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Adatkezelési Tájékoztató 

a 2021/2022. tanévre történő pályaalkalmassági (zenei) jelentkezéshez 
(9-12. évfolyam, párhuzamos képzés; érettségi utáni 2 éves szakképzés, valamint a 13. évfolyam) 

 

Tisztelt Jelentkező! 

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, 

Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; 

web:  http://zeneakademia.hu/hu/kapcsolat, a továbbiakban: Zeneakadémia) mint adatkezelő 

mindent elkövet, hogy megfeleljen a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és  az ilyen  adatok  szabad áramlásáról 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 kérdése esetén nyugodtan keresse a Zeneakadémia 

adatvédelmi tisztviselőjét (dr. Miklós Eszter, e-mail: miklos.eszter@zeneakademia.hu, 

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

 
Jelen adatkezeléssel összefüggésben adatgazda: 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző 

Szakgimnázium 

Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

OM azonosító: 035301 

Igazgató: Dr. Benkő Szabolcs 

(a továbbiakban: Szakgimnázium) 

 

A Szakgimnázium a Zeneakadémia önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.  

A Zeneakadémia mint művészeti felsőoktatási intézmény középfokú művészeti nevelési, oktatási 

és művészeti szakképzési feladatait a Szakgimnáziumon keresztül látja el. 

A Zeneakadémia Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatának hatálya kiterjed a 

Szakgimnáziumra is. 

  

http://lfze.hu/hu/kapcsolat
mailto:miklos.eszter@zeneakademia.hu
mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
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I. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:  

Az adatkezelés célja: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 50. § (2) bekezdése alapján a középfokú 
iskola és a kollégium – jogszabályban meghatározott keretek 
között – állapíthatja meg a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági 
viszony létesítésének tanulmányi feltételeit. A középfokú iskola és 
a kollégium a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló 
rendelet által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban 
köteles nyilvánosságra hozni.  
A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó 
jogszabályok szerint egészségügyi1, valamint pályaalkalmassági 
követelmények2 teljesítéséhez kötheti. A pályaalkalmassági 
követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell 
hozni.  
 
A Szakgimnázium az Nkt., valamint a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) által meghatározott 
keretek között a felvételt egészségügyi és zenei 
pályaalkalmassági követelményekhez köti. Az egészségügyi és 
zenei pályaalkalmassági követelmények leírását a Szakgimnázium 
felvételi tájékoztatója3 tartalmazza. 
 
A Szakgimnáziumba kétféle jelentkezési lap kitöltése szükséges 
(belső és központi jelentkezési lap). Jelen adatkezelési 
tájékoztató a belső jelentkezési laphoz kapcsolódik.  
 
Az adatkezelés célja a Szakgimnázium általi pályaalkalmassági 
(zenei) felvételi eljárás lebonyolítása a 2020/2021. tanévre 
vonatkozóan. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. (GDPR 6. cikk e) pont) 

Érintettek kategóriái: A 2020/2021. tanévre a Szakgimnázium zenei képzésére 
jelentkezők. 

  

                                                           
1 Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe 
bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások 
veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való 
felkészülésre (Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 2. pont) 
2 Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - szakmai és vizsgakövetelményben 
meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy 
képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a 
választott tevékenység, foglalkozás ellátására (Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2. § 31. pont) 
3
 A felvételi tájékoztató elérhető: http://www.konzi.hu/felveteli 

http://www.konzi.hu/felveteli
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Személyes adatok 
kategóriái: 

I. A 9-12. évfolyamokra (párhuzamos képzés) jelentkezők esetén 
a) Jelentkező neve (cél: jelentkező beazonosításához 

szükséges); 
b) Jelentkező által meghatározott tanszak (cél: a zenei 

felvételi eljárás lebonyolításához szükséges); 
c) Jelentkező születési helye és ideje (cél: jelentkező 

beazonosításához szükséges); 
d) Jelentkező állampolgársága (cél:  jelentkező 

beazonosításához szükséges 
e) Jelentkező tanulói azonosító száma (cél: jelentkező 

beazonosításához szükséges); 
f) Jelentkező édesanyja leánykori neve (cél: jelentkező 

beazonosításához szükséges); 
g) Jelentkező törvényes képviselőjének neve (cél: kiskorú 

jelentkező esetén szükséges, hogy a Szakgimnázium 
információval rendelkezzen a törvényes 
képviselőről/gondviselőről); 

h) Jelentkező állandó lakcíme (cél: felvételi eljárással 
kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges); 

i) Jelentkező levelezési címe, amennyiben eltér az állandó 
lakcímtől (cél: felvételi lejárással kapcsolatos 
tájékoztatáshoz szükséges);  

j) Értesítési e-mail cím (18 év alatti jelentkező esetén a 
törvényes képviselő, 18 év feletti jelentkező esetén a 
jelentkező e-mail címe) (cél: kapcsolattartás); 

k) Értesítési vezetékes vagy mobil telefonszám (18 év alatti 
jelentkező esetén a törvényes képviselő, 18 év feletti 
jelentkező esetén a jelentkező e-mail címe) (cél: 
kapcsolattartás); 

l) Azon évfolyam megjelölése, amelyikre a jelentkező 
jelentkezik (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges); 

m) Jelentkező jelenlegi iskolájának neve és címe (cél: felvételi 
eljárás lebonyolításához szükséges); 

n) Azon információ, hogy a jelentkező zenei tanulmányait 
hol végzi (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges); 

o) Hangszeres tanárának neve (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges); 

p) Szolfézstanárának neve (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges); 

q) Kézzel írt önéletrajz (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges); 

r) Főtárgy tanári javaslat (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges); 

s) Közismereti bizonyítvány másolata (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges); 

t) Zeneelmélet-szolfézs, magánének, jazz-ének főtanszak 
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esetén gégeorvosi vizsgálat.4 
 

II. Érettségi utáni 2 éves szakképzésre, valamint 13. évfolyamra 
jelentkezők esetén 

a) Jelentkező neve (cél: jelentkező beazonosításához 
szükséges); 

b) Jelentkező által meghatározott tanszak (cél: a zenei 
felvételi eljárás lebonyolításához szükséges); 

c) Jelentkező születési helye és ideje (cél: jelentkező 
beazonosításához szükséges); 

d) Jelentkező állampolgársága (cél: jelentkező 
beazonosításához szükséges)  

e) Jelentkező tanulói azonosító száma (cél: jelentkező 
beazonosításához szükséges); 

f) Jelentkező édesanyja leánykori neve (cél: jelentkező 
beazonosításához szükséges); 

g) Jelentkező állandó lakcíme (cél: felvételi lejárással 
kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges); 

h) Jelentkező levelezési címe, amennyiben eltér az állandó 
lakcímtől (cél: felvételi lejárással kapcsolatos 
tájékoztatáshoz szükséges);  

i) Értesítési e-mail cím (18 év alatti jelentkező esetén a 
törvényes képviselő, 18 év feletti jelentkező esetén a 
jelentkező e-mail címe) (cél: kapcsolattartás); 

j) Értesítési vezetékes vagy mobil telefonszám (18 év alatti 
jelentkező esetén a törvényes képviselő, 18 év feletti 
jelentkező esetén a jelentkező e-mail címe) (cél: 
kapcsolattartás); 

k) Azon évfolyam megjelölése, amelyikre a jelentkezik (cél: 
felvételi eljárás lebonyolításához szükséges); 

l) Azon iskola neve és címe, ahol a jelentkező érettségi 
vizsgát tesz/tett (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges); 

m) Amennyiben a jelentkező tanuló, akkor azon iskola neve 
és címe, ahol tanulmányokat folytat (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges); 

n) Amennyiben a jelentkező dolgozik, akkor a 
munkahelyének neve és címe (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges) 

o) Azon információ, hogy a jelentkező zenei tanulmányait 
hol végzi (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges); 

p) A Szakgimnázium megkezdéséig fog-e rendelkezni az 
Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel 
(cél: felvételi eljárás lebonyolításához szükséges) 

q) Hangszeres tanárának neve (cél: felvételi eljárás 

                                                           
4
 Nkt. 27. § (4) bekezdés: Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre 

a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek 
megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 
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lebonyolításához szükséges); 
r) Szolfézstanárának neve (cél: felvételi eljárás 

lebonyolításához szükséges); 
s) Kézzel írt önéletrajz (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 

szükséges); 
t) Főtárgy tanári javaslat (cél: felvételi eljárás 

lebonyolításához szükséges); 
u) 13. évfolyamra jelentkezőknek az előző négy év (9-12. 

évfolyam) bizonyítványának másolata bizonyítvány 
másolata (cél: felvételi eljárás lebonyolításához 
szükséges); 

v) Érettségi bizonyítvány másolata (cél: felvételi eljárás 
lebonyolításához szükséges) 

w) Zeneelmélet-szolfézs, magánének, jazz-ének főtanszak 
esetén gégeorvosi vizsgálat.5 

 

Tárolás időtartama:  A Szakgimnáziumba felvételt nem nyert jelentkezők, valamint a 
Szakgimnáziumba felvételt nyert, de tanulói jogviszonyt nem 
létesítő jelentkezők esetén: a 2020/2021. tanév kezdőnapján, azaz 
2020. szeptember 1. a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített 
személyes adatok törlésre kerülnek. 
 
A Szakgimnáziummal tanulói jogviszonyt létesített jelentkezők 
esetén a személyes adatok kezelésére a Szakgimnázium 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékletét 
képező Tanulói Adatkezelési Szabályzata az irányadó. A 
Szakgimnázium a fentiekben meghatározott időpontban törli 
azon adatokat, amelyeket a Szakgimnázium nem kezel a Tanulói 
Adatkezelési Szabályzat alapján. 
 

Címzettek: a) A Szakgimnázium azon alkalmazottai, akik a zenei felvételi 
eljárás lebonyolításában részt vesznek; 
b) Az adatok tárolására igénybe vett külső szolgáltató. 

Köteles-e megadni a 
személyes adatot: 

A jelentkezési lap hiánytalan kitöltése a zenei felvételi eljárásban 
történő részvétel feltétele. 

Automatizált 
döntéshozatal: 

Nincsen 

Harmadik országba 
történő adattovábbítás: 

Igen, az adatok tárolására igénybe vett külső szolgáltató részére. 

 

  

                                                           
5
 Nkt. 27. § (4) bekezdés: Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre 

a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek 
megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 
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II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések: 

A zenei jelentkezés során megadott személyes adatokhoz a Szakgimnáziumon belül kizárólag a 

zenei felvételi eljárás lebonyolításával foglalkozó munkatársak férhetnek hozzá kizárólag a 

munkájuk, feladataik ellátásával összefüggésben. 

A Zeneakadémia és a Szakgimnázium megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a 

személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 

megváltoztatása ellen, így például korszerű és naprakész állapotban tartott határvédelmi 

eszközöket és végpontvédelmi szoftvereket üzemeltet, a rendszerei állapotát folyamatosan 

monitorozza.     

A Zeneakadémia és a Szakgimnázium a személyes adatokat külső szolgáltató igénybevételével 

tárolja (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA). 

A Zeneakadémia megbizonyosodott arról, hogy a Microsoft - mint külső szolgáltató – minden 

szükséges technikai és egyéb intézkedést megtesz a szolgáltatásaiban tárolt adatok védelme 

érdekében, a GDPR rendelkezéseinek megfelelően alakítja ki és üzemelteti szolgáltatásait. 
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A külső szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatása:  

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/blog/2018/04/16/preparing-for-a-new-era-in-

privacy-regulation-with-the-microsoft-cloud/ 

https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview 

A Zeneakadémia és a Szakgimnázium 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. 

A Zeneakadémia és a Szakgimnázium az adatkezelés biztonságának garantálására hozott 

technikai és szervezési intézkedéseinek hatékonyságát rendszeresen teszteli. 

 

III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

a) személyes adatokhoz való hozzáférés; 
b) személyes adatok helyesbítése; 
c) tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen; 
d) személyes adatok kezelésének korlátozása; 
e) tiltakozás esetén a személyes adatok törlése, amennyiben nem áll fenn elsőbbséget élvező 
jogszerű ok az adatkezelésre. 
 

Amennyiben a fentiekben meghatározott bármely jogát gyakorolni kívánja, úgy a Zeneakadémia 

munkatársai mihamarabb, de legkésőbb 15 napon belül válaszolnak a megkeresésére. 

Kontakt: adatkezeles@zeneakademia.hu  

 

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei:  

 1. Javasoljuk, hogy a Zeneakadémia adatkezelésével összefüggő panasza esetén forduljon a 

Zeneakadémia adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki kivizsgálja az adott eljárást.  

2. Amennyiben úgy értékeli, hogy a Zeneakadémia visszaélt a személyes adatával a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (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 fordulhat. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. 

 

 

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/blog/2018/04/16/preparing-for-a-new-era-in-privacy-regulation-with-the-microsoft-cloud/
https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/blog/2018/04/16/preparing-for-a-new-era-in-privacy-regulation-with-the-microsoft-cloud/
https://www.microsoft.com/hu-hu/trust-center/privacy/gdpr-overview
mailto:adatkezeles@zeneakademia.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

