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 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint 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 (a továbbiakban: GDPR) alapján az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjére az alábbi szabályzatot alkotja.   Általános rendelkezések  A szabályzat célja és hatálya 1.§  (1) E szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között meghatározza az Egyetemen vezetett nyilvántartások szabályos rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alapjogi elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát. (2) E szabályzat célja továbbá az Egyetemen keletkezett közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárási rend, valamint az általános és különös közzétételi lista alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatok és az alapvető titokvédelmi rendelkezések körének megállapítása a jogszabályi keretek között. (3) E szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel a) közalkalmazotti, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (közérdekű önkéntes szerződés, hallgatói munkaszerződés, doktorandusz szerződés, a továbbiakban együtt: más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony), b) hallgatói (ideértve a vendéghallgatói jogviszonyt is), doktorjelölti jogviszonyban álló személyekre. (4) E szabályzat személyi hatálya a (3) bekezdésben foglaltakon túl kiterjed  a) az Egyetemmel a (3) bekezdés szerinti jogviszonyban nem álló, az Egyetem által szervezett, bonyolított felnőttképzésben, tanfolyamon (a továbbiakban: együtt felnőttképzés) részt vevő,  b) az Egyetemmel a (3) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyban nem álló, habilitációs eljárásra, illetve az Egyetemmel a (3) bekezdés szerinti jogviszonyban nem álló, doktori fokozatszerzési eljárásra jelentkező, illetve ilyen eljárásokban részt vevő, valamint c) az Egyetemmel a (3) bekezdés szerinti jogviszonyban nem álló, az Egyetem könyvtári rendszerét használó  d) további, az Egyetem infrastruktúráját használó személyekre. (5) E szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá azon személyekre is, akik az Egyetemmel nem állnak a (3)-(4) bekezdés szerinti jogviszonyban, azonban  a) e jogviszony létesítése céljából adataikat az Egyetem kezeli, b) adataikat jogszabályi előírás folytán az Egyetem a jogviszony megszűnését követően kezelni köteles. (6) A jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyetem által kezelt, jogszabály alapján személyes, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra.  (7) A jelen szabályzat hatálya nem terjed ki az informatikai eszközökkel összefüggő technikai adatvédelemre, amelyről az információbiztonsági szabályzat rendelkezik. (8) Az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmények vezetői gondoskodnak arról, hogy e szabályzatot megfelelően alkalmazzák a velük közalkalmazotti vagy megbízási, illetőleg tanulói jogviszonyban álló személyekre.  
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Alapfogalmak 2.§  Fogalommeghatározások E szabályzat alkalmazásában: 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 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. „adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 4. „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; 5. „adattovábbítás” alatt pedig az Infotv. 3.§ 11. pontjában meghatározott definíció; 6. „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; 7. „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; 8. „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; 9. „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; 10. „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; 11. „felügyeleti hatóság”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu; 12. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 13. „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; jelen szabályzat alkalmazása során profilalkotásnak különösen, de nem kizárólagosan az oktatói munka hallgatói véleményezése minősül amennyiben azt az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy munkahelyi teljesítményéhez kapcsolódó jellemzők elemzésére használják; 14. „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; 15. „személyes adatok különleges kategóriái” alatt a GDPR 9. Cikke valamint az Infotv. 3.§ 3. Pontja által meghatározott személyes adatok  értendők. 
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 Az adatvédelem, adatbiztonság és adatkezelés egyetemi szervezete 3.§  (1) A szervezeti egységek vezetői, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és annak részönkormányzatai, valamint az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat és annak keretein belül működő kari doktorandusz képviseletek elnökei kötelesek gondoskodni a jelen szabályzatban foglaltak betartásáról és betartatásáról. (2) Az informatikai eszközökkel összefüggő technikai adatvédelemért a Kancellária Informatikai Igazgatósága az információbiztonsági szabályzatban meghatározottak szerint felelős.  Az adatvédelmi tisztviselő 4.§  (1) Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjét a rektor bízza meg. Adatvédelmi tisztviselőként jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy bízható meg. Kinevezése során a szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a GDPR 39. cikkében említett feladatok ellátására való alkalmasságra kell figyelemmel lenni.  (2) Az adatvédelmi tisztviselő ellátja a GDPR által nevesített adatvédelmi tisztviselő feladatait, e tekintetben köteles szorosan együttműködni az Egyetem igazgatási vezetőjével. (3) Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja: a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Egyetem vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az Egyetem vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; c) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; e) adatvédelmi incidens esetén bejelentéssel él a felügyeleti hatóság irányába, és f) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkében említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. (4) Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi. (5)2 Az adatvédelmi tisztviselő a következő nyilvántartásokat vezeti: a) a tudomására jutott adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat; b) az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Egyetem mint adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;  c) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást. (6) A (1)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően az adatvédelmi tisztviselő a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;  b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;  c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; d) elkészíti az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (adatkezelési szabályzat); e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;                                                  2 Megállapította az Adatkezelési Szabályzat módosításáról szóló XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 
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f) összeállítja a hatósági adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő adatkezelések nyilvántartásba vételét kezdeményező kérelmet, gondoskodik annak benyújtásáról. (7) A belső adatvédelmi tisztviselők konferenciáján (a továbbiakban: konferencia) az Egyetemet az adatvédelmi tisztviselő képviseli, aki a konferencián történő részvételéről, az ott elhangzottakról írásban tájékoztatja a Rektori Kabinet vezetőjét és az Egyetem igazgatási vezetőjét.  Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 5.§  (1)   Az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódhat. (2)   Az adatvédelmi tisztviselő, feladatai ellátása során a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez hozzáférhet. Az Egyetem biztosítja az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges továbbképzésen történő részvétel lehetőségét. (3)   Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el. Az Egyetem vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Egyetem legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. (4)   Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. (5)   Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. (6)   Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az Egyetem biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.   Adatvédelmi rendelkezések  Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 6. §  (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 Egyetem 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)   Az Egyetem 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 személyes adatok különleges kategóriái, vagy büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. (4)   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 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. (5)   Az Egyetem adott esetben – az adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – kikérheti az érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről. 
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(6)   Az adatvédelmi tisztviselő 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.  Előzetes konzultáció 7.§  (1)   Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelés tervezett időpontját legalább 14 héttel megelőzően konzultál a felügyeleti hatósággal. (2)  Az adatvédelmi tisztviselő a felügyeleti hatósággal folytatott konzultáció során a felügyeleti hatóságot tájékoztatja: a) adott esetben az adatkezelésben részt vevő adatkezelő, közös adatkezelők és adatfeldolgozók feladatköreiről, különösen vállalkozáscsoporton belüli adatkezelés esetén; b) a tervezett adatkezelés céljairól és módjairól; c) az érintettek e rendelet értelmében fennálló jogainak és szabadságainak védelmében hozott intézkedésekről és garanciákról; d) az adatvédelmi hatásvizsgálatról; és e) a felügyeleti hatóság által kért minden egyéb információról.  Adatvédelem, mint valamennyi munkakört betöltő foglalkoztatott közös kötelezettsége 8.§  (1) Az Egyetemmel mindazon, a jelen szabályzat 1.§-a szerint jogviszonyban álló személy (a továbbiakban jelen szabályzatban: Egyetemmel jogviszonyban állók), aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni a személyes adatokat, és minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.  (2) Amennyiben az Egyetemmel jogviszonyban álló személy munkaköre vagy tisztsége alapján személyes, különleges, avagy bűnügyi személyes adatokba nyer betekintést, vagy azok birtokába jut, köteles a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eljárni, így különösen a személyes adatokat kizárólag az előre rögzített célra használhatja fel és az adatokat óvni kell az illetéktelen hozzáféréstől. (3) Az Egyetemmel jogviszonyban álló személyek felelősek minden olyan kárért, amely az adatkezelési, adatvédelmi kötelezettségük megszegéséből származik. (4) Amennyiben az Egyetem harmadik személlyel olyan nem adatfeldolgozásra irányuló szerződéses jogviszonyt létesít, amelyben előírt feladat során személyes adatok kezelése valósul meg, a szerződésben kötelezően rögzíteni kell a vonatkozó jogszabályokban, a jelen szabályzatban, valamint az információbiztonsági szabályzatban foglaltak betartásának kötelezettségét.  Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 9.§  (1) Azon személyek részére, akik személyes adatát az Egyetem kezeli, tájékoztatást kell adni a személyes adatok kezelésének tényéről, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés módjáról, időtartamáról, az adattovábbítás szabályairól, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, akkor a személyes adatok forrásáról, valamint az adatkezeléssel összefüggő, az GDPR-ban és jelen szabályzatban biztosított érintetti jogokról és a jogorvoslatról. (2) 3Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyt létesítő személyek részére a jogviszony létrejöttekor,  b) az Egyetemmel megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítők számára a jogviszony létrejöttekor,  c) az Egyetemmel hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt létesítő személyek részére az Egyetemre beiratkozásuk alkalmával, d) az Egyetemre felvételi jelentkezést benyújtók részére a felsőoktatási felvételi tájékoztató keretében  e) az Egyetemre álláspályázatot benyújtók számára az álláspályázati felhívásban, f) a jelen szabályzat 1. § (4) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt személyek számára a személyes adat kezelésének megkezdését megelőzően,                                                  3 Megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 
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g) az Egyetem stratégiai nyilvántartásával összefüggésben az Egyetemmel oktatói és/vagy kutatói munkakör betöltésére közalkalmazotti jogviszonyt létesítő személyek részére a jogviszony létrejöttekor az a) ponton túlmenően, az Egyetem stratégiai nyilvántartásába önkéntesen adatot szolgáltatók részére az adatszolgáltatás megkezdése előtt, valamint valamennyi adatszolgáltató részére folyamatosan az adatbázisba történő belépéskor, h) az Egyetem infrastruktúráját használó személyek számára a személyes adat kezelésének megkezdését megelőzően, i) amennyiben az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna,  j) valamennyi egyéb esetben a személyes adat kezelésének megkezdését megelőzően  kell megadni. (3) A tájékoztatás mintáját az Egyetem hivatalos honlapján el kell helyezni. (4) A (2) bekezdés  a) a) és g) pont szerinti tájékoztatást papír alapon vagy elektronikusan,  b) b) pont szerinti tájékoztatást a szerződés szövegébe építve, c) c) pont szerinti tájékoztatást az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben (Neptun) küldött személyes üzenetben, d) d) és e) pont szerinti tájékoztatást a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, illetve az egyetemi honlapon közzétett álláspályázati felhívásban a (3) bekezdés szerinti honlap címre utalással, az elérési út pontos feltüntetésével, e) f) pont szerinti tájékoztatást a felnőttképzési szerződés, a habilitációs eljárás lefolytatása iránti kérelem, a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezési lap, illetőleg a könyvtári szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció szövegébe építve, f) h) pont szerinti tájékoztatást írásban  kell magyar – nem magyar anyanyelvű személy esetében angol – nyelven megtenni.  (5)4   Az adatkezelés jogalapja 10.§  (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. (2) Kétség esetén a jogalap alkalmazhatóságáról az adatvédelmi tisztviselő az Egyetem igazgatási vezetőjével egyetértésben dönt.  Az érintett hozzájárulása, mint az adatkezelés jogalapja 11.§  (1) Az „érintett hozzájárulása” akkor tekinthető az adatkezelés érvényes jogalapjának, amennyiben az 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. (2) Az érintett hozzájárulása során biztosítani kell azt, hogy valódi választási lehetőség álljon az érintett rendelkezésére, a beleegyezés „tudatossága” felől nem lehet kétség. (3) Nem minősül önkéntesnek a hozzájárulás akkor, ha annak következményei aláássák az egyén választási szabadságát.                                                    4 Hatályon kívül helyezte a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályon kívül: 2019. III. 14. napjától. 
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(4) Az érintett hozzájárulása esetén továbbá: a) az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. [GDPR 7. cikk (1) bekezdés]; b) az adatkezelőnek biztosítania kell azt, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhassa, és a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tennie, mint annak megadását. [GDPR 7. cikk (3) bekezdés]; c) a hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak [GDPR (32) preambulumbekezdés]; d) a hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna. [GDPR (42) preambulumbekezdés];  e) nem tekinthető önkéntesnek a beleegyezés, ha nem tesz lehetővé külön-külön hozzájárulást a különböző személyes adatkezelési műveletekhez. [GDPR (43) preambulumbekezdés]; f) nem tekinthető önkéntesnek a hozzájárulás, ha a szerződés teljesítését (például a szolgáltatás nyújtását) olyan adatkezeléshez való hozzájárulásához kötik, amely adatkezelés nem szükséges a szerződés teljesítéséhez [GDPR (43) preambulumbek., 7. cikk (4) bek.]; g) a hozzájárulás nem szolgálhat érvényes jogalapként akkor, ha az érintett és az adatkezelő között egyértelműen egyenlőtlen viszony áll fenn [GDPR (43) preambulumbekezdés]; h) ha az adatkezelő írásbeli nyilatkozaton keresztül szerzi be az érintett hozzájárulását, akkor a nyomtatványon a hozzájárulás iránti kérelmet egyértelműen és világosan el kell választani a szerződés többi részétől, valamint ezen kérelmet érthető és egyszerű nyelvezettel kell az adatkezelőnek megfogalmaznia. [GDPR 7. cikk (2) bekezdés]  Az érdekmérlegelés jogalapja 12.§  (1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Ilyen jogalap az Egyetem igazgatási vezetőjével egyetértésben kizárólag az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyásával állapítható meg. (2) A jogos érdek fennállásának megállapításához az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. (3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. (4) Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. A személyes adatok kezelésének általános szabályait azonban ekkor is biztosítani kell. (5) Az Egyetemnek mint adatkezelőnek jogos érdeke fűződhet ahhoz, hogy az Egyetemen belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak, ideértve a hallgatók és az alkalmazottak személyes adatainak a kezelését is. (6) Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység (CERT), hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek (CSIRT), elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos, vagyis adott titkossági szinten az érintett hálózat vagy információs rendszer ellenálló képessége az e hálózatokon és rendszereken tárolt vagy továbbított adatok, valamint az e hálózatok és rendszerek által nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét sértő véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemű tevékenységekkel szemben. Ez magában foglalhatja például az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való engedély nélküli hozzáférés és a rosszindulatú programterjesztés megakadályozását, továbbá a szolgáltatás megtagadásával járó támadások, valamint a számítógépes és elektronikus kommunikációs rendszerekben való károkozás megállítását.  A jogi kötelezettség jogalapja 13.§  A 10.§ (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatkezelés jogalapját a következőknek kell megállapítania: a) az uniós jog, vagy b) magyar belső jogi norma. 
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Az adatkezelőre vonatkozó szerződés vagy nem jogi szabályozásból fakadó kötelezettség nem minősül a GDPR szerinti jogi kötelezettségnek (ugyanakkor jogos érdekként figyelembe vehető).  Adattovábbítás az Egyetem szervezeti rendszerén belül 14.§  (1) Az Egyetem szervezeti rendszerén belül személyes adatok – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan, az adatkezelésre jogosult szervezeti egységhez, személyhez továbbíthatók, amelynek, illetve akinek feladata ellátásához a személyes adatok megismerése és kezelése szükséges és az adatkezelésre megfelelő jogalappal rendelkezik. (2) Az Egyetemen folyó különböző célra irányuló, különböző jogalappal bíró adatkezelések csak törvényes céloknak megfelelően, érdekmérlegelés alapján, indokolt esetben kapcsolhatók össze.  Adattovábbítás a felsőoktatási információs rendszerbe 15.§  (1) Az Egyetem az Nftv. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint személyes adatokat továbbít a felsőoktatási információs rendszerbe.5  (2) A Vhr. 25. § (9) bekezdése alapján a rektor a felsőoktatási információs rendszer részére történő elektronikus adatközlés hitelesítésére   a) hallgatói, doktorjelölti személyi törzs, valamint a Vhr. 6. sz. melléklet 1.1. pontja tekintetében az Oktatási Igazgatóság vezetőjét vagy az általa megnevezett személy(eke)t,  b) alkalmazotti személyi törzs, valamint a Vhr. 6. sz. melléklet 1.2. pontja tekintetében a Kancellária Emberi Erőforrások Igazgatósága vezetőjét vagy az általa megnevezett személy(eke)t, jelöli ki.  Adattovábbítás a köznevelési információs rendszerbe 16.§  (1) Az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési intézmények vonatkozásában előírt és jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott foglalkoztatott látja el. (2) A köznevelési intézmény vezetője az adatszolgáltatást végző személy nevéről, beosztásáról írásban tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt.   Adattovábbítás megkeresés alapján 17.§  (1) Olyan megkeresés, amely az Egyetem által kezelt személyes adat továbbítására irányul csak jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében vagy a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén teljesíthető. Minden más esetben az adattovábbítás teljesítését meg kell tagadni. (2) Olyan esetben, amikor az adattovábbítás nem jogszabályi kötelezettségen alapul, az csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre az adott esetre kifejezett hozzájárulását adva felhatalmazza az Egyetemet. A hallgató félreérthetetlen beleegyezését adó hozzájárulásának kell tekintetni, ha a személyes, jelszóval védett, Elektronikus Tanulmányi Rendszerben létesített felületen a megfelelő nyilatkozatot megteszi. Azon az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve hallgatói jogviszonyban álló személyek tekintetében, akik külső pályázati felhívásra az Egyetemen keresztül nyújtanak be pályázatot, a pályázat benyújtását félreérthetetlen beleegyezést adó hozzájárulásnak kell tekintetni ahhoz, hogy az Egyetem a pályázat kiírója, illetve a pályázat benyújtását, végrehajtását, elszámolását ellenőrizni jogosult szervezet részére a pályázattal összefüggő személyes adatokat továbbítsa. (3) Személyes adatok különleges kategóriái kizárólag írásbeli – papíralapú – hozzájárulás esetén kezelhetők.                                                   5 A felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes adatok körét az Nftv. 3. sz. melléklete, az Egyetem által továbbítandó adatkört a Vhr. rögzíti, amelyeknek hatályos szövegen alapuló kivonata a jelen szabályzat 9. függelékében megtalálható. 
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A külföldre irányuló adattovábbítás 18.§  Külföldre irányuló adattovábbítás esetén az adattovábbítást végzőnek külön meg kell győződnie arról, hogy a külföldre történő adattovábbítás GDPR-ban írt feltételei fennállnak-e. Ennek kapcsán vizsgálandó, hogy az adattovábbítás a GDPR-ban meghatározott valamely jogalapnak megfelelően történik-e, és az adatok megfelelő védelmi szintje az adatokat átvevő adatkezelőnél biztosított-e. Ha az adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség valamely államába irányul, úgy a személyes adatok megfelelő szintű védelmét nem kell vizsgálni.   A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása Az adattovábbításra vonatkozó általános elv 19.§   Olyan személyes adatok továbbítására – ideértve a személyes adatok harmadik országból vagy nemzetközi szervezettől egy további harmadik országba vagy további nemzetközi szervezet részére történő újbóli továbbítását is –, amelyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításukat követően adatkezelésnek vetnek alá vagy szándékoznak alávetni, csak abban az esetben kerülhet sor, a GDPR egyéb rendelkezéseinek betartása mellett, ha az adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti a GDPR-ban rögzített feltételeket.  Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján 20.§  (1)   Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. (2)   A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában és annak honlapján közzéteszi az olyan harmadik országok, harmadik országon belüli területek és meghatározott ágazatok, valamint nemzetközi szervezetek jegyzékét, amelyek esetében úgy ítélte meg, hogy biztosítják, vagy többé nem biztosítják a megfelelő védelmi szintet. Kérdéses esetben az adatvédelmi tisztviselő ad felvilágosítást.  A statisztikai célú adattovábbítás 21.§  Az Egyetem vállalja, hogy a személyes adatokat statisztikai célra kizárólag úgy adja át, hogy gondoskodik arról, hogy azt az érintettel ne lehessen kapcsolatba hozni.  Az adattovábbítások közös szabályai 22.§  (1) Személyes adatok továbbítása során, amennyiben az postai (akár belső, akár külső) küldeményként történik, biztosítani kell, hogy a küldemény zártan kerüljön feladásra. (2) Személyes adatok elektronikus továbbítása során az információbiztonsági szabályzatban meghatározott védelmi intézkedések megtétele kötelező.  A személyes adatok kezelése tudományos kutatás során 23.§  (1) Amennyiben tudományos kutatás során személyes adatok felhasználására kerül sor, a GDPR-ban előírt adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartásáért a kutatás vezetője felelős. (2) A kutatás vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a kutatásban résztvevők ügyeljenek az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok betartására. (3) Amennyiben a kutatásban hallgatók is részt vesznek, vagy a kutatás folyamata eredményének oktatási célú megismertetése során a személyes adatok hallgatókkal történő megismertetése nem mellőzhető, úgy a kutatás vezetője, illetve az érintett oktató felelőssége, hogy a hallgatókat az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokra kioktassa és velük azokat betartassa. A jelen rendelkezés alkalmazásában a hallgató részvételével végzett kutatásnak kell tekintetni a doktori képzésben résztvevő doktori 
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értekezésének elkészítését is. Az oktató (doktori témavezető) kérheti az adatvédelmi tisztviselő közreműködését az oktatásban. (4) Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokra történő kioktatás megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az oktató, kutató és a hallgatók aláírnak.   A személyes adatok feldolgozása 24.§  (1) Amennyiben az adatfeldolgozás nem végezhető el az adatkezelők útján, adatfeldolgozással külső szervezet is megbízható. Az adatfeldolgozásra irányuló szerződésekre az általános szerződéskötési és közbeszerzési szabályok irányadóak. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatfeldolgozó az Egyetem rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók arra az esetre, amikor a bér- és munkaügyi adatok feldolgozása külön jogszabály alapján a Magyar Államkincstárban történik.  A személyes adatok nyilvántartása  A hallgatói nyilvántartás 25.§  (1) A hallgatói nyilvántartás a hallgatói jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés a jogszabályi és egyetemi szabályzati előírások alapján. (2) A hallgatói nyilvántartás adatai jogszabályban meghatározott körben, így különösen a hallgatói jogviszony létrejöttével, módosulásával és megszűnésével, a hallgató tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésével, valamint a juttatások megállapításával, folyósításával, illetve a térítések kivetésével, befizetésével, behajtásával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátására, továbbá az érintett által meghatározott célra használhatók fel. (3) A felvételi adatbázis, valamint a hallgató által kitöltött beiratkozási lapok szolgáltatják a hallgatói nyilvántartás adatait. Azon jelentkezők felvételi eljárással összefüggésben kezelt adatait, akik a felvételi eljárást követően a) az Egyetemre nem nyernek felvételt, b) az Egyetemre felvételt nyernek, de jogviszonyt nem létesítenek  a felvételi eljárás befejezését követő hat hónap elteltével meg kell semmisíteni. (4) A hallgató adatainak kezelője  a) a (2) bekezdésben felsorolt adatok tekintetében az Oktatási Igazgatóság, valamint aa) annak a karnak, illetve karoknak a tanulmányi, illetve doktori ügyekkel kapcsolatos feladatokat ellátó hivatala, amelynek keretében a hallgató tanulmányait folytatja, továbbá ab) a Tanárképző Központ, illetve a Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei,  b) a nemzetközi mobilitással összefüggő, részben a (2) bekezdésben felsorolt, részben az azok körén kívül eső adatok tekintetében az Oktatási Igazgatóság, valamint a Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája, valamint annak a karnak a nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatokat ellátó hivatala, amelynek keretében a hallgató tanulmányait folytatja, illetve a Tanárképző Központ hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, c) az oktatói munka hallgatói véleményezésével összefüggésben az Oktatási Igazgatóság, valamint a Minőségügyi Iroda, d) a diplomás pályakövetési rendszer működtetésével, a Minőségügyi Kézikönyvben meghatározott felmérésekkel összefüggésben a Minőségügyi Iroda, e) a kollégiumi tagsággal összefüggésben a Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság és az Oktatási Igazgatóság,  f) a szakkollégiumi tagsággal összefüggésben a szakkollégiumok,  g) az Egyetemi Digitális Tudástárba feltöltendő és a könyvtári rendszer igénybevételével összefüggő adatok tekintetében az Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint a könyvtári rendszer igénybevételével összefüggő adatok tekintetében az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai és az Oktatási Igazgatóság, valamint  h) a hallgatói önkormányzat működésében közreműködő hallgatók adatai, valamint a hatáskörébe tartozó ügyek ellátásával összefüggésben keletkező adatok tekintetében az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, illetve az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat, 
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i) a speciális szükségletű hallgatóknak nyújtható támogatások, mentességek kapcsán – összhangben a Hallgatói Követelményrendszer XIII. fejezetében foglaltakkal – a hallgató egészségügyi adatainak kezelője – írásbeli, (papíralapú) hozzájárulás esetén – az egyetemi, illetve kari speciális szükségletű hallgatók ügyeiért felelő koordinátor. (5) A hallgató adatait a feladatellátásával összefüggő körben és mértékben az az oktató is kezeli, aki által meghirdetett vagy megtartott kurzuson a hallgató részt vesz, illetve az oktató munkáját e körben segítő adminisztrátor, továbbá feladata körében a dékán, dékánhelyettes. (6) A hallgatói nyilvántartás az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben (NEPTUN), valamint a Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság által működtetett hallgatói ügyfélszolgálati elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Qtér) valósul meg. Az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben történő adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás rendjét az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer rögzíti. (7) A jelen szakasz (1)-(6) bekezdését az Egyetem által szervezett, bonyolított felnőttképzések résztvevői, valamint az Egyetemmel a jelen szabályzat 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogviszonyban nem álló, habilitációs eljárásra, illetve az Egyetemmel a jelen szabályzat 1. § (3) bekezdés szerinti jogviszonyban nem álló, doktori fokozatszerzési eljárásra jelentkező, illetve ilyen eljárásokban részt vevő személyek vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy esetükben nyilvántartás  a) a doktori fokozatszerzési eljárásra jelentkező esetében az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben,  b) egyéb esetben papíralapon, illetőleg az adatkezelő által használt szoftver igénybevételével, a felnőttképzésekkel összefüggő számlázás tekintetében a befizetések nyilvántartására és a számla kiállítására használt számítógépes programban valósul meg. (8) A (6) bekezdésben foglaltakon túl a diplomás pályakövetési rendszer adatait az erre a célra létrehozott informatikai rendszerben, a Minőségügyi Kézikönyvben meghatározottak szerint kell kezelni.  (9) A hallgató egyedi azonosítására szolgáló Neptun kód egy személyhez rendelt, az ELTE-re nézve egyedi azonosító, 6 karakterből – az angol ABC betűiből és számjegyekből – áll. A Neptun kód másra át nem ruházható, más személyes adatokkal nem, illetve kizárólag az arra jogosultak körében kapcsolható össze.  Az alkalmazotti nyilvántartás 26.§  (1) Az alkalmazotti nyilvántartás az oktatói, kutatói, tanári és egyéb munkakörre létrejött jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját az Nftv., a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: közalkalmazotti törvény), ezek végrehajtási rendeletei, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (különösen annak III. kötete, a Foglalkoztatási Követelményrendszer, a továbbiakban: FKR) és a Kollektív Szerződés képezik. (2) Az alkalmazotti nyilvántartás adatai6 az oktatók, kutatók, tanárok, az oktatást-kutatást támogató munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények igazolására és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az alábbi szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre használhatók fel: hallgatói, doktorandusz szerződés, megbízás, felhasználási szerződés, valamint azon közérdekű önkéntes szerződések, ahol napidíj számfejtés történik. (3) 7Az alkalmazotti nyilvántartásban kezelt adatkört a közalkalmazotti törvény és az Nftv. 3. sz. melléklete rögzíti. (4) Az alkalmazotti nyilvántartás adatait az érintett szolgáltatja az FKR-ben meghatározottak szerint. (5) Az alkalmazotti nyilvántartás kezelője a Kancellária Emberi Erőforrások Igazgatósága, a karok hatáskörrel rendelkező hivatalai, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 1. sz. melléklete szerinti egyéb, itt fel nem sorolt kari szervezetbe nem tartozó központi szolgáltató egységek. (5) Az alkalmazotti nyilvántartás kezelése a Neptun integrált rendszer HR moduljában, valamint papíralapon valósul meg. E rendszerben történő adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás rendjét a Gazdálkodási és Vagyongazdálkodási Szabályzat és az FKR rögzíti.  
                                                 6 A kezelt adatkört a közalkalmazotti törvény és az Nftv. 3. sz. melléklete rögzíti, amelyeknek hatályos szövege a jelen szabályzat 9. függelékében megtalálható 7 Megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 



13  

Alkalmazotti adatok8 kezelése 27.§  (1) Alkalmazotti adatok kezelése valósul meg a) az Elektronikus Tanulmányi Rendszer működtetésével és használatával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben az Oktatási Igazgatóság, b) az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer (EPER) működtetésével és használatával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a Kancellária Pályázati Központja,  c) az ELTE Stratégiai Adatbázisa működtetésével és használatával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodája, d) az Egyetemi Digitális Tudástárba feltöltendő és a könyvtári rendszer igénybevételével összefüggő adatok tekintetében az Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint a könyvtári rendszer igénybevételével összefüggő adatok tekintetében az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai és az Oktatási Igazgatóság által.  A bér-, és munkaügyi nyilvántartás 28.§  (1) A bér- és munkaügyi nyilvántartásra az alkalmazotti nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések irányadók az e szakaszban írt eltérésekkel. (2) A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatai9 a foglalkoztatott jogviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel. (3) A bér- és munkaügyi nyilvántartás kezelője a Kancellária Emberi Erőforrások Igazgatósága, – a feladatkörük ellátásához szükséges mértékben – a karok hatáskörrel rendelkező hivatalai, valamint a központosított illetményszámfejtésre tekintettel a Magyar Államkincstár.  Az Egyetem informatikai szolgáltatásait támogató azonosságkezelési rendszer 29.§  (1) Az Egyetem informatikai szolgáltatásai, így különösen levelezése, könyvtári rendszere, e-learning keretrendszerei működtetése érdekében, illetve az országos azonosságkezelési föderációba (eduID) tartozó rendszerek számára központi azonosítási szolgáltatásokat nyújt.  (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak megvalósítása érdekében a Kancellária Informatikai Igazgatósága az Egyetem informatikai szolgáltatásait támogató azonosságkezelési rendszert (ELTEdb) működtet az alkalmazotti nyilvántartási rendszerből, illetve – az Oktatási Igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően – az Elektronikus Tanulmányi Rendszerből származó személyes adatok felhasználásával. (3) Az (1) bekezdésben meghatározottak keretében az Egyetemmel a jelen szabályzat 1. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyban nem álló, az Egyetem könyvtári rendszerét használó személyek adatait10 a könyvtári rendszer igénybevételével összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben az Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárai kezelik.  Stratégiai Adatbázis 30.§  (1) A stratégiai nyilvántartás az oktatói és kutatói munkakörben teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak tudományos teljesítményének dokumentálására szolgáló adatkezelés a jogszabályi és egyetemi szabályzati előírások alapján. A stratégiai nyilvántartás a Stratégiai Adatbázisban (sta.elte.hu) valósul meg. (2) A stratégiai nyilvántartás adatai jogszabályban meghatározott körben, így különösen az Intézményfejlesztési Terv megfelelő aktualizálásához szükséges naprakész adatbázis biztosítására; az ELTE tudományos potenciáljának méréséhez és értékeléséhez szükséges adatok biztosítására, s                                                  8 A kezelt adatkört a közalkalmazotti törvény és az Nftv. 3. sz. melléklete rögzíti, amelyeknek hatályos szövege a jelen szabályzat 9. függelékében megtalálható 9 A kezelt adatkört a közalkalmazotti törvény és az Nftv. 3. sz. melléklete rögzíti, amelyeknek hatályos szövege a jelen szabályzat 9. függelékében megtalálható. 10 A kezelt adatkört a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57. § (1) bekezdése határozza meg: a könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme. 
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ezáltal a képzés és kutatás megszervezésére; fenntartói megkeresés alapján történő adatszolgáltatásra; az intézmény működési feltételeinek vizsgálatához; valamint az oktatói és tudományos teljesítmény figyelembevételével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátására, továbbá az érintett által meghatározott célra használhatók fel. (3) A stratégiai nyilvántartás kötelezően feltöltendő adatait az oktatói és/vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak meglévő nyilvántartásokból átvett adatai, valamint adatszolgáltatásai biztosítják. Önkéntes adatszolgáltatással lehetőség van az Egyetemmel egyéb jogviszonyban álló, illetve egyéb munkakörben foglalkoztatott személyek adatainak feltöltésére, így elsősorban professor emeritusok/emeriták, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, doktoranduszok stb. A Stratégiai Adatbázisban tárolt adatok Egyetem általi kezelésének időtartamára az általános szabályok az irányadók. (4) 11A Stratégiai Adatbázis – a jelen Szabályzat függelékében meghatározottak szerint – nyilvános. A stratégiai nyilvántartás adatainak teljes körű kezelője a Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodája. Adatkezelő továbbá: - a rektor, és a rektorhelyettesek, valamint az általuk kijelölt adminisztrátorok a teljes Egyetem vonatkozásában, - a dékán a karon foglalkoztatottak vonatkozásában, - a karokon – a kari adatok vonatkozásában – erre a feladatra a dékán által kijelölt adminisztrátorok, - a szervezeti egység vezetője az általa vezetett szervezeti egységben foglalkoztatottak tekintetében. Az adminisztrátorok személyéről a Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Irodáját tájékoztatni kell.  (5) Az ELTE közalkalmazott oktatói és kutatói pályázati igényeket az Egyetemen keresztül csak a Stratégiai Adatbázis jogszabály alapján kötelező adatainak feltöltése és validálása után nyújthatnak be. A validálási kötelezettségnek szemeszterenként május 1. - május 15., illetve november 1. - november 15. között kell eleget tenni.  (6) 12A stratégiai nyilvántartás kötelezően feltöltendő adattartalmát e szabályzat függeléke rögzíti. A stratégiai nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás közzététele a Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodájának a feladata.  Az elektronikus beléptető rendszer  Az elektronikus beléptető rendszer általános szabályai 31.§  (1) Ahol az Egyetemen elektronikus beléptető rendszer működik, ennek célja az épületébe történő illetéktelen belépések és az ebből fakadó esetleges vagyon elleni bűncselekmények megtörténtének megakadályozása. (2) Az Egyetemre telepített elektronikus beléptető rendszer használata állandó, illetve eseti belépésre jogosító belépőkártyával történik, az erről szóló kancellári utasításnak megfelelően. (3) Állandó belépésre jogosító kártyára az alábbi személyi kör jogosult: a) azon az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszony, megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak, akiknek a munkavégzés helye az adott épület; b) azon az Egyetem működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó más szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, akiknek a munkavégzés helye az adott épület; c) azon az Egyetemmel hallgatói/doktorjelölti jogviszonyban álló személyek, akik tanulmányi, adminisztrációs, illetve egyéb, a jogviszonyukhoz kapcsolódó tevékenységet végeznek az épületben  d) az Egyetem által szervezett és az adott épületben bonyolított felnőttképzésben részt vevő személyek, e) az egyedileg engedélyezett belépési jogosultsággal rendelkező személyek.  (4) Az Egyetem közforgalmú épületrészeinek látogatói, az Egyetemre egyéb okból előzetes bejelentés nélkül érkezők, valamint az épületbe meghívásra ellátogatók külön e célra rendszeresített, a célterületre történő bejutást lehetővé tevő, eseti belépőkártyát kapnak. (5) Az eseti kártyák kiadásakor a kiadott kártya sorszámát és a kártya használójának nevét a látogatási naplóban fel kell jegyezni.  (6) Az eseti belépésre jogosító kártya az Egyetem meghatározott területeinek látogatására jogosítja fel a használóját, a célterület meghatározása a kártyán is megjelenik. (7) Az eseti belépésre jogosító kártya az épületből történő kilépésre nem használható.                                                  11 Felvezető szövegét megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 12 Megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 
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 Kártyanyilvántartás 32.§  (1) Az Egyetem érintett szervezeti egysége az állandó belépésre jogosító kártyákról nyilvántartást vezet (kártyanyilvántartás), az eseti kártyák használatát látogatási naplóban kell vezetni. (2) Az Egyetem a kártyanyilvántartásban az állandó belépésre jogosító kártyák vonatkozásában az alábbi adatokat kezeli:  a) kártyaszám, b) a használó neve, c) a használó azonosítója (azonosító lehet csak egyedi azonosításra alkalmas – ámde a más célokra használt egyetemi azonosítóktól eltérő azonosító adat), d) érvényesség ideje (határozatlan vagy határozott idejű),  e) a belépési jogosultsággal érintett terület meghatározása. (3) Az Egyetem az eseti belépésre jogosító kártyák esetén a látogatási naplóban az alábbi adatokat kezeli:  a) kártyaszám, b) a használó neve, c) a belépési jogosultsággal érintett terület meghatározása. (4) A kártyanyilvántartás és a látogatási napló adataihoz kizárólag az adott épületben működő költséggazda vezetője által erre kijelölt és munkakörénél fogva ilyen adatkezelésre feljogosított személy fér(nek) hozzá. A kártyanyilvántartásba és a látogatási naplóba betekintés kivételes esetben szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén az arra illetékes hatóságnak, megkeresés alapján engedélyezhető.  (5) A kártyanyilvántartástól, és a látogatási naplótól elkülönülő beléptető rendszer a kártya birtokosának épületen belüli mozgását automatikusan rögzíti egy merevlemezen. A kártyabirtokos épületen belüli mozgását megjelenítő adatokhoz kizárólag a beléptető rendszert telepítő cég munkatársai férnek hozzá – a rendszer beüzemeléséről szóló szerződésben foglaltaknak megfelelően – a karbantartási feladataik ellátása során és az ahhoz szükséges ideig. Ezen adatokat a rendszer telepítését végző cég arra feljogosított alkalmazottja jogosult átadni az arra illetékes hatóságnak, ha az bűncselekmény, szabálysértés gyanúja, vagy egyéb hatósági megkeresés miatt szükséges. (6) Az Egyetem az állandó belépésre jogosító kártyákhoz kapcsolódó adatokat a használónak az állandó belépésre jogosító jogviszonyának megszűnésekor, egyedi engedély esetén annak visszavonásakor, a kártya leadását követő 30 napon belül, de a jogviszony napjára visszamenőlegesen törli. A kártyahasználó tartós távolléte esetén az adatok a kártya leadását követően, a jogviszony fennállása alatt továbbra is a nyilvántartásban maradnak. (7) Az eseti belépésre jogosító kártyákról vezetett látogatási napló adatait az Egyetem 10 nap után megsemmisíti. (8) A beléptető rendszer a kártyahasználók épületen belüli mozgásának adatait 30 napig tartja nyilván, majd az adatok visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.   Az elektronikus térfigyelő rendszer 33.§  (1) Ahol az Egyetemen elektronikus térfigyelő rendszer működik, ennek célja az épületébe történő illetéktelen belépések és az ebből fakadó esetleges vagyon elleni bűncselekmények megtörténtének megakadályozása. (2) Az elektronikus térfigyelő rendszer működtetése során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek.  (3) A kamerák elhelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az elektronikus térfigyelő rendszer nem sérthet emberi méltóságot, a térfigyelő rendszer által a foglalkoztatottak magánélete nem ellenőrizhető, valamint arra is, hogy a kamera látószöge kizárólag a céljával összhangban álló területre irányulhat.   34.§  (1) Az Egyetem gondoskodik arról, hogy az Egyetem épületeibe látogatókat a jogszabályban előírt részletességgel, előzetesen tájékoztatassa az elektronikus térfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés lényeges követelményeiről.  (2) A foglalkoztatottak, illetve a hallgatók tájékoztatásáról az elektronikus térfigyelő rendszert működtető szervezeti egység köteles gondoskodni. A tájékoztató minden egyes kamera vonatkozásában ki kell, hogy térjen arra, hogy az adott kamera milyen célból került elhelyezésre az adott területen és milyen 
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területre irányul a kamera látószöge. A (4) bekezdésben megnevezett tájékoztatást új foglalkoztatott esetében a belépésekor, hallgató esetében a beiratkozáskor át kell adni. A tájékoztató egy – a foglalkoztatott által aláírt – példányát a munkavállaló, illetve a hallgató személyi anyagába le kell fűzni.  (3) A tájékoztatás megadása a már foglalkoztatásban állók, valamint a már jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében a belépőkártya átadásakor történik. (4) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdés c) pontja által előírtaknak megfelelően, az épületben megjelenni kívánó személyek részére az Egyetem figyelemfelhívó jelzést kell elhelyezzen a megfigyelt területeken a tényről, hogy az adott területen elektronikus térfigyelő rendszer működik.  (5) A kamerák kizárólag képet rögzítenek.  35.§  (1) Az Egyetem által alkalmazott térfigyelő rendszer közvetlen megfigyelésre (élőkép) használható, közvetlen megfigyelésre kizárólag a portaszolgálat munkatársainak és kizárólag a munkakörük ellátásához szükséges mértékben van joga.  (2) A képfelvételek megtekintésére és esetleges visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívüli személyek ne láthassák. (3) A kamerák a nap 24 órájában rögzítenek, a felvételeket a rendszer 3 munkanapig tárolja egy merevlemezen, ezen időtartam letelte után a rendszer a felvételeket automatikusan, vissza nem állítható módon felülírja. A rögzített felvételek kezelésére kivételes esetben kerülhet sor, arra kizárólag az arra jogszabály által feljogosított szerv jogosult. A tárolt felvételek visszanézését, az adattovábbítást és az esetleges mentést dokumentálni kell. A felvételek visszanézésére kivételes esetben szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén az arra illetékes hatóságnak, megkeresés alapján engedélyezhető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló a 2005. évi CXXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően.  Tudományos kutatás céljából használt elektronikus térfigyelő rendszer alkalmazása az Egyetemen 36.§  A 31-35. §§-ok fenti rendelkezéseitől eltérően, a tudományos kutatás céljából alkalmazott elektronikus térfigyelés esetében az érintett területen az érintett terület közvetlen megfigyelésre (élőkép) használható térfigyelés célját, időtartamát rögzítő tájékoztatást kell elhelyezni legkésőbb annak megkezdését megelőzően. Az érintett területen tartózkodókat a megfigyelésről tájékoztatni kell, valamint biztosítani a térfigyelő rendszer alkalmazása nélküli távozás lehetőségét.  A működés során keletkező adatok védelme érdekében szükséges intézkedések 37.§  (1) Az Egyetem munkatársai kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan adatot, információt vagy dokumentumot stb. – függetlenül attól, hogy ahhoz milyen formában és milyen módon jutottak hozzá –, amely előttük a munkaköri feladataik teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált ismertté. (2) Az (1) bekezdésben írt rendelkezés a kutatás során keletkezett adatok, információk vagy dokumentumok stb. kezelésére csak akkor alkalmazandó, ha a külső megrendelésre, megbízásra végzett kutatás esetén a megrendelő, megbízó ekként rendelkezett. (3) Az (1) bekezdésben írt rendelkezést az oktatási tevékenység során történő adat-, információ vagy dokumentum stb. közlésre értelemszerűen csak akkor kell alkalmazni, ha azokat jogszabály, vagy szerződés, vagy egyetemi rendelkezés kifejezetten az (1) bekezdésben írtként kezelendőnek minősített.  (4) A jelen szakasz egyes szervezeti egységekkel összefüggő végrehajtásáról az SzMR mellékletét képező, az egyes szervezeti egységekre vonatkozó szervezeti és működési szabályzat, vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott utasítás rendelkezhet.  38.§  (1) Az Egyetemmel jogviszonyban állók kötelesek védeni és őrizni a munkakörükből, velük kötött szerződésből, tisztségükből adódó feladatok teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.  
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségük teljesítése érdekében az Egyetemmel jogviszonyban állóknak szellemi termék, kutatási eredmény, tananyag, találmány stb. kezelését, tárolását elsősorban egyetemi eszközzel, egyetemi informatikai szolgáltatás esetében jóváhagyott SLA-val és legalább "C" biztonsági besorolású megoldással kell biztosítaniuk. Ha ilyen jellegű anyagot Egyetemen kívül kezelnek, meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a jelen szabályzatban foglaltak érvényesíthetők. (3) Az Egyetemmel jogviszonyban állók felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely az (1)-(2) bekezdésben körülírt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.  Az érintett jogai és azok érvényesítése 39.§  (1) Az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatást készít arról, hogy az érintettet milyen jogok illetik meg és azok megsértése esetén mi a jogorvoslat rendje [a felügyeleti hatósághoz és a bírósághoz fordulás jogára és rendjére kiterjedően]. A tájékoztatást az Egyetem honlapján el kell helyezni, és a jelen szabályzat 5. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatásban a pontos elérési utat fel kell tüntetni.  (2) Az érintett az adatkezelést végző illetékes ügyintézőtől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és jogosultsága igazolását követően abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. (3) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 8 munkanap alatt, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. (4) Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 8 munkanap alatt az adatváltozást átvezetni, a téves adatot kijavítani és annak megtörténtéről a kérelmezőt tájékoztatni. (5) Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, aki a panaszt megvizsgálja, és ha alapos, az érintett kar dékánjánál vagy más, kari szervezetbe nem tartozó önálló szervezeti egység vezetőjénél intézkedést kezdeményez, ellenkező esetben a panaszt elutasítja, erről a panaszost a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait is közölve. A kérelem elutasítása esetén a panaszost tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.  (6) A kérelemre teljesített adattovábbításról, valamint az elutasított kérelmekről az érintett adatkezelő jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát pedig mellékleteivel együtt – másolat küldése esetén az „Eredetivel megegyező hiteles másolat” szövegezéssel és pecséttel ellátva – az adatvédelmi tisztviselőhöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.  Adatvédelmi incidens  Az adatvédelmi incidens továbbítása az adatvédelmi tisztviselő felé 40. §  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő haladéktalanul köteles bejelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek.  Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 41.§  (1)  Az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a 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. (2) 13Az adatfeldolgozó vagy az adatkezelő az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatvédelmi tisztviselőnek.                                                   13 Megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 
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(3)   Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább: a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit; c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; d) ismertetni kell az Egyetem által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. (4) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. (5) Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.   Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 42.§  (1)   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következő információkat és intézkedéseket: a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; b) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; c) az Egyetem által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. (3) Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: a) az Egyetem megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; b) az Egyetem az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.   Adatbiztonsági szabályok  Általános szabályok 43.§  (1) Az Egyetem az adatkezelési műveletek megtervezése és végrehajtása során adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul betartva gondoskodik az érintettek magánszférájának védelméről. (2) Az Egyetem gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (3) Az Egyetemnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az intézménynek. (4) Az adatokat védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. (5) Az adatbiztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni mind a manuálisan kezelt, mind a számítógépen tárolt és feldolgozott személyes adatok biztonsága érdekében. (6) A részletes adatbiztonsági szabályokat az Egyetem Információbiztonsági Szabályzata tartalmazza.  
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 Számítógépen tárolt adatok 44.§  A számítógépen (ideértve más elektronikus információhordozót is) tárolt adatok védelméről az információbiztonsági szabályzat rendelkezik.  Manuális kezelésű adatok 45.§  (1) A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében – az Egyetem Iratkezelési Szabályzatában foglaltakon túlmenően – az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: a) az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni; b) a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi, valamint a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat biztonságosan elzárva kell tartani,  c) a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelések iratainak archiválását évente egyszer el kell végezni, az archivált iratokat az Egyetem iratkezelési és selejtezési szabályzatának, valamint az irattári terveknek megfelelően kell szétválogatni és irattári kezelésbe venni. (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti helyiségek, illetve szekrények kulcsához való hozzáférés rendjét az adatkezelő szervezeti egység vezetője állapítja meg, melyet az adatvédelmi tisztviselő részére megküld.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje 46.§  (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az Egyetemmel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő szolgáltatást és/vagy tevékenységet nyújtó adatkezelő adatkezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat. Az így meghatározott szerv vagy személy a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igény teljesítése során a jelen fejezetben meghatározottak szerint köteles eljárni. Erre az Egyetemmel kötött szerződésben ki kell térni. (2) Az Egyetem egyes szervezeti egységeinek tevékenységével összefüggésben keletkezett, kezelt, illetve adott szervezeti egységre vonatkozó adat közlésére Egyetemen kívüli harmadik személy részére a vonatkozó jogszabályi és szabályzati rendelkezések keretei között kar esetében csak a dékán, egyéb kari szervezetbe nem tartozó központi szervezeti egység esetében pedig csak annak vezetője jogosult. (3) A fenntartó vagy más hivatalos szerv megkeresésére a) hallgatói létszámadatokat, azokra vonatkozó hivatalos tájékoztatást, – költségvetést érintő kérdés esetében – a gazdasági igazgatóval történt egyeztetést követően, a rektor egyidejű tájékoztatása mellett a kancellár; b) dolgozói létszámadatokat, továbbá az Egyetem gazdálkodásával kapcsolatos adatokat, azokra vonatkozó hivatalos tájékoztatást csak a kancellár, illetve a gazdasági igazgató  adhat ki. (4) A (3) bekezdésben írtaktól eltérően valamely hallgató jogviszonyára vonatkozó adatot – az Nftv.-ben meghatározott körben és körnek – az Oktatási Igazgatóság, illetve ha a megkeresés címzettje a kar, akkor a kari tanulmányi hivatal hivatalos megkeresés alapján közvetlenül jogosult kiadni. (5) A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránti igényeket az adatvédelmi tisztviselő részére kell benyújtani, aki haladéktalanul tájékoztatja erről a Rektori Kabinet vezetőjét, valamint az igazgatási vezetőt. (6) Ha az adatközléshez egyetemi vezető vagy szervezeti egység vagy az Egyetem szervezetéhez tartozó egyéb egység (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat) megkeresése szükséges, az a megkeresésre haladéktalanul, ha a megkeresés teljesítés akadályba ütközik, az akadály elhárultát követően azonnal köteles érdemben válaszolni. Akadályoztatás esetén e körülményről haladéktalanul értesíteni kell az adatvédelmi tisztviselőt, aki haladéktalanul tájékoztatja erről a Rektori Kabinet vezetőjét és az igazgatási vezetőt.  
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Az adat-megismerési igény benyújtása 47.§  (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban – személyes megjelenés útján vagy telefonon –, írásban – postai úton vagy faxon – vagy elektronikus úton bárki (a továbbiakban: igénylő) igényt (a továbbiakban: igény) nyújthat be az adatvédelmi tisztviselőnél. (2) 14 (3) A személyesen megjelent adatigénylő igényét a formanyomtatvány kitöltésével vagy azzal megegyező adattartalmú igény átadásával nyújtja be. Ehhez az igénylő kérésére az adatvédelmi tisztviselő segítséget nyújt. Amennyiben az igényt telefonon terjesztik elő, az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatást ad az adatigénylés benyújtásának (1)-(2) bekezdés szerinti rendjéről. Amennyiben az igényt nem az adatvédelmi tisztviselőnél terjesztik elő, az írásban benyújtott igényt – az igénylő egyidejű tájékoztatása mellett – haladéktalanul továbbítani kell az adatvédelmi tisztviselő részére, a szóban eljáró igénylőt az adatvédelmi tisztviselőhöz kell átirányítani. (4) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az Egyetem az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. (5) Az igénylő a 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.  Az adat-megismerési igény vizsgálata 48.§  (1) Ha az igény benyújtásakor vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatok vagy azok egy része tekintetében nem az Egyetem az adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul megküldi azt az adatkezelőhöz az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az igényben szereplő adatok vagy azok egy része tekintetében az adatkezelő nem az Egyetem, és az adatkezelő nem állapítható meg, az igénylőt az igény teljesíthetetlenségéről kell értesíteni. (2) Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi, hogy az igénylő a formanyomtatványt megfelelően töltötte-e ki, illetve hogy a nem a formanyomtatványon benyújtott igény a teljesíthetőséghez szükséges adatokat tartalmazza-e. (3) Amennyiben az igény nem egyértelmű – így különösen, ha nem tartalmazza az igény teljesítéséhez szükséges adatokat, ideértve azt is, ha az igény részleteinek összessége alapján nem állapítható meg a megismerni kívánt adatok köre –, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul értesíti az igénylőt az igény pontosítása céljából. A szóbeli igényt előterjesztőnek – amennyiben az lehetséges – az adatvédelmi tisztviselő azonnali segítséget nyújt a formailag megfelelő igény benyújtása, illetve a megismerni kívánt adatok körének konkrét meghatározása érdekében. (4) Amennyiben az igénylő az igény pontosítására irányuló felhívásra 15 napon belül nem válaszol, az igényt visszavontnak kell tekinteni. Erre az igénylőt a felhívásban figyelmeztetni kell. (5) Az igény szóban történő módosítása, kiegészítése esetén az adatvédelmi tisztviselő a módosításokat, kiegészítéseket rávezeti az ügyiratra. (6) Az adatvédelmi tisztviselő felhívására az a szervezeti egység, amelynek feladatkörét az igény konkrétan érinti, haladéktalanul, de legkésőbb a felhívást követő három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy  a) szükséges-e az igény pontosítása, és ha igen, milyen szempontok szerint; b) az igényben megjelölt adat a kezelésében van-e, amennyiben igen, azt mikorra tudja rendelkezésre bocsátani; c) az igényelt adat az Egyetem honlapján bárki számára elérhető módon közzétételre került-e; d) előreláthatólag szükség lesz-e az Infotv.-ben meghatározott határidő-hosszabbításra; e) az igénylő által másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész előreláthatólag jelentős terjedelmű-e. 
                                                 14 Hatályon kívül helyezte a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályon kívül: 2019. III. 14. napjától. 
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 49.§  (1) Az adatigénylésnek az Egyetem 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.  (2) Az adatigénylésnek az Egyetem 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. (3) 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 Infotv. 29. § (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. (4) 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 intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.   Az igényelt adatok összeállítása, minősítése 50.§  (1) Az adatvédelmi tisztviselő az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység segítségével az igényelt adatokat teljes körűen és hiánytalanul összegyűjti. (2) Az adatvédelmi tisztviselő felhívására az a szervezeti egység, amelynek feladatkörét az igény konkrétan érinti, az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumokat a felhívásban meghatározott formában és határidőn belül megküldi részére. (3) Az adatvédelmi tisztviselő az igény teljesítése során vizsgálja a) az Egyetem adatkezelői minőségét, b) az igényelt adatok Infotv. szerinti közérdekű, közérdekből nyilvános vagy döntést megalapozó jellegét, c) azt, hogy az igényelt adatok az Infotv. 27. § (1) bekezdése szerint minősített adatnak, vagy az Infotv. 27. § (2)-(4) bekezdése szerinti korlátozottan megismerhető adatnak minősülnek-e, továbbá d) az igény (4) bekezdés szerinti teljesíthetőségét.  51.§  (1) Ha az igény teljesítéséhez – az Egyetem kezelésében lévő adatok alapulvételével – új adat előállítása szükséges, az igényt teljesítő szervezeti egység megvizsgálja az igény teljesíthetőségét. Az Egyetem nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell biztosítania. (2) Az igény teljesíthetősége esetén az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység az adatokat, illetve – az igénylő kérése esetén – az ezekről készített másolatokat betekintésre, illetve megküldésre előkészíti.  A döntés megalapozását szolgáló adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos különös szabályok 52.§  (1) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény esetén a (2)-(7) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.  (2) Az adatvédelmi tisztviselő felhívására az a szervezeti egység, amelynek feladatkörét az igény konkrétan érinti, a felhívásban meghatározott határidőn belül nyilatkozik arról, hogy az igényben szereplő adat döntés megalapozását szolgáló adat-e. (3) Az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység a döntés megalapozását szolgáló adatot tartalmazó igényt és a döntés megalapozását szolgáló adatot az annak (6) bekezdés szerinti megismerhetőségére vonatkozó véleményével együtt az igény tudomására jutását követő legrövidebb időn belül megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek. Ebben az esetben az adatvédelmi tisztviselő értesíti az igénylőt arról, hogy az igényben döntés megalapozását szolgáló adat szerepel, és az engedélyezési eljárást e tekintetben le kell folytatni. (4) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – a rektor és a kancellár együttesen engedélyezheti. 
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(5) Az igényt az adatvédelmi tisztviselő – szükség szerint az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egységgel történő konzultációt követően, minden esetben az igazgatási vezető jóváhagyásával – terjeszti a rektor és a kancellár elé. (6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése az Egyetem törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. (7) Az adatok megismerését engedélyező döntésben a másolatok készítésére irányuló igény teljesítéséről, illetve megtagadásáról is dönteni kell. (8) A döntésről az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység vezetőjét.  A sajtó által igényelt adatokra vonatkozó különös szabályok 53.§  A sajtótól érkező – a jogszabályi előírásoknak megfelelően anonimizált – igényt minden esetben haladéktalanul meg kell küldeni a Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság részére. A sajtótól érkező igényt az adatvédelmi tisztviselő a Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság közreműködésével intézi.  Az igény teljesítésére vonatkozó határidők, az adatok átadása és a költségtérítés megállapítása 54.§  (1) Az igény teljesítésére nyitva álló határidőt az igény beérkezésétől kell számítani. Amennyiben az igénylés pontosításra szorul, a határidő kezdőnapja a pontosított igény benyújtásának napja. (2) A honlapon közzétett, bárki számára elérhető adatokra irányuló igény esetében – amennyiben az adategyezőség fennáll – az adatvédelmi tisztviselő az igénylőt tájékoztatja a közzétett adat nyilvános forrásáról és arról, hogy az igényt ezáltal teljesítettnek kell tekinteni. (3) 15Ha az igénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy a másolatokat személyesen kívánja átvenni, az adatvédelmi tisztviselő felveszi a kapcsolatot az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egységgel és az igénylővel időpont egyeztetése céljából. Az igénylőnek az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység munkatársa az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység helyiségében mutatja be az igényelt adatokat. Az igénylő – az ügyirat részét képező – nyilatkozatban aláírásával elismeri, hogy az iratokba a helyszínen betekintett, illetve, hogy az igényelt másolatot megkapta. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok tanulmányozását az igénylő nem kezdheti meg. (4) Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az igénylő kérdéseire válaszolni és az adatok biztonságára, illetve változatlanságára felügyelni kell. (5) Az igénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzeteket készíteni. (6) Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül, az igénylő – költségtérítés ellenében – másolatot kaphat.  55.§  (1) Az Egyetemen alkalmazandó költségtérítés mértékét a kancellár utasításban határozza meg azzal, hogy 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. (2) A díjakat az Egyetem honlapján közzé kell tenni, közzétételükről az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik. (3) A teljesített adattovábbításról, valamint az elutasított kérelmekről az adatvédelmi tisztviselő jegyzőkönyvet köteles felvenni. Amennyiben az adattovábbítás a 39. § (3) bekezdése alapján betekintéssel történik, az erről szóló jegyzőkönyvet az igény teljesítésében közreműködő szervezeti egység munkatársa veszi fel, és 5 napon belül megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére. A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.                                                  15 Harmadik mondatát megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 
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(4) Ha az adatigénylés teljesítése az Egyetem 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 az Egyetem 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.  Az igény teljesítésének megtagadása 56.§  Az adatvédelmi tisztviselő az igény teljesítésének megtagadásáról 15 napon belül értesíti az igénylőt, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről – valamint az Infotv. 52.§-ában rögzített egy éves jogvesztő határidőről – való tájékoztatással együtt.  Az eljárás lezárását követő intézkedések 57.§  A közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtásától számított egy év leteltével, amennyiben az ügy lezárására, azaz az igény teljesítésére, az esetlegesen felmerülő költségek megfizetésére, illetve az igény teljesítésének megtagadására ez idáig sor került, az igénnyel kapcsolatban eljárt szervezeti egység az igénylő személyes adatait az ügyiratból anonimizálás útján haladéktalanul törli.  Nyilvántartás, adatszolgáltatás és tájékoztatás 58.§  (1) Az adatvédelmi tisztviselő a benyújtott közérdekű adatmegismerési igényekről, az igények elintézésének módjáról, elutasító döntés esetében azok indokáról nyilvántartást vezet. (2) Az adatvédelmi tisztviselő a nyilvántartásból teljesíti az Infotv. 30. § (3) bekezdésében meghatározott, valamint a honlapon történő negyedéves adatszolgáltatást az ott meghatározott módon és határidőben. (3) Az adatvédelmi tisztviselő az igények intézésének rendjére vonatkozó, az Infotv. 34. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatót az igények benyújtására biztosított egyetemi elérhetőségekkel együtt, valamint a formanyomtatványt és a jelen szabályzatot az egyetemi honlap „Közérdekű információk, közzéteendő adatok” cím alatt elérhető oldalán közzéteszi.  A közérdekű adatok közzétételének rendje A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettség 59.§  (1) A törvényben előírt, honlapon történő közzétételek (közzétételi lista feltöltése, karbantartása) iránt az igazgatási vezető intézkedik.  (2) Az Egyetem az egyedi közzétételi listán a következő adatcsoportokat jeleníti meg, azzal, hogy az adatokat folyamatosan frissíteni kell, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával: a) közéleti ösztöndíjat elnyert személyek neve és az elnyert ösztöndíj célja, összege és az odaítélés időpontja; b) sportösztöndíjat elnyert személyek neve, az elnyert ösztöndíj célja, összege és az odaítélés időpontja;  c) kulturális ösztöndíjat elnyert személyek neve, az elnyert ösztöndíj célja, összege és az odaítélés időpontja; d) az Egyetem szerződésnyilvántartása szerinti valamennyi szerződés a minősített adatot tartalmazó szerződések kivételével. (3) Az Egyetem az általános közzétételi listán szervezete és tevékenysége jellegéből adódóan a következő adatcsoportokat16 jeleníti meg: a) az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, valamint a Kancellária Szolgáltatási Igazgatóság Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda postacíme és telefonszáma;                                                  16 Az Infotv. 1. sz. melléklete alapján. 
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b) az Egyetem szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai; c) az Egyetem vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím); d) az Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és a) pontban meghatározott adatai; e) az Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke; f) az Egyetem felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv a) pontban meghatározott adatai; g) az Egyetem feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege; h) az Egyetem által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények; i) az Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei; j) szükség esetén az Egyetem nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke; k) az Egyetem által kiírt pályázatok szakmai leírása, és – ha a személyes adatok sérelme nélkül lehetséges – azok eredményei és indokolásuk; l) az Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai; m) az Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények; n) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve; o) tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk; p) az Egyetem éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója; q) az Egyetemen foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve; r) az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó (az Infotv. szerinti módszertannal számított) értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével; s) az Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések; t) az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések; u) közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről). (4) A közzéteendő adatok közül a (2) bekezdés b) pontban írtat, valamint a szervezetre, személyzetre, tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közül a (3) bekezdés a)–i), k), m), n) és u) pontokban írtakat az igazgatási vezető saját hatáskörben állítja össze. (5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatkör igazgatási vezető részére továbbításáról az ösztöndíj adományozásáról döntő testület elnöke gondoskodik. (6) A (3) bekezdés p)–t) pontja szerinti gazdasági, pénzügyi tárgyú adatok, valamint az m) és o) pontban írt adatkör gazdasági vonatkozású elemei igazgatási vezető részére továbbításáról a gazdasági vezető gondoskodik. (7) A (4) bekezdésben írt adatok összeállításához az igazgatási vezető egyetemi vezetőtől vagy szervezeti egységtől megfelelő határidő megállapításával adatokat kérhet be. 
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(8) Az (3) bekezdés j) pontjába tartozó adatok összeállításáról és az igazgatási vezető részére megküldéséről az Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója gondoskodik, aki e körben elbírálja, hogy mely kiadvány esik a közzétételi kötelezettség hatálya alá. Kétség esetén közzétételről a rektor dönt.  (9) Az (3) bekezdés l) pontjába tartozó adatok összeállításához a belső ellenőrzési vezető elektronikus úton megküldi az Egyetem Alapító Okirata szerint végzett alaptevékenységekkel kapcsolatos külső és belső ellenőrzések azon megállapításait, amelyeket külön jogszabály nyilvánosnak, illetőleg közérdekűnek minősít. Kétség esetén a megállapítás közzétételéről a kancellár dönt. (10) A jelen szakaszban foglalt adatközlési kötelezettséget az Egyetem által fenntartott köznevelési intézmények saját honlapjukon teljesítik. A közzétételről a köznevelési intézmény vezetője gondoskodik.  Záró és hatályba léptető rendelkezések 60.§  (1) A jelen szabályzat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. május 28-án napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló CLXXVII/2016. (VI. 27.) Szen. sz. határozattal elfogadott, többször módosított szabályzat.  (2) Ahol egyetemi szervezetszabályozó eszköz (szabályzat, utasítás, körlevél) az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatról rendelkezik, ott az Egyetem Adatkezelési Szabályzatát kell érteni. (3) 17A jelen szabályzat 30.§ (4) bekezdésének nyilvánosságra utaló részei, valamint a függelék 2018. szeptember 1-jén lép hatályba. (4) 18 (5) A Szenátus felhatalmazza  a) a kancellárt, hogy  aa) a használt elektronikus beléptető rendszerről, az elektronikus térfigyelő rendszerről és az ezekhez kapcsolódó adatkezelés szabályairól szóló részletszabályokat, valamint  ab) a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékét önálló utasításban, valamint b) a kancellárt és a rektort, hogy az Egyetem adatvédelmével és adatbiztonságával kapcsolatos további részletszabályokat együttes utasításban határozzák meg, c)19 az egyetem adatvédelmi tisztviselőjét és az egyetem igazgatási vezetőjét, hogy a jelen szabályzatban foglaltak végrehajtásához szükséges formanyomtatványokat meghatározzák és az Egyetem honlapján közzétegyék.   Budapest, 2018. május 28.      Prof. Dr. Borhy László rektor

                                                 17 Megállapította a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 18 Hatályon kívül helyezte a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályon kívül: 2019. III. 14. napjától. 19 Beiktatta a XVI/2019. (III. 4.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2019. III. 14. napjától. 
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. 

Mivel ki
fejezetten

 az ELT
E-n betö

ltött jog
viszonnya

l 
összefüggé

sben szük
séges a hi

vatali ema
il címet m

egadni, az
 Érintett ad

atszolgálta
tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  2
az Infotv. 

26.§ (2) b
ekezdés a

lapján köz
érdekből 

nyilvános 
adatnak te

kinthető é
s tekinten

dő, és az a
z Infotv. 1

. Melléklet
 

I/3. értel
mében a 

honlapon 
kötelezően

 közzétee
ndő: „A 

közfeladato
t ellátó sze

rv vezetőin
ek és az eg

yes szervez
eti egysége

k 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tel

efaxszáma, 
elektronikus

 levélcíme)”
 

 
4.  NEP

TUN azono
sító 

Nem 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
terjeszthet

őek. Erre fi
gyelemmel

 ezen egyed
i azonosító

 – melynek
 

esetében a
z adatkeze

lés célja ki
fejezetten 

az érintett
 oly módo

n 
történő az

onosítása, 
hogy a k

apcsolat a
 személyé

vel csak 
meghatáro

zott esetek
ben legyen

 helyreállí
tható, nem

 hozható 
nyilvánoss

ágra. 
 

Kancellária
 

5.  MT
MT azonos

ító 
Nem  

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Erre fi

gyelemmel
 ezen egyed

i azonosító
 – melynek

 
esetében a

z adatkeze
lés célja ki

fejezetten 
az érintett

 oly módo
n 

történő az
onosítása, 

hogy a k
apcsolat a

 személyé
vel csak 

meghatáro
zott esetek

ben legyen
 helyreállí

tható, nem
 hozható 

nyilvánoss
ágra. 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

6.  FIR
 azonosító

 
Nem  

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 Érintett ad
atszolgálta

tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  3
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Erre fi

gyelemmel
 ezen egyed

i azonosító
 – melynek

 
esetében a

z adatkeze
lés célja ki

fejezetten 
az érintett

 oly módo
n 

történő az
onosítása, 

hogy a k
apcsolat a

 személyé
vel csak 

meghatáro
zott esetek

ben legyen
 helyreállí

tható, nem
 hozható 

nyilvánoss
ágra. 

 
7.  OR

CID, Resea
rcher, Scop

us 
azonosító 

Nem 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében köz
érdekből n

yilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
terjeszthet

őek. Erre fi
gyelemmel

 ezen egye
di azonosít

ók – melye
k 

esetében a
z adatkeze

lés célja ki
fejezetten 

az érintett
 azonosítás

a 
de nem

 kifejez
etten a 

közfeladat
ának el

látásával 
összefüggé

sben –, nem
 hozható n

yilvánossá
gra. 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

8.  Fog
lalkoztató

 Kar, Intéz
et, 

Tanszék, K
özpont stb

. 
Igen  

A Kjt. 83/
B. § (2) b

ekezdése é
rtelmében 

a közalkal
mazotti 

alapnyilván
tartás ada

tai közül 
a munkál

tató megn
evezése, a

 
közalkalm

azott neve
, továbbá 

a besorolá
sára vona

tkozó ada
t 

közérdekű
, ezeket az 

adatokat a 
közalkalma

zott előzete
s tudta és 

beleegyezé
se nélkül n

yilvánosság
ra lehet hoz

ni.  
 

Érintett ad
atszolgálta

tása 
9.  Mu

nkakör 
Igen 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró szem

ély neve, fe
ladatköre, m

unkaköre,
 vezetői me

gbízása, 
a közfelad

at ellátásá
val összef

üggő egyé
b személy

es adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény e
lőírja. Mi

vel kifeje
zetten az

 ELTE-n 
betöltött 

jogviszonn
yal össz

efüggésbe
n szüks

éges a 
hivatali 

telefonszá
mot megad

ni, az az In
fotv. 26.§ (

2) bekezd
és alapján

 
közérdekb

ől nyilván
os adatna

k tekinthe
tő és teki

ntendő, és
 

az az In
fotv. 1. M

elléklet I
/3. értelm

ében a h
onlapon 

kötelezően
 közzéteen

dő: „A közf
eladatot ellá

tó szerv vez
etőinek és 

az egyes sz
ervezeti egy

ségek vezet
őinek neve,

 beosztása, 
elérhetőség

e Kancellária
 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  4
(telefon- és 

telefaxszám
a, elektronik

us levélcím
e)” 

 
10.  Mű

ködési hel
y 

Igen 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
terjeszthet

őek. A k
özérdekből

 nyilváno
s személy

es adatok
 

honlapon t
örténő köz

zétételére 
az 1. mellé

klet és a k
özfeladatot

 
ellátó szem

ély jogállás
ára vonatk

ozó külön 
törvény re

ndelkezése
i 

irányadóak
. A működé

si hely egyé
rtelműen a

 közfeladat
 ellátásával

 
függ össze,

 ennek meg
felelően ny

ilvánosságr
a hozható. 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

11.  Tel
efonszám,

 mellék  
Igen 

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. A k

özérdekből
 nyilváno

s személy
es adatok

 
honlapon t

örténő köz
zétételére 

az 1. mellé
klet és a k

özfeladatot
 

ellátó szem
ély jogállás

ára vonatk
ozó külön 

törvény re
ndelkezése

i 
irányadóak

. A hivata
li telefons

zám egyér
telműen a

 közfelada
t 

ellátásával 
függ össze,

 ennek meg
felelően ny

ilvánosságr
a hozható. 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

12.  Val
idálás időp

ontja 
Nem 

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Az, 

hogy a 
közalkalma

zott, mu
nkaköri 

kötelezetts
égeinek m

ennyiben t
esz eleget,

 a belső u
tasításokat

 
teljesíti-e, 

– és ha ige
n, mikor –

, nem függ
 össze köz

feladatának
 Automatiku

san gen
erált 

adat 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  5
ellátásával.

 
13.  Reg

isztrált, ig
en, nem 

Nem 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
terjeszthet

őek. Az, 
hogy a 

közalkalma
zott, mu

nkaköri 
kötelezetts

égeinek m
ennyiben t

esz eleget,
 a belső u

tasításokat
 

teljesíti-e, 
– és ha ige

n, mikor –
, nem függ

 össze köz
feladatának

 
ellátásával.

 

Automatiku
san gen

erált 
adat 

14.  Öné
letrajz 

Nem 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
terjeszthet

őek. Ezen
 adat ne

m a kö
zfeladat 

ellátásáva
l 

összefüggő
 személyes

 adat. 
Érintett ad

atszolgálta
tása 

15.  Por
tré 

Nem 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
terjeszthet

őek. Ezen
 adat ne

m a kö
zfeladat 

ellátásáva
l 

összefüggő
 személyes

 adat. 
Érintett ad

atszolgálta
tása 

16.  Hon
lap cím 

Nem 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
Érintett ad

atszolgálta
tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  6
terjeszthet

őek. Ezen
 adat ne

m a kö
zfeladat 

ellátásáva
l 

összefüggő
 személyes

 adat. 
17.  Fac

ebook 
Nem 

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Ezen

 adat ne
m a kö

zfeladat 
ellátásáva

l 
összefüggő

 személyes
 adat. 

Érintett ad
atszolgálta

tása 
18.  Tw

itter 
Nem 

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Ezen

 adat ne
m a kö

zfeladat 
ellátásáva

l 
összefüggő

 személyes
 adat. 

Érintett ad
atszolgálta

tása 
19.  Sky

pe 
Nem 

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Ezen a

dat nem az
 ELTE-n be

töltött jogv
iszonnyal 

összefüggő
 közfelada

t ellátásáv
al kapcsol

atos szemé
lyes adat. 

Érintett ad
atszolgálta

tása 
20.  Dok

tori.hu 
Nem 

Mert a dok
tori.hu-n m

ár nyilváno
ssá vált az 

adat. 
Egyébként 

jogszabályb
ól nem köv

etkezne: 
Az Infotv. 

26.§ (2) be
kezdése ér

telmében k
özérdekből

 nyilvános 
adat a köz

feladatot e
llátó szerv

 feladat- é
s hatáskör

ében eljáró
 

személy n
eve, felada

tköre, mu
nkaköre, v

ezetői me
gbízása, a

 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 személye

s adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény el
őírja. A k

özérdekből
 nyilvános

 személye
s adatok 

a 
célhoz kö

tött adatk
ezelés elv

ének tisz
teletben 

tartásával 
Érintett ad

atszolgálta
tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  7
terjeszthet

őek. Ezen
 adat ne

m a kö
zfeladat 

ellátásáva
l 

összefüggő
 személyes

 adat. 
 

21. Dokto
ri Iskolába

n betöltött
 

szerepváll
alás (Dokt

ori Iskola 
Vezető, do

ktori prog
ram vezető

, 
doktori alp

rogram ve
zető, törzs

tag, 
oktató, tém

akiíró, tém
avezető, 

professor 
emeritus/

emerita, e
gyéb) Igen 

Az Infotv. 
26.§ (2) be

kezdése ér
telmében k

özérdekből
 nyilvános 

adat a köz
feladatot e

llátó szerv
 feladat- é

s hatáskör
ében eljáró

 
személy n

eve, felada
tköre, mu

nkaköre, v
ezetői me

gbízása, a
 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 személye
s adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény elő

írja.  
Érintett ad

atszolgálta
tása 

Egyetemi m
egbízatáso

k, ezen 
belül:(meg

nevezése, 
megbízatá

s 
időinterva

lluma) 
 

 
 

22.  
rektor,  

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti. 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok ho

nlapon tör
ténő közz

étételére a
z 1. mellé

klet és a 
közfeladato

t ellátó sze
mély jogál

lására von
atkozó kül

ön törvény
 

rendelkezé
sei irány

adóak. Az
 Infotv. 

1. Mellék
let I/3. 

értelmébe
n a ho

nlapon k
ötelezően 

közzéteen
dő: „A 

közfeladato
t ellátó sze

rv vezetőin
ek és az eg

yes szervez
eti egysége

k 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tele

faxszáma, 
elektroniku

s levélcíme
)” 

 

Kancellária
 

23.  
rektorhely

ettes,  
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti. 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró sz
emély ne

ve, felada
tköre, m

unkaköre,
 vezetői 

megbízása
, a közfela

dat ellátás
ával összef

üggő egyéb
 személyes

 
adata, v

alamint 
azok a 

személyes 
adatai, a

melyek 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
Kancellária

 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  8
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok ho
nlapon tör

ténő közz
étételére a

z 1. mellé
klet és a 

közfeladato
t ellátó sze

mély jogál
lására von

atkozó kül
ön törvény

 
rendelkezé

sei irány
adóak. Az

 Infotv. 
1. Mellék

let I/3. 
értelmébe

n a ho
nlapon k

ötelezően 
közzéteen

dő: „A 
közfeladato

t ellátó sze
rv vezetőin

ek és az eg
yes szervez

eti egysége
k 

vezetőinek 
neve, beosz

tása, elérhe
tősége (tele

fon- és tele
faxszáma, 

elektroniku
s levélcíme

)” 
 

24.  
dékán,  

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti. 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok ho

nlapon tör
ténő közz

étételére a
z 1. mellé

klet és a 
közfeladato

t ellátó sze
mély jogál

lására von
atkozó kül

ön törvény
 

rendelkezé
sei irány

adóak. Az
 Infotv. 

1. Mellék
let I/3. 

értelmébe
n a ho

nlapon k
ötelezően 

közzéteen
dő: „A 

közfeladato
t ellátó szer

v vezetőine
k és az egy

es szerveze
ti egységek

 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tele

faxszáma, 
elektroniku

s levélcíme
)” 

 

Kancellária
 

25.  
dékánhely

ettes,  
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti. 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró sz
emély ne

ve, felada
tköre, m

unkaköre,
 vezetői 

megbízása
, a közfela

dat ellátás
ával összef

üggő egyéb
 személyes

 
adata, v

alamint 
azok a 

személyes 
adatai, a

melyek 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

Kancellária
 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  9
adatok ho

nlapon tör
ténő közz

étételére a
z 1. mellé

klet és a 
közfeladato

t ellátó sze
mély jogál

lására von
atkozó kül

ön törvény
 

rendelkezé
sei irány

adóak. Az
 Infotv. 

1. Mellék
let I/3. 

értelmébe
n a ho

nlapon k
ötelezően 

közzéteen
dő: „A 

közfeladato
t ellátó szer

v vezetőine
k és az egy

es szerveze
ti egységek

 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tele

faxszáma, 
elektroniku

s levélcíme
)” 

 
26.  

doktori isk
ola 

vezető,  
Igen 

Az Infotv.
 26.§ (2

) bekezdé
se értelm

ében köz
érdekből 

nyilvános 
adat a k

özfeladato
t ellátó 

szerv fela
dat- és 

hatásköré
ben eljáró

 személy 
neve, felad

atköre, mu
nkaköre, 

vezetői me
gbízása, a 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 
személyes

 adata, va
lamint azo

k a szemé
lyes adata

i, amelyek
 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. A d

oktori isk
olákról, a

 doktori 
eljárások 

rendjéről 
és a habil

itációról s
zóló 387/

2012. (XII
. 

19.) Korm
. Rendelet

 4. § (1) be
kezdése kim

ondja, hogy
 a doktori 

iskola veze
tőjét a dok

tori iskola 
egyetemi ta

nár törzsta
gjai közül -

 
a törzstago

k többségé
nek javasla

tára - a do
ktori tanác

s választja,
 

és a rekt
or nevezi

 ki legfel
jebb ötéve

s időtarta
mra. Erre

 
figyelemme

l egyértelm
űen megá

llapítható, 
hogy ezen

 adat a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

gg, és min
t ilyen kö

zérdekből
 

nyilvános 
adatnak te

kinthető. 
 

Érintett adatszolgál
tatása 

27.  
doktori pr

ogram 
vezető,  

Igen 
Az Infotv.

 26.§ (2
) bekezdé

se értelm
ében köz

érdekből 
nyilvános 

adat a k
özfeladato

t ellátó 
szerv fela

dat- és 
hatásköré

ben eljáró
 személy 

neve, felad
atköre, mu

nkaköre, 
vezetői me

gbízása, a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 

személyes
 adata, va

lamint azo
k a szemé

lyes adata
i, amelyek

 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. Az E
LTE Dokto

ri Szabályz
at 11.§ g)

 
pontja mon

dja ki, hog
y a tudom

ányági dok
tori iskola 

a doktori 
iskola taná

csának java
slatára dön

t a doktori
 program v

ezetőjének
 

személyérő
l - erre figy

elemmel eg
yértelműen

 megállapít
ható, hogy 

ezen adat
 a közfela

dat ellátás
ával össze

függ, és m
int ilyen 

közérdekb
ől nyilváno

s adatnak 
tekinthető

. 

Érintett adatszolgál
tatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  10
 

28.  
intézetigaz

gató,  
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti. 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró sz
emély ne

ve, felada
tköre, m

unkaköre,
 vezetői 

megbízása
, a közfela

dat ellátás
ával összef

üggő egyéb
 személyes

 
adata, v

alamint 
azok a 

személyes 
adatai, a

melyek 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok ho
nlapon tör

ténő közz
étételére a

z 1. mellé
klet és a 

közfeladato
t ellátó sze

mély jogál
lására von

atkozó kül
ön törvény

 
rendelkezé

sei irány
adóak. Az

 Infotv. 
1. Mellék

let I/3. 
értelmébe

n a ho
nlapon k

ötelezően 
közzéteen

dő: „A 
közfeladato

t ellátó szer
v vezetőine

k és az egy
es szerveze

ti egységek
 

vezetőinek 
neve, beosz

tása, elérhe
tősége (tele

fon- és tele
faxszáma, 

elektroniku
s levélcíme

)” 
 

Kancellária
 

29.  
intézetigaz

gató-
helyettes, 

 
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti. 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró sz
emély ne

ve, felada
tköre, m

unkaköre,
 vezetői 

megbízása
, a közfela

dat ellátás
ával összef

üggő egyéb
 személyes

 
adata, v

alamint 
azok a 

személyes 
adatai, a

melyek 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok ho
nlapon tör

ténő közz
étételére a

z 1. mellé
klet és a 

közfeladato
t ellátó sze

mély jogál
lására von

atkozó kül
ön törvény

 
rendelkezé

sei irány
adóak. Az

 Infotv. 
1. Mellék

let I/3. 
értelmébe

n a ho
nlapon k

ötelezően 
közzéteen

dő: „A 
közfeladato

t ellátó szer
v vezetőine

k és az egy
es szerveze

ti egységek
 

vezetőinek 
neve, beosz

tása, elérhe
tősége (tele

fon- és tele
faxszáma, 

elektroniku
s levélcíme

)” 
 

Érintett ad
atszolgálta

tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  11
30.  

tanszékve
zető,  

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti. 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok ho

nlapon tör
ténő közz

étételére a
z 1. mellé

klet és a 
közfeladato

t ellátó sze
mély jogál

lására von
atkozó kül

ön törvény
 

rendelkezé
sei irány

adóak. Az
 Infotv. 

1. Mellék
let I/3. 

értelmébe
n a ho

nlapon k
ötelezően 

közzéteen
dő: „A 

közfeladato
t ellátó szer

v vezetőine
k és az egy

es szerveze
ti egységek

 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tele

faxszáma, 
elektroniku

s levélcíme
)” 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

31.  
szakkollég

ium 
igazgató,  

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti. 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok ho

nlapon tör
ténő közz

étételére a
z 1. mellé

klet és a 
közfeladato

t ellátó sze
mély jogál

lására von
atkozó kül

ön törvény
 

rendelkezé
sei irány

adóak. Az
 Infotv. 

1. Mellék
let I/3. 

értelmébe
n a ho

nlapon k
ötelezően 

közzéteen
dő: „A 

közfeladato
t ellátó szer

v vezetőine
k és az egy

es szerveze
ti egységek

 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tele

faxszáma, 
elektroniku

s levélcíme
)” 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

32.  
szakfelelő

s  
Igen 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
Érintett ad

atszolgálta
tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  12
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. Az EL

TE FKR 7
5. §-a érte

lmében az
 

oktató a 70
–74. §-ban 

meghatáro
zottak szer

int a hallga
tókkal való

 
foglalkozás

sal és t
udományos

 kutatáss
al le ne

m kötött
 

munkaidőb
en mun

kaköri f
eladatkén

t egyéb 
közéleti 

tevékenys
égként – 

a jelen S
zabályzatb

an választ
ás alapján

 
betölthető 

tisztség es
etén megv

álasztásáva
l – külön

ösen az 
alábbi fela

datokkal b
ízható me

g: ….. d) t
udományo

s diákköri 
felelősi, okt

atásfelelősi
, szakfelelő

si (szakiga
zgatói, sza

kvezetői) 
tevékenys

ég.  
 

33.  
főigazgató

,  
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti. 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró sz
emély ne

ve, felada
tköre, m

unkaköre,
 vezetői 

megbízása
, a közfela

dat ellátás
ával összef

üggő egyéb
 személyes

 
adata, v

alamint 
azok a 

személyes 
adatai, a

melyek 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok ho
nlapon tör

ténő közz
étételére a

z 1. mellé
klet és a 

közfeladato
t ellátó sze

mély jogál
lására von

atkozó kül
ön törvény

 
rendelkezé

sei irány
adóak. Az

 Infotv. 
1. Mellék

let I/3. 
értelmébe

n a ho
nlapon k

ötelezően 
közzéteen

dő: „A 
közfeladato

t ellátó szer
v vezetőine

k és az egy
es szerveze

ti egységek
 

vezetőinek 
neve, beosz

tása, elérhe
tősége (tele

fon- és tele
faxszáma, 

elektroniku
s levélcíme

)” 
 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

34.  
rektori/dé

káni 
megbízott

,  
Igen 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró szem

ély neve, f
eladatköre

, munkakö
re, vezetői 

megbízása,
 

a közfelad
at ellátásá

val összef
üggő egyé

b személy
es adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 Érintett ad
atszolgálta

tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  13
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. Az EL

TE SzMR 8
5. § (1) „A

z Egyetem 
vezetéséve

l 
kapcsolato

s feladato
k ellátásá

ra, megsz
ervezésére

, döntések
 

előkészítés
ére a rekt

or operatí
v, illetve t

anácsadói 
testületeke

t 
(bizottságo

kat) hozhat
 létre, illetv

e tanácsadó
kat kérhet 

fel, rektori 
biztost kül

dhet ki.”, a
ki értelem

szerűen az
 egyetemi 

feladatok 
ellátásában

 – azaz köz
feladataina

k ellátásáb
an – segíti 

az egyetem
 

vezetését. F
eladata enn

ek megfele
lően csak k

özfeladat le
het. 

 
35.  

egyéb veze
tő,  

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti. 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok ho

nlapon tör
ténő közz

étételére a
z 1. mellé

klet és a 
közfeladato

t ellátó sze
mély jogál

lására von
atkozó kül

ön törvény
 

rendelkezé
sei irány

adóak. Az
 Infotv. 

1. Mellék
let I/3. 

értelmébe
n a ho

nlapon k
ötelezően 

közzéteen
dő: „A 

közfeladato
t ellátó szer

v vezetőine
k és az egy

es szerveze
ti egységek

 
vezetőinek 

neve, beosz
tása, elérhe

tősége (tele
fon- és tele

faxszáma, 
elektroniku

s levélcíme
)” 

 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

36.  
nem vezet

ői 
megbízatá

s 
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti. 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró szem
ély neve, f

eladatköre
, munkakö

re, vezetői 
megbízása,

 
a közfelad

at ellátásá
val összef

üggő egyé
b személy

es adata, 
valamint a

zok a szem
élyes adat

ai, amelye
k megisme

rhetőségét
 

törvény elő
írja.  

 
Érintett ad

atszolgálta
tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  14
37. Tudom

ányági bes
orolás  

Igen 
Az Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 nyilvános
 

adat a kö
zfeladatot

 ellátó sz
erv felada

t- és hatá
skörében 

eljáró sz
emély ne

ve, felada
tköre, m

unkaköre,
 vezetői 

megbízása
, a köz

feladat e
llátásával 

összefüggő
 egyéb 

személyes
 adata, va

lamint azo
k a szemé

lyes adata
i, amelyek

 
megismerh

etőségét t
örvény elő

írja. A kö
zérdekből 

nyilvános 
személyes 

adatok a cé
lhoz kötött

 adatkezelé
s elvének t

iszteletben
 

tartásával 
terjeszthet

őek. Az, h
ogy az éri

ntett mely
 területeke

t 
kutatja, a 

közfeladata
 ellátásána

k esszenci
ája, condit

io sine qu
a 

non-ja, kiv
éve ha a 

tudományo
s kutatás, 

avagy okta
tás során 

minősített 
adatokat ke

zel. 
 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

38. Az Egy
etem, Kar 

érdekében
 kifejtett 

jelentős te
vékenység

 leírása, 
időtartam

a – ennek a
 REKIKÜL 

esetében v
olt relevan

ciája, és az
 

alábbiakra 
vonatkozot

t:  
1. Az

 egyeteme
n, karon v

égzett köz
életi 

tevékenys
ég: vezetői

, vezetőhely
ettesi, 

bizottsági t
isztségek, k

onkrét egy
etemi/kari

feladat ellá
tására irán

yuló megbí
zatások, 

továbbá az
 egyetem/k

ar szervezé
sében 

végzett ism
eretterjesz

tő (azaz ne
m az oktatá

részét képe
ző) program

okban való
 részvétel

(pl. külső é
rdeklődők 

számára sz
ervezett 

egyetemi is
meretterje

sztő 
előadássor

ozatban, va
gy a Harma

dik Kor 
egyeteme p

rogramban
 való részvé

tel); 
továbbá  2. „Külső

 tisztség
ek”, egy

éb, az 
egyetemen

 kívül az
 egyetem

/kar 
érdekében

 végzett t
evékenysé

g: az 
egyetem va

gy kar meg
bízásából, a

nnak 
képviseleté

ben ellátot
t megbízat

ás (pl. 
az EMMI E

kvivalencia
 Bizottságá

ban, 
vagy a K

KK-t kiala
kító Szak

értői 
Bizottságba

n, MTA, 
illetve M

AB 
Szakbizotts

ágban, 

Nem  
Kifejezetten

 a REKIKÜ
L pályázat

 elemekén
t lehet me

ghatározni
, 

ami azonba
n az adott s

zemélyre v
onatkozóan

 tartalmaz 
értékelést, 

ami íly mód
on az érint

ettre vonat
kozó inform

ációk, köve
tkeztetést 

tartalmaz, 
vagyis az I

nfotv. 3.§ 5
. pontja ér

telmében a
z  érintett 

személyes 
adata. Az 

Infotv. 26
.§ (2) be

kezdése é
rtelmében 

közérdekb
ől nyilván

os adat 
a közfela

datot ellá
tó szerv 

feladat- é
s hatáskö

rében eljá
ró szemé

ly neve, f
eladatköre

, 
munkakör

e, vezető
i megbíz

ása, a k
özfeladat 

ellátásával 
összefüggő

 egyéb sze
mélyes ad

ata, valam
int azok a

 személyes
 

adatai, ame
lyek megis

merhetőség
ét törvény 

előírja. A k
özérdekből

 
nyilvános s

zemélyes a
datok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének 
tiszteletben

 tartásáva
l terjeszth

etőek. A k
özérdekből

 nyilvános
 

személyes 
adatok hon

lapon törté
nő közzété

telére az 1
. melléklet

 
és a közfe

ladatot ell
átó szemé

ly jogállás
ára vonatk

ozó külön
 

törvény re
ndelkezése

i irányadó
ak. Az Inf

otv. 1. Me
lléklet I/3

. 
értelmébe

n a ho
nlapon k

ötelezően 
közzéteen

dő: „A 
közfeladato

t ellátó szer
v vezetőine

k és az egy
es szerveze

ti egységek
 

vezetőinek 
neve, beosz

tása, elérhe
tősége (tele

fon- és tele
faxszáma, 

elektroniku
s levélcíme

)”. Fentiek
ből megálla

pítható teh
át, hogy ez

 
a tevékeny

ség NEM k
özvetlen a 

közfeladat 
ellátásával 

összefüggő
 

személyes a
dat, tehát m

int olyan n
em hozható

 nyilvánoss
ágra. Értékelő 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  15
látogatóbiz

ottságban v
aló részvét

el). 
FOKOZAT,

 CÍM, POSZ
TGRADUÁ

LIS VÉGZE
TTSÉG, EL

ISMERÉSE
K FÜL 

 
Tudomány

os fokozat
, tudomán

yos cím 
(megnevez

ése, kibocs
átó intézm

ény neve, 
megszerzé

s dátuma)
, azon belü

l: 
 

 
 

39.  
Ph.D fokoz

at 
Igen 

A Kjt. 3.§ 
(b) pontja

 értelmébe
n a közalk

almazott 
neve és 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti. 

Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
eljáró szem

ély neve, f
eladatköre

, munkakö
re, vezetői 

megbízása,
 

a közfelad
at ellátásá

val összef
üggő egyé

b személy
es adata, 

valamint a
zok a szem

élyes adat
ai, amelye

k megisme
rhetőségét

 
törvény el

őírja. A k
özérdekből

 nyilvános
 személye

s adatok 
a 

célhoz kö
tött adatk

ezelés elv
ének tisz

teletben 
tartásával 

terjeszthet
őek. A ny

ilvánosság 
mellett sz

ól továbbá
 az Nftv. 

53/A.§-a is
, melynek é

rtelmében:
 „53/A. § (

1) A dokto
ri értekezé

s 
- és annak 

tézisei - mi
ndenki szá

mára nyilv
ános. A nyi

lvánosságr
a 

hozatal le
gfeljebb a

 szabadal
mi illetve

 oltalmi 
bejelentés 

közzétételé
nek időpon

tjáig elhala
sztható. A 

doktori ért
ekezés és 

tézisei e
lektronikus

, illetve 
nyomtatott

 formába
n való 

nyilvántart
ásáról és te

ljes terjede
lmű nyilván

osságra ho
zataláról a 

doktori fok
ozatot oda

ítélő felsőo
ktatási inté

zmény gon
doskodik, 

oly módon
, hogy a do

ktori értek
ezés és téz

isei egy ny
omtatott é

s 
egy elektro

nikus adath
ordozón rö

gzített péld
ányát a fel

sőoktatási 
intézmény 

központi kö
nyvtárában

, katalogizá
lva elhelyez

i. 
(2) A dokt

ori értekez
ést és tézi

seit elektro
nikus form

ában az 
Adatbázisb

an, az által
ánosan elfo

gadott nem
zetközi gya

korlatnak 
megfelelő 

(DOI) azo
nosítóval 

ellátva, m
indenki s

zámára 
hozzáférhe

tővé kell te
nni. 

(3) Szabad
almi, oltal

mi eljárás
sal érintet

t doktori 
értekezés 

esetén a d
oktori érte

kezés és a
 doktori té

zisek nyilv
ánosságra 

hozatala a
z értekezé

st benyújt
ó kérelmé

re, a bírá
lóbizottság

 
támogató v

éleménye a
lapján és a

 doktori ta
nács jóváh

agyásával, 
legfeljebb 

a szabada
lom, oltal

om bejegy
zésének i

dőpontjáig
 

elhalasztha
tó. Nemz

etbiztonság
i okból 

minősített 
adatot 

tartalmazó
 doktori é

rtekezést 
és doktori

 téziseit a
 minősítés

 
időtartamá

nak letelte 
után kell ny

ilvánosságr
a hozni. 

Érintett adatszolgál
tatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  16
 

40.  
Habilitáció

 
Igen 

Az Nftv. 
108.§ 7. 

Pontja a 
következők

éppen ren
delkezik: 

„habilitáció
: a habilit

áció az o
ktatói és 

az előadói
 képesség

, 
valamint a 

tudományo
s teljesítmé

ny intézmé
nyi megítél

ése;” 
Erre figyel

emmel az 
habilitáció 

mint a kö
zfeladat el

látásával 
összefüggé

sben kelet
kezett ada

t, a célho
z kötött a

datkezelés 
elvének tis

zteletben ta
rtásával ter

jeszthető. 
 

Érintett adatszolgál
tatása 

41.  
MTA dokto

ra 
Igen 

MTA-n fen
t A Magya

r Tudomá
nyos Akad

émiáról sz
óló 1994. 

évi XL. tör
vény 8. § 

(1) Az Aka
démia Dok

tori Tanács
a az MTA 

doktora cím
et ítélheti o

da a kieme
lkedő tudo

mányos tel
jesítményt 

elérő olyan
 személyne

k, akinek v
an tudomá

nyos fokoz
ata, és a cím

 
megszerzés

ének egyé
b, az Aka

démia dok
tori szabá

lyzatában 
meghatáro

zott feltéte
leit is teljes

íti. 
(2) Az (1) 

bekezdésbe
n meghatár

ozott cím k
érelem alap

ján indult 
doktori eljá

rás keretéb
en ítélhető

 oda. Az elj
árás megin

dítására és
 

a cím odaít
élésére az A

kadémia Do
ktori Tanác

sa jogosult.
 

(3) Az M
TA Magya

rországon 
élő dokto

rainak tud
ományos 

teljesítmén
yét és k

öztestületi 
munkáját 

az Akadém
ia havi 

tiszteletdíj 
folyósításá

val is elis
merheti, a

mely az o
daítéléstől 

kezdve éle
tük végéig

 megilleti 
őket. Az M

TA tisztel
etdíjban 

részesülő 
doktorai 

az Alapsz
abályban 

rögzített 
módon 

közreműk
ödnek az 

Akadémia
 közfelada

tainak ell
átásában. 

Erre figyele
mmel az M

TA doktori
 cím, mint a

 közfeladat
 ellátásával

 
összefüggé

sben kelet
kezett ada

t, a célho
z kötött a

datkezelés 
elvének tis

zteletben ta
rtásával ter

jeszthető. 
 

Érintett ad
atszolgálta

tása 

42.  
MTA tagja

 (rendes, 
levelező, k

ülső, és 
tiszteleti) 

Igen 
A Magyar

 Tudomán
yos Akad

émiáról s
zóló 1994

. évi XL. 
törvény 1

. § (1) 
A Magyar

 Tudomán
yos Akad

émia (a 
továbbiakb

an: Akadé
mia) önko

rmányzati 
elven alap

uló, jogi 
személykén

t működő k
öztestület, 

amely a tu
domány m

űvelésével,
 

támogatásá
val és 

képviseleté
vel kapc

solatos 
országos 

közfeladato
kat lát el. (

2) Az Akad
émiát a 6. §

 szerinti ak
adémikus, 

valamint a
 7. § sze

rinti nem 
akadémiku

s köztestü
leti tagok 

alkotják. Az Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 nyilvános

 
adat a kö

zfeladatot
 ellátó sz

erv felada
t- és hatá

skörében 
Érintett ad

atszolgálta
tása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  17
eljáró sz

emély ne
ve, felada

tköre, m
unkaköre,

 vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 személyes
 

adata, v
alamint 

azok a 
személyes 

adatai, a
melyek 

megismerh
etőségét t

örvény elő
írja. A kö

zérdekből 
nyilvános 

személyes 
adatok a cé

lhoz kötött
 adatkezelé

s elvének t
iszteletben

 
tartásával 

terjeszthet
őek. Erre f

igyelemme
l az MTA t

agság mint
 a 

közfeladat 
ellátásával 

összefüggé
sben kelet

kezett ada
t, a célhoz

 
kötött adat

kezelés elv
ének tiszte

letben tartá
sával terjes

zthető. 
 

43.  
Címzetes e

gyetemi 
docens/eg

yetemi 
tanár 

Igen 
Az Nftv. 1

2.§ (3) hc)
 pontja ért

elmében az
 oktatói, k

utatói és 
vezetői p

ályázatok 
rangsorolá

sáról, cím
ek, kitün

tetések 
adományoz

ásáról az E
gyetem Sze

nátusa dön
t, ugyaneze

n 12. § (7)
 

i) pontja
 pedig k

imondja, 
hogy i) 

a szenátu
s üléseirő

l 
jegyzőköny

vet kell kés
zíteni, a sze

nátus dönt
éseit határ

ozatba kell
 

foglalni, 
és a s

zervezeti 
és műkö

dési szab
ályzatban 

meghatáro
zottak szer

int nyilván
osságra k

ell hozni. 
A nemzeti 

vagyonról 
szóló 2007

. évi CVI. t
örvény 5.§

 (1) bekez
dése pedig

 
kimondja, 

hogy köz
érdekből 

nyilvános 
minden, a

z állami 
vagyonnal 

való gazdá
lkodásra é

s az azzal
 való rend

elkezésre 
vonatkozó,

 közérdekű
 adatnak ne

m minősülő
 adat.  

 

Kancellária
 

44.  
Címzetes f

őiskolai 
docens/fő

iskolai 
tanár 

Igen 
Az Nftv. 1

2.§ (3) hc)
 pontja ért

elmében az
 oktatói, k

utatói és 
vezetői p

ályázatok 
rangsorolá

sáról, cím
ek, kitün

tetések 
adományoz

ásáról az E
gyetem Sze

nátusa dön
t, ugyaneze

n 12. § (7)
 

i) pontja
 pedig k

imondja, 
hogy i) 

a szenátu
s üléseirő

l 
jegyzőköny

vet kell kés
zíteni, a sze

nátus dönt
éseit határ

ozatba kell
 

foglalni, 
és a s

zervezeti 
és műkö

dési szab
ályzatban 

meghatáro
zottak szer

int nyilván
osságra k

ell hozni. 
A nemzeti 

vagyonról 
szóló 2007

. évi CVI. t
örvény 5.§

 (1) bekez
dése pedig

 
kimondja, 

hogy köz
érdekből 

nyilvános 
minden, a

z állami 
vagyonnal 

való gazdá
lkodásra é

s az azzal
 való rend

elkezésre 
vonatkozó,

 közérdekű
 adatnak ne

m minősülő
 adat.  

 

Kancellári
a 

45.  
Magántaná

r 
Igen 

Az Nftv. 1
2.§ (3) hc)

 pontja ért
elmében az

 oktatói, k
utatói és 

vezetői p
ályázatok 

rangsorolá
sáról, cím

ek, kitün
tetések 

adományoz
ásáról az E

gyetem Sze
nátusa dön

t, ugyaneze
n 12. § (7)

 
i) pontja

 pedig k
imondja, 

hogy i) 
a szenátu

s üléseirő
l 

jegyzőköny
vet kell kés

zíteni, a sze
nátus dönt

éseit határ
ozatba kell

 Kancellári
a 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  18
foglalni, 

és a s
zervezeti 

és műkö
dési szab

ályzatban 
meghatáro

zottak szer
int nyilván

osságra k
ell hozni. 

A nemzeti 
vagyonról 

szóló 2007
. évi CVI. t

örvény 5.§
 (1) bekez

dése pedig
 

kimondja, 
hogy köz

érdekből 
nyilvános 

minden, a
z állami 

vagyonnal 
való gazdá

lkodásra é
s az azzal

 való rend
elkezésre 

vonatkozó,
 közérdekű

 adatnak ne
m minősülő

 adat.  
 

46.  
Mesterokt

ató (cím) 
Igen 

Az Nftv. 1
2.§ (3) hc)

 pontja ért
elmében az

 oktatói, k
utatói és 

vezetői p
ályázatok 

rangsorolá
sáról, cím

ek, kitün
tetések 

adományoz
ásáról az E

gyetem Sze
nátusa dön

t, ugyaneze
n 12. § (7)

 
i) pontja

 pedig k
imondja, 

hogy i) 
a szenátu

s üléseirő
l 

jegyzőköny
vet kell kés

zíteni, a sze
nátus dönt

éseit határ
ozatba kell

 
foglalni, 

és a s
zervezeti 

és műkö
dési szab

ályzatban 
meghatáro

zottak szer
int nyilván

osságra k
ell hozni. 

A nemzeti 
vagyonról 

szóló 2007
. évi CVI. t

örvény 5.§
 (1) bekez

dése pedig
 

kimondja, 
hogy köz

érdekből 
nyilvános 

minden, a
z állami 

vagyonnal 
való gazdá

lkodásra é
s az azzal

 való rend
elkezésre 

vonatkozó,
 közérdekű

 adatnak ne
m minősülő

 adat.  
 

Kancellári
a 

47.  
Professor emeritus/

emerita 
Igen 

Az Nftv. 1
2.§ (3) hc)

 pontja ért
elmében az

 oktatói, k
utatói és 

vezetői p
ályázatok 

rangsorolá
sáról, cím

ek, kitün
tetések 

adományoz
ásáról az E

gyetem Sze
nátusa dön

t, ugyaneze
n 12. § (7)

 
i) pontja

 pedig k
imondja, 

hogy i) 
a szenátu

s üléseirő
l 

jegyzőköny
vet kell kés

zíteni, a sze
nátus dönt

éseit határ
ozatba kell

 
foglalni, 

és a s
zervezeti 

és műkö
dési szab

ályzatban 
meghatáro

zottak szer
int nyilván

osságra k
ell hozni. 

A nemzeti 
vagyonról 

szóló 2007
. Évi CVI. 

törvény 5.§
 (1) bekez

dése pedig
 

kimondja, 
hogy köz

érdekből 
nyilvános 

minden, a
z állami 

vagyonnal 
való gazdá

lkodásra é
s az azzal

 való rend
elkezésre 

vonatkozó,
 közérdekű

 adatnak ne
m minősülő

 adat.  
 

Kancellári
a 

48. Munka
körrel öss

zefüggő sz
akmai 

továbbkép
zések (inté

zmény 
megnevez

ése ahol a 
továbbkép

zés 
zajlott, a to

vábbképzé
s 

megnevez
ése, befeje

zésének 
időpontja)

 
Nem 

 
Érintett adatszolgá

ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  19
49. Elisme

rések (elis
merés nev

e, 
odaítélő sz

ervezet, od
aítélésről 

szóló doku
mentum a

zonosítója
, 

elismerés 
odaítélésé

nek dátum
a, 

visszavoná
sról szóló 

dokument
umok, felt

öltött 
dokument

um /opcio
nális/) 

Igen, hozzájárul
ás 

esetén 
a Kjt. 3.§ 

(b) pontja
 értelmébe

n a közal
kalmazott

 neve és 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti 
valamint a

z Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 

nyilvános 
adat a k

özfeladato
t ellátó 

szerv fela
dat- és 

hatásköré
ben eljáró

 személy 
neve, felad

atköre, mu
nkaköre, 

vezetői m
egbízása, 

a közfelad
at ellátásá

val összefü
ggő egyéb

 
személyes 

adata – a
 közfelada

t ellátásáv
al összefü

ggő (azért
 

elnyert) - e
lismerések

  is nyilváno
sságra hozh

atók. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
OKTATÁS 

FÜL 
 

50. Egyete
mi oktatás

 az ELTE-n
 (félév, 

kurzus, lét
szám, tárg

y, tanszék)
 Igen 

Az Infotv. 
3.§ (5) be

kezdése ér
telmében 

közérdekű 
adat: az 

állami vagy
 helyi önko

rmányzati 
feladatot, v

alamint jog
szabályban

 
meghatáro

zott egyéb
 közfelada

tot ellátó 
szerv vagy

 személy 
kezelésébe

n lévő 
és tevék

enységére 
vonatkozó 

vagy 
közfeladatá

nak ellátás
ával összef

üggésben k
eletkezett, 

a személye
s 

adat fogal
ma alá ne

m eső, bá
rmilyen m

ódon vagy
 formában

 
rögzített 

információ
 vagy is

meret, fü
ggetlenül 

kezeléséne
k 

módjától, ö
nálló vagy

 gyűjtemén
yes jellegé

től, így kü
lönösen a 

hatáskörre
, illetéke

sségre, s
zervezeti 

felépítésre,
 szakmai

 
tevékenysé

gre, annak 
eredménye

sségére is k
iterjedő ért

ékelésére, 
a birtokolt

 adatfajták
ra és a mű

ködést sza
bályozó jog

szabályokr
a, 

valamint a
 gazdálkod

ásra, a me
gkötött sze

rződésekre
 vonatkozó

 
adat. Ezen

 jogszabály
i rendelkez

ésre figyel
emmel önm

agában az 
ELTE-n fo

lyó egyete
mi kurzus

ok adatai 
közérdekűe

k, és mint
 

ilyenek, az
 Infotv. 1

. Mellékle
t I/5. érte

lmében a 
honlapon 

kötelezően
 közzétee

ndők: „A 
közfeladato

t ellátó sz
erv által 

nyújtott v
agy költsé

gvetéséből
 finanszíro

zott közsz
olgáltatáso

k 
megnevezé

se, tartalm
a, a közs

zolgáltatás
ok igényb

evételének
 

rendje, a k
özszolgálta

tásért fizet
endő díj m

értéke, az 
abból adot

t 
kedvezmén

yek”. 
Figyelemm

el arra, h
ogy a Kjt

. 3.§ (b) 
pontja ért

elmében a
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

feladatköre
, munkak

öre, veze
tői megb

ízása, a 
közfeladat 

ellátásával 
összefüggő

 egyéb szem
élyes adata

 – a kurzus
ok adatai 

az oktatók 
nevével öss

zekapcsolv
a is nyilván

osságra ho
zhatók. 

ELTE  NEPT
UN 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  20
 

51. Szakdo
lgozattal k

apcsolatos
 

feladatok 
 

(téma cím
e, védés év

e, betöltöt
t szerep 

(konzulen
s, témavez

ető, oppon
ens, 

portfólió é
rtékelő, bi

zottsági ta
g/elnök)) 

Igen 
Az Infotv. 

3.§ (5) be
kezdése ér

telmében 
közérdekű 

adat: az 
állami vagy

 helyi önko
rmányzati 

feladatot, v
alamint jog

szabályban
 

meghatáro
zott egyéb

 közfelada
tot ellátó 

szerv vagy
 személy 

kezelésébe
n lévő 

és tevék
enységére 

vonatkozó 
vagy 

közfeladatá
nak ellátás

ával összef
üggésben k

eletkezett, 
a személye

s 
adat fogal

ma alá ne
m eső, bá

rmilyen m
ódon vagy

 formában
 

rögzített 
információ

 vagy is
meret, fü

ggetlenül 
kezeléséne

k 
módjától, ö

nálló vagy
 gyűjtemén

yes jellegé
től, így kü

lönösen a 
hatáskörre

, illetéke
sségre, s

zervezeti 
felépítésre,

 szakmai
 

tevékenysé
gre, annak 

eredménye
sségére is k

iterjedő ért
ékelésére, 

a birtokolt
 adatfajták

ra és a mű
ködést sza

bályozó jog
szabályokr

a, 
valamint a

 gazdálkod
ásra, a me

gkötött sze
rződésekre

 vonatkozó
 

adat. Ezen
 jogszabály

i rendelkez
ésre figyel

emmel önm
agában az 

ELTE-n fo
lyó egyete

mi kurzus
ok adatai 

közérdekűe
k, és mint

 
ilyenek, az

 Infotv. 1
. Mellékle

t I/5. érte
lmében a 

honlapon 
kötelezően

 közzétee
ndők: „A 

közfeladato
t ellátó sz

erv által 
nyújtott v

agy költsé
gvetéséből

 finanszíro
zott közsz

olgáltatáso
k 

megnevezé
se, tartalm

a, a közs
zolgáltatás

ok igényb
evételének

 
rendje, a k

özszolgálta
tásért fizet

endő díj m
értéke, az 

abból adot
t 

kedvezmén
yek”. 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat 
ellátásával 

összefüggő
 egyéb s

zemélyes 
adatanyilvá

nosságra 
hozható. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

52. Nyári e
gyetemi ok

tatás (kurz
us 

címe, nyel
ve, intézm

ény neve, 
oktatás he

lye, ideje) 
Igen 

Az Infotv. 
3.§ (5) be

kezdése ér
telmében 

közérdekű 
adat: az 

állami vagy
 helyi önko

rmányzati 
feladatot, v

alamint jog
szabályban

 
meghatáro

zott egyéb
 közfelada

tot ellátó 
szerv vagy

 személy 
kezelésébe

n lévő 
és tevék

enységére 
vonatkozó 

vagy 
közfeladatá

nak ellátás
ával összef

üggésben k
eletkezett, 

a személye
s 

adat fogal
ma alá ne

m eső, bá
rmilyen m

ódon vagy
 formában

 
rögzített 

információ
 vagy is

meret, fü
ggetlenül 

kezeléséne
k 

módjától, ö
nálló vagy

 gyűjtemén
yes jellegé

től, így kü
lönösen a 

Érintett adatszolgá
ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  21
hatáskörre

, illetéke
sségre, s

zervezeti 
felépítésre,

 szakmai
 

tevékenysé
gre, annak 

eredménye
sségére is k

iterjedő ért
ékelésére, 

a birtokolt
 adatfajták

ra és a mű
ködést sza

bályozó jog
szabályokr

a, 
valamint a

 gazdálkod
ásra, a me

gkötött sze
rződésekre

 vonatkozó
 

adat. Ezen
 jogszabály

i rendelkez
ésre figyel

emmel önm
agában az 

ELTE-n fo
lyó egyete

mi kurzus
ok adatai 

közérdekűe
k, és mint

 
ilyenek, az

 Infotv. 1
. Mellékle

t I/5. érte
lmében a 

honlapon 
kötelezően

 közzétee
ndők: „A 

közfeladato
t ellátó sz

erv által 
nyújtott v

agy költsé
gvetéséből

 finanszíro
zott közsz

olgáltatáso
k 

megnevezé
se, tartalm

a, a közs
zolgáltatás

ok igényb
evételének

 
rendje, a k

özszolgálta
tásért fizet

endő díj m
értéke, az 

abból adot
t 

kedvezmén
yek”. 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat 
ellátásával 

összefüggő
 egyéb szem

élyes adata
 – a kurzus

ok adatai 
az oktatók 

nevével öss
zekapcsolv

a is nyilván
osságra ho

zhatók. 
 

53. PhD és
 idegennye

lvű kurzus
ok (PhD 

kurzusok 
száma, ide

gennyelvű
 

kurzusok 
száma) 

Igen 
Az Infotv. 

3.§ (5) be
kezdése ér

telmében 
közérdekű 

adat: az 
állami vagy

 helyi önko
rmányzati 

feladatot, v
alamint jog

szabályban
 

meghatáro
zott egyéb

 közfelada
tot ellátó 

szerv vagy
 személy 

kezelésébe
n lévő 

és tevék
enységére 

vonatkozó 
vagy 

közfeladatá
nak ellátás

ával összef
üggésben k

eletkezett, 
a személye

s 
adat fogal

ma alá ne
m eső, bá

rmilyen m
ódon vagy

 formában
 

rögzített 
információ

 vagy is
meret, fü

ggetlenül 
kezeléséne

k 
módjától, ö

nálló vagy
 gyűjtemén

yes jellegé
től, így kü

lönösen a 
hatáskörre

, illetéke
sségre, s

zervezeti 
felépítésre,

 szakmai
 

tevékenysé
gre, annak 

eredménye
sségére is k

iterjedő ért
ékelésére, 

a birtokolt
 adatfajták

ra és a mű
ködést sza

bályozó jog
szabályokr

a, 
valamint a

 gazdálkod
ásra, a me

gkötött sze
rződésekre

 vonatkozó
 

adat. Ezen
 jogszabály

i rendelkez
ésre figyel

emmel önm
agában az 

ELTE-n fo
lyó egyete

mi kurzus
ok adatai 

közérdekűe
k, és mint

 
ilyenek, az

 Infotv. 1
. Mellékle

t I/5. érte
lmében a 

honlapon 
kötelezően

 közzétee
ndők: „A 

közfeladato
t ellátó sz

erv által 
nyújtott v

agy költsé
gvetéséből

 finanszíro
zott közsz

olgáltatáso
k Érintett adatszolgá

ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  22
megnevezé

se, tartalm
a, a közs

zolgáltatás
ok igényb

evételének
 

rendje, a k
özszolgálta

tásért fizet
endő díj m

értéke, az 
abból adot

t 
kedvezmén

yek”. 
Figyelemm

el arra, 
hogy a 

Kjt. 3.§ 
(b) pontj

a értelmé
ben 

közalkalm
azott neve

 és beoszt
ása közér

dekű adat
nak minős

ül, a
bárki megi

smerheti v
alamint az

 Infotv. 26
.§ (2) beke

zdése értel
mébe

közérdekb
ől nyilván

os adat a 
közfeladat

ot ellátó s
zerv felad

at
hatásköré

ben eljáró
 személy n

eve, felada
tköre, mun

kaköre, ve
zet

megbízása
, a közfelad

at ellátásáv
al összefüg

gő egyéb sz
emélyes ad

ata 
kurzusok a

datai az o
ktatók nev

ével össze
kapcsolva 

is nyilváno
sságr

hozhatók. 
54. Szakm

ai továbbk
épzés tartá

sa és 
vendégokt

atói tevéke
nység 

(intézmén
y neve, tov

ábbképzés
, 

előadás cím
e, oktatás 

ideje) 
Igen 

Az Infotv. 
3.§ (5) be

kezdése ér
telmében 

közérdekű 
adat: az 

állami vagy
 helyi önko

rmányzati 
feladatot, v

alamint jog
szabályban

 
meghatáro

zott egyéb
 közfelada

tot ellátó 
szerv vagy

 személy 
kezelésébe

n lévő 
és tevék

enységére 
vonatkozó 

vagy 
közfeladatá

nak ellátás
ával összef

üggésben k
eletkezett, 

a személye
s 

adat fogal
ma alá ne

m eső, bá
rmilyen m

ódon vagy
 formában

 
rögzített 

információ
 vagy is

meret, fü
ggetlenül 

kezeléséne
k 

módjától, ö
nálló vagy

 gyűjtemén
yes jellegé

től, így kü
lönösen a 

hatáskörre
, illetéke

sségre, s
zervezeti 

felépítésre,
 szakmai

 
tevékenysé

gre, annak 
eredménye

sségére is k
iterjedő ért

ékelésére, 
a birtokolt

 adatfajták
ra és a mű

ködést sza
bályozó jog

szabályokr
a, 

valamint a
 gazdálkod

ásra, a me
gkötött sze

rződésekre
 vonatkozó

 
adat. Ezen

 jogszabály
i rendelkez

ésre figyel
emmel önm

agában az 
ELTE-n fol

yó oktatás
 (alapképz

és, mesterk
épzés, dok

tori képzés
, 

szakirányú
 továbbkép

zések) ada
tai közérde

kűek, és m
int ilyenek

, 
az Infotv. 1

. Melléklet
 I/5. értelm

ében a ho
nlapon kö

telezően 
közzéteen

dők: „A k
özfeladatot

 ellátó sze
rv által ny

újtott vagy
 

költségveté
séből fina

nszírozott 
közszolgált

atások me
gnevezése,

 
tartalma, 

a közszo
lgáltatások

 igénybev
ételének 

rendje, a
 

közszolgált
atásért fi

zetendő d
íj mérték

e, az ab
ból adott

 
kedvezmén

yek”. 
Figyelemm

el arra, h
ogy a Kjt

. 3.§ (b) 
pontja ért

elmében a
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

Érintett adatszolgá
ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  23
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat 
ellátásával 

összefüggő
 egyéb szem

élyes adata
 – a kurzus

ok adatai 
az oktatók 

nevével öss
zekapcsolv

a is nyilván
osságra ho

zhatók. 
 

55. Kurzu
s tematiká

jának kido
lgozása 

(Kurzus ne
ve, Képzés

i ciklus, 
Képzés me

gnevezése
, A tematik

a 
elfogadásá

nak időpo
ntja, 

Elfogadásr
ól szóló sz

enátusi 
határozat 

száma, Ku
rzust 

megszünte
tő Szenátu

si döntés 
száma) 

Igen 
Az Infotv. 

3.§ (5) be
kezdése ér

telmében 
közérdekű 

adat: az 
állami vagy

 helyi önko
rmányzati 

feladatot, v
alamint jog

szabályban
 

meghatáro
zott egyéb

 közfelada
tot ellátó 

szerv vagy
 személy 

kezelésébe
n lévő 

és tevék
enységére 

vonatkozó 
vagy 

közfeladatá
nak ellátás

ával összef
üggésben k

eletkezett, 
a személye

s 
adat fogal

ma alá ne
m eső, bá

rmilyen m
ódon vagy

 formában
 

rögzített 
információ

 vagy is
meret, fü

ggetlenül 
kezeléséne

k 
módjától, ö

nálló vagy
 gyűjtemén

yes jellegé
től, így kü

lönösen a 
hatáskörre

, illetéke
sségre, s

zervezeti 
felépítésre,

 szakmai
 

tevékenysé
gre, annak 

eredménye
sségére is k

iterjedő ért
ékelésére, 

a birtokolt
 adatfajták

ra és a mű
ködést sza

bályozó jog
szabályokr

a, 
valamint a

 gazdálkod
ásra, a me

gkötött sze
rződésekre

 vonatkozó
 

adat. Ezen
 jogszabály

i rendelkez
ésre figyel

emmel önm
agában az 

ELTE-n fo
lyó egyete

mi kurzus
ok adatai 

közérdekűe
k, és mint

 
ilyenek, az

 Infotv. 1
. Mellékle

t I/5. érte
lmében a 

honlapon 
kötelezően

 közzétee
ndők: „A 

közfeladato
t ellátó sz

erv által 
nyújtott v

agy költsé
gvetéséből

 finanszíro
zott közsz

olgáltatáso
k 

megnevezé
se, tartalm

a, a közs
zolgáltatás

ok igényb
evételének

 
rendje, a k

özszolgálta
tásért fizet

endő díj m
értéke, az 

abból adot
t 

kedvezmén
yek”. 

Figyelemm
el arra, 

hogy a 
Kjt. 3.§ 

(b) pontj
a értelmé

ben 
közalkalm

azott neve
 és beoszt

ása közér
dekű adat

nak minős
ül, a

bárki megi
smerheti v

alamint az
 Infotv. 26

.§ (2) beke
zdése értel

mébe
közérdekb

ől nyilván
os adat a 

közfeladat
ot ellátó s

zerv felad
at

hatásköré
ben eljáró

 személy n
eve, felada

tköre, mun
kaköre, ve

zet
megbízása

, a közfelad
at ellátásáv

al összefüg
gő egyéb sz

emélyes ad
ata 

kurzusok a
datai az o

ktatók nev
ével össze

kapcsolva 
is nyilváno

sságr
hozhatók Az Nftv. 1

2.§ (7) i)
 pontja k

imondja, 
hogy i) a 

szenátus 
üléseiről j

egyzőköny
vet kell k

észíteni, a
 szenátus

 döntéseit
 

határozatb
a kell f

oglalni, é
s a szer

vezeti és
 működé

si 
szabályzatb

an megha
tározottak 

szerint ny
ilvánosság

ra kell 
hozni. 

Érintett adatszolgá
ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  24
A szenátus

i határozat
ok, mint te

stületi dön
tések az In

fotv. I. mel
léklet 

8. pontja a
lapján is n

yilvánosak
 (az előző 

állapot egy
 évig archí

vumba
tartásával)

. 
56. Külföl

di kutatóin
tézetben, 

egyetemen
 szerzett o

ktatói, kut
atói 

tapasztala
t (Külföldi

 
kutatóinté

zet/egyete
m, 

Oktatói/ku
tatói tapas

ztalat, 
Oktatás/k

utatás kez
dete (éééé

-hh-
nn), Oktat

ás/kutatás
 vége (éééé

-hh-
nn)  

Igen 
I. Az

 Infotv. 3.§ 
(5) bekezd

ése értelmé
ben közérd

ekű adat: 
az állami v

agy helyi ö
nkormányz

ati feladato
t, valamint

 
jogszabályb

an meghat
ározott egy

éb közfelad
atot ellátó 

szerv vagy 
személy ke

zelésében l
évő és tevé

kenységére
 

vonatkozó 
vagy k

özfeladatán
ak ellá

tásával 
összefüggé

sben kelet
kezett, a s

zemélyes a
dat fogalm

a 
alá nem es

ő, bármilye
n módon v

agy formáb
an rögzítet

t 
információ

 vagy is
meret, fü

ggetlenül 
kezeléséne

k 
módjától, 

önálló vag
y gyűjtem

ényes jell
egétől, így

 
különösen 

a hatáskö
rre, illeté

kességre, 
szervezeti 

felépítésre,
 szakm

ai tevé
kenységre,

 annak
 

eredménye
sségére is 

kiterjedő é
rtékelésére

, a birtokol
t 

adatfajtákr
a és a műk

ödést szab
ályozó jogs

zabályokra
, 

valamint a
 gazdálkod

ásra, a me
gkötött sze

rződésekre
 

vonatkozó 
adat. Eze

n jogszab
ályi rend

elkezésre 
figyelemme

l önmagáb
an az a té

ny, hogy e
gy ELTE-n

 
jogviszonn

yal rend
elkező k

utató eg
y külföld

i 
kutatóintéz

etben 
kutat 

mint E
LTE-kutató

 
(hasonlóké

ppen oktat
 mint ELTE

 oktató), kö
zérdekű, és

 
mint ilyene

k, az Infotv
. 1. Mellék

let I/5. ért
elmében a

 
honlapon 

kötelezően
 közzéteen

dők: „A kö
zfeladatot 

ellátó sze
rv által 

nyújtott v
agy költs

égvetésébő
l 

finanszíroz
ott közszol

gáltatások 
megnevezé

se, tartalma
, 

a közszo
lgáltatások

 igénybe
vételének 

rendje, a
 

közszolgált
atásért fize

tendő díj m
értéke, az a

bból adott 
kedvezmén

yek”. Figye
lemmel arr

a, hogy a K
jt. 3.§ (b) 

pontja ér
telmében 

a közalk
almazott 

neve és 
beosztása 

közérdekű
 adatnak 

minősül, a
zt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérd
ekből n

yilvános 
adat a 

közfeladat
ot ellátó s

zerv felad
at- és hat

áskörében
 

eljáró szem
ély neve, fe

ladatköre, 
munkakör

e, vezetői 
megbízása

, a közfela
dat ellátás

ával összef
üggő egyéb

 

Érintett adatszolgá
ltat

ása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  25 személyes 
adata – a k

ülföldi kuta
tóintézetbe

n szerzett 
tapasztalat

 adatai az o
ktatók nev

ével összek
apcsolva is

 
nyilvánossá

gra hozható
k. 

II. Ab
ban az ese

tben, ha az
 oktató-kut

ató nem az
 ELTE-n 

betöltött ok
tatói-kutat

ói jogviszo
nyával össz

efüggésben
 

szerez külf
öldi tapasz

talatot, és ö
nkéntesen

 szolgáltat
 

adatot, ez
zel hozzá

járul az 
adat nyilv

ánosságra
 

hozataláho
z.. Jellemző

 példa erre
, hogy meg

szüntetve 
ELTE-n a 

jogviszonyá
t, külföldi 

kutatóintéz
etben etc. 

kerül fogla
lkoztatásra

, vagy egy
 másik int

ézménnyel
 

fennálló j
ogviszonya

 keretébe
n szerezt

e külföld
i 

tapasztalat
át.  

PUBLIKÁC
IÓK, ALKO

TÁSOK FÜ
L 

 
57. Publik

ációk, alko
tások (Mu

nkásság 
link, Idéze

tek száma
, Független

 
idézetek, F

üggő idéze
tek, Hirsch

 
index, Füg

getlen Hir
sch index, 

Publikáció
k száma, P

ublikáció/
év, 

Folyóiratc
ikk, Könyv

részlet, Kö
nyv, 

Egyéb kon
ferenciakö

zlemény, 
Egyéb kon

ferenciakö
tet, Oltalm

i 
formák, Di

sszertáció
, Egyéb, 

Alkotás, T
udományo

s szakköny
v és 

monográfi
a, Összes s

zakkönyv 
és 

monográfi
a, Tudomá

nyos szakc
ikk, 

Összes sza
kcikk, Tud

ományos 
könyvfejez

et, Összes 
könyvfejez

et, 
Felsőoktat

ási tankön
yv, Oktatá

si 
anyag, Ada

tfelvitel id
őpontja te

ljes 
életműre v

oantkozta
tva, 10 éve

s 
időtávlatb

an, ELTE 
hozzárend

eléssel és 
anélkül) 

Igen 
Már nyilvá

nos az MT
MT-ben.  

MTMT 

58. Alkotá
sokból szá

rmazó bev
ételek 

(megnevez
és, dátum,

 összeg, 
pénznem)

 
Nem 

 
Érintett adatszolgá

ltatása 
TEHETSÉG

GONDOZÁ
S FÜL 

 
59. Dokto

ri dolgoza
t témaveze

tése 
Igen 

Már nyilvá
nos a dokt

ori.hu-n.  
Doktori.hu

 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  26
(fokozatot

 szerzett je
löltek, 

odaítélés d
átuma, dol

gozat témá
ja) 

60. Tudom
ányos Diák

kör 
műhelyvez

etés/dolgo
zat (Kari T

DK 
műhelyvez

etés, ill. Ka
ri TDK 

dolgozat té
mavezetés

/bírálat, 
műhely ne

ve/dolgoz
at címe, 

tartam) 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefü

ggő egyé
b személ

yes adat
a – TDK

 
műhelyvez

etésre/dolg
ozat téma

vezetésre, 
bírálatra 

vonatkozó 
adatai az 

oktatók n
evével öss

zekapcsolv
a is nyilv

ánosságra 
hozhatók. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

61.  Orszá
gos Tudom

ányos Diák
köri 

Konferenc
iával kapc

solatos 
feladatok 

(OTDK dol
gozat 

témavezet
ése, OTDK

 dolgozat 
írásbeli bí

rálata, OTD
K szekció 

szervezés,
 Kari TDK 

neve, OTD
K 

szekció, H
allgató nev

e, Helyezé
s, 

OTDK meg
jelölése, D

átum) 
 

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti 

valamint a
z Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 
nyilvános 

adat a k
özfeladato

t ellátó 
szerv fela

dat- és 
hatásköré

ben eljáró
 személy 

neve, felad
atköre, mu

nkaköre, 
vezetői me

gbízása, a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 

személyes
 adata a ha

llgató neve
 kivételéve

l, mivel utó
bbi nem az

 
oktató, ha

nem egy 
másik ter

mészetes 
személy, a

 hallgató 
személyes 

adata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
62. OTDK 

dolgozat ír
ásbeli bírá

lata – 
hallgató ne

ve 
Nem 

Lásd. fent 
Érintett adatszolgá

ltatása 
63. Egyéb 

versenyek
kel kapcso

latos 
feladatok 

(megnevez
és, betöltö

tt 
szerep, ha

llgató neve
, helyezés,

 
dátum) 

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti 

valamint a
z Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 
nyilvános 

adat a k
özfeladato

t ellátó 
szerv fela

dat- és 
hatásköré

ben eljáró
 személy 

neve, felad
atköre, mu

nkaköre, 
vezetői me

gbízása, a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 

személyes
 adata.– a 

hallgató ne
ve kivételé

vel, mivel u
tóbbi nem 

az oktató, 
hanem egy

 másik te
rmészetes 

személy, a
 hallgató 

személyes 
adata. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

64. Egyéb 
versenyek

kel kapcso
latos 

feladatok 
–  hallgató

 neve 
Nem 

Lásd. fent 
Érintett adatszolgá

ltatása 
65. Szakko

llégiumi műhelyvez
etés/szaks

zemináriu
m 

(Szakkollé
gium neve

, 
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti 
valamint a

z Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 Szakkollégi

um 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  27
Szakszemi

nárium/M
űhely, Tém

a 
címe, időin

tervallum)
 

nyilvános 
adat a k

özfeladato
t ellátó 

szerv fela
dat- és 

hatásköré
ben eljáró

 személy 
neve, felad

atköre, mu
nkaköre, 

vezetői me
gbízása, a 

közfeladat
 ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 
személyes

 adata. 
66. Szakko

llégiumi o
ktatás 

(szakkollé
gium neve

, oktatott t
árgy, 

időinterva
llum) 

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti 

valamint a
z Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 
nyilvános 

adat a k
özfeladato

t ellátó 
szerv fela

dat- és 
hatásköré

ben eljáró
 személy 

neve, felad
atköre, mu

nkaköre, 
vezetői me

gbízása, a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 

személyes
 adata. 

Szakkollég
ium 

67. Tutorá
lás (tutorá

lt hallgató
 neve, 

tutoráláss
al érintett

 szak, tuto
rálás 

időinterva
lluma, felt

öltött 
dokument

um /opcio
nális/) 

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti 

valamint a
z Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 
nyilvános 

adat a k
özfeladato

t ellátó 
szerv fela

dat- és 
hatásköré

ben eljáró
 személy 

neve, felad
atköre, mu

nkaköre, 
vezetői me

gbízása, a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 

személyes
 adata – a

 hallgató n
eve kivétel

ével, mivel
 utóbbi nem

 
az oktató, 

hanem egy
 másik te

rmészetes 
személy, a

 hallgató 
személyes 

adata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
68. Tutorá

lás – hallga
tó neve 

Nem 
Lásd. fent 

Érintett adatszolgá
ltatása 

PÁLYÁZAT
, KONFERE

NCIA FÜL 
 

69. Pályáz
atban való

 részvétel 
(ELTE 

EPER adat
ai) – nyert

es pályáza
tok Igen 

Az állami
 vagyonró

l szóló 20
07. évi CV

I. törvény
 5. §-a a 

következő
képpen r

endelkezik
: ”(1) Kö

zérdekből 
nyilvános 

minden, az
 állami vag

yonnal való
 gazdálkod

ásra és az 
azzal való 

rendelkezé
sre vonatk

ozó, közérd
ekű adatna

k nem min
ősülő adat.

 
Külön törvé

ny az adat m
egismerhet

őségét korl
átozhatja. 

(2) Az álla
mi vagyon

nal gazdálk
odó vagy a

zzal rendel
kező szerv

 
vagy szemé

ly a közérd
ekű adatok

 nyilvánoss
ágáról szól

ó törvény 
szerinti köz

feladatot el
látó szervn

ek vagy sze
mélynek m

inősül.” 
Fentiekből 

következőe
n az ELTE 

EPER pályá
zatok közü

l a nyertes
 

pályázatok
 adatai nyil

vánosak. 
 

ELTE EPER
 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  28
70. Pályáz

atban való
 részvétel 

(ELTE 
EPER adat

ai) – nem n
yert 

pályázatok
 

Nem 
Lásd fent. 

ELTE EPER
 

71. Konfer
encia/koll

okvium/w
orkshop 

részvétel (
Ország, 

Intézmény
/Konferen

cia címe, 
Előadás ny

elve, Előad
ás címe, 

Konferenc
ián betöltö

tt státusz, 
Konferenc

ia kezdeté
nek dátum

a, 
Konferenc

ia időtarta
ma, Feltölt

ött 
dokument

um /opcio
nális/) 

Igen 
Adatkezelé

s jogalapja
: Nftv. 3. 

Melléklet I
. 1/A. 1ck

) pont: E 
törvény ala

pján nyilvá
ntartott ad

atok: „…..ck
) kutatói te

vékenység,
 

tudományo
s munka,

 művésze
ti alkotói

 tevékeny
ség, azok

 
eredménye

i, a dokto
ri képzésb

en és dok
tori fokoz

atszerzési 
eljárásban 

oktatói, k
utatói mi

nőségben 
történő r

észvételre 
vonatkozó 

adatok,” 
Figyelemm

el arra, h
ogy a Kjt

. 3.§ (b) 
pontja ért

elmében a
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

feladatköre
, munkak

öre, veze
tői megb

ízása, a 
közfeladat

 
ellátásáva

l összefüg
gő egyéb 

személyes
 adata, a k

onferencia
 

stb.-n törté
nő részvét

el adatai n
yilvánosak

. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

72. Konfer
encia/kere

kasztal sze
rvezés 

(Konferenc
ia/kerekasz

tal címe, 
Ország, Int

ézmény, 
Konferenci

a/kerekaszt
al éve, A 

konferencia
/kerekaszta

l 
szervezéséb

en betöltött
 státusz, 

Feltöltött d
okumentum

 
/opcionális/

 ) 
Igen 

Adatkezelé
s jogalapja

: Nftv. 3. 
Melléklet I

. 1/A. 1ck
) pont: E 

törvény ala
pján nyilvá

ntartott ad
atok: „…..ck

) kutatói te
vékenység,

 
tudományo

s munka,
 művésze

ti alkotói
 tevékeny

ség, azok
 

eredménye
i, a dokto

ri képzésb
en és dok

tori fokoz
atszerzési 

eljárásban 
oktatói, k

utatói mi
nőségben 

történő r
észvételre 

vonatkozó 
adatok,” 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összef

üggő eg
yéb sze

mélyes 
adata, a

 
konferenc

ia/kereka
sztal sze

rvezéssel 
kapcsolato

s adatok
 

nyilvánosa
k. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

73. Konfer
encia/kere

kasztal sze
rvezés 

– Feltöltöt
t dokumen

tum 
Nem 

Nem hatá
rozható m

eg pontos
an a tarta

lma, ezért
 nem is 

dönthető e
l, hogy mel

yik jogszab
ály vonatko

zna rá. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
74. Előadá

ssorozat s
zervezése 

(Előadásso
rozat címe

, Ország, 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
Érintett adatszolgá

ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  29
Intézmény

, Időinterv
allum, 

Feltöltött d
okumentu

m 
/opcionáli

s/) 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefügg

ő egyéb sz
emélyes ad

ata 
75. Előadá

ssorozat s
zervezése 

– 
Feltöltött d

okumentu
m 

Nem 
Nem hatá

rozható m
eg pontos

an a tarta
lma, ezért

 nem is 
dönthető e

l, hogy mel
yik jogszab

ály vonatko
zna rá. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

EGYÉB SZA
KMAI TEV

ÉKENYSÉG
 FÜL 

 
76. Dokto

ri fokozats
zerzési 

eljárásban
/habilitáci

ós eljárásb
an 

ellátott fel
adatok (M

inősítő elj
árás 

típusa Hal
lgató neve

/Doktori 
dolgozat c

íme, Szere
pkör, Dátu

m) 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefüg

gő egyéb 
személyes

 adata – 
a hallgató

 
neve lenn

e a kivéte
l, mivel ut

óbbi nem 
az oktató, 

hanem egy
 

másik term
észetes sze

mély, a hal
lgató szem

élyes adata
. Azonban a

 
doktorandu

sz hallgató
k nevét a 

doktori.hu 
már nyilvá

nosságra 
hozta, ezér

t ehelyütt h
allgatók ne

ve is nyilvá
nos. 

 

Érintett adatszolgá
ltatása 

77. Szakér
tői tevéken

ység (Szak
értői 

tevékenys
ég megnev

ezése, Meg
bízó 

szervezet 
neve, Nyilv

ántartási s
zám, 

Időtartam
) 

Igen 
Mivel ebbe

 a menüpo
ntba az EL

TE-s munk
akörrel ös

szefüggő 
szakértői t

evékenység
 tüntethető

 fel, alkalm
azandó a K

jt. 3.§ (b) 
pontja: a k

özalkalma
zott neve é

s beosztás
a közérdek

ű adatnak 
minősül, a

zt bárki m
egismerhet

i valamint
 az Infotv

. 26.§ (2)
 

bekezdése:
 közérdek

ből nyilvá
nos adat 

a közfelad
atot ellátó

 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefügg

ő egyéb sz
emélyes ad

ata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
78. Tudom

ánynépsze
rűsítés 

(Tudomán
ynépszerű

sítő 
tevékenys

ég jellege, 
Tudomány

népszerűs
ítő 

tevékenys
ég címe, 

Tudomány
népszerűs

ítő 
megjelené

sének/tev
ékenységn

ek 
helye, Idői

ntervallum
, Forrás 

(MTMT/Fe
ltöltött do

kumentum
), 

Igen 
A Kjt. 3.§

 (b) pontj
a értelméb

en a köza
lkalmazot

t neve és
 

beosztása 
közérdekű

 adatnak m
inősül, azt 

bárki megi
smerheti 

valamint a
z Infotv. 2

6.§ (2) bek
ezdése érte

lmében kö
zérdekből

 
nyilvános 

adat a k
özfeladato

t ellátó 
szerv fela

dat- és 
hatásköré

ben eljáró
 személy 

neve, felad
atköre, mu

nkaköre, 
vezetői me

gbízása, a 
közfeladat

 ellátásáv
al összefü

ggő egyéb
 

személyes
 adata. 

Érintett adatszolgá
ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  30
Feltöltött d

okumentu
m 

/opcionáli
s/) 

79. Nemze
tközi és ha

zai szakma
i 

kapcsolato
k (Kapcsol

at alapja, 
Kezdete, S

tátusza, Vé
ge, Ország

, 
Város, Inté

zmény) 
Igen 

A Kjt. 3.§
 (b) pontj

a értelméb
en a köza

lkalmazot
t neve és

 
beosztása 

közérdekű
 adatnak m

inősül, azt 
bárki megi

smerheti 
valamint a

z Infotv. 2
6.§ (2) bek

ezdése érte
lmében kö

zérdekből
 

nyilvános 
adat a k

özfeladato
t ellátó 

szerv fela
dat- és 

hatásköré
ben eljáró

 személy 
neve, felad

atköre, mu
nkaköre, 

vezetői m
egbízása, a

 közfelada
t ellátásáv

al összefü
ggő egyéb

 
személyes

 adata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
80. Képzé

sfejlesztés
 (Képzési c

iklus, 
Képzés me

gnevezése
, A képzésé

rt 
felelős kar

, A képzésf
ejlesztés m

int 
tevékenys

ég megnev
ezése, 

Képzésfejl
esztés kez

dete, 
Képzésfejl

esztés vég
e, A 

képzésfejl
esztési tev

ékenységb
en 

betöltött s
tátus) 

Igen 
Figyelemm

el arra, h
ogy a Kjt

. 3.§ (b) 
pontja ért

elmében a
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

feladatköre
, munkak

öre, veze
tői megb

ízása, a 
közfeladat

 
ellátásáva

l összefügg
ő egyéb sz

emélyes ad
ata. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

81. Sportt
evékenysé

g (megnev
ezés, 

sportág, ta
rtam) 

Feltétellel
 igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefügg

ő egyéb sz
emélyes ad

ata. 
Önkéntes 

adatszolgá
ltatás ese

tén az ér
intett hoz

zájárul az
 

adat nyilvá
nosságra h

ozatalához
. 

 

Érintett adatszolgá
ltatása 

82. Művés
zeti tevéke

nység 
(megnevez

és, művész
eti ág, tart

am) Feltétellel
 

igen 
Figyelemm

el arra, h
ogy a Kjt

. 3.§ (b) 
pontja ért

elmében a
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

feladatköre
, munkak

öre, veze
tői megb

ízása, a 
közfeladat

 
ellátásáva

l összefügg
ő egyéb sz

emélyes ad
ata. 

Érintett adatszolgá
ltatása 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  31
Önkéntes 

adatszolgá
ltatás ese

tén az ér
intett hoz

zájárul az
 

adat nyilvá
nosságra h

ozatalához
. 

TAGSÁG, K
APCSOLAT

OK, ADMIN
ISZTRÁCIÓ

 FÜL 
 

83. Tudom
ányos szer

kesztőbizo
ttsági 

tagság (po
zíció, haza

i/külföldi,
 

folyóirat n
eve, tartam

) 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefügg

ő egyéb sz
emélyes ad

ata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
84. Tudom

ányos szer
vezeti tags

ág 
(tagság jel

lege, hazai
/külföldi, 

szervezet 
neve, tevé

kenység 
kezdete és

 vége) 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefügg

ő egyéb sz
emélyes ad

ata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
85. Képzé

sért való fe
lelősség (s

zak-, 
szakirány 

felelősség 
adatai: kép

zés, 
képzés szi

ntjének, sz
ak/szakirá

ny 
megnevez

ése, felelős
ség 

megjelölés
e nyelv, kr

edit; lehet
őség 

szerint: OH
 határozat

 száma, és
 

feltöltött d
okumentu

m 
/opcionáli

s/) 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 
közalkalm

azott neve
 és beosztá

sa közérde
kű adatnak

 minősül, 
azt bárki 

megismerh
eti valamin

t az Infotv
. 26.§ (2) 

bekezdése 
értelmében

 közérdek
ből nyilvá

nos adat a
 közfelada

tot ellátó 
szerv fel

adat- és 
hatásköré

ben eljár
ó szemé

ly neve, 
feladatköre

, munkak
öre, veze

tői megb
ízása, a 

közfeladat
 

ellátásáva
l összefügg

ő egyéb sz
emélyes ad

ata. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
86. Képzé

sért való fe
lelősség – 

feltöltött 
dokument

um 
Nem 

Nem határ
ozható meg

 pontosan 
a tartalma,

 ezért nem
 is dönthet

ő 
el, hogy me

lyik jogszab
ály vonatko

zna rá. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
87. Bizotts

ági és testü
leti tagság

 
(megnevez

és, tagság 
típusa és 

forrása, m
egbízatásr

ól rendelk
ező 

döntés, tag
ság kezdet

e és vége, 
feltöltött d

okumentu
m 

/opcionáli
s/) 

Igen 
Figyelemm

el arra, h
ogy a Kjt

. 3.§ (b) 
pontja ért

elmében a
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

feladatköre
, munkak

öre, veze
tői megb

ízása, a 
közfeladat

 
ellátásáva

l összefügg
ő egyéb sz

emélyes ad
ata. 

Érintett adatszolgá
ltatása 

88. Bizotts
ági és testü

leti tagság
 – 

feltöltött d
okumentu

m 
Nem 

Nem határ
ozható meg

 pontosan 
a tartalma,

 ezért nem
 is dönthet

ő 
el, hogy me

lyik jogszab
ály vonatko

zna rá. 
Érintett adatszolgá

ltatása 
89. Tehets

éggondozá
si bizottsá

gok 
Igen 

Figyelemm
el arra, h

ogy a Kjt
. 3.§ (b) 

pontja ért
elmében a

 Érintett
 



Stratégiai A
datbázis Ad

atállomány
a az egyes 

közalkalma
zottakra ve

títve 
Nyilvánoss

ágra 
hozható ige

n/nem 
Indoklás (jo

gszabályi h
áttérrel) 

 

 
Az Eötvös L

oránd Tudo
mányegyet

em által ell
átott közfel

adatot az N
ftv. 2.§ (1)-

(3) és (5) b
ekezdésébe

n meghatár
ozott – a 35

.§ (3) által m
egerősített

 – közfelada
tokat látja e

l, úgy mint:
 oktatás, tu

dományos 
kutatás, 

művészeti a
lkotótevéke

nység.  32
(Kari TDK

, OTDK, OF
KD; előadá

s 
címe, OTD

K szekció n
eve, hallga

tó 
neve, hely

ezés, dátum
, feltöltött 

dokument
um /opcio

nális/) 
 

közalkalm
azott neve

 és beosztá
sa közérde

kű adatnak
 minősül, 

azt bárki 
megismerh

eti valamin
t az Infotv

. 26.§ (2) 
bekezdése 

értelmében
 közérdek

ből nyilvá
nos adat a

 közfelada
tot ellátó 

szerv fel
adat- és 

hatásköré
ben eljár

ó szemé
ly neve, 

feladatköre
, munkak

öre, veze
tői megb

ízása, a 
közfeladat

 
ellátásáva

l összefügg
ő egyéb sz

emélyes ad
ata. 

adatszolgá
ltatása 

 


