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Belső nyilvántartási szám: GDPR-0001-363 
                                                                      

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

NEPTUN ELEKTRONIKUS TANULMÁNYI RENDSZERÉBEN TÖRTÉNŐ 
ADATKEZELÉSRŐL 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
általános adatvédelmi rendelete, és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján az alábbiakban tájékoztatja az érinetteket („Érintett”) a 
személyes adatok Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben („Neptun”) történő kezeléséről: 

1. AZ ADATKEZELŐ 
Neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

(„Adatkezelő” vagy ”Egyetem”)  
   (felelős szervezeti egység: Központi Tanulmányi Hivatal) 
székhelye:  1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. 
email:   info@kth.bme.hu  
telefonszám:  +36-1-463-4242 
honlap:   www.bme.hu; www.kth.bme.hu  

 
 

2. AZ ADATKEZELÉST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK 

A Neptunban törénő adatkezelés feltételeit alapvetően az alábbi jogszabályok határozzák meg: 
− a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény („Nftv.”)  
− az Nftv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9.) kormányrendelet 
− a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 

29.) kormányrendelet;   
− az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) 
− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény („Infotv.”). 
 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Egyetem felsőoktatási intézményként a jelentkezők, hallgatók , oktatók, kutatók, tanárok és oktatást 
segítők személyes adatait az Egyetem rendeltetésszerű működésének, a  jelentkezők és a hallgatók jogai 
gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének biztosítása, valamint jogszabályban meghatározott 
nyilvántartások vezetése, a képzés és kutatás megszervezése, a munkáltatói jogok gyakorlásához, 
illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, a 
jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított 
kedvezményekre való jogosultság megállapítása, elbírálása és igazolása, valamint végzettek 
pályakövetése céljából kezeli a Neptunban.  
A nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos 
statisztikai szolgálat számára átadhatók. (Nftv. 18.§) 
        
4. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI 

Az Egyetem az Nftv. 3. mellékletének I. részében meghatározott személyes adatokat, valamint Neptun 
felhasználónevét és jelszavát tartja nyilván és kezeli.  
 

mailto:info@kth.bme.hu
http://www.bme.hu/
http://www.kth.bme.hu/
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A jogszabály 3. sz. melléklete I. részének jelen tájékoztató kiadásakor hatályos szövegét a tájékoztató 
mellékleteként, mindenkor hatályos szövegét pedig az alábbi linkre kattintva olvashatja 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577. 
 
 
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
Személyes adatainak a Neptunban történő nyilvántartása és kezelése 

− az Önnel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) b)] 
− az Egyetemre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)] 
− az Egyetem közérdekű feladatának, közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtása [GDPR 6. cikk (1) e)] 
− az Egyetem jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) f)] 

alapján történik. 
 
6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Egyetem az 4. pontban meghatározott kategóriák szerinti személyes adatait  
− hallgatók esetében a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 

nyolcvan évig; 
− oktató, kutató alkalmazottak esetében a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt évig 

kezeli az Nftv. 3. melléklet I/A 3. és I/B. 3. pontokban előírtak alapján. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem, mint közfeladatot ellátó szervezet az iratkezelésre vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján egyes, az Egyetem irattári tervében meghatározott – 
személyes adatokat is tartalmazó - iratokat a fentiektől hosszabb ideig köteles őrizni, illetve egyes 
iratokat pedig nem selejtezhet. Az Egyetem hatályos iratkezelési szabályzata itt érhető el:    
http://www.omikk.bme.hu/images/30_2018_RKKU_iratkezelesi_szabalyzat.pdf  

 

7. ADATFELDOLGOZÓ, AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE 

7.1 Az Egyetem a Neptun üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó 
 

Neve:    SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhelye:   2030 Érd, Retyezáti utca 46.  
Cégjegyzékszáma:  13-10-011083 
Képviseli:   Fehér István vezérigazgató 

 
Tevékenysége: az Adatfeldolgozó terméktámogatási szerződésben foglalt feladatainak, 
kötelezettségeinek teljesítése céljából olvasási joggal hozzáfér az Egyetem Neptun rendszeréhez, 
az Egyetem számára online helpdesk felületet üzemeltet a hibák, kérdések, szolgáltatások 
megrendelésének bejelentésére, másolatot készít az adatbázisról, esetileg éles adatbázis 
műveleteket végez szervezeti egységkiemelések, összevonások, szervezeti átalakulások, tömeges 
adatmódosítások kezelése céljából. 

 
7.2. A személyes adatokhoz az Egyetem erre feljogosított foglalkoztatottjai férhetnek hozzá a feladataik 

ellátása érdekében, az ahhoz szükséges mértékben.  
Az Érintettek közvetlenül hozzáférhetnek a Neptunban nyilvántartott saját személyes adataikhoz a 
rendszerbe történő bejelentkezéssel. 

 
7.3. Az Egyetem jogszabályi kötelezettség alapján, az ott meghatározott esetekben ad át személyes 

adatokat: 
Az adattovábbítás pontos feltételeit az Nftv. 3. melléklet I/A és I/B részek 4. pontjai rögzítik, így 
meghatározott adatok különösen továbbíthatók  
− az Egyetem fenntartójának a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577
http://www.omikk.bme.hu/images/30_2018_RKKU_iratkezelesi_szabalyzat.pdf
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− a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási 
szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez; 

− a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához; 
− a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére; 
− a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan 
− a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak az Egyetem működéséhez szükséges 

feltételek meglétének megállapításához; 
− az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez kapcsolódóan; 
− a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének a 

megállapításhoz, kifizetéshez; 
− a kérelmezőnek a közérdekből nyilvános adat iránti kérelmének teljesítéséhez. 

 (részletesen lásd: Melléklet). 
 
Tájékoztatjuk továbbá az Egyetem hallgatóit, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 4:222.§ alapján az Egyetem az alap és mesterképzésben részt vevőhallgató szüleit - kérelmükre 
- köteles tájékoztatni a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről. Ellenkező 
bizonyításáig ezen kérelmek teljesítésénél a közös szülői felügyeleti jog fennállásának vélelme alapján 
járunk el. 

 
 

8. ADATBIZTONSÁG 

Az Egyetem a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai és szervezési intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes 
szakaszában biztosítsa. Az adatok tárolása az Egyetem tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
szervereken történik. 
Az informatikai rendszerek sértetlenségét és rendelkezésre állását privát felhővel biztosított hibatűrő, 
magas rendelkezésre állású rendszer biztosítja. A kezelt adatok bizalmasságát titkosítási eljárások, 
jogosultságok és azonosítási, valamint naplózási eljárások biztosítják. Az adatmentés és helyreállítás 
eljárásrendje szabályozott. 

 
9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Önt személyes adatai kezelése során az GDPR-ban, Infotv-ben meghatározott jogok illetik meg. 
Személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos jogaikat írásban (elektronikus vagy postai 
úton) vagy személyesen – személyazonosságuk igazolásával - gyakorolhatják az Adatkezelő 1. pontban 
megadott elérhetőségein. Az Adatkezelő telefonon nem ad tájékoztatást az Érintett személyes adatairól, 
illetve nem fogad személyes adatokat érintő rendelkezéseket. Telefonon tehát csak általános 
tájékoztatás történik. 
Az Egyetem kérelme szerinti intézkedésről vagy az intézkedés elmaradásának, kérelme elutasításának 
okairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelme beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatja Önt, 
mely határidő szükség esetén – a kérelem összetettségét, a kérelmek számát figyelembe véve - további 
két hónappal meghosszabbítható. Az Egyetem a határidő esetleges hosszabbításáról, és annak okairól 
a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül ad tájékoztatást. 
Az Egyetem az érintetti jogok gyakorlását főszabály szerint díjmentesen biztosítja. Ha azonban az 
Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
Egyetem, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 
 
9.1. Átlátható tájékoztatás 
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Az Egyetem jelen dokumentumban tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelő kilétéről és 
elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az Érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségről. 
 
 
9.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz 
Ön bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein tájékoztatást kérni arról, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljairól 
b) az érintett személyes adatok kategóriáiról 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 
a nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;  

e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információról; 
h) esetleges automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is; az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó információról, hogy az milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel jár; 

i) harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén a megfelelő 
garanciákról. 

 
9.3. Helyesbítés, kiegészítés 
Ön bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó 
személyes adatok módosítását, helyesbítését, kiegészítését. Amennyiben az adatokat 
igazolványával/igazolással szükséges igazolnia, kérjük, személyesen keresse fel az Egyetemet. 
Adatkezelő a helyesbítést, kiegészítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 
megtörténtéről személyes ügyintézés során szóban, további esetekben írásban (elektronikus levélben 
vagy postai úton) értesíti Önt. 
Egyes adatokat (pl.: email cím, telefonszám) Ön is jogosult a Neptun rendszerbe bejelentkezve 
módosítani, kérjük, adataiban bekövetkezett változás esetén módosítsa ezeket. 

 
9.4. Törlés 
Az Egyetem az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkeztével az 
Érintett külön értesítése nélkül, jegyzőkönyv felvétele mellett törli a személyes adatokat. 
Ön bármikor jogosult az Egyetemtől kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését az Egyetem 1. 
pontban megadott elérhetőségein.  Az Egyetem kérelmét megvizsgálja, indokoltság esetén intézkedik 
a törlés iránt.  
A törlési kérelmet az Egyetem a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek közül elsősorban 
azokban az esetben utasítja el, ha az Nftv., más jogszabály vagy valamely belső szabályzat – különösen 
iratkezelési szabályzat - az Egyetemet, mint Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, 
vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 
9.5. Az adatkezelés korlátozása 
Ön bármikor jogosult az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein kérni az Önre vonatkozó 
személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben 

a) vitatja a személyes adatok pontosságát, az ellenőrzésig; 
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b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy; 

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. 

A korlátozás alá eső személyes adatokat csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni. 

 

9.6. Tiltakozás 
Az Egyetem 1. pontban megadott elérhetőségein, saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az 
Önre vonatkozó azon személyes adatok kezelése ellen, mely az Egyetem jogos érdekének 
érvényesítéséhez vagy közérdekű feladatának, közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve ezen jogalapokon végzett profilalkotást is. 

 
A személyes adatokat ebben az esetben csak akkor lehet tovább kezelni a tiltakozás ellenére, ha 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.  
 
9.7. Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés 

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges; 

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Az a) és c) pontok esetében az Érintett jogosult arra, hogy az Egyetem részéről emberi beavatkozást 
kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
 
9.8.  Adathordozhatóság  
Ha az adatkezelés automatizált módon történik, és az Érintett hozzájárulásán alapul vagy az érintett 
által kötött szerződés teljesítéséhez vagy ilyen szerződés előkészítéséhez szükséges, az az érintett 
kérelmére az Adatkezelő feladata indokolatlan késedelem nélkül az Érintettre vonatkozó, általa az 
Egyetem rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban az Érintett részére szolgáltatni. Az Érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés az Egyetem 
közérdekű vagy közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges. 
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10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyetem elektronikus tanulmányi rendszerében 
történő adatkezeléssel összefüggően jogsérelem érte, az az Egyetem 1. pontban megadott 
elérhetőségein, vagy az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjén keresztül az alábbi elérhetőségeken 
vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
adatvédelmi tisztviselő 
Kancellári Kabinet 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K ép. I. emelet 77-82. 
Telefon:     +36 1 463 3320 
e-mail:       adatvedelem@mail.bme.hu 

 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Egyetem Neptun elektronikus tanulmányi rendszerében 
történő adatkezeléssel összefüggően személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem 
érte, közvetlenül fordulhat  

− a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postai címe: 1125 
Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszáma: +36-1-394-1400; honlap: 
www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) és  

− bírósághoz is. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az 
Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolását és 
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek). 

  

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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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)674 családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi 

és utóneve, állampolgárság, azonosító szám; 
b)675 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 
4.676 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 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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot674
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot675
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot676
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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. 

5. A gazdasági tanács tagja esetén a cm) pontban foglaltak igazolására, az adatkezelés rendjére a 25. 
§ (5)–(8) bekezdést kell megfelelően alkalmazni. 

I/B. A hallgatók adatai 
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok: 
a) felvétellel összefüggő adatok: 
aa)677 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 – megnevezése, száma, 

ab) az érettségi vizsga adatai, 
ac) a középiskola adatai, 
ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok, 
ae)678 a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító; 
af)679 a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító száma; 
b)680 a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: 
ba)681 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)682 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)683 a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje, 
bd)684 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, 
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 azonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele, 
bl)685 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)686 a hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési 

kedvezmény, halasztás, mentesség – adatai; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot678
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot680
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot682
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot683
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot684
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot685
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot686
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g)687 hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e támogatások 
adatai; 

h)688 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)689 a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére vonatkozó adatok. 
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. 

4.690 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; 
e) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez kapcsolódóan 
ea) az 1. b) pont ba), bb) alpontjai szerinti adatok – nem magyar állampolgár esetén a Magyarország 

területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, tartózkodási jogot igazoló okmány 
megnevezése, száma kivételével, továbbá a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, igénybe 
vett támogatási idő kivételével –, 

eb) az 1. f) pontból a hallgató által önköltség címén az intézmény felé ténylegesen fizetendő összeg, a 
hallgatói hitelre való jogosultság, illetve ennek megszűnése vizsgálata, valamint a törlesztési 
kötelezettség fennállásának, illetve szünetelésének megállapítása céljából, 

ec) az 1. b) pont ba) és bk) alpontjai szerinti adatok – a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével 
–, az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a velük kapcsolatos ügyintézéshez a hitelszerződésből 
eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából, 

ed) az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok – a hallgató tanulmányainak értékelése, 
vizsgaadatok, igénybe vett támogatási idő kivételével –, 

ee) az 1. b) pont bl) alpontjából az abszolutóriumra és a záróvizsgára (doktori védésre) vonatkozó 
adatok a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével kapcsolatos kockázatelemzéshez és a 
kockázati mérték szerinti ügyfélkezeléshez; 

f) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a 
hallgatói jogviszonyra vonatkozóan. 
 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot687
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot688
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot689
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.348577#foot690

