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Adatkezelési Tájékoztató 

a nyelvvizsga-követelmény teljesítése nélküli oklevelek kiállításához kapcsolódó 

adatkezelésről 

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: 

Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web: 

https://lfze.hu/kapcsolat, a továbbiakban: Egyetem) mint adatkezelő mindent elkövet, hogy 

megfeleljen a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és  az ilyen  adatok  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében 

(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) 

foglalt rendelkezéseknek és a további kapcsolódó jogszabályi előírásoknak. 

 

Bármilyen adatkezeléssel összefüggő kérdés esetén az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez 

lehet fordulni (dr. Miklós Eszter, e-mail: miklos.eszter@zeneakademia.hu, 

adatkezeles@zeneakademia.hu), aki készséggel segít Önnek. 

 

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő 

intézkedésekről szóló 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. §-a 

alapján mentesül az oklevél kiadásának előfeltételeként előírt nyelvvizsga letételének 

kötelezettsége alól az, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett. 

 

Az Egyetem az oklevél megfelelő adatokkal történő kiállítása érdekében előzetes adategyeztetést 

végez, amellyel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtja: 
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I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: A Korm. rendelet 6. §-a alapján mentesül az oklevél kiadásának 
előfeltételeként előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól 
az, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett. 
 
Az Egyetem adategyeztetést végez annak érdekében, hogy az 
oklevél megfelelő adatokkal kerüljön kiállításra, valamint postai 
úton történő megküldés esetén a kérelmező jelenlegi/volt 
hallgató hitelt érdemlő azonosítása megtörténjen.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Egyetemre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez, továbbá közérdekű feladat végrehajtásához 
szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pont). 

Érintettek kategóriái: Azon jelenlegi/volt hallgatók, akik a Korm. rendelet 6. §-a alapján 
kérelmet nyújtanak be a nyelvvizsga-követelmény teljesítése 
nélküli oklevél kiállítása iránt.  

Személyes adatok 
kategóriái: 

A kérelmező (jelenlegi/volt hallgató): 
a) családi és utóneve (cél: kérelmező beazonosításához 

szükséges); 
b) születési családi és utóneve (cél: kérelmező 

beazonosításához szükséges); 
c) születési hely és idő (cél: kérelmező beazonosításához 

szükséges); 
d) anyja születési családi és utóneve (cél: kérelmező 

beazonosításához szükséges); 
e) személyazonosító okmány száma és érvényességi ideje 

(cél: amennyiben az Egyetem nyilvántartásai és a 
kérelmező által megadott adatok között eltérés 
mutatkozik, úgy szükséges a személyes adatok közhiteles 
alapnyilvántartásokban rögzített adatokkal történő 
összevetése); 

f) telefonszám (cél: kapcsolattartáshoz szükséges); 
g) e-mail cím (cél: kapcsolattartáshoz szükséges); 
h) ETR/Neptun kód (amennyiben volt); 
i) képzés adatai (cél: kérelmező által végzett képzés 

gyorsabb beazonosíthatósága): 
➢ képzés megnevezése; 
➢ képzési szint megnevezése; 
➢ jogviszony kezdete és vége. 

j) A 2006. előtt végzett kérelmező esetén az érettségiről 
készült elektronikus másolat, valamint az ahhoz tartozó 
adatlap (cél: Az oklevél kiállításához szükséges, hogy a 
kérelmező érettségi adatai is szerepeljenek a Neptun 
rendszerben1). 

                                                           
1 NEPTUN-rendszer: az Egyetem által működtetett nyilvántartó rendszer, amely rendelkezik hallgatói, oktatói és 
adminisztrátori felülettel, amelyet internetes felületen keresztül lehet elérni. Az Egyetem elektronikusan az 
elektronikus tanulmányi (NEPTUN) rendszerben tartja nyilván a hallgatók, doktorjelöltek személyes és 
tanulmányaikkal kapcsolatos adatait. 
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k) Amennyiben benyújtásra került, úgy a személyazonosító 
okmányról készült elektronikus másolat (cél: a kérelmező 
azonosítása, adategyeztetés pontosságának a biztosítása). 

Tárolás időtartama: Az Oktatási és Tanulmányi Osztály az oklevél kiállítására 
vonatkozó kérelmet az Egyetem Iratkezelési Szabályzatában 
meghatározott időtartamig tárolja. 
 
Amennyiben a személyazonosító okmányról készült elektronikus 
másolat benyújtásra került, úgy azokat az Oktatási és Tanulmányi 
Osztály kijelölt munkatársai az adategyeztetést követően 
haladéktalanul, vissza nem állítható módon törlik az Egyetem 
minden nyilvántartásából, informatikai rendszeréből.  
 
Amennyiben az érettségi bizonyítvány és az ahhoz tartozó adatlap 
benyújtásra került (2006. előtt végzett kérelmezők esetén), úgy 
azokat az Oktatási és Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársai az 
oklevél kiállítását követően haladéktalanul, vissza nem állítható 
módon törlik az Egyetem minden nyilvántartásából, informatikai 
rendszeréből.  

Címzettek: Kizárólag az Oktatási és Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársai. 

Köteles-e megadni a 
személyes adatot? 

A kérelmező az oklevél kiállítása iránti kérelem űrlapon megjelölt 
személyes adatok közül csak azokat köteles megadni, amelyeket 
az űrlapon az Egyetem kötelezően kitöltendő adatként jelöl meg. 

Történik-e automatizált 
döntéshozatal 

Nem. 

 

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

A kérelmező által benyújtott adatokhoz kizárólag az Oktatási és Tanulmányi Osztály kijelölt 

munkatársai férhetnek hozzá csak a munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben. 

Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kérelmezők személyes adatait 

védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

Az Egyetem minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy azon személyek, akik 

az oklevelek kiállításával kapcsolatos feladatokat látnak el, gondoskodjanak a kérelmezők 

személyes adatainak megfelelő védelméről. 

Az Egyetem mindent elkövet, hogy adatvédelmi incidens ne történhessen, ellenkező esetben a 

GDPR-ban, valamint belső szabályzataiban foglalt időn - legfeljebb 72 órán - belül reagál az 

incidensre és a megfelelő bejelentéseket is megteszi. 

Az Egyetem az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen teszteli. 
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III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

a) személyes adatokhoz való hozzáférés; 
b) személyes adatok helyesbítése; 
c) személyes adatok kezelésének korlátozása; 
d) adatkezelés korlátozásához való jog; 
d) személyes adatok törléséhez való jog. 

 
A fentiekben meghatározott bármely jog gyakorlása érdekében az Egyetem munkatársaihoz lehet 

fordulni, akik mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésre. 

Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu  

 

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:  

 1. Az Egyetem adatkezelésével összefüggő panasz esetén az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez 

lehet fordulni, aki kivizsgálja az adott eljárást.  

2. Személyes adattal történő visszaélés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz is lehet fordulni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu.). 

3. Jogellenes adatkezelés esetén az adatkezelő ellen bírósághoz lehet fordulni. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. 
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