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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásáért felelős 
szervnél nyilvántartott személyes adatok kezeléséről 

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásáért felelős szervnél 
nyilvántartott és kezelt személyes adatok tekintetében az Európai Parlament és 
a Tanács 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 2016/679 Rendeletének (a 
továbbiakban: GDPR) 12. és 14. cikke, továbbá az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 16. § szerinti tájékoztatás. 

Az adatkezelés célja: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Onytv.) 1. § (1) bekezdése alapján a nyelvvizsgáztatással 
kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintű 
tervezéshez, a nyelvvizsgáztatásban részt vevők jogainak gyakorlásához és 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok központi nyilvántartásban 
történő kezelése.  

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az 
adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; az adatkezelés jogalapja 
az Onytv. 4. § (1) bekezdés h) pontja és (6) bekezdése h) pontja, illetve az Onytv. 
6. melléklete.  

Az adatkezelésre jogosult személye: Oktatási Hivatal az Oktatási Hivatalról 
szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § j) pont és 20. § d) pontja alapján. 

Az érintettek és a kezelt adatok köre:  

 Az adatkezelésben érintettek köre: nyelvvizsgázók, akkreditált 
vizsgaközpontok és vizsgahelyek, akkreditált vizsgáztatók 

 A kezelt adatok köre az Onytv. 6. melléklete alapján: 

A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása közhiteles 
nyilvántartásként - ide nem értve a vizsgázó oktatási azonosítóját - 2000. 
január 1-je óta az alábbi személyes adatokat tartalmazza:  

a) a vizsgázó személy oktatási azonosító száma; 

b) a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatok: 

ba) a vizsgaközpont megnevezése, 

bb) a vizsgahely megnevezése, 

bc) a vizsgaidőszak megjelölése, 

bd) a vizsga neve, nyelve, fajtája, szintje, típusa és formátuma, 
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be) a vizsga helye, ideje, 

bf) a vizsgáztató és a feladatjavító családi és utóneve, 

bg) a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen), 

bh) a vizsgarészenként elért pontok, 

bi) a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve; 

c) a bizonyítványra vonatkozó adatok: 

ca) a bizonyítvány száma, 

cb) a bizonyítvány státusza: beterjesztés, jóváhagyás, a nyomdába és a 
nyomdából érkezés időpontja, 

cc) a bizonyítvány kiállításának dátuma. 

d) az anyakönyv alábbi adatai: 

da) a nyelvvizsga-bizonyítvány anyakönyvi száma, 

db) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő családi és utóneve, 

dc) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési családi és neve, 

dd) a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő születési helye és ideje, 

de) a vizsgázó anyjának - a vizsgázó nyelvvizsga-anyakönyvén szereplő - 
születési családi és utóneve 

Az adatok forrása:  

Az Onytv. 6. § (6) bekezdése alapján az Onytv. 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti 
nyilvántartás részére az államilag elismert nyelvvizsgaközpont szolgáltatja a 
vizsgázó 6. melléklet a) és d) pontjában meghatározott adatait.  

A nyelvvizsgaközpontok az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 
nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló 
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. § (4) értelmében kötelesek minden 
nyelvvizsgaeseményről a vizsga időpontja előtt legalább 10 nappal elektronikus 
anyakönyvet kiállítani, és ezt az Oktatási Hivatal nyilvántartásába feltölteni. Az 
elektronikus anyakönyvet a vizsga időpontjától számított 90 napon belül le kell 
zárni.  

Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések: 

Az Onytv. 4. § (5) bekezdésének megfelelően az oktatási nyilvántartás egyes 
szakrendszere, alrendszere személyes adatai célhoz kötötten egymás között 
átadhatók. 
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A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásában kezelt adatokhoz 
történő hozzáférésre, illetve a nyilvántartásban tárolt adatok továbbítására 
vonatkozó szabályokat az Onytv. 7. § (31)-(34) bekezdése tartalmazza. 

Az adatkezelés időtartama: az Onytv. 3/B. § alapján törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási 
nyilvántartásban szereplő személy adatait az oktatási nyilvántartásba történő 
legelső bejegyzést követő nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy 
esetén a halál tényének az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv 
tudomására jutásától számított ötödik év utolsó napjával törli. 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: 

Az Oktatási Hivatal az általa nyilvántartott személyes adatok adatkezelése során 
biztosítja a GDPR-ban, valamint az Infotv.-ben meghatározott alapelvek, 
továbbá az érintettek jogainak érvényesülését. 

Az érintett az Oktatási Hivatalnál nyilvántartott saját adataihoz jogosult 
hozzáférni, valamint kérheti a nyilvántartott adatainak helyesbítését, az adatok 
korlátozását, tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Az adatokhoz való hozzáférés, 
illetve az adatok helyesbítése minden esetben ingyenes.  

Az Oktatási Hivatalnál nyilvántartott adat helyesbítésére erre irányuló kérelem 
benyújtásával – személyazonosítást követően – van lehetőség. A kérelem 
személyesen terjeszthető elő előzetesen egyeztetett időpontban az alábbi 
címen, illetve e-mailen: 

Adatkezelő: Oktatási Hivatal 

Szervezeti egység neve: Köznevelési Akkreditációs és Nyelvvizsgáztatási 
Akkreditációs Osztály 

Szervezeti egység vezetője: Kissné Adorján Júlia 

Szervezeti egység címe: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Szervezeti egység honlapja: www.nyak.oh.gov.hu 

Szervezeti egység e-mail címe: info.nyak@oh.gov.hu 

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; 1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Adatvédelem: Az Oktatási Hivatal gondoskodik az általa nyilvántartott és kezelt 
személyes és különleges 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 
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intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi 
előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az Oktatási Hivatal az által kezelt 
adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelm incidensek 
tekintetében minden esetben a GDPR. és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt 
tartva jár el. 

Az Oktatási Hivatal hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata, 
valamint általános adatkezelési tájékoztatója ezen a linken tekinthetők meg. 
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