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Tájékoztatás az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás használata során 

megjelenített személyes adatok kezeléséről 

 

A dokumentum célja az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Oktatási Mérföldkövek 

alkalmazásában tárolt személyes adatok tekintetében a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács 2016/679 Rendeletben (továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikk, valamint az információs 

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

(továbbiakban: Infotv.) 16. § szerinti tájékoztatás. 

 

Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés célja: az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatásban az Oktatási Nyilvántartás 

szakrendszereiben rögzített személyes adatok megtekintése az érintett által, amely egyúttal 

elősegíti a GDPR 15. cikke szerinti érintetti hozzáférési jog gyakorlásának érvényesülését. 

Az adatkezelés jogalapja 

Jogszabályon alapuló adatkezelés, az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Onytv.) 6. § (8) bekezdése alapján. 

 

Az e-mail-cím esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja alapján. Az érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja 

hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelésre jogosult személye 

A Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3/C. § alapján. 

Az érintettek és a kezelt adatok köre 

Érintett  

Mindazon személyek vagy kiskorú esetén annak törvényes képviselői, akik rendelkeznek 

Ügyfélkapus regisztrációval és az Oktatási Személyi Nyilvántartásban szerepelnek. 

Oktatási Személyi Nyilvántartás adatai: 

• ügyfél viselt és születési neve 

• ügyfél születési helye és ideje 

• ügyfél anyja születési neve 

• ügyfél oktatási azonosító száma 
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Tanulói jogviszonyokra vonatkozó adatok: 

• jogviszony keletkezésének, megszűnésének jogcíme és ideje, valamint megszűnés 

esetén annak ténye, hogy az érintett az adott köznevelési intézményben szerzett-e iskolai 

végzettséget, szakképesítést 

• nevelési oktatási intézmény neve, OM azonosítója 

• nevelés, nevelés-oktatás helye, 

• a tanuló jogviszonyához tartozó szolgáltatás, amely az alapfeladat, munkarend, speciális 

jellemzők adatokból áll össze.  

Pedagógus jogviszonyra vonatkozó adatok 

• végzettségre és szakképzettségre vonatkozó adatok: felsőoktatási intézmény neve, az 

oklevél száma, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, tudományos 

fokozat megszerzésének ideje 

• munkakör megnevezése 

• munkáltató neve, OM azonosítója 

• munkavégzésének helye 

• jogviszonya kezdetének ideje, megszűnésének jogcíme és ideje 

• jogviszonya, munkaviszonya időtartama 

• munkaidejének mértéke 

• a pedagógus jogviszonyának státusza (aktív, megszűnt, tartósan távol lévő) 

Felsőoktatási hallgatói képzésre vonatkozó adatok 

• hallgató által felvett meghirdethető képzés megnevezése, a képzés kezdődátuma, a 

képzés befejezésének dátuma 

• Az intézmény neve, ahol a képzést megkezdte (a képzés kezdetekor érvényes név) 

• képzési szint neve 

Felsőoktatási doktori iskolára vonatkozó adatok 

• doktori iskola neve 

• doktori iskolát létrehozó intézmény neve 

• doktori iskolai jogviszony kezdődátuma 

• doktori iskolai jogviszony végdátuma 

Felsőoktatási oklevélszerzésre vonatkozó adatok 

• oklevélszerzés dátuma 

• oklevelet kiállító intézmény neve (az oklevélszerzés dátumán érvényes név) 

• az oklevéllel megszerzett szakképzettség, végzettség megnevezése 

 Végzettségi szint neve, Felsőoktatási kollégiumi tagsági jogviszonyra vonatkozó adatok 

• intézmény neve 

• jogviszony kezdete 

• jogviszony vége 

• jogviszony típusa 
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Felsőoktatási oktatói jogviszonyra vonatkozó adatok 

• a foglalkoztatási jogviszony típusa 

• a foglalkoztatási jogviszony jellege, kezdete és vége 

• a munkáltató megnevezése (a jogviszony kezdődátumán érvényes név) 

Érettségi bizonyítványokra, tanúsítványokra vonatkozó adatok (2005-től) 

• a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, városa, OM azonosítója, járása, 

tankerület 

• a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő családi és utóneve; a vizsgázó születéskori 

neve 

• a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő születési helye és ideje 

• a vizsgázó vizsgadokumentumon szereplő anyja születéskori neve 

• vizsgatárgyanként a vizsga szintje, a vizsga fajtája, a vizsga nyelve, az elért százalékos 

eredmény és osztályzat, záradékok, a nyelvvizsga adatok és a vizsgamentességek 

• a törzslap száma; korábbi bizonyítvány száma; bizonyítvány, amelyhez kiállították 

• a kiállított érettségi dokumentum típusa és száma, a kiállítás helye és dátuma 

• a vizsgaeredmények kihirdetésének dátuma 

• a vizsga vizsgaidőszaka 

• a vizsgabizottság elnökének családi és utóneve és vizsgaelnöki igazolásának száma 

Országos köznevelési szakértői névjegyzéken, országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken, 

köznevelési szaktanácsadói névjegyzéken szereplő adatok 

• melyik jegyzéken szerepel a személy 

• értesítési cím és elektronikus levelezési cím 

• elérhetőség 

• munkahely neve, címe, OM azonosítója 

• végzettség és szakképzettség 

• jogszabályban meghatározott szakterület, szakirány 

• jogszabályban meghatározott vizsgaterület 

• a szakterület jogszabályban meghatározott megnevezése  

• nyilvántartásba vételi szám 

• szakértői igazolás száma 

• vizsgaelnöki igazolás száma és hatálya 

Diákigazolvány adatok 

• a jogosult igazolványon szereplő oktatási azonosító száma 

• a jogosult igazolványon szereplő családi és utóneve 

• a jogosult képzésének munkarendje 

• a jogviszonyt igazoló intézmény rövidített neve és települése 

• oktatási igazolvány egyedi azonosítója 

• az oktatási igazolvány érvényessége 

• az igazolvány kiállításának dátuma 

• igazolvány érvényességének vége 

• kedvezményre való jogosultság vége 
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Nyelvvizsgákra vonatkozó adatok 

• a nyelvvizsgára vonatkozó adatok: 

o a vizsgaközpont megnevezése 

o a vizsgahely megnevezése 

o a vizsga neve, nyelve, fajtája, szintje, típusa és formátuma 

o a vizsga helye, ideje 

o a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen) 

• a bizonyítványra vonatkozó adatok: 

o a bizonyítvány száma, 

o a bizonyítvány kiállításának dátuma. 

• az anyakönyv alábbi adatai: 

o a nyelvvizsga-bizonyítvány anyakönyvi száma, 

o a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő családi és utóneve, 

o a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési családi és neve, 

o a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési helye és ideje, 

o a vizsgázó anyjának - a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő - születési 

családi és utóneve 

 e-mail-cím 

Az adatok forrása 

Az adatok az Oktatási Nyilvántartás szakrendszereiből származnak. Az Oktatási 

Nyilvántartásba a különböző adatkezelők az Onytv. 3. Az oktatási nyilvántartásba történő 

adatszolgáltatás alcíme alapján szolgáltatnak adatokat. Az e-mail-cím megadása a felhasználó 

által történik. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Oktatási Mérföldkövek a bejelentkezett állampolgár azonosító adatait a bejelentkezés 

idejéig tartja nyilván. Az oktatási azonosító számot, az oktatási életút adatait a szolgáltatás 

igénylése esetén az igénylés időtartamáig, inaktivitás esetén legfeljebb egy évig tartja nyilván 

a Hivatal ebben az alkalmazásban. A beküldött kérelmek adatait a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az 

Oktatási Hivatal Iratkezelési szabályzatának rendelkezéseiben meghatározott ideig tároljuk. A 

felhasználó e-mail-címét a szolgáltatás igénylése esetén az igénylés időtartamáig vagy az e-

mail-cím felhasználó által történő törléséig, inaktivitás esetén legfeljebb 1 évig tárolja a Hivatal. 

Adattovábbítás 

Harmadik országba történő adattovábbításra nem kerül sor. 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

A Hivatal az Oktatási Mérföldkövek rendszerben folytatott adatkezelése során biztosítja a 

GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, továbbá az érintettek jogainak 

érvényesülését. 
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Az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatásban az érintett az Oktatási Nyilvántartás 

szakrendszereiben rögzített adatokat tekintheti meg. Amennyiben ezen adatok hibásak, az 

adathibát az erre a célra létrehozott e-űrlapon vagy a merfoldkovek@oh.goh.hu e-mail-címen 

tudja jelezni. Tekintetettel arra, hogy az Oktatási Nyilvántartás szakrendszereibe az oktatási 

intézmények, nyelvvizsgaközpontok és egyéb adatkezelő szervezetek szolgáltatnak adatot, az 

adatok javítására egyes esetekben kizárólag az adatkezelőnél van lehetőség.  

Az érintett jogainak sérelme esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (https://naih.hu/, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 

9.). 

 

A Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken 

érhető el. Ebben megtekintheti a Hivatalra mint adatkezelőre vonatkozó adatokat, a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó elveket és fogalmakat, és az érintetti jogokra vonatkozó részletes 

tájékoztatást. 

 

Adatbiztonság 

A Hivatal gondoskodik az Oktatási Mérföldkövek rendszerben tárolt személyes adatok 

biztonságáról; ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az 

irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. A 

Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi 

incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva 

jár el. A Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető 

meg. 

Adatvédelem 

A Hivatal gondoskodik az Oktatási mérföldkövek rendszerben tárolt személyes adatok 

biztonságáról, ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az 

irányadó jogszabályok, adat-és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. A 

Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi 

incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva 

jár el. 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu 

 

mailto:merfoldkovek@oh.goh.hu
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato
https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato
mailto:adatvedelem@oh.gov.hu
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Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az 

alábbi linken érhető el. 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

