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PREAMBULUM

A koronovirus miott o
Korm6ny a I10212020.

Ez alapldn:

a) 2020. mircius I 6.

munl<arendben l<ertil

kdznevel6si es szolrkepzdsi int*zm6nyetben tj bevezet6s6rcil dontoc a
(lll. | 4.) Kormdnyrendeletben foglaltal< szerinr.

napjdtol az isl<oldl<ban a neveles-ol<cards ranrermen l<ivuri, digitdris
megszervez6sre;

b) a digit6lis munkarend olyan modon l<erul meghariroziisra, hogy annal< l<erereben
bo) a tananyag l<ijelolese, a tanuldsi folyamat ellencirz6se es t6,mogatdsa a pedagogusol< 6s a ranulol<

online vagy mis, szemelyes ralill<oz6st nem igenylo l<apcsolatdban tortenil<,
bb) a tananyag tantermen l<ivuli, digitilis munl<arend keret6ben tort6nd itadd,sa all<almas legyen a

tanu lo tan u I m6nyi l<ovetel m6nyeinel< tel j esit6s6re;

A L6nyoy Menyh6n, Boptista Szokgimndzium 6s Szokkiiz6piskotq (4800 Vdsarosnamdny,
Kossuth Loios ft 9. C 6p., A 6p.) adatl<ezelci adatvedelmi szabdfyzar6nal< jelen mellel<lete
rendell<ezrl< a fent hivatlcozott Kormlnyrendelet alapjin a digitolis kgmmunikdci6s csotorn6k
h oszn 6 I otiv o I koP csol otos el 5 i rds okr6l.

A jelen melkil<let az intezm6nyi Adatl<ezelesi Szabilyzat reszer kepezi, l<irerjed az intezmeny
valamennyi tanulojdra, a tanulol< szuleinel</gondviselciire, es az infezmeny minden digicdlis
munkarenddel erintett dolgozojira, A szabilyol< betartisa mindenl<ir-e nezle l<ocelezoel<!

l.

A l<oronavirus-idrviny ol<ozta rendl<ivuli helyzetben is rovdbb mrfkodif< az ol<tatdsi rendszer, a

tanulol<nal< bizcositani l<ell a tanuldsi lehetcis6get, az isl<oldlcnal< es a pedag$gusol<nal< all<almazl<odniul<
l<ell a viratlanul l<ialakult szitudciohoz. Az isl<ol6l< es a pedagogusol< szdmi\ra az Ol<cacdsi Hivaral dlral
megfogalmazott aj6nl6s alapi6n:

A tanul6shoz valo jog ervenyesitese erdekeben a pedagogusol<, a l(hecosegeil(hez merten az
infol<ommunil<6cios eszl<ozol< haszndlat6val, tavolrol, online adnal< t{;ekozratisc a ranul6l<nal<,
szulol<nek, tamogassil< a ranulokat a tanul6sban, megjelolil< a feldolgo{ando rananyagr6szel<er 6s

meghat6rozzil< a szamonl<eres vagy a beszdmol6s mod16t.

Az int6zm6ny pedagogusai, ahol a technil<ai fcltetelek rendell<ezesre dllnfl< digicdlis olcratisi formil<
hasznalatd ra h ivjil</h ivhatj a l< a ta n u I ol<ar.

It.

Az informiciol<at a pedagogusol< a szulol< szamara is hozzaferhetcjve reszik elel<tronikusan :

. az isl<ola honlapjan: www.lonyay.hu



az e-Kreta feluleten, vagy mds e-naploban
e-mailben l<il<uldve

vagy akir papiralapon is

A tanulol< szdmira foncos informacioforrds a tanl<onyv.
A tankonyvek jelentos r6sze letolthero PDF vdltozatban is a r{yryr.t2itJe

A tanulol< az egyes pedagogusol<l<al az alibbi modol<on l<ommunil<ilharnal<:
pedagogusol< e-mail cime: A l<apcsolatfelverel soran megaddsra l<e

pedagogusol<, a tanulol<, szulcil< e-mail c[mei.
md:s online elerhetosegeinl<: .

az ol<tatdsban hasznalt online feluletel<:

A tanu16, 18. 6let6v6t be nem tiilt6tt tanu16 eset6ben a sziilci/tii
kapcsolattart6srol sz6l6 - formai l<ijvetelm6nyekhez nem l<iitiitt
elektronikus 0ton l<6teles megtenni a l<apcsolatfelv6telt l<ezde

Ill. Digitalis ol<tatisi tartalmal< hozzif6rhetci

Az incerneten el6rheto informicioforrisol<, amelyel<en a tanulol< a tanuli
seg6danyagol<at, vagy mag6t a rananyagot el6rheril<:.

Adatl<ezel6s

Belepeshez, regiszrr6ciohoz csal< a mindenl<6pp szul<s6ges adatol< m

Az online rendszerel< igenybev6relehez, a felhasznilol< szemelyes
felhasznalol< beleegyezesul<et adj6l<, lognyilarl<ozaror resznel<.
toltort l<isl<orual< nem tehetnel< jognyilatl<ozatot, tehdt nem regisztri
jirulhatnal< hozza az adacl<ezeleshez. Helyectul< a szulci, torve
amennyiben ezt az adott szolg6ltato adatl<ezelesi elvei is lehetov6 tes

A tanulol< e-mail c[meit celszertj l<izarolag ennel< a l<apcsolattarrasnal( a

volt e-mail cfmul<, javasolt a tanulonal<,,intezmenyes" fiol<ot l<eszircni a m

Az adatol< vedelme erdel<eben ugyanez
a tanuloi l<apcsolattart6shoz egy l<ulon
hasznilata.

Digitilis t6rben megtartott oril<l<al l<apcsolatos szabilyol<

A pedagogus hangh[v6sol<at, online meetingel<er, l<isebb csoporros videos
l<apcsolatot is l<ezdem6nyezhet. A tanulo az ezel<en valo 16szveteltcjl
pedagogus megtervezett or6it, a tananyagfeldolgozissal l<apcsolatos ma
a gyermel<el<nel<. A tivolmaradis ol<irol a szulonel</tanulonal< t6j6l<ozratni

A h an g err id e6 l<apcso I ato l<_barnrely form rii6n ak al kal m azisa
6 rv6 n ye s az a f6 s zab6ly,_Iqgy,_az o k ro_l_ rogzttett_ l<€p,_yld_e__o_:

l<6szithet6!

A fentiel<tol torten5 elt6res csal< abban az esetben megengedett, ha az e
kisl<oni gyermel< szuloje errcjl elcire irisban megegyeznel<.

a

a

o

a

a

a

weboldalon.

I nel</l<erril hecnel< a

6nyes l<6pviselri online
ilatl<ozatit -

z6 pedag6gus fel6.

ege

: dmogato

disa javasolt.

arainal< a l<ezeles6hez a

n a 14. eletevet be nem
hatnal< weboldalal<on, nem

l<epviselo regisztr6lhat,
l<.(l<ell ez meg egyszerl)

eljebol letrehozni. Ha mir
lshoz

crvenyes a pedagogusol<ra is, szi ra is ajdLnloct l<ifejezetten
erre lecrehozott uj ,,intezmenycs e-mail cim lctrchozisa es

oril<at, vagy egy6ni videos
nem tel<inthet el, mert a

izatol<at itt tudja megadni
ll a pedagogust.

az,o_nlltltele,rb_eors
y--hangfelve-t e-l - n em

ntett felel(, pedagogus es a



A pedagogus iltal l<6szitett digitdlis, vagy birmely egyeb ol<tatAsi anyag (pl. prezendciol<, egyeb

bemutatol<, feladatsorol<, feladatlapol<, l<epi-, es hanganyagol<, digitdlis feladatol<, Word, Excel

dol<umentumol< stb.) harmadil< f,!lnel< nem tovabbithatol<, nem tehetcjl< l<ozze nyilvinos helyel<en,

feli.iletel<en.

A pedagogus szimira visszal<uldott canuloi anyagol< (irdsbeli dol<umentumol<, azol<rol l<eszulr fotol<,
l<idolgozott munl<61<, prezencaciol< stb.) nem adhatol< 6t harmadil< f6lnel<, nem cehetcjl< l<ozze

nyilvlnos helyel<en! A tanuloi munl<a 6rcel<el6s6nel<, minositesenel< eredmenye csal< 6s l<izirolag az

6rintect !anulonal<, illecve torv6nycs l<epviseloyenek tovdbbithato.

A-Lll.-ppntban-mcghagarszettal-(ka1 y4l6 vissza6l6s eset6n az intezmeny-.fegyelmi, jogi
felel6ss6gre von6st l<ezdem6nyezhet!

lnformatikai biztonsigi ajrlnliis a tantermen k[v[ili, digitilis mun]<arendben tijrttinci
tanitishoz, tanul6shoz (Oktatiisi Hivatal)

lv.

(https://www.ol<tatas. h u/l<ozneveles/ajan las_tance rmen_kivu li_d igira lis

zconsag)

munl<arendhez/inforrnatil<ai bi

Az ajdnlds celja bemutatni azolcat a visell<edesi normdl<at, amelyel< segithetil< a pedagogusol<, tanulol<

6s sztjleil< biztons6gos internethasznilatdc a cantermen l<ivrili, digitdlis munl<arendben.

Kapcsol6diis az internethez, h616zatokhoz

Nem javasolt a szimitog6ppel vagy mobiltelefonnal nyilt, ismercis vagy szomszcd iltal
megosztott, l<ozos wifi h6lozatot haszndlni.

Sajic orthoni wifi hdlozat hasznalata eseten, fontos a router gyiri alapertelmezett jelszavdnal<

megvaltoztatasa, al<dr a szolgilrato ilcal biztositott, al<6r sajit tulajdon0 eszl<oz haszndlatal<or.

A router bedllit6si jelszava es a hdlozat nevehez (SSID) tarcozo jelszo legyen elt6ro. Ezel<

be6llitisihoz segltseget nyujrhatnal< a vdsirlisl<or l<apott hasznilati ucasitisol<, illetve ezel<

hiinyiban a gyirtoi honlapol< leirdsai. Javasolt megfelelo cross6gti es bonyolulcsdg[ jclszaval<

be6llit6sa.

Az otthoni h6lozacol<hoz hozzafero szem6lyel< szimdc celszerii l<orldcozni, a haszndlacon l<ivul

porcol<at,iavasolt lecilcani. A tiltds modja gyirtonl<ent elterci, melyhez szinten segitseget
nytijthatnal< a v6sirlasl<or l<apott haszn6lati utasitasol< illetve ezel< hidny6ban a gy6rtoi honlapol<

leirdsai.

Biztonsigos eszl<iizhaszn6"l at, adatbiztons6g

Haszniljon minden eszl<ijzon 6s online felulecen eltero jelszaval<at.

Javasolt rendszeresen ellencirizni, hogy minden informatilcai eszl<ijzijn (beleertve a mobil tis
szoral<oztato eszl<ozolcet is) a legfrissebb verzioju szoftver fut-e es napral<esz frissit6sel<l<el
rendell<ezil<-e. Ct!lszerri az automatil<us frissitcsel< enged6lyezese.

A munl<ahelye 6lml a rnunl<ahoz biztositott mobilinformatil<ai eszkozol<et (mobiltelefon,
hordozharo szdmitogep stb.) a munl<ahely lT szabalyzat figyelembevetel6vel ugy javasolt

csal6dtagol< r6szere 6tadni, hogy minden felhasznilo reszere l<eriiljon l<ialal<itasra l<ulon-l<ulon
felhaszniloi felrl let.

A saj6t tulajdonri eszl<ozol< hasznilata sordn is ilgyelni lcell arra, hogy minden csalddtag l<lilon-
l<ulon felhaszndlol<ent leplen be eszl<ozre.

a

a



' A haszndlt eszl<ozon javasolr bel<apcsolni a trizfalvedelmet es a virusv6delmet, a Windows
oper6cios rendszert futtato gepel<en legalibb a Microsoft 6lral bizcosirorr gydrtoi biztonsdgi
szoftvert,

r Adatol<at csal( szul<seg eseten, ideiglenesen es l<orlarozott mennyisegben javasolt dtmisolni mas
adathordozol<ra (pendrive, l<ulso merevlemez).

o Kiemelten l<ell figyelni arra is, hogy az adathordozol<ra a szemelyes adatol< ne l<eruljenel< fel.

' Csal< ismert gyirto dltal l<eszitett VPN szolgdltatist all<almazasa javasolc a magdn adatforgalom
vedelme 6rdel<6ben.

o Csal< megbizharo forrisi all<almazdsol< hasznilata javasolt,
o Csal< megbizhato hivacl<ozisol< megnyicisa lavasolt bongeszoben.

' A 8yan0s, t[lzottan figyelemfell<eltci, fenyegeto linl<el<, csatolm{nyol< megnyitisa veszelyes.

I nformati l<ai biztonsiig a di git6t is ol<tatissar iisszefi.igg6sbe n

' Ugyelni l<ell arra, hogy a canulis so16n a magin informdciol< a digic6lis ol<tatds so16n nem
v6ljanal< misol< 6lcal megismerherciv6.

r A digitilis ol<ratdshoz javasolt lerrehozni ij e-mail fiol<oc.
o Senl<i ne tegye l<ozz6 a l<ozossegi oldalal<on, hogy egycdril, felugyclet ncll<ul l<isl<orual<, fiacalol<

vannal< otthon.
r Ha a tanul6sra haszndlt eszl<ozon van l<amera, ugy l<ell elhelyezni, hogy az otthoni l<ornyezetbcil

a lehetci legl<evesebb legyen l6thaco.

' Ha a pedagogus reszere le l<ell fenylcepezni a feladar megoldas6r, a fenyl<ep a minimdlis
megl<ovetelt adattartalmat biztositsa, azaz a l<epen ne szerepeljen m6s, csal< a megoldds. Ezzel a
megoldissal a biztonsig nijvelese mellett csol<l<entheto a hilozaton icvitc adatmennyiseg is.
Celszerri l<isebb felbondsban menreni es l<uldeni

Tovibbi hasznos informiciok az alibbi cimet<en taliilhat6l<:

www.nl<i.gov.hu (lT biztonsag)
www.saferincernec,hu (Netezz bizcorrsagosan !)
www.digitaliscsalad.hu (lgy vezesd be a gyerel<ed a digi16lis viligba!)

zARo RENDELKEzEs

Erintetti jogol<ra, jogorvoslati lehetosegel<re a jelen mellel<lcr tel<intereben is az Adarl<ezelo
lnt6zmeny Adatl<ezelesi es Adatvedelmi Szab6lyzatdnal< 6rintetri logol<ra vonarl<ozo rendell<ezesei az
irdLnyadoal<.

Jelen Adacl<ezel6si Szabilyzac mellel<lete alapldn l<iadotc adarl<ezelesi tijel<oztatot minden erintetr
elel<tronil<us formiban l<apja meg. Az isl<ola igazgatoja minden pedagogushoz eljuttarja. Az
osztdLlyfonol<ol< 6s az egyeni foglall<ozist tarto pedagogusol< l<iirelesel< gondosl<odni arrol, hogy a
mellel<let minden sztllohoz/tanulohoz ellusson. A szuloi/ranuloi nyilacl<ozatot e-mailben irt szovcgben,
nem csatolm6nyban l<ell visszal<Llldeni az oszrdlyfonol<cil< reszere.

A t6jel<oztatoban foglalcal< cudorndsul vetelerol a rendl<ivuli helyzecre valo tel<inrettel elel<tronil<usan
az jogosultal< nyilacl<ozni az Erintettcl< (szulol<, intezmenyi pedagogusol<) az aldbbial< szerinc:

A pedagogusol< az sojermonnTS@gmoil.com e-mail cfmre, a szulcjl< az osztilyfonol< iltal nregadott
e-mail cimre kr.ildiel< meg a nyilatl<ozaror.

Vdsdrosnanteny, 2020. mircius I 6,
:Ytfr?\
h"i'e'do;\
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai   

  

NYILATKOZAT   

(szülői szervezet)  

  

A Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Szülői Szervezetének 

(továbbiakban: SzSz) képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy az 

SzSz elnöksége a GDPR alapján készült Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot 2020. 

március 16-án megtartott ülésén megtárgyalta, azt véleményezte és azzal egyetért.   

  

Vásárosnamény, 2020. március 16.   

  

  

   …….……….………………………….   

   szülői szervezet nevében   

  

  

  

  

  

NYILATKOZAT  

(Diákönkormányzat)  

  

A Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Diákönkormányzata 

képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Diákönkormányzat  a 

GDPR alapján készült Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot 2020. március 16-án 

megtartott ülésén megtárgyalta, azt véleményezte és azzal egyetért.   

  

Vásárosnamény, 2020. március 16.   

  

   …………………………..……………   

   a diákönkormányzat vezetője  
 



MELLEKLET:

A nyilatkozat javasolt sziivege sziil<it< szimira:

Alulirott nyilotkozom, hogy o L6nyoy Menyhlrt Boptisto Szokgimn1zium 6s
Szakkiiz4piskolo digitolis oktotds gyokorlotarol szolo odotkczcllsi tajckoztotot elolvoitom, oz obbon
fogloltokot nev(l gyermekemre nezve tudomosul vettem, betortasot mogomro nezve kcjtelez6nek
tortom.

Dotum

!ntezm6nyi alkalmazott eset6rn:

Alulirott nyilotkozom, hogy a Lonyoy Menyhlrt Boptisto Szokgimn1zium 6s
S_zokkiz6piskolo digitalis oktotos gyokorlotorol szolo odotkezelesi tojckoztotot elolvostom, oz. obbon
fogloltokot tudomosul vettem, betortosot mogomro nezve kotelezonek tortom.

Dotum
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