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Jogszabályi háttér: 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 

• 2011. évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről/A köznevelési intézményekben 
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 41-44§ 

• 229=2012. (VIII.28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
• 20/2012. (VIII. 31) EMMI r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 
 
A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola a nevelőtestület 7-1/NT/ 2013. (08.23) 
számú határozata alapján és az SZMSZ mellékleteként az alábbi adatvédelmi 
szabályzatot adja ki. 

 
 

Általános rendelkezések 
 
A szabályzat célja 
 
E szabályzat célja, hogy meghatározza a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában  
(a továbbiakban: Iskola) vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, 
valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az 
adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. 
A szabályzat hatálya kiterjed az iskola székhelyén, tagintézményében és telephelyein 
folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre 

Az adatkezelés elvei 

 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. 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, 
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek. 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 
Az adatkezelések szabályai 

Személyes adat az Iskolában akkor kezelhető, ha 

• ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy 
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• azt törvény illetve törvény felhatalmazása alapján az Iskola szabályzata elrendeli.  

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy 
az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 
jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve iskolai szabályzatot is.  

Az Iskola szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk 
megismert személyes adatokat szolgálati tikokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak 
az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.  
 
 
Fogalmak 
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 
vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 

 különleges adat: 

• a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint 
a bűnügyi személyes adat; 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, 
a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 
tételét törvény közérdekből elrendeli; 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez; 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
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adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges; 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik; 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 
adat keletkezett; 
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 
 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 
az adatfeldolgozóval; 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez; 

 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam 
 
Számítógépen tárolt adatok 

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, 
különösen az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: 
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• Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok 
elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag 
különböző adathordozón. 

• Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból 
rendszeresen - a tanulói nyilvántartás esetén, és a bér- és munkaügyi nyilvántartás, 
valamint a személyzeti nyilvántartás anyagából pedig havonta - kell külön 
adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A biztonsági mentést tartalmazó 
adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni.  

• Archiválás: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a 
további kezelést már nem igénylő, változatlanul maradó adatokat – el kell 
választani az aktív résztől, majd a passzivált adatokat időtálló adathordozón kell 
rögzíteni. Az e szabályzat különös részében említett adatkezelések archiválását 
évente egyszer kell elvégezni. Az archivált adatokat tartalmazó adathordozót 
tűzbiztos fémkazettában kell őrizni.  

• Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.  

• Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, asztali számítógépein 
gondoskodni kell a vírusmentesítésről.  

• Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, 
azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet 
hozzáférni.  

• Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet 
hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A rendszergazda 
legalább kéthetente, az ügyintéző felhasználók pedig legalább negyven 
naponként új jelszót adnak meg.  

• Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök 
felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül 
elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.  

Manuális kezelésű adatok 

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket 
kell foganatosítani:  

• Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, 
tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.  

• Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az 
illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi 
iratokat lemezszekrénybe, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat pedig 
különálló, zárható helyiségben, zárható iratszekrényekben kell őrizni.  

A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 

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. 
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Az egyházi köznevelési intézményben és a magán köznevelési intézményben nyilván 
kell tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával.  
 

Adatnyilvántartás 
 

Minden köznevelési intézmény nyilvántartja 
• a pedagógus oktatási azonosító számát,  
• pedagógusigazolványának számát,  
• a jogviszonya időtartamát  
• és heti munkaidejének mértékét. 

 
A köznevelési feladatokat ellátó intézmény nyilván tartják az óraadó tanárok: 

• nevét, 
• születési helyét, idejét, 
• nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezését, számát, 

• lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
• végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 
• oktatási azonosító számát 

 
A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván: 

• a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, 
lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, nem magyar állampolgár esetén a 
Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító 
okirat megnevezése, száma, 

• szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 
• felvételivel kapcsolatos adatok, 
• az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 
• jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 
• a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, 
• kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, 
• a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 
• a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, 
• a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok: 
• a tanuló szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, 
• a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 
• évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, 
• a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, 

A fenti adatok - az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a 
kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel 
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. 
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A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, 
a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az 
állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági 
okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak 
megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetik.  
A pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához 
szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány elkészítésében 
közreműködők részére továbbítható. 

A gyermek, tanuló adatai közül továbbítható: 
• 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, 
és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a 
jogviszonya fennállásával, összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, 
ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére, 

• a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, 
társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, 
törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a tanuló- és 
gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása 
céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek, 

• 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, 

• az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe 
vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, 

• 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, 

 
A gyermek, a tanuló 

• sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, 
magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat 
intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, 

• szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, 
a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, az iskolának, 
iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 

• diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a 
diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható. 
 

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 
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megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. (térítési- 
tandíj kedvezmény, mentesség) 
A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá 
azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál 
fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, 
a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, 
amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett 
tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő 
nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak 
egymás közti, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. 
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 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. 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. Az adatkezelési 
szabályzat elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülői 
szervezetet és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg.  

 
 Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetője és – a meghatalmazás keretei 
között – az általa meghatalmazott vezető vagy más alkalmazott jogosult. 
Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig 
nyilván kell tartani. 
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 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 oktatási azonosító számot ad ki annak, 
• aki tanulói jogviszonyban áll, 
• akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, 
• akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak, 
• akit óraadóként foglalkoztatnak. 

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 tanulói nyilvántartás a gyermek, tanuló 

• nevét, 
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• nemét, 
• születési helyét és idejét, 
• oktatási azonosító számát, 
• anyja nevét, 
• lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
• állampolgárságát, 
• sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét, 
• jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét, 
• nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, 
• jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, 
• nevelésének, oktatásának helyét, 
• évfolyamát 
• tanszakát tartalmazza. 

 

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 ellenőrzésére 
hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve 
részére. A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes 
személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a 
személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. 
A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszűnésére vonatkozó 
bejelentéstől számított harminc évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az 
érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba. 

 
Az alkalmazotti nyilvántartás tartalmazza az alkalmazott: 

• nevét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, 
• születési helyét és idejét, 
• oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát, 
• végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási 

intézmény nevét, a diploma számát, a végzettséget, szakképzettséget, a 
végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének 
idejét, 

• munkaköre megnevezését, 
• munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 
• munkavégzésének helyét, 
• jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 
• vezetői beosztását, 
• besorolását, 
• jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 
• munkaidejének mértékét, 
• tartós távollétének időtartamát. 

Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell 
megadni. 
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása 
céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának 
ellenőrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének, 
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időszerűségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos 
eljárás keretében azonosítás céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv 
részére. 
A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 
számított tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét 
bejelentik a nyilvántartásba. 
A KIR adatkezelője a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító 
adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás központi szervének.  

 
A személyes adatot törölni kell, ha 

• kezelése jogellenes; 
• az érintett kéri; 
• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 
• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett 
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll 
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az 
érintett jogos érdekét nem sérti. 
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 
a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
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. 
 
Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok 
közzétételére alkalmas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges 
üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről. 
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A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a 
közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell 
az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is. 
A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű 
adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános 
adatok is. 
Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 
meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos 
közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. 
A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, 
hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. 
Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség 
teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg. 
Az elektronikusan közzétett adatok - ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel 
kötelezettsége a szerv jogutódját terheli. 
A közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a 
közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más 
jogszabályban meghatározott kötelezettségeit. 

Az adatbiztonság követelménye 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, 
hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során 
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban 
tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
további intézkedésekkel biztosítja 

• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
• az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; 
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják; 

• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes 
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 

• a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 
• azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön 
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Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori 
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a 
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 
nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

A köznevelési intézmények közzétételi listája 

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza: 
• a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 
• a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, 

csoportok számát, 
• köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb 

díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, 
továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak 
mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és 
igénylési feltételeket is, 

• a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 
nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - 
nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, 
idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb 
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

• a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 
nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 
időpontjait, 

• a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

• a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot. 
• a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és 

szakképzettségét, 
• a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai 

végzettségét és szakképzettségét, 
• az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok számát, 
• az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt, 
• a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket, 
• az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait, 
• a helyi kulturális életben történő szerepvállalást, 
• művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát. 

 
A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak 
megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési 
intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési 
évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon 
belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat 
tartalmazhat. 
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Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében szerepel, 
az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi 
közzé. 
 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai 
 
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó 
jogszabályok megtartásával kell az érintett nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak 
hiányában a helyben szokásos módon, továbbá az ellenőrzést indító honlapján 
nyilvánosságra hozni. 
A köznevelési intézményben folyó törvényességi ellenőrzésnél a (4)-(5) bekezdésben 
foglaltakat alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az előzetes egyeztetésre vonatkozó 
rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenőrzés eredményességét 
veszélyezteti. 
 

Bér- és munkaügyi nyilvántartás 
 
A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatai a dolgozó munkaviszonyával kapcsolatos tények 
megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, bérszámfejtésre, 
társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel.  
A bér- és munkaügyi nyilvántartás az Iskola valamennyi foglalkoztatott dolgozójának 
adatait tartalmazza. 
 A bér- és munkaügyi nyilvántartás kezelője a NYÍR Intéző KFT. 
A nyilvántartás kezelése vegyes rendszerben, számítógépen és manuális módszerrel 
történik. Az adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.  
 Az Iskola szervezetén belül a bér- és munkaügyi nyilvántartásból csak az igazgató és a 
gazdasági kérdésekben illetékes ügyintézői részére teljesíthető adatszolgáltatás. 
 
Az adatkezelés intézményi rendje 
 
Az adatvédelmet felügyelő vezető: 

• tagintézmény vezető 
• igazgatóhelyettesek 

 
Feladatai: 

• a jogszabályi változások követése 
• a szabályzat karbantartása 
• az érintettek jogainak biztosítása 
• az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó engedélyek bekérése 
• jogosulatlan adatkezelés kivizsgálása 
• közérdekű nyilvános adatok nyilvánosságra hozatala 

 
Adatfeldolgozók: 

• iskolatitkárok 
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Záradék 

 
1. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára. 
 
2. Jelen szabályzat 2013. 09. 01. napjával lép hatályba. 
 
Jelen szabályzatot a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a 2013-
08-23-án megtartott, határozatképes értekezletén 100 %-os szavazataránnyal elfogadta, 
ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.  

 
 
Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. 
 
 

………………….............   ………………………… 
jegyzőkönyv-hitelesítő                 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
…………………………. 

igazgató 
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Nyilatkozatok 

 
 
 
A Diákönkormányzat nevében nyilatkozom arról, hogy jelen Adatkezelési szabályzat 
elfogadása előtt egyetértési jogunkat gyakorolhattuk. 

Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. 
 
 
 

……………………………... 
Diákönkormányzat elnöke 

 
 

 
A Szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen Adatkezelési szabályzat 
elfogadása előtt egyetértési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

Nyíregyháza, 2013. augusztus 23 
 
 

……………………………….. 
Szülői szervezet képviselője 

 

 
 

 

 


