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Adatkezelési szabályzat 

 

Személyes és különleges adatok 

A szabályzat módosításával figyelembe vettük a Magyar K. 2004. dec. 27., 202 

számban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítását. 

A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat 

titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával kapcsolatos adat, 

információt illetően, kivéve az alábbi eseteket. 

- A közoktatási intézmények az alkalmazottak személyi adatait csak a 

foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 

megállapításával és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek 

teljesítésével, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott 

nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz 

kötötten kezelhetik. Erre az igazgató jogosult. 

- Adattovábbításra a tanulók esetében – az igazgatón kívül – az 

ig.helyettesek, az iskolatitkár és a gyermekvédelmi felelősök jogosultak. 

Az osztályfőnökök, napközisek adattovábbítását az iskolavezetés köteles 

ellenőrizni. 

 

„Az adatok – az e törvényben meghatározott célból – továbbíthatók: 

- a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, 

államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi 

adat, 

- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, 

magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeitől a nevelési-oktatási intézménynek, illetve 

vissza, 

- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel 

kapcsolatos adatok a szülőknek, a pedagógiai szakszolgálat 

intézményeinek, az iskolának, 

- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az 

érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a 

vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőinek, a 

tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az iskolában 

történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai 

ellenőrzés végzőjének, 

- a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a 

diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat, 

- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett 

óvodához, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett 

felsőoktatási intézményhez és vissza, 

- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a 

gyermek, tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 



- családvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, 

tanuló veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 

- az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó 

szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a 

nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó 

szervezethez, 

- a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben    

      és célból. 
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