
Közzétételi szabályzat 

Az Iskola (jelen pontban: „Adatfelelős”) a jelen közzétételi szabályzatban („Szabályzat”) foglaltak 
szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyekben a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását az Info tv. 
és a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján.  

Az Adatfelelős köznevelési intézmény, amely országos és térségi feladatot nem lát el.  

1 Fogalmak 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá 
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, 
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli, ideértve különösen a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró 
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

2 Közzétételre kerülő adatok 

Az Adatfelelős a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. §-ban és 26/A. §-ában meghatározott 
adatokat teszi közzé az Oktatási Hivatal részére történő megküldés útján. Az Adatfelelős a 
fentiekben foglalt közérdekű adatokon túl, további közérdekű adatokat nem tesz közzé, egyedi 
közzétételi listákat nem készít.  

Az Adatfelelős mint országos és térségi feladatot el nem látó köznevelési intézmény a közzétételi 
kötelezettségének 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben meghatározott információs rendszerhez 
történő adatszolgáltatás útján tesz eleget.  

3 Adatfelelős kötelezettsége és felelőssége 

Az Adatfelelős vezetője gondoskodik a közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és 
folyamatos közzétételéről és Oktatási Hivatalnak való megküldéséről.  

A fenti kötelezettség teljesítése érdekében az Adatfelelős vezetője az alábbiak szerint jár el: az 
Adatfelelős vezetője gondoskodik arról, hogy az Adatfelelős közzétételi feladatok ellátásával 
megbízott munkatársa az ún. OSAP jelentést határidőben benyújtsa, a tanulói előrehaladás iskolai 
szintű nyomon követését szolgáló informatikai rendszerbe az adatokat feltöltse. 

4 Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok egyedi igénylésének 

szabályai 

4.1. Igénylés benyújtása 

Bárki jogosult közérdekű adat, illetve közérdekből nyilvános adat megismerése iránti 
kérelmet szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújtani. 

Az igény írásban a következő címre nyújtandó be: Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános 
Iskola, 6900 Makó, Szent István tér 14-16. 



Az igény szóban a következő címen nyújtandó be: Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános 
Iskola, 6900 Makó, Szent István tér 14-16. 

Az igény elektronikusan a következő e-mail címre nyújtandó be: adatvedelem@szignum.hu. 

4.2. Adatigénylés megvizsgálása 

Az Adatfelelős az igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, hogy 
az adatigénylés egyértelmű-e vagy további pontosítása szükséges-e. Amennyiben az 
adatigénylés további pontosítása szükséges, akkor az Adatfelelős felhívja az adatigénylőt az 
adatigénylés pontosítására az adatigénylő által megadott e-mail címen vagy postai címen 
keresztül. 

Az Adatfelelős az igénylés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, hogy 
az adatigénylés teljesítése megtagadásának oka fennáll-e. Amennyiben igen, akkor az 
Adatfelelős a 4.6. pontban foglaltak szerint intézkedik. 

Az Adatfelelős megvizsgálja, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú 
adatra vonatkozik-e, vagy az adatigénylés teljesítése az Adatfelelős alaptevékenységének 
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár-e. 
Amennyiben igen, akkor az Adatfelelős a 4.4. pontban foglaltak szerint intézkedik az 
adatigénylés teljesítésének határideje meghosszabbítása iránt. 

Az Adatfelelős megvizsgálja, hogy az adatigénylő a közérdekű adatokat, közérdekből 
nyilvános adatokat tartalmazó dokumentumokról, dokumentumrészekről másolatot 
igényel-e. 

4.3. Költségtérítés megállapítása 

Ha az adatigénylő (i) a közérdekű adatokat, közérdekből nyilvános adatokat tartalmazó 
dokumentumokról, dokumentumrészekről másolatot igényel vagy (ii) az adatigénylés 
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy az adatigénylés teljesítése az 
Adatfelelős alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan 
mértékű igénybevételével jár, akkor az Adatfelelős költségtérítést állapít meg.  

A költségtérítés mértékének megállapítása során az alábbi tételeket veszi figyelembe az 
Adatfelelős: 

• az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

• az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő 
kézbesítésének költsége, valamint 

• ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének 
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az 
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége. 

4.4. Adatigénylés teljesítésének határideje, határidő meghosszabbítása 

Az Adatfelelős az igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül közli az igényelt adatokat.  

Ha az igény pontosítására hívja fel az Adatfelelős az adatigénylőt, akkor az Adatfelelős a 
pontosítás beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül közli 
az igényelt adatokat. 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az 
adatigénylés teljesítése az Adatfelelős alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor az Adatfelelős az 
adatigénylés teljesítésének határidejét egy alkalommal 15 nappal történő 
meghosszabbításáról dönt. Az Adatfelelős az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 
napon belül tájékoztatja a határidő meghosszabbításáról. 



4.5. Adatigénylés teljesítése 

Az Adatfelelős az adatigénylést közérthető formában és - amennyiben ezt az az Adatfelelős 
aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve 
módon tesz eleget.  

Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igényt az 
Adatfelelős az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesíti. Az adatigénylést 
az Adatfelelős nem utasítja el arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem 
lehet eleget tenni. 

Az Adatfelelős — az adatigénylő erre irányuló kérése esetén — az igényelt adatok másolatát 
átadja az adatigénylő részére. A másolat átadásával kapcsolatos költségtérítés 
megállapításával kapcsolatban a 4.3. pontban foglaltak szerint jár el. 

4.6. Adatigénylés teljesítésének megtagadás 

Nem tesz eleget az adatközlési kötelezettségének az Adatfelelős, ha 

• az adatigénylő természetes személy nem ad meg nevet és elérhetőséget; 

• az adatigénylő nem természetes személy nem ad meg megnevezést és 
elérhetőséget; 

• az adatigénylő egy éven belül igényt nyújtott be, az adatigénylés azonos adatkörre 
irányul és az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 

Ha az Adatfelelős az adatigénylés teljesítését megtagadja, akkor az adatigénylés 
megtagadásáról, az indokairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatja az 
adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban.  

4.7. Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos személyes adatok rögzítése 

Az Adatfelelős az adatigénylő személyes adatait az igény teljesítéséhez, az igény 4.2. pont 
szerinti vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés 
megfizetéséhez szükséges mértékben kezeli.  

Az Adatfelelős az adatigénylő személyes adatait törli, amennyiben a személyes adatok 
kezelése a fenti bekezdésben foglaltak szerint nem szükséges. Az Adatfelelős erre tekintettel 
az igénylő személyes adatait törli az adatigénylés beérkezésétől számított egy év elteltéve. 

4.8. Nyilvántartásvezetés, közérdekű adatigényléssel kapcsolatos adatszolgáltatás a hatóság 
részére 

Az Adatfelelős nyilvántartást vezet azon közérdekű adatigénylésekről, amelyek teljesítését 
megtagadta, továbbá a megtagadás indokairól. 

Az Adatfelelős minden év január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságot (a hatóság által rendszeresített formanyomtatványon) az 
elutasított kérelmekről és az elutasítások indokairól. 

4.9. Adatigénylő jogorvoslati lehetősége 

Az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 
teljesítésre nyitva álló vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, 
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 
felülvizsgálata érdekében bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz.  

Az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a 
teljesítésre nyitva álló vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, 
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének 
felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.  



Az adatigénylő az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, 
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon 
belül indíthatja meg a pert az Adatfelelős ellen az Adatfelelős székhelye szerinti 
törvényszéken. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap: naih.hu) tett bejelentés 
esetén az adatigénylő a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat 
megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 
Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet 
megindítani.  

 


