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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat hatálya 

1. § 

 

(1) A jelen szabályzat alkalmazásában 

a) dőlt betűs szövegrészek: a fontosabb vonatkozó jogszabályi rendelkezések a jelen szabályzat 

4. §-ában foglalt rövidítések alkalmazásával; 

b) álló betűs szövegrészek: a szabályzat rendelkezései. 

 

(2) A szabályzat szervi hatálya kiterjed a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 

minden olyan szervezeti egységére, amely tevékenysége során személyes, közérdekű vagy közérdekből 

nyilvános adatot kezel. 

 

(3) A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

a) az Egyetem minden polgárára, 

b) az Egyetem feladatainak végrehajtásában polgári jogi jogviszonyban közreműködő azon 

természetes és jogi személyekre, akik tevékenységük során ilyen adatot kezelnek, illetőleg 

akikről ilyen adatokat kezelnek, 

c) azon személyekre, akiknek a személyes adatait jogszabályi előírás folytán az Egyetem a 

jogviszony megszűnését követően kezelni köteles, 

d) az Egyetemre jelentkezőkre és a zárt hallgatói jogviszonnyal rendelkező volt hallgatókra,  

e) a habilitációs eljárásra, illetve doktori fokozatszerzési eljárásra jelentkező, illetve ilyen 

eljárásokban részt vevő személyekre,  

f) azon személyekre, akikkel folyamatban van a jogviszony létesítése az Egyetemmel, 

g) az Egyetem könyvtári és levéltári rendszerét vagy egyéb infrastruktúráját használó 

személyekre, 

h) az a)-g) pontokban nem szereplő azon személyekre, akiknek személyes adatait az Egyetem a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott valamely jogalapon kezeli.  

 

(4) A szabályzat tárgyi hatálya a személyes, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokkal 

kapcsolatos adatkezelésre terjed ki. 

 

(5) A központi továbbképzési oktatásinformatikai rendszer (a továbbiakban: Probono rendszer) 

működtetése során 

a) a közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, 

b) a közigazgatási szakvizsga, 

c) a közszolgálati tisztviselők, és az állami tisztviselők továbbképzésének,  

d) az állami tisztviselők közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzése és kormányzati 

tanulmányok szakirányú továbbképzése, 

e) a Probono rendszer által kínált egyéb képzések, belső képzések, 

f) az oktatók pályáztatásának és képzésének lebonyolítása során, valamint 

g) a Probono rendszer, mint a képzésmenedzsment feladatokhoz szükséges informatikai 

alkalmazás során felmerülő adatkezelésre  

vonatkozó különleges szabályokat a Probono rendszer adatvédelmi szabályzata állapítja meg. 

 

(6) A szabályzat hatálya nem terjed ki az informatikai eszközökkel összefüggő technikai 

adatvédelemre, amelyről az Informatikai Biztonsági Szabályzat rendelkezik. 

 

A szabályzat célja 

2. § 

 

A szabályzat célja, hogy az Egyetemen a jogszabályoknak megfelelően történjen a személyes adatok, a 

közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése. A szabályzat e célból  meghatározza – különösen 
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– az Egyetemen vezetett nyilvántartásokra vonatkozó általános szabályokat, valamint biztosítja az 

adatvédelem alapjogi elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság 

követelményeinek érvényesülését, az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülését, megakadályozza a 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát, továbbá 

az Egyetemen kezelt közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó eljárási 

rendet.  

 

Jogi háttér 

3. § 

 

A szabályzat jogi hátterét – különösen – az alábbi jogszabályok, szabályzatok, iránymutatások, 

ajánlások képezik: 

a) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info tv.),   

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), 

d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény, 

e) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

f) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 

g) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

h) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, 

i) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet, 

j) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, 

k) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

l) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, 

m) a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 

n) a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, 

o) az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet,  

p) a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet, 

q) az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásai, ajánlásai, 

r) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai, 

s) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata, 

t) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Neptun Szabályzata, 

u) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, 

v) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata, 

w) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Szabályzata, 

x) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek 

teljesítésének, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálásának, valamint a 

hallgatói jogorvoslat rendjéről szóló szabályzata. 
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Értelmező rendelkezések 

4. § 

 

GDPR 4. cikk Fogalommeghatározások 

„E rendelet alkalmazásában: 

1. „személyes adat” : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából; 

4. „profilalkotás” : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során 

a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5. „álnevesítés” : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer” : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető; 

7. „adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 

jog is meghatározhatja; 

8. „adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

9. „címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 

szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 

férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 

szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 

adatvédelmi szabályoknak; 

10. „harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11. „az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 

12. „adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
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13. „genetikai adat” : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 

minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett 

biológiai minta elemzéséből ered; 

14. „biometrikus adat” : egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy 

megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai 

adat; 

15. „egészségügyi adat” : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

16. „tevékenységi központ” : a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 

esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének 

céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén 

hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, 

az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az 

egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli 

központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi 

ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az 

adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő 

adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint 

meghatározott kötelezettségek vonatkoznak; 

17. „képviselő” : az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve 

amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e 

rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

18. „vállalkozás” : gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 

formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 

egyesületeket is; 

19. „vállalkozáscsoport” : az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

20. „kötelező erejű vállalati szabályok” : a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet 

az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 

vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 

csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása vagy ilyen továbbítások 

sorozata tekintetében követ; 

21. „felügyeleti hatóság” : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független 

közhatalmi szerv; 

22. „érintett felügyeleti hatóság” : az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 

következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett 

felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés 

jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság 

tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti 

hatósághoz; 

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése” : a) személyes adatoknak az Unióban 

megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló 

olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben 

érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

24. „releváns és megalapozott kifogás” : a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos 

kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra 

vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell 
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mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben 

a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás” : az (EU) 2015/1535 európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás; 

26. „nemzetközi szervezet” : a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt 

szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy 

amely ilyen megállapodás alapján jött létre.” 

 

A szabályzatban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében meghatározott tartalommal kell értelmezni 

és alkalmazni.  

 

 

II. FEJEZET 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

 

Adatkezelő szervezeti egységek 

5. § 

 

(1) Az Egyetem elsődleges adatkezelő szervezeti egységei: 

a) Rektori Hivatal, 

b) Katasztrófavédelmi Intézet, 

c) Nemzetbiztonsági Intézet, 

d) Gazdasági Hivatal, 

e) Campus Igazgatóság, 

f) Informatikai Igazgatóság, 

g) Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, 

h) Vezető- és Továbbképzési Központ, 

i) dékáni hivatalok, 

j) Oktatási és Tanulmányi Iroda, 

k) Tudományos Ügyek Iroda, 

l) 1 Nemzetközi Igazgatóság, 

m) kari tanulmányi osztályok, 

n) intézetek, tanszékek, 

o) kollégiumok, 

p) szakkollégiumok, 

q) hallgatói önkormányzat, 

r) az Egyetem Szenátusa és az általa létrehozott bizottságok. 

 

(2) Egyetemi szabályzatban meghatározott feladata, különös tekintettel a projekt feladatok 

végrehajtása során más szervezeti egység, testület és bizottság is kezelhet adatot. Az elsődleges 

adatkezelő szervezeti egységeken kívüli szervezeti egység kizárólag a rektor felhatalmazása alapján 

kezelhet különleges adatot. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatkezelő szervezeti egységek szervezeti egységek 

vezetői kötelesek gondoskodni a jelen szabályzatban foglaltak betartásáról és betartatásáról.  

 

(4) Az informatikai eszközökkel összefüggő technikai információbiztonságért az Informatikai 

Igazgatóság az Információ Biztonsági Szabályzatban meghatározottak szerint felelős. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

6. § 

 

GDPR 6. cikk Az adatkezelés jogszerűsége 

                                                           
1 Módosította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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„(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül: 

a)  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

b)  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

d)  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges; 

e)  az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f)  az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai 

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek. 

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során 

végzett adatkezelésre.” 

 

Az Egyetem adatkezelést elsődlegesen törvény felhatalmazása, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség 

teljesítése, önkéntes hozzájárulás vagy az Egyetem jogos érdeke alapján végez. Indokolt esetben a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott más jogalapon is történhet adatkezelés. 

 

Személyes adatok megszerzése 

7. § 

 

GDPR 7. cikk A hozzájárulás feltételei 

„(1)  Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

(2)   Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is 

vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető 

módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az 

érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, 

kötelező erővel nem bír. 

(3)   Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű 

módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

(4)   Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a 

szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.” 

 

 

(1) Amennyiben az Egyetemnek a jogszerű működéséhez szükséges olyan személyes vagy különleges 

adat, melyet közokirat tartalmaz, az eredeti okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát be 

kell mutatni az adott szervezeti egység részére. Az okirat tartalmát – a célhoz kötöttség és az 

adattakarékosság elvének megfelelően – az adott szervezeti egység ügyintézője szükség szerint külön 

iraton rögzíti. 

 

(2) Okiratok, személy azonosításra alkalmas okmányok másolása kizárólag jogszabályi felhatalmazás, 

vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott egyéb jogalapon történhet. 

 

(3) Az adatot megszerző szervezeti egység legkésőbb a személyes adatok megszerzésének 

időpontjában – ha lehetséges még azt megelőzően - az érintettet köteles tájékoztatni a GDPR 12. 

cikkében és az Info tv.-ben meghatározott adatkezelés részleteiről, egyúttal az adatkezelési nyilvántartás 

részét képező dokumentációt a GDPR 30. cikkében meghatározottak szerint elkészíteni. 
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(4) Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatot megszerző szervezeti egység, igazolható 

módon köteles beszerezni az érintett hozzájárulását a GDPR 7. cikkének figyelembevételével. 

 

(5) Minden adatkezeléssel és adatkezelési megfeleléssel kapcsolatos iratot – az elszámoltathatóság 

elve alapján – dokumentálni/iktatni szükséges. 

 

Egyetemen belüli adattovábbítás 

8. § 

 

Az adatkezelő szervezeti egység személyes adatot – a szükséges mértékben és ideig – csak célhoz 

kötötten, olyan adatkezelésre jogosult szervezeti egységhez továbbíthat, amelynek feladata ellátásához 

a személyes adatok megismerése és kezelése szükséges és az adatkezelésre megfelelő jogalappal 

rendelkezik. Amennyiben a két szervezeti egység között a személyes adat átadásával kapcsolatos 

bármely kérdésben véleményeltérés van, úgy – az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsának 

figyelembevételével – közös felettesük dönt. 

 

Adattovábbítás harmadik személy részére 

9. § 

 

(1) A személyes adat továbbítására irányuló adattovábbítás jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén, ennek hiányában az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján teljesíthető. 

 

(2) Az elsődleges adatkezelő szervek – illetve feladatuk ellátásához szükséges módon és mértékben az 

elsődleges adatkezelő szervek által felhatalmazott szervezeti egységek – feladata az adattovábbítás 

végrehajtása. A (3) bekezdésben meghatározottakon kívül az adattovábbítás előtt be kell szerezni az 

adatvédelmi tisztviselő egyetértését, amelynek beszerzéséről az adatvédelmi kapcsolattartó 

gondoskodik. 

 

(3) 2A Felsőoktatási Információs Rendszer részére, továbbá az Nftv. 3. melléklet I/B. pontjában 

felsorolt adatokról adatot az Oktatási és Tanulmányi Iroda szolgáltat, ide nem értve a nyugdíj– és 

társadalombiztosítási ügyekben hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek részére történő 

adatszolgáltatást, amely esetekben az Nftv. 3. melléklet I/B. pontjában felsorolt adatokról az 

adatszolgáltatással érintett hallgató képzése szerint illetékes tanulmányi adminisztrációért felelős 

szervezeti egység szolgáltat adatot. 

 

(4) Közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség vagy más nyomozóhatóság, továbbá 

nemzetbiztonsági szolgálat adatszolgáltatási tárgyú megkeresését – a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon 

kívül – a Jogi és Igazgatási Iroda útján, a főtitkárhoz kell felterjeszteni. A főtitkár jelöli ki az 

adatszolgáltatót. 

 

(5) Amennyiben az adatkezelő szerv olyan adatra vonatkozó megkeresést kap, melynek jogszerűségét 

nem tudja megítélni, köteles azt az adatvédelmi tisztviselő útján a főtitkárnak jelenteni. 

 

(6) Személyes adatok továbbítása során, amennyiben az belső vagy külső küldeményként történik, 

biztosítani kell, hogy zártan kerüljön feladásra. 

 

(7) Személyes adatok elektronikus továbbítása során az Informatikai Biztonsági Szabályzat szerint 

szükséges eljárni. 

 

Az adatfeldolgozási tevékenység 

10. § 

 

                                                           
2 Megállapította az 50/2019. (IX. 18.) szenátusi határozat. 
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GDPR 28. cikk. „(1) Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e 

rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

(2)   Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül 

további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó 

tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók 

igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel 

a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. 

(3)   Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött olyan 

– az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek 

kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó –szerződésnek vagy más jogi 

aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. A szerződés vagy 

más jogi aktus különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó: 

a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a 

személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását 

is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja 

elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően 

értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja; 

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget 

vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak; 

c) meghozza a 32. cikkben előírt intézkedéseket; 

d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a (2) és (4) bekezdésben 

említett feltételeket; 

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a 

lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett III. 

fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében; 

f) segíti az adatkezelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az 

adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat; 

g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden 

személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az 

uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő; 

h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott 

kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az 

adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni 

vizsgálatokat is. 

Az első albekezdés h) pontjával kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az 

adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy 

uniós adatvédelmi rendelkezéseket. 

(4)  Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési 

tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog 

alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az 

adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között 

létrejött, a (3) bekezdésben említett szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, 

hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e 

rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt 

megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó 

kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

(5)  A 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti jóváhagyott 

tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás felhasználható annak bizonyítása részeként, hogy az 

adatfeldolgozó biztosítja az (1) és (4) bekezdésben említett megfelelő garanciákat. 

(6)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti egyedi szerződés sérelme nélkül az e cikk (3) és (4) 

bekezdésében említett szerződés vagy más jogi aktus teljes egészében vagy részben az e cikk (7) és (8) 



  10. oldal, összesen: 23 

 

bekezdésében említett általános szerződési feltételeken alapulhat, beleértve azt is, amikor ezek a 42. és 

a 43. cikk alapján az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak megadott tanúsítvány részét képezik. 

(7)  A Bizottság – a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően – 

általános szerződési feltételeket határozhat meg az e cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltakra 

vonatkozóan. 

(8)  A felügyeleti hatóságok a 63. cikkben említett egységességi mechanizmusnak megfelelően általános 

szerződési feltételeket fogadhatnak el az e cikk (3) és (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 

(9)  A (3) és (4) bekezdésben említett szerződést vagy más jogi aktust írásba kell foglalni, ideértve az 

elektronikus formátumot is. 

(10)  A 82., 83. és 84. cikk sérelme nélkül, ha egy adatfeldolgozó e rendeletet sértve maga határozza 

meg az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor őt az adott adatkezelés tekintetében adatkezelőnek kell 

tekinteni.” 

 

(1) Azon jogviszonyokban, ahol az Egyetem, mint adatfeldolgozó vesz részt, az adatfeldolgozó és az 

adatkezelő között létrejövő jogviszony tartalmát a GDPR 28. cikkében előírtak szerint kell 

meghatározni. 

  

(2) Az adatfeldolgozási szerződés keretein belül végzett személyesadat kezelésre, az érintett általi 

adatigénylésre a jelen szabályzat rendelkezésétől eltérően az adatkezelővel megkötött adatfeldolgozási 

szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

Az érintettek jogai, valamint az ezekkel kapcsolatos kérelmeinek intézése 

11. § 

 

GDPR 15. cikk Az érintett hozzáférési joga 

„(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h)  a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. 

(2)   Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan 

a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

(3)   Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha 

az érintett másként kéri. 

(4)   A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait.” 
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GDPR 16. cikk A helyesbítéshez való jog 

„Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.” 

 

GDPR 17. cikk A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

„(1)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 

b)  az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 

értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c)  az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az 

adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f)  a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2)   Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 

észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a 

népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően 

lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.” 

 

GDPR 18. cikk Az adatkezelés korlátozásához való jog 

„(1)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d)  az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás 

arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
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(3)   Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, 

az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.” 

 

GDPR 20. cikk Az adathordozhatósághoz való jog 

„(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a)  az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti 

hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. 

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem 

alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.” 

 

GDPR 12. cikk 

„(3) bekezdés   „Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 15–22. cikk szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 

lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.(4) Ha az 

adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.” 

 
Info tv. 25. § „(1) Az érintett halálát követő öt éven belül a 14. § b)-e) pontjában, illetve - az általános 

adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén - az általános adatvédelmi 

rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által 

arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, 

az adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi 

időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. 

(2) Ha az érintett nem tett az (1) bekezdésnek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a 14. § c) pontjában, az általános adatvédelmi 

rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános adatvédelmi rendelet 16. és 21. 

cikkében, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés 

célja az érintett halálával megszűnt - a 14. § d) és e) pontjában, az általános adatvédelmi rendelet 

hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén az általános adatvédelmi rendelet 17. és 18. cikkében 

meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven 

belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen 

jogosultságát elsőként gyakorolja. 

(3) Az érintett jogait az (1) vagy (2) bekezdés alapján érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így 

különösen az adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során az e 

törvény által az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

(4) Az érintett jogait az (1) vagy (2) bekezdés alapján érvényesítő személy az érintett halálának tényét 

és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - 

és a (2) bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj71idd3ec
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(5) Az adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját 

az (1), illetve (2) bekezdés alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az (1) bekezdésben 

meghatározott nyilatkozatában megtiltotta.” 

 

(1) Az érintett az adatkezelő szervezeti egységnél, valamint az adatvédelmi tisztviselőnél kérelmezheti 

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésük 

korlátozását, érvényesítheti az adathordozhatósághoz való jogát, valamint tiltakozhat személyes adatai 

kezelése ellen. 

 

(2) Az Egyetemhez benyújtott kérelmeket az adatkezelő szervezeti egység késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül megválaszolja azzal, hogy kikérheti 

az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát. 

 

(3) Az érintett személyes adatainak törlését – a törlés megtörténtének az igazolására - az adatkezelést 

végző szervezeti egység ügyintézője dokumentálja. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő 

12. § 

 

GDPR 37. cikk  

„(5) Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat 

szakértői szintű ismerete, valamint a 39. cikkben említett feladatok ellátására való alkalmasság alapján 

kell kijelölni.” 

 

GDPR 38. cikk 

„(3)   Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai 

ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az 

adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem 

sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső 

vezetésének tartozik felelősséggel.” 

 

GDPR 39. cikk  

„(1) bekezdés Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja: 

a)  tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést 

végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 

rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

b)  ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, 

továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső 

szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő 

személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; 

c)  kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi 

a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését; 

d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 

e)  az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a 36. cikkben említett előzetes konzultációt is – 

kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb 

kérdésben konzultációt folytat vele. 

(2)   Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 

figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.” 

 

Info tv. 25/M.§ (2) „Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését 

követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott 

személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött 

titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az őt alkalmazó 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé tenni.” 
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Info tv. 25/N. §   (1) „Az adatvédelmi tisztviselők konferenciája (a továbbiakban: konferencia) a 

Hatóság és az adatvédelmi tisztviselők rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, célja a személyes 

adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jogszabályok alkalmazása során az 

egységes joggyakorlat kialakítása. 

(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja össze, és 

meghatározza napirendjét.” 

NKE SZMSZ I. kötet Az adatvédelmi tisztviselő  

„49. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző egyetemi alkalmazottak részére a hazai és egyéb uniós 

vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban, ellenőrzi a 

jogszabályoknak, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével 

kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési 

műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.  

(2) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 

figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.  

(3) Az adatvédelmi tisztviselő feladataival kapcsolatos részletes szabályokat az Egyetem személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatokról szóló szabályzata (10. számú 

melléklet) tartalmazza.  

(4) Az adatvédelmi tisztviselő munkáját a rektor közvetlen irányításával végzi.  

(5) Az adatvédelmi tisztviselő évente egy alkalommal köteles tevékenységéről a Szenátusnak 

beszámolni.” 

 

(1) 3Adatvédelmi tisztviselő a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy lehet. Az 

adatvédelmi tisztviselőt a rektor javaslatára a Szenátus választja meg, közvetlenül a rektornak tartozik 

felelősséggel. 

 

(2) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait a GDPR 39. cikke, valamint az Egyetem Szervezeti és 

Működési Szabályzatának I. kötet 49. §-a rögzíti. 

 

(3) Az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát az adatkezelő szervezeti egység az alábbi esetekben 

köteles kikérni: 

a) olyan megállapodás, szerződés, szabályzat, kérdőív esetén, mely érinti az Egyetem 

adatkezelési tevékenységét; 

b) adatkezelési tájékoztató tartalmával kapcsolatban az érintetteknek történő átadás előtt. 

 

(4) Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi szempontból egyetért a (3) bekezdés szerinti 

dokumentummal, azt „Adatvédelmi szempontból egyetértek” szöveggel, dátummal és aláírással látja el. 

Egyet nem értés esetén a dokumentumot visszajuttatja az előkészítő szervezeti egység részére.  

 

Adatvédelmi kapcsolattartó 

13. § 

 

GDPR 38. cikk  

„(2) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó támogatja az adatvédelmi tisztviselőt a 39. cikkben említett 

feladatai ellátásában, azáltal, hogy biztosítja számára azokat a forrásokat, amelyek e feladatok 

végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint 

az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.”  

 

                                                           
3 Módosította az 50/2019 (IX. 18.) szenátusi határozat. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV#lbj94idd3ec
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A NAIH által kiadott adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó iránymutatás alapján ebbe beletartozik az 

adatvédelmi tisztviselő munkáját segítő megfelelő csapat kialakítása. 

(https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf 17. oldal). 

 

(1) Az adatvédelmi kapcsolattartó az adatkezelő szervezeti egység vezetője által kijelölt személy, 

akinek feladata az adatkezelő szervezeti egység adatvédelmi megfelelésének támogatása, valamint az 

adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolattartás. 

 

(2) Egy személy több szervezeti egység adatvédelmi kapcsolattartói feladatait is elláthatja a szervezeti 

egységek vezetőeinek együttes kijelölése alapján. Egy szervezeti egységen belül több adatvédelmi 

kapcsolattartó is kijelölhető. 

 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

14. § 

 

GDPR 30. cikk Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

„(1)  Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan végzett 

adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat 

tartalmazza: 

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő 

képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége; 

b) az adatkezelés céljai; 

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a 

harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; 

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet 

azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a 

megfelelő garanciák leírása; 

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 

g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása. 

(2)  Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az 

adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a 

következő információkat tartalmazza: 

a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és 

elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és 

elérhetőségei; 

b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái; 

c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk 

(1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

d) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános 

leírása. 

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus 

formátumot is. 

(4)  Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a 

nyilvántartást. 

(5)  Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt 

foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés az érintettek 

jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem alkalmi 

jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges 

https://www.naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf%2017
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kategóriáinak vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.” 

 

(1) A GDPR 30. cikkében meghatározott nyilvántartást az adatvédelmi tisztviselő vezeti. 

 

(2) Az adatkezelő szervezeti egységek – az adatvédelmi kapcsolattartó koordinálásával – saját 

adatkezelési tevékenységükről naprakész nyilvántartást vezetnek a GDPR 30. cikkében meghatározott 

adatokról, az érintett tájékoztatására vonatkozó információkról, amelyet iktatnak és egyúttal 

megküldenek az adatvédelmi tisztviselő részére, aki ezek alapján vezeti az (1) bekezdés szerinti 

nyilvántartást.  

 

(3) Az adatkezelő szervezeti egységek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni az adatvédelmi 

tisztviselőt, ha az általuk végzett adatkezelési tevékenységben – így különösen a kezelt adatok körében, 

az érintettek kategóriájában, az adatkezelés céljában, az adatkezelés időtartamában – változás 

következik be. 

 

Az adatkezelésről szóló tájékoztatás 

15. § 

 

(1) Az adatkezelő szervezeti egység, az adatkezelés megkezdésekor – ha lehetséges még azt 

megelőzően - az érintettet köteles tájékoztatni a GDPR 12. cikkében foglaltak szerint. 

 

(2) Az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő szervezeti egység készíti el, az adatvédelmi 

kapcsolattartó koordinálásával. Az adatkezelő szervezeti egység az adatkezelési tájékoztató tartalmával 

kapcsolatban köteles adatvédelmi tisztviselő szakmai véleményét kikérni az érintetteknek történő 

átadás, valamint a közzététel előtt. 

 

(3) Az adatkezelési tájékoztatót igazolható módon szükséges átadni az érintettek részére.  
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Az egyetemi honlap adatkezeléssel kapcsolatos tartalma 

16. § 

 

(1) Az egyetemi honlap nyilvános felületén közzé kell tenni az Egyetem adatvédelemére vonatkozó 

általános tájékoztatást. 

 

(2) Az egyetemi honlap belső dokumentumtárában kell közzétenni a belső felhasználású 

dokumentumokat, így különösen az adatkezelési tájékoztatókat, a hozzájáruló nyilatkozat mintát, az 

adatkezelési nyilvántartás vezetéséhez, valamint az érintettek tájékoztatásához szükséges adatokról 

szóló nyomtatványt. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott dokumentumokat az adatkezelő szervezeti egységek 

készítik el az általuk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban. A dokumentumok közzététele az 

adatvédelmi tisztviselő előzetes jóváhagyásával történhet. 

 

Az adatok védelme 

17. § 
 

(1) Az Egyetem minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok 

illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az Egyetem kiemelt figyelmet fordít az adatok 

bizalmas kezelésére. 

 

(2) Az elektronikus adatokhoz korlátozott a hozzáférés, jelszavas védelem működik. 

 

(3) A fenti célok érdekében az Egyetem a kezelésében lévő elektronikus adatokat kizárólag a saját 

rendelkezése alatt lévő szervereken tárolja az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint. 

 

(4) Az Egyetemmel minden, az 1. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy, aki személyes 

adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy megbízatása alapján kezel, köteles védeni és őrizni a személyes 

adatokat, és úgy eljárni, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. 

 

Adatvédelmi incidensek 

18. § 

 

GDPR 32.cikk Az adatkezelés biztonsága 

„(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 

biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

c)  fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

(2)  A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférésből erednek. 

(3)  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy 

a 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását felhasználhatja annak 

bizonyítása részeként, hogy az e cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeket teljesíti. 
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(4)  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 

természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett 

adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.” 

GDPR 33. cikk  

„(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 

72 órával azután,, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján 

illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 

72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.” 
 

GDPR 33. cikk  

„(5) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez 

kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, 

hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.” 

 

(1) Aki az Egyetem adatkezelési körében adatvédelmi incidens gyanúját észleli, az köteles 

haladéktalanul értesíteni az adatvédelmi tisztviselőt, aki kivizsgálja, hogy valóban fennáll-e az 

adatvédelmi incidens. Az adatvédelmi tisztviselő a vizsgálatba bevonhatja az Egyetem bármely érintett 

szervezeti egységét. 

 

(2) Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy az adatvédelmi incidens fennáll, a 

GDPR 33. cikk (1) bekezdésére figyelemmel megvizsgálja, hogy az valószínűsíthetően kockázattal jár-

e a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.  E vizsgálatba bevonja a Jogi és Igazgatási 

Iroda vezetőjét, továbbá a vizsgálatba bevonhatja az Egyetem bármely érintett szervezeti egységét. 

 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározottak szerint megállapításra kerül, hogy az adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően kockázattal jár természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, azt – 

a rektor és a főtitkár előzetes tájékoztatása után – bejelenti a felügyeleti hatóságnak.  

 

(4) Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket a GDPR 33. cikk (5) 

bekezdésében meghatározott tartalommal. 

 

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

19. § 

 

GDPR 35. cikk Adatvédelmi hatásvizsgálat 

„(1) Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak 

jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően 

hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok 

védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz 

hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. 

(2)   Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő, az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor 

az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni. 

(3)   Az (1) bekezdésben említett adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell 

elvégezni: 

a)  természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, 

amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelyre a természetes 

személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben 

érintő döntések épülnek; 

b)  a 9. cikk (1) bekezdésében említett személyes adatok különleges kategóriái, vagy a 10. cikkben 

említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre 

vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy 

c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. 
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(4)   A felügyeleti hatóságnak össze kell állítania és nyilvánosságra kell hoznia az olyan adatkezelési 

műveletek típusainak a jegyzékét, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdés értelmében adatvédelmi 

hatásvizsgálatot kell végezni. A felügyeleti hatóság továbbítja az említett jegyzékeket a Testület részére. 

(5)   A felügyeleti hatóság összeállíthatja és nyilvánosságra hozhatja az olyan adatkezelési műveletek 

típusainak a jegyzékét is, amelyekre vonatkozóan nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni. A 

felügyeleti hatóság továbbítja ezeket a jegyzékeket a Testület részére. 

(6)   A (4) és (5) bekezdésben említett jegyzékek elfogadását megelőzően az illetékes felügyeleti hatóság 

igénybe veszi a 63. cikkben említett egységességi mechanizmust, ha ezek a jegyzékek olyan adatkezelési 

tevékenységeket tartalmaznak, amelyek az érintettek számára történő, több tagállamra kiterjedő áru- 

vagy szolgáltatás nyújtásához vagy az érintettek viselkedésének több tagállamra kiterjedő 

megfigyeléséhez kapcsolódnak, vagy érdemben érinthetik a személyes adatok Unión belüli szabad 

áramlását. 

(7)   A hatásvizsgálat kiterjed legalább: 

a)  a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, 

beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket; 

b)  az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági 

vizsgálatára; 

c)  az (1) bekezdésben említett, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és 

d)  a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az 

e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit 

figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat. 

(8)   Az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek hatásainak értékelése 

– különösen az adatvédelmi hatásvizsgálatok – során megfelelően figyelembe kell venni, hogy a szóban 

forgó adatkezelők, illetve adatfeldolgozók teljesítik-e a 40. cikkben említett jóváhagyott magatartási 

kódexek előírásait. 

(9)   Az adatkezelő adott esetben – a kereskedelmi érdekek vagy a közérdek védelmének vagy az 

adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét 

a tervezett adatkezelésről. 

(10)   Ha a 6. cikk (1) bekezdésének c) vagy e) pontja szerinti adatkezelés jogalapját uniós vagy az 

adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog írja elő, és e jog a szóban forgó konkrét adatkezelési műveletet 

vagy műveleteket is szabályozza, valamint e jogalap elfogadása során egy általános hatásvizsgálat 

részeként már végeztek adatvédelmi hatásvizsgálatot, akkor az (1)–(7) bekezdést nem kell alkalmazni, 

kivéve, ha a tagállamok az adatkezelési tevékenységet megelőzően ilyen hatásvizsgálat elvégzését 

szükségesnek tartják. 

(11)   Az adatkezelő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat 

változása esetén ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az 

adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.” 

 

Info tv. 25/G. § „(3) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típust magas kockázatú 

adatkezelésnek minősít és e megállapítását közzéteszi, valamint a tervezett adatkezelés e megállapítással 

érintett adatkezelés-típus során alkalmazottal azonos vagy ahhoz hasonló típusú művelet vagy 

műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervezett adatkezelés tekintetében annak magas kockázatát 

vélelmezni kell. 

(4) Ha a Hatóság valamely meghatározott adatkezelés-típus tekintetében azt állapítja meg, hogy az nem 

minősül magas kockázatú adatkezelésnek és e megállapítását közzéteszi, valamint a tervezett 

adatkezelés kizárólag e megállapítással érintett adatkezelés-típus során alkalmazottal azonos vagy 

ahhoz hasonló típusú művelet vagy műveletsorozat alkalmazásával jár, a tervezett adatkezelés 

tekintetében azt kell vélelmezni, hogy az nem minősül magas kockázatú adatkezelésnek.” 

Info tv. 25/G. § „(6) Kötelező adatkezelés esetén - ideértve különösen a 2. § (3) bekezdésében 

meghatározott célokból folytatott kötelező adatkezeléseket - az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú 

adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezelést előíró jogszabály előkészítője folytatja le.” 
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A GDPR 35. cikke szerinti adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó szervezeti 

egységek – az adatvédelmi kapcsolattartó koordinálásával – végzik, melynek során az adatvédelmi 

tisztviselő szakmai tanácsát ki kell kérni. 

 

Adatkezelési műveleteket végző munkatársak adatvédelmi képzése 

20. § 

(1) Az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik az adatkezelési műveleteket végző munkatársak általános 

adatvédelmi képzésének szervezéséről.  

(2) Az adatkezelési műveleteket végző munkatársak – munkakör, szerepkör vagy feladatkör alapú – 

képzéséről, továbbképzéséről az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások 

függvényében. 

(3)  Az Egyetemre új belépő munkatársat, a munkába állásának kezdetekor, de legkésőbb 3 hónapon 

belül az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen szabályzat tartalmát ismertető, az 

adatvédelmi incidensek jelentési kötelezettségére is figyelmeztető, továbbá az adatvédelmi tudatosság 

növelését is célzó képzésben kell részesíteni.  

(4)  Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi környezet megváltozásakor, továbbá ha az Egyetem 

adatvédelmét, illetve a jelen szabályzat tartalmát érintő jelentős változás következik be, a változás 

hatályba lépését követő 60 napon belül a munkatársakat adatvédelmi továbbképzésben kell részesíteni. 

 

 

III. FEJEZET 

KÖZÉRDEKŰ ÉS KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOKKAL KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁS 

 

21. § 

 

Info tv. „28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki 

igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, 

amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont 

alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez 

szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően 

az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. 

29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv 

az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

(1a) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni abban a 

részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 

adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. 

(1b) Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő 

nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az 

elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés 

megadható. 

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés 

teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 

15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni 

kell. 

(2a) Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely intézménye vagy 

tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét 

vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett 
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intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az 

adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. 

(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától 

függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés 

teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat 

meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 

(3a) Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül 

nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának 

az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 

határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által 

megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni. 

(4) Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, 

amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja 

a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi 

megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot 

ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű 

igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős 

terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a 

másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül 

tájékoztatni kell. 

(5) A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, 

valamint 

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő 

munkaerő-ráfordítás költsége. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét jogszabály határozza meg. 

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is 

tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó 

szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell 

eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény 

teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet 

elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján 

megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon 

belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben 

értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő 

nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 

(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar 

anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. 

(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az 

adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat 

megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás 

alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez 

fűződő közérdeknél. 

(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie. 

(7) A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére 

irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az 

adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a 

jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és 

teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti.” 
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(1) 4 Az Egyetem szervezetére, tevékenységére vonatkozó – a személyes adat fogalmi körébe nem 

tartozó – adat közérdekű adatnak minősül. A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok 

megismerhetőségét – törvényben meghatározott kivétellel vagy korlátozással – biztosítani kell. 

 

(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó igényt, amennyiben olyan 

szervezeti egységhez érkezik, amely az igény teljesítésére nem rendelkezik hatáskörrel, a szervezeti 

egység haladéktalanul továbbítja az érintett szervezeti egységnek. Az érintett szervezeti egység az igény 

teljesítése előtt a választervezetet véleményezésre megküldi a Jogi és Igazgatási Irodának. 

 

22. § 

 

Info tv. 33. § (1) bekezdés „Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes 

honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a 

letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell 

hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése 

személyes adatok közléséhez nem köthető.” 

 

Az SZMSZ szerint illetékes szervezeti egység gondoskodik arról, hogy az Info tv. által előírt kötelezően 

közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok az Egyetem honlapján közzétételre, valamint 

folyamatosan aktualizálásra kerüljenek.  

 

 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. § 

 

(1) A jelen szabályzatot a Szenátus 2019. március 6-ai ülésén hozott 21/2019. (III. 6.) számú 

határozatával fogadta el. 

 

(2) 5 A szabályzat a Szenátus 2019. április 24-ei ülésén hozott 48/2019. (IV. 24.) számú határozatával 

elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben, a Fenntartó jóváhagyását követő napon lép hatályba. 

 

(3) Hatályát veszti a Szenátus 98/2018. (VII. 11.) számú határozatával elfogadott szabályzat. 

 

(4) A szabályzat az SZMR 10. számú mellékletét képezi. 

 

(5) A rektor utasításban állapítja meg a személyes adatok nyilvántartására, az elektronikus 

beléptetőrendszerre és a térfigyelő rendszerre vonatkozó szabályokat. 

 

(6) Felhatalmazást kap a főtitkár, hogy – a Jogi és Igazgatási Iroda közreműködésével – a 

szabályzatban feltüntetett jogszabályi rendelkezések módosítása esetén a szabályzat rendelkezéseit nem 

érintő módosításokat átvezesse és a módosítás közzétételéről gondoskodjon. 

  

                                                           
4  A 21. § (1) bekezdése a 48/2019. (IV. 24.) számú szenátusi határozattal elfogadott módosítás szerinti szöveggel 

lép hatályba. 
5 A 23. § (3) bekezdése a 48/2019. (IV. 24.) számú szenátusi határozattal elfogadott módosítás szerinti szöveggel 

lép hatályba. 
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(7) 6 Az adatkezelő szervezeti egységek vezetői  

a) az adatvédelmi kapcsolattartókat a szabályzat hatálybalépését követő 30 napon belül kijelölik 

és erről az adatvédelmi tisztviselőt kötelesek tájékoztatni; 

b) az adatkezelési nyilvántartásaikat a szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül az 

adatvédelmi tisztviselő részére megküldik; 

c) az adatkezelési tájékoztatóikat a szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül elkészítik, 

illetve felülvizsgálják. 

 

 

Dr. Horváth József s. k. Dr. Koltay András s. k. 
a Szenátus titkára a Szenátus elnöke 

 

                                                           
6 A 23. § (7) bekezdése a 48/2019. (IV. 24.) számú szenátusi határozattal elfogadott módosítás szerinti szöveggel 

lép hatályba. 


