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Adatvédelmi tájékoztató 
az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóival kapcsolatos adatkezeléséről 

 

Adatkezelő megnevezése 
 
Teljes név: Eszterházy Károly Egyetem  
Adatkezelő képviselői: Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és dr. Tresó Andrásné kancellár-helyettes 
E-mail cím: adatvedelem@uni-eszterhazy.hu    
Telefonszám: +36 36 / 520 400  
Honlapja: https://uni-eszterhazy.hu/   
Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.  
Postai címe: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.  
 

Jogszabályi háttér  
 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.);  

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  

 

A kezelt adatok köre  
 

Személyes adatok Az adatkezelés célja, az adattovábbítás feltételei 

a) felvétellel összefüggő adatok: 

aa) *  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) *  a felvételi eljárás adatai, a felvételi azonosító, 

af) *  a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat azonosító 

száma; 

b) *  a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: 

ba) *  a hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, 

születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási 

 
 Az adatkezelés célja: a 2011 évi CCIV. törvény a nemzeti 
felsőoktatásról 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. 
 
18. § (1) A felsőoktatási intézmény 

a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, 

b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, 

c) a képzés, kutatás megszervezéséhez, 

d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, 

dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, 

e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, 

f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való 

jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához, 

g) *  a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése céljából 
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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) *  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) *  a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje, 

bd) *  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) *  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; 

nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat 

tartja nyilván. 

Adattovábbítás:  a nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés 

célját és időtartamát, valamint a nyilvántartott adatok 

továbbításának feltételeit a 3. és 6. melléklet rögzíti. A nyilvántartott 

adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás 

céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára átadhatók. 

 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 
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c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok; 

d) a hallgató adóazonosító jele; 

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 

f) *  a hallgató által fizetett díjak és térítések - a 

kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, 

halasztás, mentesség - adatai; 

g) *  hallgatói támogatásban gyermekgondozást segítő 

ellátásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e 

támogatások adatai; 

h) *  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) *  a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére 
vonatkozó adatok  

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. 
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A felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és 

kezelt személyes és különleges adatok: 

a) *  a hallgatói jogviszonnyal összefüggő adatok: 

aa) *  a hallgató családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, 

állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési 

címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, 

ab) 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, 

ac) a jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének 

időpontja és módja, 

ad) *  a hallgató által folytatott képzés megnevezése, képzés 

költségviselési formája és munkarendje, megkezdett félévek, a 

hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzés befejezésének 

várható időpontja 

ae) a képzés során, illetve azt megelőzően igénybe vett 

támogatási idő, 

af) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje, 

ag) az előnyben részesítési követelmények teljesülésére 

vonatkozó adatok, 

ah) a fogyatékossággal élőket megillető különleges bánásmód 

elbírálásához szükséges adatok, 

ai) *  a hallgatói kompetenciamérésre, annak eredményére 

vonatkozó adatok, 

aj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, 

ak) a törzslap azonosító száma, 

al) *  a hallgató azonosító száma, adóazonosító jele, 

társadalombiztosító azonosító jele, a felvételi azonosító, 

 

Adattovábbítás: Az adatok továbbíthatók: 

a) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági 

végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy 

eldöntéséhez szükséges adat; 

b) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott 

feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; 

c) a Diákhitel Központnak a hallgatói hitelt igényelt személyekhez 

kapcsolódóan 

ca) az 1. a) pont aa), ab), ac) és ad) 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 -, 

cb) az 1. e) 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, 

cc) az 1. a) pont al) alpontja szerinti adatok - a 

társadalombiztosítási azonosító jel, az adóazonosító jel, a felvételi 

azonosító, a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat azonosító 

száma kivételével - az ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz és a 

velük kapcsolatos ügyintézéshez a hitelszerződésből eredő jogok 

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából, 

cd) az 1. b) pont ba) és bb) alpontjai szerinti adatok - az oklevél, 

bizonyítvány aláíróinak neve kivételével -, 

ce) az 1. a) pont am) alpontjából az abszolutóriumra és a 

záróvizsgára (doktori védésre) vonatkozó adatok, 

cf) az 1. a) pont ap) alpontjában szereplő kétféle kreditszám 

összege a hallgatói hiteltartozások várható visszafizetésével 

kapcsolatos kockázatelemzéshez és a kockázati mérték szerinti 

ügyfélkezeléshez; 

d) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének 

nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre, a hallgatói 
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am) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a 

záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára, a korábban 

megszerzett oklevélre vonatkozó adatok, 

an) a kiadott okiratok tartalmára és azonosítására vonatkozó 

adatok, 

ao) a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára 

vonatkozó adatok, 

ap) a képzés során megszerzett, illetve elismert kreditek száma, 

aq) *  kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium megnevezése, 

az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye, 

ar) *  diákotthoni elhelyezés esetén a diákotthon megnevezése 

és OM-azonosítója, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye, 

b) a kiadott oklevél, bizonyítvány adatai, 

ba) az igazolt szakképzettség, szakképesítés megnevezése, 

bb) az oklevél, bizonyítvány kelte, aláíróinak neve, 

bc) az oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló nyomtatvány 

sorszáma, 

bd) a hallgató törzskönyvi száma, 

be) az oklevél, bizonyítvány egyéb adatai, 

bj) oklevélmelléklet adatai; 

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok; 

d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok; 

e) *  a hallgató által fizetett díjak és térítések adatai; 

f) *  hallgatói támogatásban, gyermekgondozást segítő 

ellátásban, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e 

támogatások adatai; 

g) *  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; 

h) *  a hallgató részére nyújtott pénzbeli juttatások adatai. 

 Felvételi személyi törzs 

a) felvétellel összefüggő adatok: 

jogviszonyra, az oklevélre, a hallgató értesítési adataira 

(telefonszám, elektronikus levélcím) vonatkozó adatok, valamint az 

1. pont al) alpontban meghatározott adatok; 

e) a társadalombiztosítási hatóságnak a társadalombiztosítási 

ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok; 

f) *  a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező és vele 

hallgatói jogviszonyban álló személyre vonatkozó valamennyi adat; 

g) a felsőoktatási intézménynek a hozzá felvételre, átvételre 

került személyekre vonatkozó valamennyi adat; 

h) a köznevelési információs rendszer felé a tanulói jogviszonnyal 

rendelkező személyekre vonatkozó valamennyi adat; 

i) a miniszter által vezetett minisztériumnak a statisztikai célú 

adatszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, 
a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy 
eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálatnak az 
Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges 
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aa) *  a jelentkező családi és utóneve, születési családi és 

utóneve, anyja születési családi és utóneve, születési helye és ideje, 

neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, értesítési 

címe, oktatási azonosítója; 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) a felvételi eljárás adatai, 

af) *  a jelentkező központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartási (a 

továbbiakban: KÜNY) kapcsolati kódja. 

2. A vallási, világnézeti elkötelezettségre, annak igazolására 

mint jelentkezési feltételre vonatkozó személyes adatot nem lehet 

nyilvántartani. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható 

nyilván. 
 
 

 
 
  

valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá jelentkező 
személyre vonatkozó valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek 
a hozzá felvett személyekre vonatkozó valamennyi adat; a 
köznevelés információs rendszere, továbbá a nyelvvizsgák 
nyelvvizsga-anyakönyvei nyilvántartásának adatkezelője részére a 
felvételi kérelmek elbírálásához szükséges valamennyi adat; a 
magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért 
felelős szerv részére a jelentkező oktatási azonosítója, KÜNY 
kapcsolati kódja 

 
 

Az adatkezelés jogalapja  
Az adatkezelés jogalapja A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3.sz. melléklete.  
 

Az adatkezelés időtartama 
 
Az Nftv. alapján a  hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig. 

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokhoz való hozzáférés  
Az Ön által megadott személyes adatokat az Eszterházy Károly Egyetem munkatársai kezelik, kizárólag a 
feladataik ellátása során. Az Egyetem nem adja át az Ön személyes adatait harmadik félnek, kizárólag 
jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettségének tesz eleget. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag 
statisztikai célra hasznosítja.  
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv#lbj721idd39f
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv#lbj722idd39f
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Adatbiztonsági intézkedések 
Az Egyetem az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan és papíralapon gyűjti. Az Adatkezelő az 
Önként megadott adatokat az Egyetem által üzemeltett szervereken tárolja. Az Egyetem az adatok tárolásához 
más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.  
Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a 
jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  
 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai  
Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:  

 előzetes tájékozódáshoz való jog, 

 hozzáféréshez való jog 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez illetve korlátozáshoz való jog.  
 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet az Egyetemtől a 
következőkről:  

 mely személyes adatait, 

 milyen jogalapon, 

 milyen adatkezelési céllal,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli.  

Az Ön kérésének az Egyetem 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A 

hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a feliratkozáskor megadott, vagy az Egyetem 

nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.  

Helyesbítéshez való jog  
Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek 
keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve vagy más személyes adata. A kérelemben 
mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást 
a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.  

 

Törléshez és korlátozáshoz való jog  
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy az Egyetem részére megadott, az Ön önkéntes 
hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait töröljük vagy korlátozzuk. Az Ön kérését annak beérkezésétől 
számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük. Amennyiben a 
személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségünk, az adatai törléséhez való jog nem illeti meg. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek  
Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az adatkezelőhöz, igyekszünk az 
esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása 
vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetősége:  
 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: +361 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez. 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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