születési helye
..............., születési ideje: ................, anyja neve: ................, állampolgársága: .............,
lakcíme: .........., oktatási azonosító száma: ............, hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév
I. félévében aktív. A hallgató az intézményben a következő képzéseken folytat
tanulmányokat: (Képzés megnevezése: .............. ). Tanulmányi eredmény a 2011/2012. tanév
2. félévében: .................
Az adattovábbítás indokolásául a következőket kívánom megjegyezni:
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)
70. § rendelkezései alapján a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.
A Csjt. 72. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a szülői felügyeletet a szülők együttesen
gyakorolják - ellentétes megállapodásuk hiányában - akkor is, ha már nem élnek együtt.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 12.§ rendelkezései értelmében a
tizennyolcadik életévét betöltött személy - főszabályként - nagykorúvá, cselekvőképessé
válik.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 4. § (1) bekezdése alapján személyes adat kizárólag
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az Info tv. 5. § (1) bekezdés a./-b./ pont alapján személyes adat akkor kezelhető
(továbbítható), ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
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felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Az Info tv. 6. § (1) bekezdés b./ pontja alapján személyes adat kezelhető akkor is, ha az
érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
A tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásáról szóló XXIX. számú Polgári Elvi Döntés
indokolása alapján "Az említett erkölcsi követelmény szem előtt tartásával az összes
körülmények beható mérlegelésével kell megítélni a továbbtanuló gyermeknek a tartásra
kötelezett szülővel vagy vele együtt élő közeli hozzátartozójával szembeni nem megfelelő
magatartását is. A nagykorú gyermektől fokozottabban elvárható, hogy a tartásdíjat
fizető szülőjével szemben ne csak követelést támasszon, hanem a tartás alapjául szolgáló
családi kapcsolatnak megfelelő magatartást tanúsítson, mert e tekintetben már van
olyan belátása, amellyel magatartásának helyes vagy helytelen voltát és annak
következményeit kellően értékelni tudja. A törvényen alapuló tartásra ezért nem méltó a
főiskolai, egyetemi tanulmányait folytató munkaképes nagykorú gyermek, ha neki felróhatóan
a tartásra kötelezett szülőjével vagy vele együttélő közeli hozzátartozójával szemben súlyosan
kifogásolható magatartást tanúsít. Gondosan vizsgálni kell azonban, hogy a magatartást
milyen ok és körülmény váltotta ki, különösen azt, hogy a kötelezett magatartása idézte-e elő,
végül, hogy az a gyermeknek a társadalmi felfogás szerint valóban súlyosan felróható-e."
Tájékoztatásom a hivatkozott rendelkezéseken alapszik. Tisztelettel kérem jelen levelem
szíves tudomásul vételét.

Kelt:

Aláírás
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Hivatkozva tárgyi ügyben, 2013. január 16. napon kelt levelére - amelyben tartásdíjat fizető
édesapaként tájékoztatást kért a különélő, kiskorú gyermeke tanulói jogviszonyának
fennállására és tanulmányai eredményére vonatkozóan -, valamint személye, kérelme és
szülői felügyelet gyakorlása hitelt érdemlő igazolását követően, az alábbiakról tudom
tájékoztatni annak figyelembe vételével, hogy az érintett, 16. életévét betöltött tanuló
vonatkozásában intézményünk adattovábbítási hozzájárulással nem rendelkezik:
...................... nevű és című köznevelési intézmény igazolja, hogy ......... nevű, ..... születési
nevű tanulója, akinek születési helye ..............., születési ideje: ................, anyja neve:
................, állampolgársága: ............., lakcíme: ..........tanulói jogviszonya a 2012/2013. tanév
I. félévében aktív, tanulmányi eredménye a 2012/2013. tanév 1. félévében: .................
Az adattovábbítás indokolásául a következőket kívánom megjegyezni:
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)
70. § rendelkezései alapján a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll.
A Csjt. 72. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a szülői felügyeletet a szülők együttesen
gyakorolják - ellentétes megállapodásuk hiányában - akkor is, ha már nem élnek együtt.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 12.§ rendelkezései értelmében –
főszabályként - kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Info tv.) 4. § (1) bekezdése alapján személyes adat kizárólag
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az Info tv. 5. § (1) bekezdés a./-b./ pont alapján személyes adat akkor kezelhető
(továbbítható), ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
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Az Info tv. 6. § (1) bekezdés b./ pontja alapján személyes adat kezelhető akkor is, ha az
érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevelési tv.) 42.§
(2) bekezdése alapján a gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével
összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló
testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.
A Köznevelési tv. 72.§ (5) bekezdés b./ pont alapján a szülő joga különösen, hogy gyermeke
fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
Az Info tv. rendelkezéseivel összhangban a tanulmányait folytató nagykorú gyermek
tartásáról szóló XXIX. számú Polgári Elvi Döntés rögzíti, hogy "Az említett erkölcsi
követelmény szem előtt tartásával az összes körülmények beható mérlegelésével kell
megítélni a továbbtanuló gyermeknek a tartásra kötelezett szülővel vagy vele együtt élő közeli
hozzátartozójával szembeni nem megfelelő magatartását is."
Tájékoztatásom a hivatkozott rendelkezéseken alapszik. Tisztelettel kérem jelen levelem
szíves tudomásul vételét.
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