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Tisztelt […] !
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)
2021. december 27-én érkezett bejelentésében azt kifogásolta, hogy az Oktatási Hivatalhoz
(a továbbiakban: OH) 2021. november 9-én benyújtott közérdekű adatigénylésének
teljesítését az OH megtagadta. Adatigénylésében azt szerette volna megtudni, hogy
- a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és szakképzettséget
biztosító képzést megkezdő hallgatók száma mennyi volt a 2020/2021-es, illetve a
2021/2022-es nevelési évre/tanévre vonatkozóan, valamint
- a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és szakképzettséget
biztosító képzést sikeresen befejező hallgatók száma mennyi volt a 2020/2021-es,
illetve a 2021/2022-es nevelési évre/tanévre vonatkozóan.
Az OH az adatigénylést elutasító válaszlevelében az elutasítás indokaként az
Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatára hivatkozott, amely kimondta, hogy az
adatkezelő – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles adatgyűjtésre,
illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor
előállítására.
Tekintettel arra, hogy az Ön által igényelt adatok nyilvános közérdekű adatok, amelyeket Ön
2019. júliusában a 2010-2019-ig terjedő időszak vonatkozásában 9 évre visszamenőleg meg
is kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától, valamint arra, hogy a hivatkozott AB
határozat nem alkalmazható elutasítási indokként, mert az adatokat nem a jelentkezési lapok
és a diplomák egyesével történő fizikai felkutatásával lehet előállítani és kiadni az
adatkérőnek, az adatok elektronikusan rendelkezésre állnak, és egyszerű informatikai
művelettel előállíthatóak, a Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38.§ (3)
bekezdés a) pontja alapján vizsgálatot indított, és 2022. január 11-én kelt leveleiben
megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát (a továbbiakban: EMMI), az OH-t,
valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (a továbbiakban: ITM), hogy
folytassanak le vizsgálatot a megismerni kívánt közérdekű adatok holléte vonatkozásában.
Az EMMI 2022. február 7-én érkezett válaszlevelében arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy a
kért adatok tekintetében az Oktatási Hivatal rendelkezik feladat- és hatáskörrel, tárcájuk a
kért adatokkal nem bír.
Az OH elnöke, Brassói Sándor a Hatósághoz 2022. január 27-én érkezett válaszlevelében
arra hivatkozott, hogy az OH nem kezel olyan nyilvántartást, amely a pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges végzettséget és szakképzettséget biztosító képzéseket tartalmazza.
Tájékoztatta továbbá a Hatóságot arról, hogy számtalan olyan képzés létezik, amelyek
sikeres elvégzése esetén a pedagógus munkakör betölthető, azonban azokról az OH nem
vezet nyilvántartást. Előadta, hogy az OH a bejelentő által kért adatokat jelentős munkaerő-
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ráfordítás alapján sem tudja előállítani, ezért az adatok kiadásával kapcsolatos álláspontját
nem változtatja meg.
Az ITM 2022. február 22-én érkezett válaszlevelében az alábbiakról tájékoztatta a
Hatóságot:
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. melléklete határozza meg a
felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) személyes adatokat kezelő
alrendszereit. Ez alapján a hallgatói személyi törzs tartalmazza – többek között – a hallgató
által folytatott képzés megnevezését, a képzés kezdő dátumát, megkezdésének módját, a
képzés költségviselési formáját és munkarendjét, megkezdett féléveket, a képzés
befejezésének dátumát és indokát.
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § d) pontja szerint a
Kormány az Oktatási Hivatalt jelöli ki a FIR működéséért felelős szervnek.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontja kimondja,
hogy a FIR működésével összefüggésben, az Oktatási Hivatal a hatósági feladataihoz
kapcsolódóan biztosítja a FIR-ben kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
nyilvánosságát.
A fentiek alapján tehát a kért adatok a FIR-ből szűrhetők le, a FIR működésért az Oktatási
Hivatal felelős, amely biztosítja a FIR-ben kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
nyilvánosságát.
A Hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a megismerni kívánt nyilvános közérdekű
adatok az Oktatási Hivatal kezelésében vannak, az adatok elektronikusan rendelkezésre
állnak, és egyszerű informatikai művelettel előállíthatóak. Ön kizárólag az Oktatási Hivatal
által kezelt adatok kiadását kérte, ezért jelen ügy kapcsán sem új, minőségileg más adat
előállításáról nincsen szó, sem jelentős munkaerő-ráfordítás nem merül fel.
A fentiek alapján a Hatóság az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján 2022. február 28-án kelt
levelében felszólította az Oktatási Hivatalt, hogy az Ön részére haladéktalanul küldje meg a
FIR-ben kezelt, megismerni kívánt nyilvános közérdekű adatokat közérthető formában, az
Ön által kívánt formában, illetve módon.
A Hatóság tájékoztatta az Oktatási Hivatalt, hogy az Infotv. 56. § (2) bekezdése alapján
haladéktalanul köteles a felszólításban megjelölt intézkedéseket megtenni, és azokról a
felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatni a Hatóságot. A
tájékoztatáshoz a Hatóság kérte mellékelni az adatigénylés teljesítését igazoló
dokumentumokat is.
A Hatóság tájékoztatása kiterjedt továbbá arra is, hogy az Infotv. 58. § (1) bekezdése
alapján, ha az 56. § szerinti felszólítás alapján a jogsérelem orvoslására nem kerül sor, a
Hatóság az ügyben az 59. §-ban foglaltak szerint jelentést készíthet. A Hatóság jelentése
nyilvános.
A Hatósághoz 2022. március 11-én érkezett meg Brassói Sándornak, az OH elnökének
válaszlevele, amelyben arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy az Ön számára a Hatósághoz
érkezett levéllel egyidejűleg megküldte az Ön által kért és az Oktatási Hivatalban 2022.
március 11-én rendelkezésre álló adatokat.

A fentiek alapján a Hatóság a vizsgálatot az Infotv. 53. § (5) b) pontja alapján megszünteti,
mivel a vizsgálat folytatására okot adó körülmény az adatigénylés teljesítése miatt már nem
áll fenn.
Tájékoztatom továbbá, hogy 2020. december 1-én Magyarországon is életbe lépett a
Tromsø-i Egyezmény, az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való
hozzáférésről szóló egyezménye. A Hatóság a törvénnyel kihirdetett egyezmény 5.
cikkelyének alkalmazásáról szóló ajánlást bocsátott ki 2022. február 28-án az igényelt
közérdekű adatot ténylegesen kezelő szervezetre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről:
Ajánlás az igényelt közérdekű adatot ténylegesen kezelő szervezetre vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségről - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(naih.hu)
A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő
kérdéseivel forduljon a Hatósághoz továbbra is bizalommal.
Budapest, 2022. március 25.
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