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A Közép-Pesti Tankerületi Központ - mint Adatkezelő (a továbbiakban: Tankerületi Központ vagy 

Adatkezelő) - a nemzeti köznevelés rendszerében az általa fenntartott köznevelési intézményekben 

foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat a jogszabályokban 

foglalt kivételekkel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 61. 

§ (8) bekezdése előírja, hogy ahol a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény munkáltatóról rendelkezik, azon a tankerületi központot, továbbá - az intézményvezető 

számára e törvény által biztosított munkáltatói jogok tekintetében - a tankerületi központ által 

fenntartott köznevelési intézményt kell érteni. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

10. § (5) bekezdése értelmében a tankerületi igazgató - az Nkt. 61. § (6) és (8) bekezdésében, valamint 

68. §-ában meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével - gyakorolja a tankerületi központban 

foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. Az Nkt. 61. § (6) bekezdése alapján a tankerületi 

központ által fenntartott köznevelési intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói 

jogokat az illetékes tankerületi központ vezetője gyakorolja. A tankerületi központ által fenntartott 

köznevelési intézmény vezetője az adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében - a 

bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése 

kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ennek értelmében tehát a Tankerületi Központ 

gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat: 

- kinevezés, 

- jogviszony megszüntetése, 

- bérgazdálkodást érintő döntések. 

A Tankerületi Központ adatkezelését ebben a vonatkozásban elsősorban az Nkt., a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ép. r.) szabályozza, 

amely jogszabályok bárki számára szabadon elérhetők és tanulmányozhatók a Nemzeti 

Jogszabálytárban: https://njt.hu. 

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, módosításával, és megszüntetésével kapcsolatos 

szabályok: 

 

A köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott 

- rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, 

- ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen 

előéletű legyen és 

- cselekvőképes legyen. 

 

Közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel létesíthető, aki 

- büntetlen előéletű, 

- tizennyolcadik életévét betöltötte, továbbá 

- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

- állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni 

bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), 

korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a 

nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és 

VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény 

https://njt.hu/


 
 

XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve 

az 1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll. 

 
Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, 

gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének a feltétele a 

fentieken túl a Kjt. 20. §-ában található további követelményeknek való megfelelés. Ennek értelmében 

közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, aki az alábbi bűncselekmények miatt büntetőeljárás 

hatálya alatt áll: 

- a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [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], 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], 

- tiltott toborzás [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 és kényszermunka [Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) 

pont], kényszermunka [az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés 

érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény 

hatálybalépéséig hatályban volt 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]. 

Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, aki a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy azzal, aki a fentebb meghatározott bűncselekmények 

elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll. 

Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben a fentiekben meghatározott 

- szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, öt évet el nem 

érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, ötévi vagy azt 

meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig; 

- szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a 

mentesítés beálltától számított három évig; 

- szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a 

mentesítés beálltától számított öt évig. 

 
A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a fentiek szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele 

szemben nem állnak fenn a fentiekben foglalt kizáró okok. 

A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 

közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 



 
 

Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított 

tizenöt munkanapon belül - ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak 

megszűnését követően haladéktalanul - hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, 

nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás, vagy a 

(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve - a (2c) bekezdésben meghatározott 

közalkalmazotti jogviszony esetén - nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt 

kizáró okok. 

A munkáltató a fentiekben foglalt feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli a 

közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, és a közalkalmazott azon személyes 

adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz. 

A hatósági bizonyítvány alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - közalkalmazotti jogviszony létesítése 

esetén - a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli. 

 

Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet 

kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény 

eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem 

kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján 

történik. 

Áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha 

egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat 

kiírása nélkül is betölthető 

- olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két 

alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, 

- ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez 

elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más 

munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, 

- ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig 

foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy 

hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas 

foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és 

az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával 

szűnt meg, 

- helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló 

határozott idejű kinevezés esetén, vagy 

Mellőzhető a pályázat kiírása a köznevelési intézményekben a nem az alapfeladat ellátására 

irányuló munkakörök esetében. 

Mellőzhető a pályázat kiírása abban az esetben, ha a munkakört olyan személlyel kívánják 

betölteni, akit határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban legalább tíz hónapot 

foglalkoztattak, feltéve, hogy a korábbi jogviszony megszűnése és az új jogviszony keletkezése között 

legfeljebb 183 nap telt el. 
Nem kell pályázatot kiírni arra a pedagógus munkakörre, amelyben a Klebelsberg Képzési 

Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján ösztöndíjas támogatási szerződést kötött 

pedagógust a végzettsége, szakképzettsége megszerzését követően a támogatási szerződésben, 

valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdése alapján meghatározott feltételek szerint kívánnak alkalmazni. 

 

A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

A pályázó a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások mellett a pályázathoz csatolja 

- a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 

programját, 



 
 

- arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó okiratokat. 

A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó 

beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a 

pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat 

tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi 

át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell. 

 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön 

létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. 

A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául 

szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A kinevezési 

okmányban más, a közalkalmazott jogviszonyát érintő kérdés is meghatározható. 

 

A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti 

igazolást ad. 

A közalkalmazotti igazolás tartalmazza 

- a közalkalmazott természetes személyi azonosító adatait (név, születési név, anyja neve, 

születési hely, év, hónap, nap); 

- a közalkalmazott társadalombiztosítási azonosító jelét, a közalkalmazott pénztártag által 

választott magánnyugdíj-pénztár megnevezését, címét, pénzforgalmi számlaszámát; 

- a közalkalmazott munkakörét; 

- a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartamát; 

- gyakornok esetén a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség, a 

harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a szabadságvesztés, a 

szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a közérdekű munka 

tartamát, és a szülési szabadság időtartamát; 

- minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének évében munkában nem töltött 

időt, amely alatt a közalkalmazott illetményben részesült; 

- a közalkalmazott illetményéből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, 

illetve ennek jogosultját, vagy pedig azt, hogy a közalkalmazott illetményét tartozás nem 

terheli; 

- a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját; 

- a közalkalmazott 37. § (7) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való 

részesülését, továbbá 

- a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módját. 

 
 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás 

 

A munkáltató a közalkalmazottról a Kjt. 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő 

nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott 

neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes 

tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. 

A munkáltatónál vezetett 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. 

 

A közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza a közalkalmazott alábbi adatait: 

- 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 

- 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 

-  a korábbi jogviszonyban töltött időtartamok megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

- 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 

- 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 

- személyi juttatások 

- a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama 

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

áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai 

- a közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai 

 

A munkáltató az Mt. szerinti munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat 

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

az Mt.-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. Ennek alapján okirat bemutatása 

követelhető. 

 

 

 

A személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános 

adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Infotv.”) foglaltaknak 

megfelelően kerül sor, szigorúan az alábbiakban megjelölt célhoz kötötten, a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban meghatározott ideig, és az alábbiakban foglalt feltételekkel. 

 



 
 

Az adatkezelő neve: 

Az adatkezelő székhelye: 

Az adatkezelő képviselője: 

 

Az adatkezelő elérhetősége: 

 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: 

Közép-Pesti Tankerületi Központ 

1149 Budapest, Mogyoródi út 21. 

dr. Házlinger György tankerületi igazgató  

 

E-mail cím: kozeppest@kk.gov.hu 

Telefon: +36 (1) 896-0778 

Honlap: https://kk.gov.hu/kozeppest 

 

dr. Pavelkó Imre Gergely 

gergely.imre.pavelko@kk.gov.hu 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Tankerületi Központ 

munkáltatói jogainak – kinevezés, jogviszony 

megszüntetése, bérgazdálkodást érintő 

döntések - a közalkalmazottak feletti 

gyakorlása  

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja: 

- a közalkalmazotti jogviszony létesítésével, a 

büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi 

bizonyítvány kezelésével összefüggésben a 

Kjt. 20. §-a 

- a pályázat során kezelt adatok 

vonatkozásában a Kjt. 20/A §-a 

- a közalkalmazotti igazolással 

összefüggésben a Kjt. 36. §-a 

- a közalkalmazotti alapnyilvántartásban 

kezelt adatokkal összefüggésben a Kjt. 83. §-

a, és 5. számú melléklete 

- az Mt. szerinti munkavállalók 

vonatkozásában az Mt. 10. §-a 

- a pedagógusok további adatai 

vonatkozásában az Nkt. 61. § (6) bekezdése 

Az érintettek kategóriái: A Tankerületi Központ fenntartásába tartozó 

köznevelési intézményben foglalkoztatott, a 

Tankerületi Központtal közalkalmazotti 

jogviszonyban álló személyek. 

A személyes adatok kategóriái: A foglalkoztatott alábbi adatai: 

- 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 

- 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 

- a korábbi jogviszonyban töltött 
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időtartamok megnevezése, 

- a munkahely megnevezése, 

- a megszűnés módja, időpontja 

- 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 

- 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 

- személyi juttatások 

- a közalkalmazott munkából való 

távollétének jogcíme és időtartama 

- a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnésének, valamint a végleges 

és a határozott idejű áthelyezés 

időpontja, módja, a végkielégítés 

adatai 

- a közalkalmazott munkavégzésére 

irányuló egyéb jogviszonyával 

összefüggő adatai 

Pedagógusok esetében az alábbi, további 

adatok: 

- oktatási azonosító, 

- pedagógus fokozat. 
A címzettek kategóriái: A döntésekkel kapcsolatos jogi 

igényérvényesítésre figyelemmel személyes 

adatok kerülhetnek továbbításra ügyvéd, 

szakértő/szakértői bizottság, bíróság, hatóság; 

illetve végrehajtó részére. 

Kapcsolódó jogi igényérvényesítés esetén 

személyes adatok kerülhetnek továbbításra az 

illetékes nyomozó hatóság, és az ügyészség 

felé is. 

Adattovábbítás történik szükség esetén az 

eljárásban részt vevő nevelési-oktatási, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális 

intézmény, vagy a gyámhatóság felé; illetve a 

szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő felé. 

Az eddig felsorolt címzettek mindegyike 

önálló adatkezelőként kezeli a személyes 

adatokat. 

Harmadik országba történő adattovábbítás Harmadik országba az Adatkezelő személyes 

adatokat nem továbbít. 

Adattörlésre előirányzott határidő: A büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi 

bizonyítvány alapján megismert személyes 



 
 

adatokat a munkáltató a közalkalmazotti 

jogviszony létesítéséről meghozott döntés 

időpontjáig vagy - közalkalmazotti jogviszony 

létesítése esetén - a közalkalmazotti 

jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) 

kezeli. 

Az adatkezelés időtartamára egyebekben a 

Tankerületi Központ Egyedi Iratkezelési 

Szabályzatának Irattári Terve tartalmaz 

részletes tájékoztatást. 

Az Irattári Tervben megjelölt selejtezési 

határidő lejártával az Adatkezelő az egyes 

iratokat (így a bennük foglalt személyes 

adatokat is) törli. Az Irattári Terv értelmében 

Levéltárba adandó iratokat (és bennük foglalt 

személyes adatokat) az Adatkezelő nem 

selejtezi (az adatokat nem törli), hanem az 

Irattári Terv szerinti határidő lejártával ezen 

iratokat az Adatkezelő átadja a Levéltárnak. 

Ezen túlmenően egyes iratok (így a bennük 

foglalt személyes adatok) az Irattári terv 

alapján nem selejtezhetők, így azokat az 

adatkezelő időkorlát nélkül kezeli tovább. 

A személyes adatok forrása: Az adatokat az érintett, vagy annak törvényes 

képviselője (gondozója), illetve az eljárásban 

részt vevő intézmény, szervezet, igazságügyi 

szakértő, bíróság stb. bocsátja rendelkezésre.  

Kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve 

az adatközlés elmaradásának következményei: 

A személyes adatok megadása a 

közalkalmazotti jogviszony létesítésének 

feltétele. Az adatok megadása nélkül a 

közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető. 

Automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotás 

megvalósul-e? 

Nem valósul meg sem automatizált 

döntéshozatal, sem profilalkotás. 

Technikai és szervezési intézkedések: Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai 

biztonságára” című fejezetben! 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai: 
A közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

jogalapon kezelt adatok vonatkozásában: 

Az érintett joga az adatkezelés folyamatban 

létéről való tájékoztatáshoz való jog az 

adatkezeléssel kapcsolatos fenti 

információkhoz való hozzáférés joga a kezelt 

személyes adatok másolatának rendelkezésre 

bocsátása iránti jog a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítése, törlése, kezelése 

korlátozásának kérése iránti jog a személyes 

adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog; a 

felügyeleti hatósághoz való panasz 

benyújtásának joga, valamint a bírósághoz 

fordulás joga. 

Az egyes érintetti jogok részletes 

magyarázatát a „Az érintett adatkezeléssel 

összefüggő jogainak magyarázata” című 

fejezetben olvashatja el. 



 
 

 

Így vigyázunk személyes adatai biztonságára: 

Adatbiztonsági intézkedéseink a következők: 

A személyes adatai részben elektronikusan, részben papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes 

adatok tárolásának helye Adatkezelő jelen tájékoztatóban is megjelölt székhelye. 

 

Részletes szabályozását adja e témakörnek a Tankerületi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzata; továbbá a Tankerületi Központ Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata; valamint a 

Tankerületi Központ informatikai rendszereinek felhasználásáról szóló szabályzata, végül a 

Tankerületi Központ informatikai rendszereinek biztonságos felhasználásáról szóló szabályzata.  

Ezen szabályzatok jelen Adatkezelési Tájékoztatót kiegészítve teremtik meg együttesen a személyes 

adatok kezelésének biztonságát, teljeskörű védelmét. 

Ezt meghaladóan adatkezeléssel összefüggő fontos adatbiztonsági rendelkezéseket tartalmaz a 

Tankerületi Központ Egyedi iratkezelési szabályzata is. 

 

 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai: 

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő 

köteles meggyőződni arról, hogy az érintetti jogokat gyakorolni kívánó személy valóban azonos-e az 

érintettel; így az érintetti joggyakorlás előfeltétele minden esetben az érintett személyének azonosítása. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Ön érintettként az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban. 

Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 

információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva köteles átadni. 

Az információkat az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az 

érintett a személyazonosságát megelőzőleg más módon hitelt érdemlően igazolta. 

Amennyiben a kérelem összetett és nagy számú, az egy hónapos határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A személyes adatokhoz, az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga: 

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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 



 
 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai; 

e) az érintett tájékoztatása arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) megvalósul-e az adatkezelőnél és ha 

igen, mely területen, mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, 

illetőleg az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Másolat rendelkezésre bocsátásának joga: 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait. 

A helyesbítés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törlés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan 

késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy kifejezett 

hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből vagy jogos érdekből történő adatkezelése ellen, és valóban 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen 

üzletszerzési érdekből történő adatkezelés ellen tiltakozik; 

d) a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Nem lehet az adatok törlését kérni, amennyiben az adatkezelés szükséges: 



 
 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az Irattári Terv értelmében Levéltárba adandó iratokba foglalt személyes adatokat az adatkezelő nem 

törli (miután az az irat integritásának sérelme nélkül nem lenne megvalósítható), hanem az Irattári 

Terv szerinti határidő lejártával ezen iratokat az adatkezelő átadja a Levéltárnak. Hasonlóképpen jár el 

az adatkezelő az Irattári terv alapján nem selejtezhető iratokba foglalt személyes adatok esetében is. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a tiltakozás jogszerű, helytálló-e vagy sem.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról előzetesen, amennyiben az adatkezelés 

korlátozását feloldja. 

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 

Panasz benyújtásának joga; illetve a bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz 

címzett panaszt nyújtson be. 

A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 

1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu), ahol panaszt tehet, illetőleg bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


 
 

veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén. 

Tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte 

vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén közvetlenül bírósághoz is 

fordulhat. 

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát az adatkezelő számára az adatvédelmi tisztviselőn keresztül is 

jelezheti bármikor! 
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