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Nyelvtudásért Egyesület: adatvédelmi törvényt és személyiségi 

jogokat sértenek az új felnőttképzési szabályok 

 
Budapest, 2020. szeptember 2. – A tanulók érzékeny személyes adatainak kezelésére 

kötelezik a Felnőttképzési törvény (FKTV) szeptember 1-jén életbe lépett új előírásai az 

erre felkészületlen oktatókat. Az új szabályok miatt a regisztrációra kötelezett 

vállalkozások és magántanárok legalapvetőbb személyes adatai pedig máris közszemlére 

kerültek, mindez együttesen a Nyelvtudásért Egyesület álláspontja szerint súlyosan sérti 

mind a tanulók mind az egyéni vállalkozó magántanárok adatvédelmi és személyiségi 

jogait. Ezért az egyesület közérdekű bejelentést tesz az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatalához, és kezdeményezi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál az FKTV adatvédelmi felülvizsgálatát. 

 

A FKTV a képzést nyújtó valamennyi intézményt és magánszemélyt, így például a mintegy 

tízezer magántanárt is arra kötelezi, hogy kérje el, és nyolc éven keresztül kezelje az általa 

képzett kiskorú vagy felnőtt tanuló számos személyes adatát, köztük TAJ számát, 

adóazonosító jelét és iskolai végzettségét. 

 

A Nyelvtudásért Egyesület álláspontja szerint az ilyen típusú érzékeny személyes adatok 

kezelésének kötelezettsége az adatkezelés céljával nem áll arányban és számos visszaélésre ad 

lehetőséget. Ilyen mennyiségű és érzékenységű személyes adat biztonságos kezeléséhez sem a 

képző intézmények sem a zömmel egyéni vállalkozóként működő magántanárok nem 

rendelkeznek a megfelelő ismeretekkel és tárgyi-informatikai eszközökkel. 

 

A személyes adatok kezelésének veszélyeit jelzi, hogy a jogszabály végrehajtásáért felelős 

Innovációs és Technológia Minisztérium saját maga sem képes az alapvető adatvédelmi 

szabályokat betartására. A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben, a far.nive.hu 

weboldalon regisztrációra kötelezett magánszemély oktatók és szakértők neve mellett azok 

telefonszáma, emailcíme, anyja neve, születési helye és ideje illetve lakcíme, a publikus 

nyilvántartásban jelenleg bárki számára nyilvánosan megismerhető.  

 

Nem kevésbé aggályos, hogy miközben a képzéseken részt vevő tanulók a tőlük kötelezően  

bekért érzékeny személyes adatok továbbítását megtilthatják, a Felnőttképzési 

Adatszolgáltatási Rendszer ezt felülbírálja, így a tanfolyamok kötelező bejelentését az iskola 

vagy magántanár kizárólag a letiltott adatok átadásával tudja teljesíteni. 

 

A regisztrációra kötelezett oktatóktól és tanulóktól bekért érzékeny személyes adatok ilyen 

módon történő kiszolgáltatása miatt magántanárok százai adják vissza vállalkozási 

engedélyüket, illetve szüneteltetik tevékenységüket. 

 

Mivel az FKTV új előírásai súlyos adatvédelmi és személyiségi jogi aggályokat vetnek fel, a 

Nyelvtudásért Egyesület közérdekű bejelentést tesz az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatalához, továbbá kezdeményezi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál az FKTV adatvédelmi felülvizsgálatát. 

 
 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/tajekoztato-a-felnottkepzok-szamara-a-szeptember-1-jen-indulo-megujult-felnottkepzesi-rendszerrol?fbclid=IwAR3E6Hss72AB8y2CfJl2VWyzpp-vOwVohmDUX5DVJ_GMIIMG0bloM5kkuuw
https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa
https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa
https://far.nive.hu/kezdolap
https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa


 
 

A Nyelvtudásért Egyesületről 

 

A Nyelvtudásért – Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület (www.nyelvtudasert.hu) 

célja az, hogy szakmai ernyőszervezetként azokat a társadalmilag jelentős, aktuális szakmai kérdéseket, 

melyekben a nyelvoktató és -vizsgáztató szakma döntő többsége egyetért, a nyilvánosság előtt megjelenítse, és a 

szakma véleményét sikeresen képviselje. Az alapítók határozott célkitűzése, hogy a nyelvoktató szakma a 

jövőben ne csupán kövesse a köz- és felnőttoktatást érintő változásokat, hanem azok aktív alakítója is legyen.  
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