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HATAROZAT

A(z) Budapest 11. Kerületi Pitypang Utcai Altalános lskola( 1025 Budapest, Pitypang utca 17.;
034808:) által a Közép- Budai Tankerületi Központhoz, mint az intézmény fenntartójához
2022. szeptember 30. napján beérkezett, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának

az Adatvédelmi Szabályzattal mint új melléklettel történő kiegészítését az Nkt. 83. § (2)
bekezdés e) és i) pontja szerinti ellenőrzési jogkörömben

jóváhagyom.
Jelen döntésemmel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a Fővárosi
Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelem (keresetlevél)
előteijesztésével kezdeményezhető. A keresetlevelet a döntés kőzlésétől számított 30 napon
belül kell benyújtani a bíróságnál. A döntés a közléssel válik véglegessé.

INDOKOLÁS
A Közép - Budai Tankerületi Központ, mint a(z) Budapest 11. Kerületi Pitypang Utcai Általános
lskola fenntartója, a 2022. augusztus 9. napján kelt és az intézménynek az adott napon
elektronikus úton me8küldésre került, TK/187/01384-l/2022 ikt. számú levelében az
Adatvédelemi Szabályzat újraalkotása miatt az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban: SZMSZ) Adatvédelmi Szabályzattal mint új melléklettel történő kiegészítését
kérte.

Az új Adatvédelmi Szabályzattal kiegészített SZMSZ-t az intézmény a fenntartó részére
megküldte.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25. § (1)
bekez;dése s;z!eri" a köznevelési íntézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban.. SZMSZ) hí):iáio:zz;a meg.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) és i) pontja szerint a fenntartó elLenőrizheti a köznevelési
intézmény működésének törvényességét, illetve ellenőrzi a köznevelési intézmény SZMSZ-ét.
Az Nkt. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy az SZ^4:SZ azon rendc/kezésci.#eÁ
érvénybelépéséhez. amelyekből a f iemtartóra többletkötelezeits ég hárul , a f ;enntartó egyetértése
szükséges.
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A hivatkozott jogszabályok alapján a fenntartó megvizsgálta az intézmény szervezeti és
működési szabályzatának adatvédelemmel kapcsolatos mellékletét, amelynek során
megállapítást nyert, hogy az a fomai és a tartalmi követelményeknek megfelel, továbbá a
femtartóra többl etkötelezettséget nem ró.
Határozatom a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § (1), (4) bekezdésén, a 83.

§ (2) bekezdés e) és i) pontján, valamint a 85. § (1 ) bekezdésén alapul.
Budapest, 2022. 09. 30.
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