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Szent Pál Akadémia 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

7. számú melléklet 
 

Az adatkezelés és adattovábbítás rendje 
 

 

 

 

A Szent Pál Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (továbbiakban: Nftv.), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a 

lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, valamint az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján az alábbiak szerint 

állapítja meg a Szent Pál Akadémia (a továbbiakban: intézmény) adatvédelmének, 

adatbiztonságának és adatkezelésének rendjét: 

. 

  

A szabályzat célja és hatálya 

 

1. § 

 

 

 (1) E szabályzat célja, hogy meghatározza az intézményben vezetett 

nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem 

alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak s az adatbiztonság 

követelményeinek érvényesülését. 

 (2) A szabályzat hatálya kiterjed az intézményben és annak valamennyi 

szervezeti egységénél folytatott személyes adatot tartalmazó adatkezelésre.  

 

Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 

A személyes adat  

 

2. § 

 

 (1) E szabályzat alkalmazásában személyes adat a meghatározott természetes 

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (azonosító jellemző, információ). 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 

politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 
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az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a 

szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

 (2) Személyes adatok az azonosító és a leíró adatok. 

 (3) Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok 

szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, 

születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges 

azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így 

különösen a személyi azonosító kód, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az 

adóazonosító jel, a személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány száma. 

 (4) A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A 

meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem 

személyes adat (pl. statisztikai adat).  

 

3. § 

 

 (1) Az intézményben – kizárólag hitéleti képzést folytató intézményként - a 

jelentkezés, a hallgatói jogviszony létesítése, illetve a képzésben, valamint a hitéletben 

való bármilyen részvétel vallás, világnézet elfogadásához, illetve igazolásához kötött. 

Ezért a képzésben részt vevők személyes adatai különleges adatok. 

 (2) Az intézményben – a Szervezeti és Működési Szabályzatban és mellékletben 

és az e szabályzatban (ld. különösen az (1) bekezdést) és a jogszabályokban 

meghatározott kivételektől eltekintve – nem kezelhető az adatvédelmi törvény 2. § 2. 

pontja szerinti különleges adat.   

 

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás  

 

4. § 

 

 (1) Adatkezelés az alkalmazott eljárástól (manuális vagy elektronikus) 

függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, módosítása, feldolgozása, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, irattári megőrzése, archiválása, selejtezése és 

törlése. 

 (2) Adatkezelő: az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végző vagy 

mással végeztető szervezeti egység / személy. 

 (3) Adatfeldolgozó: az adatkezelő megbízásából és utasításai szerint az (1) 

bekezdésben meghatározott tevékenységet végző szervezeti egység / személy.  

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága  

 

5. § 

 

Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és 

ideig. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik és az adatkezelés célja megszűnt, vagy 

az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell. 
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Az adatkezelés szabályai 

 

6. § 

 

 (1) Személyes adat az intézményben akkor kezelhető, ha 

- ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy 

- azt törvény illetve törvény felhatalmazása alapján az intézmény bármely szabályzata 

elrendeli. 

 (2) 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 

intézményi szabályzatot is. 

 (3) Az intézmény szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak 

kötelesek az általuk megismert személyes adatokat szolgálati titokként megőrizni. 

Ilyen munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot 

tett.  

 (4) Az intézmény azokat az adatokat tarthatja nyilván, amelyek a 

rendeltetésszerű működéséhez, a munkáltatói jogok gyakorlásához, a képzés 

megszervezéséhez nélkülözhetetlenek, továbbá amelyek a jogszabályokban és a 

szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való 

igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok 

kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való 

jogosultsága. 

 (5) Az intézmény az alkalmazottak és a hallgatók személyes adatait csak a 

foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és 

teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, 

nemzetbiztonsági okokból, a felsőoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások 

kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. Az 

alkalmazottak személyes adatai – ha a társadalombiztosítási szabályok eltérően nem 

rendelkeznek – a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt évig kezelhetők. A 

hallgatók személyes adatai a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított nyolcvan 

évig kezelendők.  

 

Az érintett jogai és kötelezettségei  

 

7. § 

 

 (1) Az érintett az illetékes ügykezelőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló 

adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ezalatt 

az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. 

 (2) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés 

jogalapjáról, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, a kezelt személyes adatok továbbítása vagy 

tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik 

országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről, a kezelt személyes 
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adatok gyűjtésének forrásáról és az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden 

további érdemi tényről. 

 (3) Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti 

kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. A téves adatot az adatkezelő öt 

munkanapon belül helyesbíteni köteles. 

 (4) Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett 

indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. A törlést öt munkanapon belül el 

kell végezni.  

 (5) Adatváltozás esetén az érintett köteles azok átvezetését kezdeményezni.  

 

8. § 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az illetékes 

szervezeti egység vezetőjéhez fordulhat. A szervezeti egység vezetője és az érintett 

közötti vitában a főtitkár dönt. 

  

Adatközlések 

 

9. § 

 

 (1) Az adatközlés adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal formájában 

hajtható végre. 

 (2) Adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy tudomására 

hozzák. Az adattovábbítás megvalósulhat az adatkezelésbe történő betekintéssel vagy 

kivonat készítésével is. 

 (3) Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 (4) Adatot továbbítani a fenntartónak, a fenntartó szervezeteinek, egyéb külső 

tagoknak és hatóságoknak az Nftv. 3. és 6. mellékletében leírtak szerint lehet. (Lásd 

melléklet.)  

 

Intézményen belüli adattovábbítás 

 

10. § 

 

Az intézmény szervezeti rendszerén belül az alkalmazottak és a hallgatók személyes 

adatai – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti 

egységhez továbbíthatók, amely a munkaviszonnyal illetve a hallgatói jogviszonnyal 

kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. 

  

Adattovábbítás megkeresés alapján 

 

11. § 

 

 (1) Az Intézményen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre 

irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha jogszabály vagy az érintett erre 

felhatalmazza az intézményt. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú 
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felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő szervek 

meghatározott körére. 

 (2) Az adattovábbítás további eseteit a Szent Pál Akadémia Információátadási 

szabályzata tartalmazza.  

 (3) A megkeresés eredeti példányát, az arra adott válasz másolatával az 

adatkezelés helyén kell őrizni. 

 

Külföldre irányuló adattovábbítás 

  

12. § 

 

Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, 

az érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni. 

Az érintett írásbeli felhatalmazása nélkül személyes adat külföldre nem továbbítható. 

 

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala  

 

13. § 

 

Az intézményben kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala tilos. Az 

intézményről szóló – személyes adatokon is alapuló – statisztikai adatok korlátozás 

nélkül közölhetők.  

 

Adatbiztonság 

 

14. § 

 

 (1) Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések célja az adatok, illetve 

adathordozók védelme a sérülés, rongálódás, megsemmisülés, valamint az illetéktelen 

hozzáférés ellen. 

 (2) A szükséges intézkedéseket meg kell tenni mind a manuálisan kezelt, mind 

a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében.  

 

Számítógépen tárolt adatok  

 

15. § 

 

A számítógépen illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az 

alábbi intézkedéseket kell foganatosítani. 

1. Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban: szerver) személyes adatokat 

tartalmazó adathordozóját folyamatosan tükröztetni kell egy tőle fizikailag különböző 

adathordozón. 

2. Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból 

rendszeresen kell külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A biztonsági 

mentést tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni. 
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3. 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 passzívált adatokat külön optikai vagy mágneses adathordozón 

kell rögzíteni. A hallgatói adatkezelések archiválását évente egyszer kell elvégezni. Az 

archivált adatokat tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni. 

4. Tűzvédelem: A szervert jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi riasztó 

berendezésekkel ellátott, légkondicionált helyiségben kell elhelyezni. 

5. Áramellátás: A szerver áramellátását olyan szünetmentes áramforrással kell 

biztosítani, amely áramszünet esetén a rendszer biztonságos leállításához szükséges 

ideig zavartalan üzemelést biztosít. 

6. Vírusvédelem: A szerveren folyamatosan működő vírusvédő programot kell futtatni. 

Minden felhasználó asztali, vagy hálózatba kapcsolt hordozható számítógépén (a 

továbbiakban: munkaállomás) folyamatosan gondoskodni kell a vírusmentesítésről. 

7. Hozzáférésvédelem: A hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és 

jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni kell. A 

rendszergazda jelszavát, valamint az ügyintéző felhasználókét a munkahelyi vezető 

által meghatározott időközönként cserélni kell. A mindenkori jelszavakat zárható 

helyen kell őrizni, és biztosítani kell, hogy a munkahelyi vezető azokhoz 

dokumentálható módon bármikor hozzáférjen.  

 

Manuális kezelésű adatok  

 

16. § 

 

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket 

kell foganatosítani. 

1. Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, 

tűzvédelmi és vagyonvédelmi riasztó berendezéssel ellátott helyiségben kell 

elhelyezni. 

2. Hozzáférésvédelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes 

ügyintézők férhetnek hozzá. A személyzeti, a bér- és munkaügyi, valamint a hallgatói 

jogviszonnyal kapcsolatos iratokat zárható helyiségben kell őrizni. 

3. Archiválás: A hallgatói adatkezelések iratainak archiválását évente egyszer el kell 

végezni. Az archivált iratokat az intézmény iratkezelési szabályzatának, valamint az 

irattári tervnek megfelelően kell szétválogatni és irattári kezelésbe venni.  

  

Ellenőrzés 

 

Ellenőrzés  

 

17. § 

 

(1) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat 

rendelkezéseinek betartását az adatkezelést és adatfeldolgozást végző szervezeti 

egységek vezetői folyamatosan ellenőrzik. 
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(2) Az egységvezető törvénysértés észlelése esetén haladéktalanul intézkedik annak 

megszüntetéséről. Különösen súlyos visszaélés esetén a rektornál az eset kivizsgálását 

kezdeményezi a felelősség megállapítására.  

 

Egyes adatkezelések 

 

Hallgatói nyilvántartás  

 

18. § 

 

 (1) A hallgatói nyilvántartás a hallgatói jogviszonyra vonatkozó tények 

dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 

és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata képezik. 

 (2) A hallgatói nyilvántartás adatai a hallgató tanulmányi és 

vizsgakötelezettségeinek teljesítésével, valamint a térítések és juttatások 

folyósításával, illetve megfizetésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív 

feladatok ellátására használhatók fel. 

 (3) A hallgatói nyilvántartás az intézmény valamennyi hallgatójának adatait 

tartalmazza. Az egyes hallgatókról a nyilvántartásba fel kell venni a felsőoktatási 

törvény, illetve a hitélettel összefüggő képzés sajátosságaiból adódó adatokat. 

 (4)  A felvételi adatbázis, valamint a hallgató által kitöltött beiratkozási 

(bejelentkezési) lapok szolgáltatják a hallgatói nyilvántartás adatait.  

 (5) A hallgatói nyilvántartás kezelése a Tanulmányi Rendszerben (TR), illetve 

papíralapon történik. 

 

19. § 

 

 (1) A hallgató adatainak kezelője a Tanulmányi és a Gazdasági osztály. 

 (2) A nyilvántartás kezelése elektronikusan és manuálisan történik. 

 

Alkalmazotti nyilvántartás  

 

20. § 

 

 (1) Az alkalmazotti nyilvántartás a munkaviszonyra vonatkozó tények 

dokumentálására szolgáló adatkezelés. 

 (2) Az alkalmazotti nyilvántartás adatai a dolgozó munkaviszonyával 

kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, 

bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra 

használhatók fel. 

 (3) Az alkalmazotti nyilvántartás az intézmény valamennyi munkaviszonyban 

foglalkoztatott dolgozójának adatait tartalmazza. Az érintettekről a nyilvántartásba fel 

kell venni a jogszabályok és a Szervezeti és Működési Szabályzat által előírt adatokat. 

 (4) Az alkalmazotti nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja. A 

munkaviszony keletkezésekor történik meg az elsődleges adatfelvétel.  
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21. § 

 

 (1) Az alkalmazotti nyilvántartás kezelője a Titkárság, valamint a Gazdasági 

osztály. 

 (2)  A nyilvántartás kezelése elektronikusan és manuális módszerrel történik. 

Az adatok biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.  

 (3) Az intézmény szervezetén belül az alkalmazotti nyilvántartásból csak a 

rektor, a személyzeti- és a gazdasági ügyekben illetékes vezetők, valamint azon 

szervezeti egységek vezetői, illetve gazdasági kérdésekben illetékes ügyintézői részére 

teljesíthető adatszolgáltatás, amelyeknél az alkalmazott tényleges oktatási vagy 

tudományos kutatási, illetve más tevékenységet végez. 

  

Záró rendelkezések 

 

22. § 

 

Ez a szabályzat az intézmény 2006. szeptember 1-én hatályba lépett, 2018. május 24-

én módosított szabályzata.  

 

Budapest, 2018. május 24.  

 

                                                                             Németh Sándorné sk. 

                                                                                        rektor 

 

 

Felülvizsgálva a jogszabályi melléklet tekintetében: A Mellékletben a 2019. augusztus 

1-től hatályos jogszabályszöveg szerepel. 
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Melléklet 

3. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez 

 

I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges 

adatok 

I/A. Az alkalmazottak adatai 

 

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok: 

a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési 

családi és utóneve, állampolgárság, oktatási azonosító szám, személyazonosító okmány 

száma, adóazonosító jele; 

b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím; 

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó 

adatok: 

ca) a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy 

mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt, 

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat, 

cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással 

kapcsolatos adatok, 

cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek, 

ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, 

munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés, 

cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő 

tartozás és annak jogosultja, 

cg) szabadság, kiadott szabadság, 

ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei, 

ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei, 

cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei, 

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok 

eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói 

minőségben történő részvételre vonatkozó adatok, 

cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat, 

cm) a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő 

foglalkoztatás – a gazdasági tanács elnöke és tagja – esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt 

feltétel igazolására vonatkozó adatok ; 

d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei; 

e) habilitációs eljárás eredménye; 

f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok. 

2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsőoktatási intézmény a 

személyes és különleges adatokat csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelheti. 

3. Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év 

4. Az adattovábbítás feltételei 

Az 1. pontban felsorolt adatok – az 1. cm) pont szerinti adatok kivételével – továbbíthatók: a 

fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a 

társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden 
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olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, 

igénybevételéhez szükséges; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős 

szervnek minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer 

kezelhet; a MAB-nak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a 

felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, 

rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét 

ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére 

jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) 

meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói 

véleményezése eredményeit a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási 

jogviszonyban állók számára az intézményi szabályzatban meghatározott módon; valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsőoktatási intézményhez intézett adat-

megismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése 

szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok. 

 

I/B. A hallgatók adatai 

 

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok: 

a) felvétellel összefüggő adatok: 

aa) a jelentkező családi és utóneve, neme, születési családi és utóneve, anyja születési 

családi és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, 

értesítési címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén 

való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló 

okmány – a Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány, a nemzetközi biztosítási 

okmány adatai, 

ab) az érettségi vizsga adatai, 

ac) a középiskola adatai, 

ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok, 

ae) a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító; 

af) a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma; 

b) a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: 

ba)a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, 

állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus 

levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás 

jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – 

megnevezése, száma, 

bb) a hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének 

időpontja és módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami támogatottsága és 

munkarendje, a képzés befejezésének várható időpontja, a hallgató tanulmányainak 

értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe vett támogatási idő, a hallgatói 

jogviszony szünetelésének ideje, 

bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje, 

bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok, 

be) a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges 

adatok (szociális helyzet, szülők adatai, tartásra vonatkozó adatok), 

bf) a hallgatói munkavégzés adatai, 
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bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, 

bh) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges 

adatok, 

bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok, 

bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító száma, 

bk) a hallgató oktatási azonosító száma, személyazonosító okmány száma, fényképe, 

társadalombiztosítási azonosító jele, 

bl) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori védésre), a 

nyelvvizsgára, valamint az oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó adatok, 

bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

adatok; 

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok; 

d) a hallgató adóazonosító jele; 

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 

f) a hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési 

kedvezmény, halasztás, mentesség – adatai; 

g) hallgatói vagy lakhatási támogatás nyújtása esetén, ha az csecsemőgondozási díjban, 

gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási 

díjban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés okán, vagy hátrányos helyzetére 

tekintettel jár, e díjak, támogatások adatai; 

h) a hallgató tanulmányai támogatása érdekében, a hallgató jogviszonyára tekintettel 

folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kormány által rendelettel 

alapított – ösztöndíj adatai; 

i) a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok; 

j) a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennálltára, típusára vonatkozó adat. 

2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsőoktatási intézmény a 

személyes és különleges adatokat csak a jogviszonnyal, a juttatások, kedvezmények, 

kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az e 

törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő mértékben, 

célhoz kötötten kezelheti. 

3. Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől 

számított nyolcvan évig. 

4. Az adattovábbítás feltételei: az adatok továbbíthatók: 

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok 

ellátásához; 

b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az 

államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; 

c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához 

szükséges valamennyi adat; 

d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi 

adat;… 

f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a 

képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan. 

 

II.  

III. Az adatkezelésnek és az adattovábbításnak a felsőoktatási információs rendszer 

működéséhez kapcsolódó egyes kérdései 

 

1-4.  
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5. A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 

Hallgatói törzsében szereplő elektronikus levélcím használatával teljesítheti a miniszter által 

elrendelt kutatást. 

6. A hallgató vagy a hallgató kérelmére a felsőoktatási intézmény diákigazolvány kiadását 

kezdeményezi a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnél. A 

felsőoktatási intézménynek a hallgató kérelmét a bejelentéstől számított nyolc napon belül 

kell továbbítania a felsőoktatási rendszer működéséért felelős szerv részére a szerv által 

meghatározott módon. A diákigazolvány elkészítéséről a felsőoktatási információs rendszer 

működéséért felelős szerv mint a diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási 

keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti 

kártyakibocsátója gondoskodik. 

A diákigazolvány a Nektv. 2. § 3. pontja szerinti kártya, amely közokirat. A diákigazolvány 

birtokosa az elektronikus kártyakibocsátó rendszerhez (a továbbiakban: NEK) 

kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője és a diákigazolvány 

megszemélyesítője a diákigazolvány kiállítása céljából kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés a)–

b) pontja szerinti adatokat. A diákigazolvány kiadására irányuló kérelem a Nektv. 16. §-ában 

előírt adatokon túl tartalmazza: 

a) azon legfeljebb két felsőoktatási intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye 

címének települését, amellyel a hallgató jogviszonyban áll, 

b) a hallgató lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a diákigazolványon 

megjelenítésre kerül, 

c) a hallgató azonosítószámát, továbbá 

d) a hallgató képzésének munkarendjét. 

A diákigazolványt a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a 

megszemélyesítő útján küldi meg a jogosult részére a közreműködő intézménybe. 

6.1. A diákigazolvány a Nektv. 5. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 

szerinti adatokon túl az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a hallgató azonosító számát, 

b) azon legfeljebb két felsőoktatási intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye 

címének települését, amellyel a hallgató jogviszonyban áll, 

c) a diákigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját, 

d) az érvényességre vonatkozó adatot és 

e) a diákigazolvány típusának megjelölését. 

A kizárólag külföldi lakcímmel rendelkező hallgatók esetében a diákigazolvány a „külföldi 

cím” feliratot tartalmazza. 

A nem magyar oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató diákigazolványa 

a „külföldi intézmény” megjelölést tartalmazza. 

A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a diákigazolvány elkészítése 

körében tudomására jutott személyes adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését 

követő öt évig kezelheti. 

A diákigazolványhoz a Nektv. 2. §-a szerinti másodlagos kártya rendelhető. 

6.2. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - 

a) a hallgató vagy a felsőoktatási intézmény elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány 

iránti kérelmet és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket, 

b) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv elektronikus úton tart 

kapcsolatot. 
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IV. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA ÁLTAL 

NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK 
 

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok: 

A felsőoktatási intézmény fenntartója az I/A. 4. és I/B. 4. pont alapján részére a 

felsőoktatási intézmény által a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátása, a 

fenntartói jogok gyakorlása céljából egyedileg, vagy informatikai rendszere útján továbbított, 

illetve közvetlenül hozzáférhetővé tett személyes és különleges adatok. 

2. Az adatkezelés időtartama: az adattovábbítástól számított öt évig. 

3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 

a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges 

adatok); a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak (a 

foglalkoztatással összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben 

meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat); a Diákhitel Központnak (a 

hallgatói hitel jogszerű folyósításával és a tanulmányok folytatásával összefüggő adatok); az 

Avtv2. 28. §-a alapján a fenntartóhoz intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a 

kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő 

adatok. 

V. 
4. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati eljárása 

keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 
 

1. E törvény által nyilvántartott adatok, az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő 

személy 

a) természetes személyazonosító adatai 

b) adóazonosító jele 

c) lakóhelye 

d) elérhetősége 

e) a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok 

f) érettségi éve 

g) a pályázó szociális rászorultságát igazoló – a pályázóra, a pályázó közeli hozzátartozóira, 

illetve a pályázóval egy háztartásban élőkre vonatkozó – személyes és különleges adatok 

h) a pályázó felsőoktatási intézménybe történő felvételének eredménye 

i) a pályázó hallgatói jogviszonyának állapotára vonatkozó adatok 

2. Az 1. pontban megjelölt adatok kezelésére jogosult 

a) a miniszter vagy a miniszter által a pályázat lebonyolítására kijelölt szervezet 

(továbbiakban: pályázatkezelő szervezet), 

b) az ösztöndíjrendszerhez csatlakozott helyi önkormányzat, 

c) az ösztöndíjat folyósító felsőoktatási intézmény. 

3. Az adatkezelés célja: 

az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, és az ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzése. 

4. Az adatkezelés időtartama: 

az ösztöndíj időtartamának lejártától számított 5 év. 

5. Az ösztöndíjrendszerrel összefüggésben kezelt személyes és különleges adatok 

továbbítására jogosultak köre és feltételei: 

a) a 2. pontban meghatározott adatkezelők kölcsönösen továbbíthatják egymás felé a 

pályázó 1. pontban meghatározott valamennyi adatát, 
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b) a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a pályázatkezelő 

szervezetnek valamint a támogatást nyújtó helyi önkormányzatnak a pályázó felsőoktatási 

intézménybe történő felvételének eredményét, támogatási idejének adatát 

c) a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezetnek, valamint a támogatást nyújtó 

helyi önkormányzatnak a hallgatói jogviszony állapotára vonatkozó adatot, 

d) a pályázatkezelő szervezet a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős 

szervnek a b) pontban meghatározott adatok lekérdezéséhez szükséges adatokat. 

5. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez 

6. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez 

 

A felsőoktatási intézmény hivatalos nevének felhasználásával szervezett rendezvények 

szervezőiről nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 

 

1. E törvény által nyilvántartott adatok a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerinti 

rendezvények szervezőjének 

a) természetes személyazonosító adatai, 

b) adóazonosító jele, 

c) lakóhelye, 

d) elérhetősége. 

2. Az 1. pontban megjelölt adatok kezelésére jogosult: a felsőoktatási intézmény. 

3. Az adatkezelés célja: a 18. § (1) bekezdés szerint. 

4. Az adatkezelés időtartama: a rendezvény kezdetétől számított 5 év. 

5. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 

a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges 

adatok); a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak (a 

foglalkoztatással összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági szolgálatnak (az Nbtv.-ben 

meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat); az Avtv2. 28. §-a alapján a 

fenntartóhoz intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 

26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok. 


