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Tisztelt Dr. Miklós György Úr! 
       
Ön ismételten konzultációs beadvánnyal fordult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), amelyben azt szeretné 
megtudni, hogy szülőként az oktatási intézmény felé benyújtott közérdekű adatkéréssel 
megismerhető-e, hogy egy adott időszakban, hogy 
 

1) Mely pedagógusok foglalkoztak gyermekünkkel helyettesítés esetén? 
2) A helyettesítés a hivatalos nyilvántartásban (jellemzően a KRÉTA rendszerben) 

szakszerűként vagy nem szakszerűként lett-e dokumentálva? 
 
Az ügyben a Hatóság az alábbi tájékoztatást adja:  
 
A Hatóság kiemelten fontosnak tartja az oktatás átláthatósága mellett az egyéb alapvető 
gyermeki jogok figyelembevételét és hangsúlyozását, ezért a Hatóság álláspontja az, hogy a 
fenti közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségéhez a pedagógushiány láthatóvá 
tétele, valamint a gyermekek oktatáshoz való joga okán kiemelt közérdek fűződik. 
 
Az Infotv. értelmező rendelkezései alapján: 
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és 
a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat;  
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendeli. 
 
A helyettes pedagógus személyére vonatkozó adatok tehát olyan közérdekből nyilvános 
adatok, amelyek megismerhetőségét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  26. § (2) 
bekezdése biztosítja.  
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Az Infotv. 26. § (2) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó 
szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői 
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok 
a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános 
személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. 
A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és 
a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak. 
 
A helyettes pedagógus személyére vonatkozó adatok a fentiek alapján az alkalmazottak 
közfeladata ellátásával összefüggő egyéb személyes adatának minősülnek, vagyis 
közérdekből nyilvános adatok, amelyeket a közfeladatot ellátó szervnek, jelen esetben az 
oktatási intézménynek illetőleg a tankerületnek, mint munkáltatónak – vagy az egyháznak, 
alapítványnak, működési, fenntartói formától függően – kérésre megismerhetővé kell 
tennie.  
 
A helyettesítés vonatkozásában tehát a Hatóság álláspontja az, hogy amennyiben a 
pedagógus munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más 
munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, ez érinti a feladatkörét, munkakörét, közfeladat 
ellátását, amelyek az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adatok. 
Ezen helyettesítő pedagógusok vonatkozásában is mindenképpen közérdekből nyilvános 
adat az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a végzettségre, képzettségre vonatkozó adat, 
abban az esetben is, ha másik intézmény a munkáltatója a helyettesítő pedagógusnak, akár 
mert a tankerület rendeli ki másik intézménybe, vagy mert a fenntartó szerez máshonnan 
óraadó tanárt.  
 
A szülők tehát az Infotv. 26. § (2) bekezdésére hivatkozhatnak a sikeres adatigénylés 
érdekében, és jogosultak megismerni a helyettesítő pedagógusok személyét, 
végzettségét, szakképzettségét. 
 
Azt, hogy a helyettesítés szakszerűként vagy nem szakszerűként lett-e dokumentálva a 
szülők kétféle módon is megismerhetik. Ha csak összesített adatként szeretnék megismerni, 
hogy pl. egy adott napon/héten/hónapban mennyi volt a szakszerű/nem szakszerű 
helyettesítések aránya, akkor közérdekű adatként köteles az intézmény az adatot kiadni.  
 
Ha azonban egy adott pedagógus vonatkozásában kérik a szülők az adatot, akkor, – mivel 
személyes adatról van szó, – az adat, mint közérdekből nyilvános személyes adat lesz 
megismerhető az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján. A helyettesítő pedagógus esetében 
ugyanis a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adatnak minősül az, hogy 
szakos vagy nem szakos tanárként helyettesít-e egy pedagógust, és így a helyettesítés 
szakszerűnek vagy nem szakszerűnek minősül-e.  
 
Az külön kérdés, hogy annak ellenére, hogy nem szakos tanár helyettesít-e egy pedagógust, 
a helyettesítés típusaként szakszerű helyettesítést könyvel-e el az intézmény. Ez az adat is 
megismerhető közérdekű adatként, hiszen ez is az iskola kezelésében lévő, tevékenységére 
vonatkozó, rögzített adat.  
 
Saját tapasztalataink alapján az oktatási intézmények egy része jelenleg is gondoskodik már 
róla, hogy a KRÉTA rendszer szülői felületén elérhető legyen a helyettesítést végző 
pedagógus személye az órarendben, akinek a végzettségi, szakképzettségi adatai 
megtalálhatóak az intézmény honlapján. Így a szülő meg tudja állapítani, hogy a 
helyettesítés szakszerű volt-e, függetlenül attól, hogy azt hogyan könyvelte el az intézmény. 
Az is köztudomású tény, hogy a pedagógushiány okán is minden évben egyre nehezebb az 
oktatási intézményekben szakszerű helyettesítésről gondoskodni. 
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A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő 
kérdéseivel forduljon a Hatósághoz továbbra is bizalommal.  
 
Budapest, elektronikus aláírás szerint 
 

Üdvözlettel: 
 
 

 
Dr. Péterfalvi Attila 

elnök 
         c. egyetemi tanár 
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