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Bevezetés 

(1) A Budapesti Gazdasági Egyetem (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31., adószám: 15329822-

2-41, intézményi azonosító: FI 82314; a továbbiakban: BGE) Nyelvvizsgaközpontja (a továbbiakban: 

Vizsgaközpont) nyelvvizsgáztatás-szolgáltatást nyújt a jelentkezők számára. A nyelvvizsga 

letételének részletes feltételeit az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 

és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 

történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), 

valamint a Vizsgaközpont – Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (a 

továbbiakban: OH NYAK) által akkreditált – vizsgaszabályzata határozza meg.  

(2) Jelen Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló 

2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13. cikk , továbbá az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. § alapján 

összefoglalja a Vizsgaközpont nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó adatkezelési eljárásait. 

(3) Jelen Adatkezelési tájékoztató minden, a Vizsgaközponttal jogviszonyban álló személy számára 

elérhető a Vizsgaközpont honlapján, mely a www.nyelvvizsgak.hu címen érhető el. 

 

Adatkezelő és adatfeldolgozók 

(4) A nyelvvizsgáztatás-szolgáltatás nyújtás során a személyes adatok adatkezelője a Vizsgaközpont). A 

Vizsgaközpont nyelvvizsgáztatásra jogosító akkreditációs azonosítója: AK-V/1/2000, a 

Vizsgaközpont azonosító kódja: 0003.  

(5) A vizsgáztatás folyamatában adatfeldolgozóként működnek közre: 

(a) a vizsgahelyek, mivel a nyelvvizsga tényleges lebonyolítása a Vizsgaközpontban vagy a 

Vizsgaközponttal szerződéses viszonyban álló Vizsgahelyeken történik, 

(b) az értékelők/vizsgáztatók, 

(c) a Vizsgaközpont ügyviteli rendszerét és online felületeit működtető informatikai szolgáltató, 

amely az adatfeldolgozás technikai feltételeit biztosítja. 

 

A Vizsgaközpont vizsgahelyei: 

1. Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus-

vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszék 

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. 

2. Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar, Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti 

Tanszék 

 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. 

http://www.nyelvvizsgak.hu/
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3. Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi 

Intézeti Tanszék 

 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. 

4. Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 

5. Pannon Egyetem Nyelvvizsga Központ 

 8200 Veszprém, Wartha Vinceu. 1. 

6. Katedra Nyelviskola Kft. 

 1061 Budapest, Anker köz 1-3. 

7. Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Szaknyelvi Kommunikációs Intézet 

 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

8. Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus, Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet 

 3300 Eger, Egészségház u. 4 

9. Nyitott Világ Alapítvány 

 3200 Gyöngyös, Bajza u. 22. 

10. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar 

 7622 Pécs, Rákóczi út 80. 

11. Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 6000 Kecskemét, Bibó István u. 1. 

12. Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

 8500 Pápa, Veszprémi út 45. 

13. Szerencsi SZC Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. 

14. Windsor Hungária Oktatási Kft. 

 3527 Miskolc, József Attila út 27. 

15. Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet 

 6722 Szeged, Honvéd tér 6. 

16. Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

 2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. 

 

A vizsgahelyekről bővebb információ a http://www.nyelvvizsgak.hu/ - Vizsgahelyek aloldalon, 

 illetve a https://nyak.oh.gov.hu/ oldalon érhetők el. 

 

 

http://www.nyelvvizsgak.hu/
https://nyak.oh.gov.hu/
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A Vizsgaközpont ügyviteli rendszerét és online felületeit működtető informatikai szolgáltató: 

Cégnév: Netfocus Consulting 

Székhely:  1091 Budapest, Üllői út 21. 

Adószám:  12401972243 

Cégjegyzékszám:  01 09 674105 

Tel.:  +36-1-302-0356 

E-mail:   info@netfocus.hu 

Honlap:  netfocus.hu 

 

Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott 

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra 

adatfeldolgozást nem végezhetnek. A Vizsgahelyek a Vizsgaközponttól történő adatkérés után 

kizárólag a náluk vizsgázó érintettek személyes adataihoz, az értékelők kizárólag az általuk értékelt 

dolgozatokhoz férnek hozzá, és csak azon adatokhoz, amelyek a feladataik ellátásához szükségesek. 

Az adatokat kötelesek bizalmasan – az adatkezelő által adott utasításoknak megfelelően – kezelni. 

 

A jelentkezéshez vagy annak során megadott adatok köre, kezelése, az adatkezelés célja 

(6) A nyelvvizsgára történő jelentkezés a Vizsgaközpont online jelentkezésre szolgáló honlapján 

(https://bge.nyelvvizsgajelentkezes.hu/) történik. A vizsgajelentkezés előzetes regisztrációhoz 

kötött. A regisztráció keretében a leendő vizsgázó az alábbi adatokat adja meg:  

(a) természetes személyazonosító adatait (családi és utónevét, születési családi és utónevét, 

születési idejét és helyét, anyja születési családi és utónevét), mely adatok kezelésének célja az 

érintett egyértelmű azonosítása a későbbi jelentkezéshez, illetve annak beadása után a fenti 

adatokat tartalmazó elkészített vizsgajegyzőkönyvek alapján, valamint a Korm. rendelet 4. § (4) 

bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése; 

(b) értesítési adatait: levelezési címét, e-mail címét és telefonszámát (e-mail címét 

felhasználónévként adja meg az első lépésben) a hivatalos iratok kézbesítése, valamint a vizsga 

lebonyolításához szükséges – gyakran gyors kapcsolatfelvételt igénylő – kapcsolattartás 

céljából. 

(7) A vizsgajelentkezés során további, az adott jelentkezéshez kapcsolódó adatokat ad meg a vizsgázó, 

így megadja: 

(a) a választott nyelvvizsgával kapcsolatos adatokat (vizsganyelv, vizsgarendszer, vizsgaszint, 

vizsga típusa, vizsgahely, szóbeli vizsgán készülő hangfelvétellel kapcsolatos nyilatkozat), amely 

adatok kezelésének célja a nyelvvizsga lebonyolításának biztosítása (a vizsga adatait tartalmazó 

https://bge.nyelvvizsgajelentkezes.hu/
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jegyzőkönyvek segítségével), valamint a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) 

bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése – ezen adatok hiányában a 

vizsgajelentkezés nem érvényes; 

(b) a vizsgafolyamathoz szükséges egyéb adatokat (az összeférhetetlenség biztosításához 

szükséges oktatói nevek, számlával kapcsolatos adatok, különleges elbírálás jelzése, BGE-kar 

megjelölése, vizsgaeredményről értesítés postai úton kérése, bizonyítvány átvételének módja), 

amelyek célja az összeférhetetlenségi előírás teljesítésén túl a vizsgafolyamat adott lépéseinek 

a vizsgázó számára megfelelő módon történő biztosítása; – ezen adatok megadásának 

hiányában a vizsgajelentkezés érvényes. 

(8) Ezen adatokat a Vizsgaközpont védett ügyviteli rendszerében tárolja. A nyelvvizsga-anyakönyv 

kiállításához szükséges adatok – a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése szerinti 

jogi kötelezettség teljesítése érdekében – az OH NYAK védett ügyviteli rendszerébe is feltöltésre 

kerülnek (vö. 13. bek.). 

 

A vizsgafolyamat során keletkezett személyes adatok köre, kezelése, az adatkezelés célja 

(9) A nyelvvizsga során az érintett által megadott adatokon kívül további személyes adatok jönnek létre:  

(a) A szóbeli vizsgáról, amennyiben a vizsgázó a jelentkezésekor beleegyezik, hangfelvétel készül. 

A hangfelvétel készítésének célja, hogy a vizsgázó szóbeli teljesítményére vonatkozó 

újraértékelési kérelme esetén az újraértékelésre jogosultsággal rendelkező vizsgáztató 

bizottság a vizsgázó szóbeli teljesítményéről, illetve a Vizsgaközpont vizsgáztatóinak szakmai 

tevékenységét felügyelő szakhatóság vizsgálati eljárása során a szakmai munkáról 

tájékozódhasson, továbbá hogy a Vizsgaközpont a vizsgázó újabb személyes adatának (azaz a 

hangjának) rögzítésével a vizsgabiztonságot növelje. A hangfelvétel kezelésének további célja 

a vizsgaidőszak lezárultát követően az Akkreditációs Kézikönyv által előírt standardizációs 

folyamatban történő felhasználás lehet. A hangfelvételt a Vizsgaközpont védett digitális 

tárhelyen tárolja.  

(b) Az írásbeli vizsga keretében kitöltött és beadott megoldólapok, amely dokumentumok 

kezelésének célja a vizsga eredményének megállapítása, illetve a vizsgázó írásban teljesített 

feladatokon elért eredményekre vonatkozó újraértékelési kérelme alapján az újraértékelésre 

jogosultsággal rendelkező vizsgáztató értékelésének biztosítása, valamint a Korm. rendelet 4. § 

(4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. Az írásban 

teljesített vizsgákon a vizsgázó által kitöltött megoldólapokat a vizsgahely a vizsgázó vizsgára 

vonatkozó és személyes adatait tartalmazó, külön lezárt borítékban található Azonosítólapja 

mellett lezárt nagy borítékban továbbítja a Vizsgaközpontnak. A nagy boríték felbontása után 
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a megoldólapok már nem kerülnek ki a Vizsgaközpontból (kivételt jelenthet, ha bármilyen 

ügyben az OH NYAK bekéri a megoldólapokat): 

(i) javításukra a Vizsgaközpont termeiben kerül sor, 

(ii) a vizsgázói dolgozatmegtekintés a Vizsgaközpont irodájában zajlik, 

(iii) archiválásuk a Vizsgaközpont tároló helyiségeiben és digitálisan a Vizsgaközpont védett 

digitális tárhelyén történik. 

(c) A szóbeli vizsgára készült jegyzőkönyvekre kerülő szóbeli eredményadatok, amelyek 

kezelésének célja a vizsga eredményének megállapítása, valamint a Korm. rendelet 4. § (4) 

bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. 

(d) A vizsga értékelése, eredménye, a vizsgarészenként elért pontok és a vizsgán elért pontszám 

az elérhető összpontszám százalékában kifejezve, mely adatkezelés célja a Korm. rendelet 4. § 

(4) bekezdése és az 5. § (2a) bekezdése alapján az elektronikus nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. 

Ezen adatokat a vizsgázó saját jelszóval védett internetes felületen tudja megtekinteni. Sikeres 

vizsga esetén a nyelvvizsga-anyakönyv adatai alapján nyelvvizsga-bizonyítvány készül. A 

nyelvvizsga-bizonyítványt kiállító szerv a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az 

Oktatási Hivatal. 

(e) A bizonyítvány száma, mely adat kezelésének célja a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése és az 5. 

§ (2a) bekezdése alapján a nyelvvizsga-anyakönyv kitöltése. 

 

Az adatkezelés jogalapja és időtartama 

(10) Az adatkezelés jogalapja a (6) bekezdés a)-b) pontja, a (7) bekezdés b) pontja, (9) bekezdés a) pontja 

esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett jelentkezéssel megadott 

egyértelmű és önkéntes hozzájárulása. 

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt, fogyatékos személyek számára 

megfelelő vizsgakörülmények biztosítása iránt kérvényt benyújtó személyek vonatkozásában a 

Vizsgaközpont a kérvény és az ahhoz kapcsolódó igazolások adatain keresztül különleges adatokat 

is kezel. Ennek célja a kérvény elbírálása, az arra jogosultak számára a Vizsgaközpont 

Vizsgaszabályzata szerinti segítségnyújtási mód meghatározása, biztosítása. Az adatkezelésnek a 

GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása a jogalapja. A 

hozzájárulás visszavonható, de ebben az esetben segítségnyújtási mód nem adható. Az 

adatkezelésnek az adott vizsgán kívül nincs kihatása (vagyis a Vizsgaközpont csak azzal a vizsgával 

kapcsolatban veszi azt figyelembe, amelyre nézve a kérvényt a jelentkező benyújtotta, 

következésképp a különleges adatokat is csak az adott vizsgával összefüggésben kezeli és nem a 

jelentkező személyes adatainak részeként). 
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 A nyelvvizsgáztatás-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban emellett több, egyrészt a Korm. 

rendeletben, másrészt az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § j) pont, 5. § 

és 20. § alapján fennálló – Jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett – jogi kötelezettségnek is 

meg kell felelni, így az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából is sor kerül. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja a (7) bekezdés a) pontja, a (8) 

bekezdés, a (9) bekezdés b)-e) pontjai esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az 

adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

A vizsgajelentkezéshez szükséges regisztráció során a regisztráló igazolja, hogy jelen Adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat elolvasta, elfogadja, és hozzájárul a regisztrációhoz szükséges személyes 

adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt kezeléséhez. A jelentkezés online jelentkezési 

felületen történő beadásával a vizsgázó ezen túl igazolja, hogy a Vizsgaközpont vizsgaszabályzatát 

önmagára érvényesnek tekinti, valamint hogy személyes- és vizsgaadatainak jelen Adatkezelési 

tájékoztatóban foglalt, jelentkezés utáni kezeléséhez hozzájárul. Jelen Adatkezelési tájékoztató 

hozzáférhető a Vizsgaközpont honlapján (http://www.nyelvvizsgak.hu/). 

(11) Az adatkezelés a különböző jogalapokhoz igazodóan az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, 

illetve a jogszabály által meghatározott ideig tart.  

(12) A jelentkezéshez (regisztrációhoz) vagy annak során, illetve a vizsgafolyamat során keletkezett 

személyes adatok kezelésének jogalapja és időtartama az adatok típusának megfelelően a 

következő: 

a) A regisztráció során megadott, (6) bekezdésben leírt adatok kezelésének jogalapja a regisztráló 

előzetes egyértelmű és önkéntes hozzájárulása. Minthogy a regisztrációval vizsgafolyamat még 

nem kezdődik, így a Korm. rendelet ezen adatok kezelésére nem vonatkoztatható, ezen adatok 

kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.. 

b) A jelentkezést követően, a regisztrációkor megadott személyes adatok és a jelentkezéskor 

megadott vizsga- és egyéb adatok kezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése. A 

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján az OH NYAK által 

kidolgozott és közzétett, érvényben lévő Akkreditáció Kézikönyv I./3. c. pontja alapján a 

vizsgadolgozatokat, az írásbeli és szóbeli feladatokat, a megírt dolgozatokat, a szóbeli vizsgák 

hangfelvételeit, a vizsgafejlesztéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó minden dokumentumot a 

Vizsgaközpont köteles 3 évig (36 hónapig) megőrizni és ellenőrzés alkalmával bemutatni. 

(c) A szóbeli vizsgán készült hangfelvételek és az írásban teljesített feladatok megoldólapjainak 

kezelési időtartama a 9. bekezdés a) pontjában részletezett céloknak megfelelően eltérő. Az 

újraértékelést célzó adatkezelés időtartama ezen adatokat tekintve a Korm. rendelet 4. § 

(3) bekezdésének megfelelően 15 nap, a standardizációs folyamatban történő felhasználást 

http://www.nyelvvizsgak.hu/
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célzó adatkezeléssel kapcsolatban ezen adatok megőrzési ideje – a Korm. rendelet 3. § (1d) 

bekezdése alapján és az OH NYAK által közzétett Akkreditációs Kézikönyv I./3. c. pontja alapján 

– 3 év. 

(d) A nyelvvizsga-bizonyítvány számára vonatkozó adatokat az Oktatási Hivatal nyelvvizsgákra 

vonatkozó ügyviteli rendszere, a REX, mint közhiteles állami nyilvántartás tárolja a kezelési 

időtartam korlátozása nélkül. A vizsgázó személyes és a vizsgához kapcsolódó, jelentkezéskor 

megadott adatainak, valamint a vizsga során keletkezett némely adatnak (vizsgaeredmény, 

bizonyítványszám) digitális formátumban történő megőrzési ideje a Vizsgaközpont ügyviteli 

rendszerében a kötelezően előírt 3 évet túllépheti, mivel a Vizsgaközpont ügyviteli rendszere 

napi szinkronkapcsolatban áll a közhiteles állami nyilvántartó REX-szel, és a hosszú távú 

visszakereshetőség a vizsgázó érdekét szolgálja.  

(e) A nyelvvizsga-bizonyítványt a Korm. rendelet 4. § (4) pontja értelmében a vizsgaközpontnak 

egy évig kell megőriznie, ezt követően meg kell semmisíttetni. 

(f) A számlakiállításhoz szükséges adatok (számlakiállítási név, cím) kezelésének jogalapja a GDPR 

6. cikk (19 bekezdésének c) pontja, vagyis az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 159. § (1) bekezdése). A számlakiállítással kapcsolatos adatok megőrzési ideje a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 

 

Az adatok megismerhetősége 

(13) A személyes adatokat az érintetten, ill. az adatkezelő feljogosított munkatársain és az 

adatfeldolgozókon kívül (akik mind titoktartási nyilatkozatot írnak alá) az online vizsgázói felület és 

a digitális tároló rendszerek védettsége, valamint a vizsgajegyzőkönyvek és a kiállított 

bizonyítványok szabályszerű kezelése folytán harmadik személy nem ismerheti meg. Kivételt jelent 

a felügyeleti feladatokat ellátó OH NYAK, mivel számára a személyes adatok jogi kötelezettség 

teljesítése érdekében továbbíthatók. Az adatkezelő emellett kizárólag esetleges jogszabályi 

kötelezettség alapján továbbít személyes adatokat más szerv vagy személy részére. 

(14) A szóbeli vizsgán készült hangfelvételt megismerni az érintetten túl, annak készítési céljait (ld. 9. 

bek.) tekintve, elsősorban az eljáró, újraértékelést végző bizottság, másodsorban pedig a 

szakhatóság kirendelt ellenőre, illetve a Vizsgaközpont illetékes vezetője jogosult. Amennyiben a 

hangfelvételt a Vizsgaközpont az akkreditációs előírásokkal összhangban végzett standardizációs 

továbbképzéseken felhasználja, a hangfelvételt – az érintett vizsgázó hangján túl egyéb személyes 

adatához történő hozzáférés nélkül – a továbbképzésen részt vevő szakmai csoport is megismerheti. 

A szóbeli vizsgán készült hangfelvételt és az írásban teljesített feladatok megoldólapjait a vizsgázó 
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az adatkezelés céljához kapcsolódó időtartamon belül az általa választott módon megismerheti. A 

megismerés módját úgy kell kialakítani, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

107/A. § (8) bekezdésének megfelelően az értékelő (vizsgáztató) személyes adataihoz való 

hozzáférést ne tegye lehetővé. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 

(15)  Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok 

egy magas rendelkezésre állású, megbízható kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 

24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított. 

 

Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek 

(16)  Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatait érintő adatkezelés körülményeiről. Az 

érintett írásban kérheti a Vizsgaközpontot, hogy tájékoztassa: 

 milyen személyes adatait,  

 milyen jogalapon,  

 milyen adatkezelési cél miatt,  

 milyen forrásból,  

 mennyi ideig kezeli,  

 a Vizsgaközpont kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

A tájékoztatás kérést az alábbi elérhetőségeken van lehetőség benyújtani: 

Elektronikus úton: nyelvvizsga@uni-bge.hu 

Postai úton: Budapesti Gazdasági Egyetem Nyelvvizsgaközpont 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. 

A Vizsgaközpont az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott 

elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 

 

A helyesbítéshez való jog 

(17)  Az érintett a (16) bekezdésben megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a 

Vizsgaközpont módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail 

címét vagy postai elérhetőségét). A Vizsgaközpont az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül 

teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. A helyesbítésre 

továbbá a Vizsgaközpont mind a vizsgabeosztások közzétételekor, mind az írásban teljesített 

vizsgák előtt lehetőséget ad az érintett vizsgázó számára. A lehetőségre és az esetlegesen szükséges 

helyesbítés elmulasztásának következményeire külön felhívja az érintett figyelmét. 

mailto:nyelvvizsga@uni-bge.hu
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A törléshez való jog 

(18)  Az érintett az a (16) bekezdésben megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti a 

Vizsgaközponttól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Vizsgaközpont abban az 

esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzata a Vizsgaközpontot a személyes 

adatok további tárolására kötelezi. Az érintett e tényről tájékoztatást kap. Amennyiben azonban 

nincs ilyen kötelezettség, akkor a Vizsgaközpont az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül 

teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 

A zároláshoz való jog 

(19)  Az érintett az a (16) bekezdésben megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a 

személyes adatait a Vizsgaközpont zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok tárolását.  Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy 

gondolja, hogy a beadványát a Vizsgaközpont jogellenesen kezelte, azonban az érintett által 

kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a 

Vizsgaközpont ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a 

Vizsgaközpont tovább tárolja a személyes adatot (például az érintett beadványát), ezt követően törli 

az adatokat.  

 

A tiltakozáshoz való jog 

(20) Az érintett az a (16) bekezdésben megadott elérhetőségen keresztül, írásban tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha a Vizsgaközpont személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett 

tiltakozhat az ellen, ha a Vizsgaközpont hozzájárulása nélkül az érintett személyes adatait 

tudományos kutatás céljából felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az 

érintett szerint a Vizsgaközpont kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így 

például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a 

személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára. 
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Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Adatvédelmi tisztviselő 

(21)  Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti az Önt megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az 

érintettek panaszait és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál panasz 

orvoslásához szükséges intézkedések megtételét. A Budapesti Gazdasági Egyetem adatvédelmi 

tisztviselőjének az elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu 

 

 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

(22)  Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint 

– a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Hatósági bejelentés 

(23)  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1363 Budapest, Pf. 9.; 

telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok 

megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. 

Kikötés 

(24)  A Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy Jelen Adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre 

különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem 

jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 

15 nappal előtte közzéteszi honlapján. 

 

Hatály 

(25) A mindenkor érvényben lévő Adatkezelési tájékoztatót a Vizsgaközpont honlapján teszi elérhetővé 

a vizsgázók számára, akik jelentkezésükkor nyilatkoznak arról, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban 

foglalt adatkezelésekhez hozzájárulnak, az abban foglaltakat önmaguk számára érvényesnek 

tekintik. 

(26) Ezen Adatkezelési tájékoztató 2021. május 12-től visszavonásáig, vagy módosításáig hatályos. 

mailto:adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu
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