
 

Tájékoztatás a tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges 

adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartásában tárolt 

személyes adatok kezeléséről 
 

A köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) a tanulói teljesítménymérések 

megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények nyilvántartásában – 

személyazonosításra alkalmatlan módon 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 oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Onytv.) 

1. § (1) bekezdésének megfelelően a közneveléssel kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a 

nemzetgazdasági szintű tervezéshez, továbbá a köznevelésben részt vevők jogainak gyakorlásához és 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, az adatbiztonság biztosításához szükséges adatokat központi 

nyilvántartásban kell kezelni. 

 

Az Onytv. 1. melléklet VI. alcíme alapján az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az országos 

pedagógiai mérések sikeres lebonyolítása céljából működteti az országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő 

informatikai rendszerét. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Törvényen alapuló adatkezelés, az Onytv. 4. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) 

bekezdés f) pontja alapján, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.) 80. § alapján, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakra. valamint a 

különleges adatok esetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontjában foglaltakra. 

 

Az adatkezelésre jogosult személye: Az Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) 

Korm. rendelet 3. § c) pont és a 3/C. § alapján. 

 

Az érintettek és a kezelt adatok köre -Az Onytv. 1. melléklet VI. alcíme alapján: 

 

A tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok, valamint az országos mérési eredmények 

nyilvántartása - személyazonosításra alkalmatlan módon - az alábbi személyes adatokat tartalmazza: 

a) mérési azonosító; 

b) születési év és hónap; 

c) sajátos nevelési igényre, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségre vonatkozó adat; 

d) halmozottan hátrányos helyzet; 

e) előző tanévi matematika osztályzat; 

f) évfolyam, osztály; 

g) jogviszonnyal kapcsolatos adatok; 

h) az országos mérés típusa és eredménye. 

 

Az adatok forrása: Az Onytv. 6. § (1) bekezdése, az Nkt. 80. § és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § alapján az adatokat a 

köznevelési intézmények képviselői szolgáltatják. 



 
 

Az adatkezelés időtartama: Az Onytv. rendelkezéseivel összhangban, valamint az Infotv. 5. § (5) bekezdése 

alapján a KIR személyi nyilvántartásban tárolt személyes adatok kezelését az Oktatási Hivatal háromévente 

vizsgálja felül. 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:  

 

Tekintettel arra, hogy a Hivatal személyazonosításra alkalmatlan módon tárolja az adatokat az érintett az 

adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, korlátozását a köznevelési intézménytől kérheti. Az 

adatok törlésére csak akkor kerülhet sor, ha a GDPR, illetve az Infotv. 20. §-ban meghatározott feltételek 

valamelyike fennáll. 

 

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

valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.:9). 

 

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: A nyilvántartásból személyes adat továbbítására nem kerül 

sor. 

 

Az Oktatási Hivatal által folytatott adatkezelésről szóló általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken 

érhető el. 

 

Adatvédelem: Az Oktatási Hivatal gondoskodik a KIR személyi nyilvántartásban 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. Az Oktatási Hivatal az általa kezelt adatokkal összefüggésben 

esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. 

rendelkezéseit szem előtt tartva jár el. 

Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg. 

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

