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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZOMBATHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE 

 

Jelen tájékoztatás célja, hogy a foglalkoztatottak tájékoztatást kapjanak az őket érintő 

adatkezelésről.  

A tájékoztatási kötelezettségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 

27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: 

GDPR) 13. cikke, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 16. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A Szombathelyi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) egyes személyes 

adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), az 

oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) előírásai alapján, azaz 

törvényi rendelkezések alapján, kötelező jelleggel kezel (I. fejezet). A Szombathelyi 

Tankerületi Központ emellett további személyes adatokat is kezel a foglalkoztatottak 

önkéntes hozzájárulása alapján (II. fejezet). A kötelező és a hozzájáruláson alapuló 

adatkezelésre egyaránt vonatkozó tájékoztatást a III. fejezet tartalmazza. 

I. Az Adatkezelő megnevezése 

 

I.1. Szombathelyi Tankerületi Központ 

Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8. 

Képviselő: Fodor István tankerületi igazgató 

Telefon: +36 94 795-225  

E-mail: szombathely@kk.gov.hu 

Web site: http://kk.gov.hu/szombathely 

 

I.2. Őriszentpéteri Általános Iskola (köznevelési intézmény)  

Székhely: 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7. 

Képviselő: Horváth László intézményvezető 

Telefon: +36 30 306 6355 

E-mail: iskola@altisk-opeter.sulinet.hu  

Web site: http://oriskola.hu 

 

I.3. A Szombathelyi Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselőjének adatai: 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Huszti Lívia  

Adatvédelmi tisztviselő címe: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8. 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 94 795-233 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: livia.huszti@kk.gov.hu 
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II. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN VÉGZETT ADATKEZELÉS 

1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján – törvényi rendelkezésen 

alapul. A törvényi rendelkezések az alábbiak: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi 

LXXXIX. törvény 4. §, 1. számú melléklete, az Nkt. 41. § (1); (2) bekezdés második 

mondata, 41. § (3) bekezdése, (5)-(6) bekezdései, valamint a Kjt. 83/B-83/D.§-ai és 5. 

melléklete, továbbá az Mt. 10. § (1)-(4) bekezdése, valamint a 44/A. § (1)-(2), valamint (6)-

(7) bekezdései. 

2. Az adatkezelés célja 

A köznevelési intézmény - az Nkt.  41. § (1) bekezdése alapján – köteles a jogszabályban 

előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint 

az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.  

A nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint a nyilvántartott 

adatok továbbításának feltételeit az Nkt. 41. § (2) bekezdés második mondata, a 41. § (3) 

bekezdése, az Mt. 10. § (1)-(5) bekezdései, a 44/A. § (1)-(2) és (6)-(7) bekezdései határozzák 

meg. 

A köznevelési intézmények az adatokat csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az 

Nkt.-ban, Kjt.-ben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő 

mértékben, célhoz kötötten kezelheti. 

3. Az adatkezelés helye 

Az adatkezelést 

a) a Szombathelyi Tankerületi Központ kormánytisztviselői, elsősorban a Jogi- és 

Humánpolitikai Osztályának személyügyi referensei, illetve a Gazdálkodási, 

Üzemeltetési és Pályázati Főosztályának pénzügyi és számviteli referensei, illetve 

b) a köznevelési intézmény adminisztratív feladatokat ellátó dolgozói végzik. 

4. A nyilvántartott adatok köre 

Az Nkt. rendelkezései 

Az Nkt. 41. (2) bekezdés második fordulata alapján minden köznevelési intézmény 

nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a 

jogviszonya időtartamát és heti munkaidejének mértékét. 

Nkt. 41. § (3) bekezdése alapján „A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó 

tanárok: 

a) nevét, 

b) születési helyét, idejét, 

c) nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való 

tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését, számát, 

d) lakóhelyét, tartózkodási helyét, 

e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat, 
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f) oktatási azonosító számát tartja nyilván.” 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § bekezdése szerint a 

foglalkoztatottak személyes adatait tartalmazó alrendszerei között található az alkalmazotti 

nyilvántartás: „pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai 

szakértő munkakörben foglalkoztatottak és óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása (a 

továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás)”. 

Az 1. számú melléklet határozza meg a nyilvántartás elemeit:  

„II. Alkalmazotti nyilvántartás 

Az alkalmazotti nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza: 

a) oktatási azonosító számát, 

b) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsőoktatási intézmény nevét, az 

oklevél számát, a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-

szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésének idejét, 

c) munkaköre megnevezését, 

d) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját, 

e) munkavégzésének helyét, 

f) jogviszonya kezdetének idejét, megszűnésének jogcímét és idejét, 

g) vezetői beosztását, 

h) besorolását, 

i) jogviszonya, munkaviszonya időtartamát, 

j) munkaidejének mértékét, 

k) tartós távollétének időtartamát, 

l) elektronikus levelezési címét, 

m) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül 

ma) a szakmai gyakorlat idejét, 

mb) akadémiai tagságát, 

mc) munkaidő-kedvezményének tényét, 

md) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített határidejét, 

me) minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a minősítő 

vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét, 

mf) az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait. (…) 

 

X. Pedagógus-továbbképzési nyilvántartás 

1. Az Nkt. 62. § (2) bekezdésében foglalt pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének 

nyomon követése céljából az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv nyilvántartást 

vezet. 

2. A pedagógus-továbbképzési nyilvántartás a pedagógus-továbbképzési programban részt 

vevő pedagógus alábbi személyes adatait tartalmazza: 

a) oktatási azonosító száma, 

b) pedagógus-továbbképzési programjának megnevezése, kezdő időpontja, óraszáma; 

c) korábbi tanulmányai alapján beszámított pedagógus-továbbképzés óraszáma; 

d) kiadott tanúsítványának sorszáma és kelte; 

e) a továbbképzés teljesítésébe beszámítás alapja és mértéke; 

f) a továbbképzés megnevezése; 

g) a teljesítés formája; 
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h) a teljesítési helyszíne és időpontja; 

i) a szaktanácsadói, szakértői megállapítás adata; 

j) a továbbképzések hasznosulásával kapcsolatos információ; 

k) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségbe beszámító további szakképzettség 

megszerzéséről kiállított oklevél száma, kelte; 

l) a pedagógus-továbbképzési kötelezettségének - a munkaköre tekintetében releváns - nem 

akkreditált program általi teljesítése. 

 

XI. Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás 

1. Az Nkt. 87. §-a szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezése és 

végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartást vezet. 

2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartás az országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés, valamint ellenőrzésben érintett pedagógus vagy intézményvezető, a köznevelési 

intézmény és annak tagintézménye vezetője, valamint a többcélú intézmény szervezeti és 

szakmai tekintetben önálló, köznevelési intézmény feladatát ellátó intézményegységének 

vezetője alábbi személyes adatait tartalmazza: 

2.1. oktatási azonosító száma; 

2.2. a II. alcímben meghatározott adatok; 

2.3. az ellenőrzésének időpontja, értékelése, adatai; 

2.4. az ellenőrzés keretében lefolytatott látogatás jegyzőkönyve adatai; 

2.5. önértékelésének adatai: 

2.5.1. időpontja, értékelése, 

2.5.2. az adatgyűjtés jegyzőkönyve, 

2.5.3. önfejlesztési terve, 

2.5.4. a kérdőívezés adatai; 

2.6. fejlesztési terve; 

2.7. ellenőrzésével kapcsolatban beadott kérelem adatai; 

2.8. az általa ellátott nemzetiségi feladat adatai; 

2.9. jogszabályban előírt vezetői pályázata, annak hiányában vezetési programja, továbbá a 

továbbképzési program és beiskolázási terv; 

2.10. a köznevelési intézmény hivatalos neve, székhelye és a köznevelési feladatot ellátó 

telephelye, a tagintézménye hivatalos neve, a köznevelési intézmény székhelyén az 

intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének neve, 

elérhetőségei; 

2.11. feladatellátási helyenként - az oktatás munkarendje szerinti bontásban - a köznevelési és 

egyéb alapfeladatok; 

2.12. az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ág, a tanszak neve, 

2.13.  

2.14. egyházi fenntartású köznevelési intézmény esetén a fenntartó felekezet; 

2.15. alternatív tanterv szerint működő köznevelési intézmény esetén az alternatív tanterv 

megnevezése; 

2.16. gyakorló köznevelési intézmény esetén annak ténye.” 

 

XII. Pedagógusminősítési nyilvántartás 

„1. Az Nkt. 64. § (6) bekezdése alapján a pedagógusminősítő vizsgák és pedagógusminősítési 

eljárások megszervezése és végrehajtása érdekében az oktatási nyilvántartás működéséért 

felelős szerv országos pedagógusminősítési nyilvántartást vezet. 

2. A pedagógusminősítési nyilvántartás az alkalmazott alábbi személyes adatait tartalmazza: 

a) oktatási azonosító száma; 
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b) a II. alcímben meghatározott adatok; 

c) jelentkezésére vonatkozó adatok: 

ca) a jelentkezés informatikai rendszerben történő rögzítésének időpontja, 

cb) a jelentkezést rögzítő intézmény adatai, 

cc) a minősítő vizsga, minősítési eljárás megnevezése, 

cd) az elérni kívánt fokozat, 

ce) a munkakör, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül, 

cf) a tantárgy, amelyben az alkalmazott minősítésére sor kerül, 

cg) az intézménytípus, 

ch) a minősítés nyelve, 

ci) Mesterpedagógus fokozatra történő jelentkezés esetén a tevékenység típusa, 

cj) a minősítési tervbe történő felvétel adatai; 

d) minősítő vizsga, minősítési eljárás adatai: 

da) az elektronikus portfólió vagy pályázat jogszabályban meghatározott adatai és 

dokumentumai, 

db) megismételt minősítő vizsgájának vagy minősítési eljárásnak a ténye, 

dc) díjköteles minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának díjfizetéssel kapcsolatos adatai, 

dd) minősítő vizsga, minősítési eljárás látogatásának helye, időpontja, 

de) minősítési bizottság tagjainak neve, elérhetősége, 

e) a minősítő vizsga, minősítési eljárás eredményének adatai, pedagóguskompetenciák 

alapján történő értékelése; 

f) a kiállított tanúsítvány adatai; 

g) minősítésével kapcsolatban beadott kérelmek adatai. (…)” 

A Kjt. rendelkezései 

A közalkalmazottakat érinti a Kjt. 83/B. § (1) bekezdése, amely előírja, hogy a munkáltató a 

közalkalmazottról a Kjt. 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő 

nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). A Kjt. 5. számú 

melléklete szerint a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre az alábbi: 

„A közalkalmazott 

I. 

- neve (leánykori neve) 

- születési helye, ideje 

- anyja neve 

- TAJ száma, adóazonosító jele 

- lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 

- családi állapota 

- gyermekeinek születési ideje 

- egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete 

II. 

- legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi) 

- szakképzettsége(i) 

- iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint 

meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai 

- tudományos fokozata 

- idegennyelv-ismerete 

III. 
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- a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok 

megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

IV. 

- a közalkalmazotti jogviszony kezdete 

- állampolgársága 

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

- a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamok 

V. 

- a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele 

- e szervnél a jogviszony kezdete 

- a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, 

FEOR-száma 

- címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai 

- a minősítések időpontja és tartalma 

VI. 

- személyi juttatások 

 

VII. 

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

VIII. 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű 

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

IX. 

A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. § 

(1)-(2) bek.].” 

 

Az Mt. rendelkezései 

Az Mt. 5/A. „Adatkezelés” c. fejezete:  

 „10. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat 

közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) 

vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.   

(2) A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet e törvény Harmadik Részében 

meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelességének teljesítése céljából nyilatkozat 

megtételét vagy adat közlését követelheti. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján okirat bemutatása követelhető. 

(4) A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 

munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

(5) A munkáltató az (1)-(4) bekezdésen alapuló adatkezeléséről az érintettet írásban 

tájékoztatja. 

11. § (1) A munkavállaló biometrikus adata az érintett azonosítása céljából abban az esetben 

kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozásához szükséges, amely   

a) a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy 

b) törvényben védett jelentős érdek 

súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével járna. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában jelentős védett érdek különösen 
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a) a legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok védelméhez, 

b) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez, 

c) a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez, 

d) a nukleáris anyagok őrzéséhez, 

e) a Btk. szerint legalább különösen nagy vagyoni érték védelméhez 

fűződő érdek. 

(3) A munkáltató a munkavállaló vagy a munkáltatóval munkaviszonyt létesíteni szándékozó 

személy bűnügyi személyes adatát annak vizsgálata céljából kezelheti, hogy törvény vagy a (4) 

bekezdésben foglaltak szerint a munkáltató a betölteni kívánt vagy a betöltött munkakörben 

nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást. 

(4) A (3) bekezdés szerinti korlátozó vagy kizáró feltételt a munkáltató akkor határozhat meg, 

ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása 

a) a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, 

b) törvény által védett titok, vagy 

c) a (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti törvény által védett érdek 

sérelmének veszélyével járna. 

(5) A munkáltató a bűnügyi személyes adat kezelését megalapozó (4) bekezdés szerinti 

korlátozó vagy kizáró feltételt, és a bűnügyi személyes adat kezelésének feltételeit előzetesen 

írásban meghatározza. 

11/A.§ (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. 

Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót 

előzetesen írásban tájékoztatja.   

(2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai 

vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő 

megállapodás hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. 

(3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai 

eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. 

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő 

adatnak minősül a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás betartásának ellenőrzéséhez 

szükséges adat. 

(5) A (3) bekezdést alkalmazni kell, ha a felek megállapodása alapján a munkavállaló a 

munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ.” 

 

Mt. 44/A. § (1)-(6) bekezdései: 

„(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, 

gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki 

a) a bűntettesek nyilvántartásában 

aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 

évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 166. § (2) bekezdés i) pont], 

öngyilkosságban való közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi 

szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], 

emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], 

családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú 

veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978. 

évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak 

[1978. évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978. évi 

IV. törvény 201-202/A. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. 

§), üzletszerű kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], 
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visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) 

pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont], 

ab) tiltott toborzás [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Btk.) 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban 

közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) 

bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], 

kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros 

szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) 

bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], 

emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka 

[Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés 

a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) 

bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) 

bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) 

bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) 

bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. 

§), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), 

gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] 

bűncselekmény elkövetése miatt szerepel, 

b)  az a) pontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, 

c) a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy 

d) az a) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt 

áll. 

(2) Nem foglalkoztatható, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, 

aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított 

nyolc évig; 

b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a 

mentesítés beálltától számított két évig; 

c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést 

szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig. 

(3) Azt a tényt, hogy a munkaviszonyt létesíteni kívánó személy megfelel az (1)-(2) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek, az érintett 

a) a munkaviszony létrejötte előtt, vagy 

b) a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására, a felhívástól 

számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a munkavállalón kívül álló ok 

miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja. 

(4) Ha a munkavállaló igazolja, hogy megfelel az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 

feltételeknek, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a 

munkavállaló részére megtéríti. 

(5) Ha az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 

a) feltételeknek való megfelelést a munkavállaló a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított 

hatósági bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy 
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b) kizáró ok egyéb módon a munkáltató tudomására jut, a 29. § (1) bekezdését kell 

megfelelően alkalmazni. 

(6) A munkáltató az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés 

ellenőrzése céljából kezeli 

a) a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy, 

b) a munkavállaló 

azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány tartalmaz.” 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az Nkt. 43. § (1) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, 

ha ilyen készítése nem kötelező, a köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként 

kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és - továbbítás 

intézményi rendjét. Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az irattári őrzési időt. 

Az Mt. 44/A § (7) bekezdés alapján az Mt. 44/A. § „(1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján 

megismert személyes adatokat a munkáltató a munkaviszony létesítéséről meghozott döntés 

időpontjáig vagy - munkaviszony létesítése esetén - annak megszűnéséig vagy 

megszüntetéséig kezeli. 

6. Betekintés, adattovábbítás 

Nkt. 41. § (5) „A (2)-(3) bekezdésben foglalt 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.” 

Nkt. 41. § (6) „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 63. § (3) bekezdésében 

meghatározott pedagógusigazolványra jogosultak esetében a pedagógusigazolvány 

kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR adatkezelője, a pedagógusigazolvány 

elkészítésében közreműködők részére továbbítható.” 

Nkt. 43. § (3) bekezdése alapján „A 41-43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra 

felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon 

átadhatók.” 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7.§-a határozza meg a 

foglalkoztatottak alábbi adatainak továbbításának rendjét: 

„(6) Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - az egyes, a 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából, a 

szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére 

továbbítható. 
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(7) Az alkalmazotti nyilvántartás adataihoz az oktatási nyilvántartás működéséért felelős 

szerv a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, illetve a szakképzési államigazgatási szerv 

részére a feladatellátásához szükséges adatok tekintetében közvetlen hozzáférést biztosít. 

(8) Az alkalmazotti nyilvántartásban nyilvántartott adatok - adategyeztetés céljából - 

továbbíthatók a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert használó olyan 

köznevelési intézménynek, szakképző intézménynek, illetve felnőttképzőnek, amellyel az 

alkalmazott, az óraadó jogviszonyban áll. 

(12) A Pedagógus-továbbképzési nyilvántartásból - az érintetten kívül - személyes adat a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó részére továbbítható. 

(13) Az Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési nyilvántartásból személyes adat - az 

érintetten kívül - az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések lefolytatása céljából, az 

alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet foglalkoztató köznevelési 

intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők számára továbbítható. 

(14) A Pedagógusminősítési nyilvántartásból személyes adat - a minősítő vizsgán, a 

minősítési eljárásban érintett pedagóguson kívül - a minősítő vizsga, minősítési eljárás 

lefolytatása céljából, az alkalmazott intézményvezetőjének, munkáltatójának, az érintettet 

foglalkoztató köznevelési intézmény fenntartójának, valamint az ellenőrzést végző szakértők 

számára továbbítható.” 

A Kjt. 83/D. §-a értelmében a közalkalmazotti alapnyilvántartásba - az érintetten kívül - a 

következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó 

jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából: 

- a közalkalmazott felettese, 

- a minősítést végző vezető, 

- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi 

felügyeletet gyakorló szerv, 

- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság, 

- a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó 

hatóság, 

- a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal 

megbízott munkatársa feladatkörén belül,  

- az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi 

baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv. 

7. A foglalkoztatott adatszolgáltatásának elmaradásához kapcsolódó következmények 

A fenti adatokat a Tankerületi Központ köteles kezelni, a foglalkoztatott köteles megadni. 

Ezért az adatszolgáltatás elmaradása a vonatkozó jogállási törvényekben meghatározott 

szankciókkal járhat, illetve juttatások kifizetését, jogok gyakorlását teheti lehetetlenné. 
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II. A FOGLALKOZTATOTTAK HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉS 

1. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján - önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek az 

adatvédelmi tájékoztató ismeretében tett nyilatkozatukkal adnak meg. 

2. Az adatkezelés célja 

2.1. Az I. 2. alpontban meghatározott célok, a fentieken túl a foglalkoztatottak hozzájáruló 

nyilatkozataiban megjelenített célok, továbbá az adatkezelés alapja a humán-erőforrás 

fejlesztési programoknak is. 

2.2. A foglalkoztatottakról a rendezvényeken készített fényképek kezelésének célja a 

nyilvánosság tájékoztatása az Intézmény rendezvényeiről. 

2.3. A foglalkoztatottakról az Intézmény honlapjára felkerülő fotók célja a pedagógusok 

bemutatása az Intézmény iránt érdeklődők számára. 

3. Az adatkezelés helye 

A 2.2. és 2.3. pontban meghatározott adatkezelést az érintett köznevelési intézmény végzi. 

4. A nyilvántartott adatok köre 

A 2.2. és 2.3. pontban meghatározott adatkezelés esetén: a foglalkoztatottak hozzájárulásán 

alapuló adatok. 

5. Az adatkezelés időtartama 

A 2.2. és 2.3. pontban meghatározott adatkezelés esetén: a személyes adatok kezelése az 

adatkezelés céljának megvalósulásával, illetve a hozzájárulás visszavonásával megszűnik. A 

hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

6. Betekintés, adattovábbítás 

A 2.2. és 2.3. pontban meghatározott adatkezelés esetén: az Intézmény azon munkatársai, akik 

a fényképeket az Intézmény honlapján nyilvánosságra hozhatják. 

7. A foglalkoztatott adatszolgáltatásának elmaradásához kapcsolódó következmények 

A 2.2. és 2.3. pontban meghatározott adatkezelés esetén: nincs következmény. 

 

III. A KÖTELEZŐ ÉS A HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSRE 

EGYARÁNT VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

1. A GDPR 39. cikke rögzíti az adatvédelmi tisztviselő feladatait: 

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő továbbá az adatkezelést végző 

alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 

rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 
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b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 

rendelkezéseknek, továbbá az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok 

védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök 

kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, 

valamint a kapcsolódó auditokat is; 

c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint 

nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését; 

d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 

e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti 

hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

2. Adatfeldolgozó igénybevétele 

Magyar Államkincstár (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4., PIR-azonosító szám: 329970, 

honlap elérhetősége: http://www.allamkincstar.gov.hu/) 

3. Az adatok védelme 

A Tankerületi Központ minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa 

kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Adatkezelő kiemelt 

figyelmet fordít az adatok bizalmas kezelésére.  

4. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik. 

5. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban, illetve az Info tv.-ben 

biztosított jogaival. 

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes 

- adatokhoz való hozzáférést: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban 

meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk),  

- adatok helyesbítését: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 

az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk),  

- adatok törlését: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, 

hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 

indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem 

teljesíthető (GDPR 17. cikk),  

- adatok kezelésének korlátozását: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül (GDPR 18. cikk).  

- Az érintett érvényesítheti a személyes adatokkal kapcsolatban az adathordozhatósághoz való 

jogát. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
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anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén (GDPR 20. cikk).  

- Az érintett tiltakozhat továbbá a személyes adatok kezelése ellen: az érintett jogosult arra, 

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. 

cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén 

tiltakozási kérelem nem teljesíthető.  

A kérelmet a Tankerületi Központ postacímére vagy a szombathely@kk.gov.hu e-mail címre 

kell benyújtani. A Tankerületi Központ a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon 

belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást ad. Az érintett jogsérelem esetén 

bírósághoz (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-

391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. 

 

 

 
 

Kijelentem, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatót megismertem. 

 

 

Kelt: ………………, ………………………. 

 

…………………………………………….. 

(érintett) 
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