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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

1992. évi LXIII. törv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

 

 

A törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan 

adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik. 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. 

E törvény értelmező rendelkezése szerint a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában 

kizárólag személyes adatokat kezelünk, tehát kizárólag a felnőttek és a tanulók adataival való 

foglalkozás tartozik az 1992. évi LXIII. törv., a személyes adatok védelméről és közérdekű 

adatok nyilvánosságáról rendelkező törvény hatálya alá. 

Mindazonáltal jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban a gazdálkodásukkal 

kapcsolatos adatkezelés szabályairól is rendelkezéseket fogalmazunk meg. 

 

 

1. A személyi iratok kezelésének adatvédelmi követelményei 

 

1.1. A személyi irat fogalma 

 

Személyi irat minden - bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával 

keletkezett - adathordozó, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, fennállása 

alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével 

összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz. 

 

1.2. A személyi iratok keletkezése 

 

- A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor összeállításra kerül a közalkalmazott 

személyi anyaga, amely az alábbiakat tartalmazza: 

- kinevezést, adatfelvételi lapot,  



- önéletrajzot,  

- erkölcsi bizonyítványt, 

- végzettséget igazoló oklevél másolatát, 

- munkaköri leírást, 

- a vezetői megbízást és annak visszavonását,  

- a besorolásról, átsorolásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat,  

- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot. 

 

- A tanulói jogviszony létesítésekor összeállításra kerül a tanuló adatainak 

nyilvántartása. 

Elsősorban: A tanuló személyi adatai, úgymint a tanuló neve, születési helye, ideje, 

állampolgársága, lakóhelye (tartózkodási helye), telefonszáma, oktatási azonosító száma, 

diákigazolvány száma. 

Másodsorban: a szülő neve, lakóhelye (tartózkodási helye), telefonszámára vonatkozó 

adatok kerülnek meghatározásra. 

A többi nyilvántartó adatcsoport specifikus abból a szempontból, hogy meghatározásra 

kerül a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok. Ide tartoznak a felvételivel, vagy a 

tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok. Rögzítésre kerülnek a tanuló fegyelmi és 

kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatai, de ugyanígy a sajátos nevelési igényre vonatkozó 

adatok, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

adatai, a tanuló balesetekre vonatkozó adatok.  

 

1.3. A személyi iratok iktatása, kezelése 

A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon kell iktatni. 

Intézményünkben a közalkalmazottak személyi nyilvántartásának iktatására az I.-es 

gyűjtőt, a tanulók nyilvántartásának iktatására a II-es gyűjtőt alkalmazzuk, keletkezésük 

sorrendjében iktatva. Az iktatás az iskolatitkár, ill. az adminisztrátor munkaköri feladata.  

(Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett /felnőtt, tanuló/ hozzájárul. A tanuló 

beiratkozása, a felnőtt munkavállalása e Szabályzat vonatkozásában hozzájárulásnak 

tekinthető.) 

 

1.4. A személyi iratok megőrzése 



- A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig 

meg kell őrizni. Levéltárba adásáról az Iratkezelési szabályzat szerint kell eljárni. 

- A diákok személyi iratainak megőrzését az intézmény Iratkezelési szabályzata határozza 

meg. 

 

2. A betekintési jog, személyi adattovábbítási jog gyakorlásának szabályai 

 

2.1. A közalkalmazottak személyi iratainak megtekintése 

 

Személyi iratokba csak az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni: 

- saját adataiba a közalkalmazott, 

- a közalkalmazott felettese, 

- a minősítést végző vezető, 

- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy, 

- munkaügyi per kapcsán a bíróság, 

- a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv (Magyar 

Államkincstár) e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül a közalkalmazott 

illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából. 

A közalkalmazott személyi anyagát kiadni nem lehet, kivéve abban az esetben, ha a 

közalkalmazott személyi anyagát új munkahelye kéri meg. 

 

2.2. A tanulók adatainak kiadása, továbbítása: 

 

 A közoktatási törvény szabályozza azt is, hogy kiknek és milyen adatok 

továbbíthatók. Az adatok a közoktatási törvényben meghatározott célból, a személyes 

adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség szigorú megtartásával továbbíthatók 

elsősorban a fenntartó felé, valamint a közintézmények és közhivatalok felé: bíróság, 

rendőrség, ügyészség, önkormányzat, más közigazgatási szerv (pl. minisztérium). 

Ezen közintézmények részére valamennyi adat teljeskörűen továbbítható.  

 Néhány esetben nem szükséges, ill. nem is lehetséges minden adatot továbbítani. 

Ilyen például:  

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

magatartási rendellenességre vonatkozó adatok, 

- Azok az adatok, amelyek a magatartással, a szorgalommal és a tudás értékelésével 

kapcsolatosak az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a 



vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, iskolaváltás esetén pedig az 

új iskolának kerülhetnek továbbításra.  

 

 

3. A közalkalmazotti nyilvántartást kezelő, személyes adatot tartalmazó számítógépes 

információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 

 

3.1. A számítógépes információs rendszer célja 
 

A közalkalmazotti, tanulói jogviszonnyal összefüggő személyes adatokat tartalmazó 

számítógépes információs rendszer (számítógéppel vezetett közalkalmazotti, tanulói 

alapnyilvántartás) védelmének szabályozása azt a célt szolgálja, hogy biztosítsa az 

információs rendszerben az adatkezelés fizikai biztonságát, a működtetés rendjét. 

 

3.2. A számítógépes információs rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályai 
 

A számítógépes információs rendszernek biztosítani kell az adatbiztonságot, a fizikai 

biztonságot, az üzemeltetést és a technikai biztonságot. 

 

Az adatbiztonság szabályozásának biztosítania kell: 

- az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő 

illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását, 

- az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének, lemásolásának, 

megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését, 

- annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és 

manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre, vagy a tár tartalmát 

illetéktelenül megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák, 

- a hozzáférési jogosultság betartását, 

- azoknak a kijelölését, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak, 

- annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat 

illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon 

megváltoztassák. 

 

A fizikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: 



- meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó 

eszközöket üzemeltethetik, 

- gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági 

megoldásainak dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek férjenek 

hozzá. 

 

Az üzemeltetési biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: 

- össze kell állítani a számítástechnikai eszközök használatára felhatalmazott 

személyek névsorát, feladataikat körül kell határolni, 

- külső személy - például karbantartás, javítás, fejlesztés céljából - a 

számítástechnikai eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat 

ne ismerje meg, 

- a hozzáférés jelszavait időközönként, de a felhasználó személyének 

megváltozásakor azzal egyidejűleg meg kell változtatni; jelszót ismételten nem 

lehet kiadni, 

- a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos vagy számítástechnikai 

eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, 

elcserélésük vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen. 

 

A technikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok: 

- az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai 

módszerekkel is meg kell akadályozni; 

- az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 

megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. 

 

 

3.3. Az adatok megőrzése, védelme 

A Kandó Kálmán Szakközépiskolában az adatvesztés megelőzése, kizárása érdekében a 

személyi adatok rendszeres mentése az alábbi felsorolás alapján kell, hogy történjen: 

a) Tanulói adatokat tanévenként 2 alkalommal CD-re kell rögzíteni. A CD-ket az 

igazgatói irodában található páncélszekrényben 2 évig kell megőrizni. Negyedévente 

egy alkalommal az Iskolai Számítógép-hálózat segítségével, az Iskola szerverre, azon 

személyenként külön biztosított tárhelyre kell másolni.  



b) A dolgozói adatokat (bérelszámolás, humánerő-gazdálkodási adatok) félévente egy 

alkalommal archiválandók CD lemezre. A lemezeket a gazdasági irodában, zárható 

szekrényben kell tartani. 

c) Az anyag- és eszközforgalmi adatok mentése a Zalaszám központi szerverén keresztül 

valósul meg. 

d) A pénzforgalmi könyvelési adatokat mentése szintén a Zalaszám központi rendszerén 

keresztül történik.  

 

 

4. Személyes adatkezelés intézményünkben 

-  a közalkalmazott alkalmazásával kapcsolatos ügyintézés a MÁK által használt IMI 

programon keresztül 

-  a tanuló beiskolázási (KIFIR) RENDSZER 

– A Diákigazolvány ügyintézés 

– az Iskolatitkár tanuló nyilvántartás 

– az Országos tanuló nyilvántartási rendszer 

– az Országos Statisztikai Adatszolgáltató OSA rendszer 

– az Országos pedagógus nyilvántartási rendszer 

– a tanuló felvételi rendszer 

– az OKÉV érettségi nyilvántartási (ADAFOR) rendszer 

 

Eszközadatok  

– az anyag- és eszköznyilvántartás, szerviztevékenység összefüggő számítógépes 

rendszerének 

– főkönyvi könyvelések  

 

5. Adatforrások intézményünkben 

5.1. Személyi adatok 

a) a személyes adatok (tanulói) a beiratkozáskor adatfelvétel, illetve 9. osztályosok 

esetén az általános iskolai Jelentkezési lapon lévő személyi adatok (a KIFIR 

rendszerből származóak) 

b) a felnőtt dolgozók esetében a munkaviszony létesítéssel együtt járó adatfelvétel 

c) a bérszámfejtési, illetve a humánerő-gazdálkodással összefüggő adatok. 

 



5.2. Eszköztípusú adatok 

a) az anyag- és eszköznyilvántartásban rögzített adatok 

(Bevételezési, raktározási, anyag kiadási bizonylatok alapján) 

b) PÉNZFORGALMI könyvelési adatok 

 

6. A vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok 

A vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős személy a nyilatkozattételre köteles közszolgálatban 

álló személy vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratát az egyéb iratoktól 

elkülönítetten, de az egyes személyre vonatkozó dokumentumokat (beleértve a 

hozzátartozókat is) együttesen köteles kezelni. 

Az őrzésért felelős, valamint a nyilatkozó által lezárt vagyonnyilatkozatot tartalmazó 

boríték tartalmát nem bonthatja fel  

 sem a munkáltató,  

 sem a nyilatkozó, sem pedig a nyilatkozó hozzátartozója. 

A borítékok csak a vagyongyarapodási vizsgálat során bonthatóak fel. 

 

A vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról értelemszerűen harmadik személynek sem lehet 

tájékoztatást adni, s az erre való felhatalmazás semmisnek tekintendő. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatot tevő írásban nyilatkozik arról, hogy valamely hozzátartozójával már 

nem él egy háztartásban, úgy az őrzésért felelős személy a bejelentést követő legkésőbb 8 

napon belül gondoskodik a hozzátartozóra vonatkozó vagyonnyilatkozat visszaadásáról. 

Az átadás-átvételről írásbeli elismervényt kell készíteni. 

 

7.  A vagyonnyilatkozat munkahelyi kezelésének adatvédelmi szabályai 

A vagyonnyilatkozat munkahelyi kezelésének főbb adatvédelmi szabályai a következők: 

Gondoskodni kell a papíralapú adatok, dokumentumok biztonságos tárolásáról. 

Intézményünkben a tárolást az igazgatói irodában, zárt páncélszekrényben, a többi 

anyagtól elkülönítetten valósítjuk meg.  

 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés védelméért az 

őrzésért az adminisztrátor tartozik felelősséggel. 

 

 



 

Miskolc, 2009. szeptember 01. 

 

     Jóváhagyta 

 

       Lenkey  Csaba  

           igazgató 

 


