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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási szaknyelvi vizsgaközpont nyelvvizsgára jelentkezői és 
vizsgázói és vizsgáztatói, egyéb közreműködői részére 

 

1. Adatkezelő megnevezése  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
telefonszám: +36 1 432 9000,  
e-mail cím: nke@uni-nke.hu;  
honlap elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/.  
Képviseli Dr. Koltay András rektor  

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége  

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselője:  
Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, egyetemi adjunktus 
Közvetlen elérhetőségei: adatvedelem@uni-nke.hu 
Telefonszáma: +36 30 3690834 
 

3. Tájékoztatás a jelentkezéssel, a nyelvvizsga lefolytatásával és a jogorvoslatokkal kapcsolatos 
adatkezelésről 

 

 
Érintettek köre 

 
Adatkezelés célja 

 
Jogalap 

Az adatszolgáltatás 
elmaradásának következménye 

 
Nyelvvizsgára 
jelentkezők 

 
A közigazgatási szaknyelvi 
vizsgaközpont nyelvvizsgára történő 
jelentkezés 

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bekezdés 
e) pont. 

 
A nyelvvizsgára való jelentkezés 
érvénytelen 

 
Vizsgázó 

 
A nyelvvizsgán való részvételhez 
szükséges a személyazonosság 
igazolása. A vizsgázó személyének 
azonosítása a személyazonosságot 
igazoló okmánnyal történik (érvényes 
személyi igazolvány, érvényes útlevél 
vagy érvényes új típusú kártyás vezetői 
engedély). 
 
A vizsgázók azonosító alapján 
kerülnek a vizsgaterem bejárati ajtaján 
kifüggesztésre, annak érdekében, hogy 
mindenki a megfelelő teremben tudja 
megkezdni a vizsgát. A vizsga 
megkezdése előtt jelenlétük 
igazolására – a személyazonoság 
ellenőrzését követően – aláírják a 
jelenléti ívet.  
 

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bekezdés 
e) pont  
 
 

 
Azonosítás hiányában és a jelenléti ív 
aláírása nélkül nem lehet megkezdeni 
a nyelvvizsgát 
 

mailto:nke@uni-nke.hu
https://www.uni-nke.hu/
mailto:adatvedelem@uni-nke.hu
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3.1. Az Egyetem területére történő belépéssel összefüggő adatkezelés 
 

A kezelt adatok köre Adatkezelés célja Jogalap 

 
A vizsgázók részére generált egyedi 
azonosító szám alapján, a vizsga 
eredményét kérdezhetik le a 
www.kszv.uni-nke.hu honlapon. 
 

 
Egyedi azonosító nélkül nem 
ismerhető meg a nyelvvizsga 
eredménye 

 
Vizsgázó, 
vizsgáztató 

 
A beszédkészség vizsgarészről 
hangfelvétel készül, amelyen a 
vizsgáztató kérdései is felvételre 
kerülnek, a vizsgán elhangzottak 
igazolása céljából 

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bek. e) 
pont 

 
A hangfelvétel elkészítése nélkül nem 
teljesíthető a beszédkészség 
vizsgarész 

 
Vizsgázó,  
központvezető 

 
Nyelvvizsga bizonyítvány 
kibocsájtásának formai feltétele, hogy 
a szükséges személyes adatok 
szerepeljenek az oklevélben. 

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bek. e) 
pont 

 
A szükséges személyes adatok nélkül 
nem állítható ki a nyelvvizsga 
bizonyítvány 

 
Vizsgázó, 
vizsgáztató, 
jegyzőkönyv-
vezető, egyéb 
igazoló személy, 
teremőr 

 
A vizsgázó által kitöltött írásbeli 
vizsgalap, a vizsga megkezdése előtt 
készült jegyzőkönyv valamint a kizárás 
tényéről és indoklásáról szóló 
jegyzőkönyvben a vizsgán történek 
utólagos igazolásra szolgálnak. 
 

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bekezdés 
e) pont. 

 
A jegyzőkönyv felvétele szükséges 
annak igazolására, hogy a nyelvvizsga 
megkezdése előtt közvetlenül minden 
cselekmény szabályszerűen történt, 
felvétele nélkül nem kezdhető meg a 
nyelvvizsga. Amennyiben a 
jegyzőkönyv kizárás, vagy 
szabályszegésből fakadóan kerül 
felvételre és az érintett nem írja alá, 
abban az esetben két tanú aláírásával 
bizonyítja a jegyzőkönyv felvételének 
alapjául szolgáló cselekményt. 

 
Fogyatékkal élő 
személy,  
igazolást 
kibocsájtó 
személy neve 

 
A fogyatékkal élő vizsgázónak egyedi 
kérelmet és érvényes szakértői 
igazolást a vizsga napján eredeti 
formában kell bemutatnia. A 
fogyatékkal élő vizsgázó jogosult 
előzetesen tájékoztatni a 
Vizsgaközpont vezetőjét a 
fogyatékosságáról, amelynek célja, 
hogy a Vizsgaközpont a törvény által 
előírtak alapján a fogyatékosságának 
megfelelő körülményeket biztosítani 
tudja. 
 
 

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bek. e) 
pont a 9. 
cikk f) 
pont 
alapján 

 
Az igazolások bemutatása nélkül nem 
tudja a vizsgázó megkezdeni a 
vizsgát. Az előzetes tájékoztatás 
nélkül a Vizsgaközpont nem tudja 
biztosítani a fogyatékkal élők számára 
a vizsga letételéhez szükséges 
feltételeket.  

 
Igazolási kérelmet 
benyújtó vizsgázó, 
igazolást 
kibocsájtó 
személy neve 

 
A vizsgáról való távolmaradás, illetve a 
vizsga halasztására való jogosultság 
igazolására szolgáló orvosi igazolás 

 
Nem kérheti a vizsga halasztását.  

 
Az a természetes 
személy, aki a 
vizsgázó nevében 
és javára fizeti be a 
vizsgadíjat 

 
A közigazgatási szaknyelvi 
vizsgaközpont nyelvvizsgára történő 
jelentkezési díj befizetése  

 
GDPR 6. 
cikk (1) 
bek. c) 
pont 

 
Az utaláshoz szükséges személyes 
adatok megadása nélkül nem lehet 
befizetni a vizsgadíjat 



  
 

Oldal 3 / 4 
 

 

 
Biztonsági kamerafelvétel 

Az Egyetem az emberi élet, a testi épség, 
a személyi szabadság védelme, a veszélyes 
anyagok őrzése, az épületüzemeltetés és a 
kommunikáció szempontjából kritikus 
infrastruktúra védelme érdekében, illetve 
vagyonvédelem céljából elektronikus 
megfigyelő rendszert alkalmaz. A 
rendszer felvételeket készít és tárol. 
 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
alapján, az Egyetem jogos érdeke 

 

4. A személyes adatok címzettjei 

     - A személyes adatokat az Adatkezelő azon foglalkoztatottjai (ide értendő az eseti megbízási szerződéssel 
foglalkoztatott személy is) kezelheti, aki a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásának előkészítésében, 
végrehajtásába, tárolásában részt vesz; 

- Oktatási Hivatal (cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19., telefon: (36-1) 
374-2100, email cím: info@oh.gov.hu, honlap: www.oktatas.hu) továbbá; 

- A jogszabályban meghatározott azon szervek, melyeket jogszabály ellenőrzésre, nyilvántartás vezetésére, illetve 
hatósági bizonyítvány kiállítására feljogosít. 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

A vizsgajelentkezések megőrzési ideje: 3 év; 

Az értékelt dolgozatok a vizsgától számított 3 év; 

Az igazolási kérelmek – távolmaradásról, fogyaték megállapításáról: jogorvoslati idő leteltével; 

Írásbeli vizsgalapok, jegyzőkönyvek megőrzési ideje: 3 év; 

Átvételre nem került bizonyítványok: 1 év; 

Számla, bizonylat őrzési ideje: 8 év; 

Adóazonosító jel: azonosítási folyamat végén törlésre kerülnek. 

6. Az adatok védelme 

Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek 
számára ne legyenek hozzáférhetőek, jelszavas védelem működik.  

Az Egyetem rendelkezik a személyes és közérdekű adatok védelméről, biztonságáról szóló szabályzattal. Az 
Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzattal is rendelkezik. 

7. Automatizált adatkezelés (beleértve a profilalkotást) 

Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal az Egyetemen nem történik.  

8. Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás 

    Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik. 

9. Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a GDPR-ban biztosított jogaival, melyet az 1. és 2. pontban 
meghatározott elérhetőségeken bármikor megtehet. 

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó  

- személyes adatokhoz való hozzáférést (az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz 
hozzáférést kapjon) (GDPR 15. cikk), 

http://www.oktatas.hu/
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- személyes adatokhoz való helyesbítést (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését) (GDPR 16. cikk), 

- személyes adatok törlését (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által 
előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető) (GDPR 17. cikk), 

- személyes adatok kezelésének korlátozását (az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza 
az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül) (GDPR 18. cikk), 

- személyes adatok adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti (az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat 
a rendelkezésére bocsátotta, a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén) (GDPR 20. cikk), 

- tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen (az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; jogszabály által előírt adatkezelés esetén tiltakozási 
kérelem nem teljesíthető) (GDPR 21. cikk). 

A kérelmet az adatkezelő postacímére vagy az adatvedelem@uni-nke.hu e-mail címére kell benyújtani. Az 
adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatást 
ad (ez a határidő a kérelem bonyolultságára tekintettel további 2 hónappal meghosszabbítható). Továbbá 
jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, 
elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhat. 

 

 

Kelt, …….. 

 

 

      Adatkezelő szervezeti egység vezetőjének aláírása 

 

 

        DPO aláírása 


