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A digitális távoktatás adatvédelmi és adatbiztonsági vonatkozásai, szabályai 
 

Ezen dokumentum célja:  

Az adatkezelés és adattovábbítás mindenben feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

Ez a dokumentum kizárólag a Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő 

Iskola jellegéből adódó egyedi szabályozást tartalmazza. 

Adatkezelő  Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskola 

Adatkezelés helye Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskola  

3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 

Adatkezelő képviselője  Lénárt György Lászlóné igazgató 

Székhely  3529 Miskolc, Áfonyás u. 18/A. 

E-mail cím  titkarsag@martinjanos.hu 

Telefonszám  46/562 200 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az iskola minden dolgozójára, aki az adatkezelésben és 

továbbításban közreműködik a digitális oktatás során, továbbá kiterjed az intézmény tanulóira 

és a tanulók gondviselőire. Azok az adatkezelési eljárásokra nem tér ki, amelyeket az intézmény 

adatvédelmi szabályzata tartalmaz.  

Jogszabályi háttér 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

- 2011. évi CXII. törvény 

- Tájékoztató a digitális távoktatás adatvédelmi és adatbiztonsági vonatkozásairól 

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)  

mailto:titkarsag@martinjanos.hu
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Adatbiztonsági intézkedések digitális távoktatás esetén 

 

Munkahelyi e-mail cím létrehozása pedagógusok részére 

Adatkezelés 
célja 

Munkahelyi e-mail cím kötelező alkalmazása, hogy személyes 
adatokhoz harmadik fél ne férjen hozzá, ill. hogy a tanítási-
tanulási folyamat nyomon követhető legyen a nem az oktatási 
keretrendszerben (KRÉTA, Google Classroom) zajló 
kommunikáció esetén is. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok köre 

Személyi adatok: név, születési hely, idő, iskolai végzettség Tanítási-

tanulási folyamat dokumentációi, pl. fényképek, videók, fájlok, 
számonkérések eredményei, vizsgaeredmények.  

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 

felelős 

rendszergazda  

pedagógus, 
digitális munkacsoport 

Határidő Digitális oktatás elrendelése során 

Ellenőrzi adattisztviselő,  

vezetőség 

 

Egységes e-mail cím létrehozása tanulók részére 

Adatkezelés 
célja 

Egységes e-mail címek létrehozása (az oktatási intézmény címe – 

domain neve alatt) a diákok részére, hogy személyes adatokhoz 

harmadik fél ne férjen hozzá, ill. hogy a digitális távoktatás során 
a diákok, szülők ne a saját magán levelezési fiókjukat használják. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok köre 

Személyi adatok: név, születési hely, idő, iskolai végzettség Tanítási-
tanulási folyamat dokumentációi, pl. fényképek, videók, fájlok, 
számonkérések eredményei, vizsgaeredmények. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 

felelős 

pedagógus 

rendszergazda  

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi adattisztviselő,  

vezetőség 
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Technikai feltételek biztosítása 

 

Az iskolai rendszerek távoli elérésének biztosítása (pedagógusok) 

Adatkezelés 
célja 

Az iskolai rendszerek biztonságos távoli elérésének és technikai 
feltételeinek biztosítása a pedagógus számára. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

Az iskola által biztosított (biztonságos) platformokon, 

rendszereken (Kréta napló, Google Classroom, iskolai email 

címek) kezelt adatok köre. (Személyi adatok: név, születési hely, 
idő, iskolai végzettség Tanítási-tanulási folyamat dokumentációi, 
pl. fényképek, videók, fájlok, számonkérések eredményei, 
vizsgaeredmények) 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó 

/felelős 

pedagógus 

rendszergazda 

Határidő digitális oktatás elrendelése esetén illetve folyamatosan 

Ellenőrzi adatkezelő/ adattisztviselő 

digitális munkacsoport 
 

Az iskolai rendszerek távoli elérésének biztosítása (tanulók, gondviselők) 

Adatkezelés 
célja 

Az iskolai rendszerek biztonságos távoli elérése és technikai feltételei 
biztosítva legyenek a tanulók és gondviselők számára 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

Az iskola által biztosított (biztonságos) platformokon, 

rendszereken (Kréta napló, Google Classroom, iskolai email 
címek) kezelt adatok. (Személyi adatok: név, születési hely, idő, 
iskolai végzettség Tanítási-tanulási folyamat dokumentációi, pl. 
fényképek, videók, fájlok, számonkérések eredményei, 
vizsgaeredmények) 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 

felelős 

pedagógus 

rendszergazda 

Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi 
adattisztviselő 

digitális munkacsoport 
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Az intézmény által biztosított digitális eszközök biztonságos használata 

Adatkezelés 
célja 

A pedagógus számára rendelkezésre bocsátott digitális eszközök 
biztonságos használatának és az adatbiztonsági intézkedések 
alkalmazásának nyomon követése. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

személyes adatok, jogtiszta szoftverek, víruskeresők, vírusirtók, 
A tanítás-tanulás folyamatában keletkezett összes kód, jelszó. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 

Határidő digitális oktatás elrendelése esetén illetve folyamatosan 

Ellenőrzi adatkezelő/ adattisztviselő 

rendszergazda 

 

A pedagógus saját digitális eszközeinek biztonságos használata 

Adatkezelés 
célja 

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseknek és a pedagógus saját 
digitális eszköze biztonságos használatának a nyomon követése. 
(Megjegyzés: A pedagógus saját eszközén is az oktatási intézmény 
felelőssége keretében végzi az oktatási feladataihoz szükséges 
adatkezelési műveleteket.) 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

személyes adatok, jogtiszta szoftverek, víruskeresők, vírusirtók, 
A tanítás-tanulás folyamatában keletkezett összes kód, jelszó. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén illetve folyamatosan 

Ellenőrzi adattisztviselő 

rendszergazda 
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Fényképek, videók diákok általi megosztása 

Adatkezelés 
célja 

Fényképek, videók, egyéb fájlok megosztása az intézmény által 
javasolt platformok (Kréta rendszer, Google Classroom, az intézmény 
által létrehozott munkahelyi email cím /pedagógusok számára/, ill. az 

oktatási intézmény címe – domain neve alatti email cím /diákok 
számára/ keretében belül valósuljon meg.  

(Tilos a diákok, ill. szülői felügyeletet gyakorló személy által 
megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolása. Ha az 

adatok megosztása fenti módokon nem valósítható meg, úgy csak 

technikai védelemmel ellátott (jelszóval védett, vagy fájl szintű 
titkosítással rendelkező – hardvertitkosított) adathordozók használata 
lehetséges – a gyermekek adatait érintő adatvédelmi incidensek 
megelőzése érdekében.) 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

A tanítási-tanulási folyamat során keletkezett-készített 
fényképek, videók, egyéb fájlok 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus,  

digitális munkacsoport 

Határidő digitális oktatás elrendelése esetén illetve folyamatosan 

Ellenőrzi 
adattisztviselő,  
rendszergazda,  

vezetőség 

 

 

Fényképek, videók pedagógusok általi megosztása 

Adatkezelés 
célja 

Fényképek, videók, egyéb fájlok megosztása az intézmény által 
javasolt platformok (Kréta rendszer, Google Classroom, az intézmény 
által létrehozott munkahelyi email cím /pedagógusok számára/, ill. az 
oktatási intézmény címe – domain neve alatti email cím /diákok 
számára/ keretében belül valósuljon meg.  
(Tilos a pedagógusok által megküldött/feltöltött videók adathordozóra 
történő kimásolása. Ha az adatok megosztása fenti módokon nem 
valósítható meg, úgy csak technikai védelemmel ellátott (jelszóval 
védett, vagy fájl szintű titkosítással rendelkező – hardvertitkosított) 
adathordozók használata lehetséges – a pedagógusok/gyermekek 
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adatai érintő adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében.)  
Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

A tanítási-tanulási folyamat során keletkezett-készített 
fényképek, videók, egyéb fájlok 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 

Határidő digitális oktatás elrendelése esetén illetve folyamatosan 

Ellenőrzi 
adattisztviselő, 
rendszergazda, 

vezetőség 

 

 

A projektmunkák, gyakorlati feladatok megvalósításának, számonkérésének 
tartalma (folyamat fotók, videók) és eredményei 

Adatkezelés 
célja 

A diákok a gyakorlati órán kapott projektfeladat elvégzését 
biztonságos módon igazolják videófelvétel megküldése útján a 

pedagógus felé. Javasolt a Kréta rendszer vagy a Google Classroom, 

de indokolt esetben olyan platformok vagy erre a célra szolgáló 
alkalmazások is használhatók (pl. korlátozott ideig feltöltött link), ahol 

pedagógusok, oktatók a szükséges ideig férhetnek hozzá a videóhoz. A 

hozzáférés ideje 1-8 nap lehet feladattól függően, ezután a link 
törlődik. 
A tanulók a projektfeladat megvalósítása során meghatározott 
időközönként kontakt napok alkalmával is beszámolhatnak a 

projektfeladatban végzett munkájukról, illetve bemutathatják a 

projektproduktumot. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

Fázisfotók, videók a projektmunka, gyakorlati munka 
folyamatáról, produktumok 

A fotón, ill. videón lehetőség szerint csak a munkafolyamat 
látszódjon, nem releváns részletek (háttér, bútorzat stb. ne). 

Adatkezelés 
időtartama 

Az online /hibrid/ oktatás teljes időtartama 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 

Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi rendszergazda,  

adattisztviselő, vezetőség 
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Az írásbeli számonkérések tartalma, eredményei  
(beszámolók, dolgozatok, feladatlapmegoldások stb.) 

Adatkezelés 
célja 

A tanulók (Szakmai /Oktatási/ Program szerinti) értékelésének (pl. 

felelet, dolgozat, beszámoló, feladatlapmegoldás stb.) megvalósulása, 

ill. a számonkérések, dolgozatok korlátozott idejű tárolhatósága, 
megőrzése.  

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet  

Kezelt adatok 

köre 

Írásbeli beszámolók, dolgozatok, feladatlapmegoldások, stb. 

Az értékelést követően a pedagógus az adatokat az oktatási 
intézmény kapcsolódó szabályai szerint őrizheti meg az iskola 

Szakmai /Oktatási/ Programjában, SZMSZ-ében és a 
Házirendjében leírtak szerint. 

Adatkezelés 
időtartama 

Annak a tanévnek a vége, melyben a digitális oktatás történt. A 
témazárók esetében a Szakmai /Oktatási/ Programban leírtak 
szerint. 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus,  

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi 
adattisztviselő, 
munkaközösség vezető,  

vezetőség 

 

 

A tanórák élő, valósidejű közvetítése (pedagógusok) 

Adatkezelés 
célja 

Tanulási-tanítási folyamat adatbiztonságnak megfelelő 
megvalósítása valós idejű órán.  

Adatkezelés 

jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

A streaming alatt a pedagógus csak a munkakörnyezetet közvetítse, a 

kamera beállítását úgy kell elvégezni, hogy szükségtelen információk, 
adatok ne kerüljenek a közvetítésbe. 
(A közvetített órákat, előadásokat nem lehet rögzíteni. 
A hibrid oktatás keretében a diákok meghatározott időnként (Digitális 
SZMSZ) kiscsoportban kontakt napon vesznek részt.) 

Adatkezelés 
időtartama 

A streaming nem rögzíthető, nem tárolható, nem másolható. 

 

Adatfeldolgozó/ pedagógus 
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felelős digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi munkaközösség vezető,  

vezetőség,  

adattisztviselő 

 

 

A valós idejű élő tanórákon való részvétel (diákok) 

Adatkezelés 
célja 

Tanulási-tanítási folyamat adatbiztonságnak megfelelő 
megvalósítása valós idejű órán. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

A valós idejű tanórán a diák semleges otthoni környezetben legyen 
(pl. üres háttér előtt, szülők és családtagok ne látsszanak) 
/A hibrid oktatás keretében a diákok meghatározott időnként 
(Digitális SZMSZ) kiscsoportban kontakt napon vesznek részt./  
A közvetített órákat, előadásokat nem lehet rögzíteni. 

Adatkezelés 
időtartama 

A streaming nem rögzíthető. Ha valami okból mégis szükséges, 
csak korlátozott ideig tárolható, ill. adott linken feltölthető és 
korlátozott ideig megtekinthető (1-8 napig feladattól függően). 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi munkaközösség vezető,  

adattisztviselő 

 

 

A szóbeli számonkérések tartalma, órai hozzászólások, eredmények 

Adatkezelés 
célja 

Tanulási-tanítási folyamat, értékelés adatbiztonságnak megfelelő 
megvalósítása valós idejű órán. 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

A tanuló valós idejű tanóra (streaming) alatti megnyilvánulásai, 
óra szóbeli hozzászólásai, projektmunka bemutatása, tanórai 
értékelése. Az értékelést a Kréta napló keretén belül rögzíti a 
pedagógus az intézményi szabályok szerint (Szakmai /Oktatási/ 
Program) 
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Adatkezelés 
időtartama 

A streaming nem rögzíthető.  
A számonkérések adatai az intézményi szabályozók szerint 
kezelendők 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi munkaközösség vezető,  

adattisztviselő, vezetőség 

 

 

A pedagógusok oktatási intézmény általi ellenőrzése 

Adatkezelés célja 
Pedagógusok ellenőrzése 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

A pedagógusok oktatási intézmény általi ellenőrzése az intézmény 

Szakmai (Oktatási) Programjában leírtak alapján, ill. az operatív 
tervek (éves munkaterv, munkaközösségi terv stb.) szerinti 

(terjedelem, alkalom, módszer stb.) meghatározásában.  

Adatkezelés 
időtartama 

Digitális oktatás időtartama, ill. annak a tanévnek a vége, melyben 
a digitális oktatás történt. 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

pedagógus 

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi intézményvezető,  
munkaközösség vezető,  

adattisztviselő 

 

 

Informatikai eszközök többek általi használata egyidejűleg  

Adatkezelés célja 
Személyes adatok védelme 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

Jelszavak, belépő kódok, log in-ok 

Egy számítógép több személy általi egyidejű használata esetén 

fontos az ún. „erős” jelszókövetelmények alkalmazása. Bizonyos 

idejű inaktivitás esetén az automatikus kijelentkeztetés 
alkalmazásával védjük a személyes adatot. 
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Adatkezelés 
időtartama 

Digitális oktatás időtartama, ill. annak a tanévnek a vége, melyben 
a digitális oktatás történt. 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

rendszergazda 

pedagógus 

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi intézményvezető,  
munkaközösség vezető, 

adattisztviselő 

 

 

Nyilvánosság 

Adatkezelés célja 
Oktatási anyagok megosztása 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

Nyilvánosan elérhető csatornákra, weboldalakra kizárólag oktatási 
anyagok feltöltése lehetséges a pedagógus által.  

Adatkezelés 
időtartama 

Digitális oktatás időtartama, ill. annak a tanévnek a vége, melyben 
a digitális oktatás történt. 

Adatfeldolgozó/ 
felelős 

rendszergazda 

pedagógus 

digitális munkacsoport 
Határidő digitális oktatás elrendelése esetén, illetve folyamatosan 

Ellenőrzi intézményvezető,  
munkaközösség vezető, 

adattisztviselő 

 

 

Külsős adatfeldolgozó alkalmazása 

Adatkezelés célja 
Adatok szakszerű kezelése 

Adatkezelés 
jogalapja 

2011. évi CXC. törvény 

GDPR 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet 

Kezelt adatok 

köre 

Adatfeldolgozó igénybevételének esetén az oktatási intézmény 
kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő 






