
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár adatvédelmi szabályzata

v2.0 - Szeged, 2015. március 3.

1. Preambulum:

A  jelen  adatvédelmi  szabályzat  az  SZTE  érvényben  lévő  „A  SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEM ADATVÉDELMI,  KÖZÉRDEKŰ  ADATMEGISMERÉSI  ÉS
KÖZZÉTÉTELI  SZABÁLYZATA”  című,  2014.  július  7-én  életbe  lépett  szabályzatát
(továbbiakban: Egyetemi Szabályzat) veszi alapul, annak könyvtári szempontból érvényes részeit
fejti ki. 

Amely  kérdések  e  szabályzatban  nincsenek  említve,  de  az  Egyetemi  Szabályzatnak
részei, azok természetszerűen az Egyetem minden részén, így a Könyvtárban is érvényesek.

 E szabályzat nem foglalkozik teljes körűen az adatvédelem szerzői jogi vonatkozásaival,
így  pl.  a  számítógépes  adatbázisban  tárolt  publikációk  szerzői  jogi  védelmének
megvalósításával, sem technikai, sem jogi értelemben. 

A belföldre és/vagy külföldre irányuló adattovábbítás speciális  esete csak akkor forog
fent, ha érzékeny személyiségi vagy személyhez kötött szerzői jogi vonatkozású adatokról van
szó. Nyilvános publikációs tevékenységből származtatott adat nem minősül érzékeny személyi
adatnak, s nem keverendő össze a mű elektronikus közzétételével.

E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

 Az  SZTE  Klebelsberg  Könyvtárban  (továbbiakban:  Könyvtár)  –  annak
központjában és minden egyéb szervezeti egységénél – folytatott valamennyi  személyes
adatokat, valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tartalmazó adatkezelésre. 

 A jelen szabályzat hatálya nem terjed ki az informatikai eszközökkel összefüggő
technikai  adatvédelem  részletkérdéseire,  amelyről  az  SZTE  Informatikai  Biztonsági
Szabályzata  rendelkezik,  s  a  Könyvtárban  külön  szabályozás  is  részletezi  a
minőségbiztosítási teljes dokumentációban (http://workwiki.bibl.intra/index.php/), különös
tekintettel  az  Automatizálás  Fejlesztési  Osztály  vonatkozó  dokumentumaira
(http://workwiki.bibl.intra/index.php/Kategória:AFO).

2. Alapfogalmak:

Az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabály az információs önrendelkezési jogról és
az  információszabadságról szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (továbbiakban:  Infotv.),  amely
hatályon kívül helyezte a korábbi adatvédelmi szabályozást, a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt (továbbiakban: Avtv.).

Ezen  belül  is  –  értelemszerűen  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló törvény 3. § 2. pontja szerint használjuk a személyes adat, 3. § 3.
pont szerint különleges adat, 3. § 9. pont szerint adatkezelő, 3. § 10. pont szerint adatkezelés
fogalmát.

A jelen szabályzat  a szabályozás  kategóriái  és fogalmi rendszere szempontjából  teljes
mértékben az Egyetemi Szabályzat  2. § Az adatvédelem alapfogalmai c.  részben meghatározott
fogalom-meghatározásokat tekinti irányadóaknak.

(1)  Érintett:  bármely meghatározott,  személyes adat  alapján azonosított  vagy – közvetlenül  vagy
közvetve – azonosítható természetes személy. 
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(2)  Személyes adat:  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele,  valamint  egy  vagy  több  fizikai,  fiziológiai,  mentális,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális
azonosságára  jellemző  ismeret  –,  valamint  az  adatból  levonható,  az  érintettre  vonatkozó
következtetés. 
(3)  Különleges adat:  a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy párt-
állásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 
(4)  Közérdekű adat:  az állami vagy helyi  önkormányzati  feladatot,  valamint jogszabályban meg-
határozott  egyéb  közfeladatot  ellátó  szerv  vagy  személy  kezelésében  lévő  és  tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem  eső,  bármilyen  módon  vagy  formában  rögzített  információ  vagy  ismeret,  függetlenül
kezelésének  módjától,  önálló  vagy  gyűjteményes  jellegétől,  így  különösen  a  hatáskörre,
illetékességre,  szervezeti  felépítésre,  szakmai tevékenységre,  annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére,  a  birtokolt  adatfajtákra  és  a  működést  szabályozó  jogszabályokra,  valamint  a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
(5)  Közérdekből  nyilvános  adat:  a  közérdekű adat  fogalma alá  nem tartozó  minden olyan  adat,
amelynek  nyilvánosságra  hozatalát,  megismerhetőségét  vagy  hozzáférhetővé  tételét  törvény
közérdekből elrendeli. 
(6)  Hozzájárulás:  az  érintett  akaratának  önkéntes  és  határozott  kinyilvánítása,  amely  megfelelő
tájékoztatáson  alapul,  és  amellyel  félreérthetetlen  beleegyezését  adja  a  rá  vonatkozó  személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre szorítkozó – kezeléséhez. 
(7)  Tiltakozás:  az érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes adatainak kezelését kifogásolja,  és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
(8)  Adatkezelő:  A  Szegedi  Tudományegyetem,  ill.  Könyvtára,  amely  –  a  jogszabályi  előírások
alapján  –  az  adatok  kezelésének  célját  meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja.  Polgári jogi, munkajogi,  közigazgatási jogviszonyokban az Egyetem adatkezelőként
felel a hatáskörében folytatott adatkezelésekért. 
(9)  Adatkezelés:  az alkalmazott  eljárástól  függetlenül az adatokon végzett  bármely művelet vagy
műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,
megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása
vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adatok  további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
(10) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
(11) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
(12)  Adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
(13) Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 
(14)  Adatzárolás:  az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  további  kezelésének  végleges  vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából. 
(15) Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
(16)  Adatfeldolgozás:  az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok  elvégzése,
függetlenül  a  műveletek  végrehajtásához  alkalmazott  módszertől  és  eszköztől,  valamint  az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
(17) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,  aki,  vagy  amely  az  adatkezelővel  kötött  szerződése  alapján  –  beleértve  a  jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. 
(18) Adatfelelős: az Egyetem, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot
előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett. 
(19) Adatközlő: az Egyetem, mint közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi. 
(20) Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 
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(21)  Harmadik  személy:  olyan  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfel-
dolgozóval. 

3. Az adatkezelés elvei, célhoz kötöttsége és arányossága 

(1) A Könyvtár, mint adatkezelő biztosítja, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában
meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie. 
(2)  Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető. 
(3) A személyes  adat  az  adatkezelés  során  mindaddig megőrzi  e  minőségét,  amíg  kapcsolata  az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. Az adatkezelések alapvető szabályai 

(1) Személyes adat a Könyvtárban akkor kezelhető, ha 
– ahhoz (pl. a Könyvtár használati rendjének elfogadásával és/vagy adott rendszerben a regisztráció
megvalósításával) az érintett írásban hozzájárult, vagy 
–  azt  törvény,  illetve  törvény  felhatalmazása  alapján  az  Egyetem  (ill.  Könyvtára)  szabályzata
elrendeli
(2) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell (nyilvánosságra kell hozni) az adatkezelés célját,
valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg
kell  jelölni  az  adatkezelést  elrendelő  jogszabályt,  illetve  a  vonatkozó  egyetemi  vagy  könyvtári
szabályzatot is.

A  Könyvtárban  és  szervezeti  egységeinél  adatkezelést  végző  alkalmazottak  kötelesek  az
általuk  megismert  személyes  adatokat  hivatali  titokként  megőrizni.  Ilyen  munkakörben  csak  az
foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett. 
(4) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és  ezen  érdek  érvényesítése  a  személyes  adatok  védelméhez  fűződő  jog  korlátozásával
arányban áll. 

(5) Ha a személyes  adat  felvételére  az érintett  hozzájárulásával  került  sor,  az  Egyetem a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,  ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további  külön  hozzájárulás  nélkül,  valamint  az  érintett  hozzájárulásának  visszavonását
követően is kezelheti. 

(6)  A  Könyvtár  a  jogszabályokban  és  a  felsőoktatási  intézmény  szervezeti  és  működési
szabályzatában, ill. a könyvtárhasználati szabályokban biztosított használatra, kedvezményekre való
jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához nélkülözhetetlenül szükséges személyes
és különleges adatokat tartja nyilván. 
(7) Az intézmény az alkalmazottak személyes adatait – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a
foglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított öt évig, a hallgatók személyes adatait a hallgatói
jogviszony megszűnésre vonatkozó bejelentéstől számított nyolcvan évig kezeli. 
(8)  A  Könyvtárban  létesített  minden  a  jelentősebb,  érzékeny  adatokat  is  érintő  adatkezelésről
nyilvántartást kell vezetni. 
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a)  A  nyilvántartás  dokumentálja  az  adatkezeléssel  kapcsolatos  legfontosabb  tényeket  és
körülményeket. Ezek különösen: 

– az adatkezelés megnevezése, 
– célja, rendeltetése, 
– jogszabályi alapja (törvény, egyetemi szabályzat) 
–  kezelője  (szervezeti  egység,  annak  vezetője,  illetve  az  adatfeldolgozást  végző
felelős személy neve, beosztása, irodája és telefonszáma), 
– érintettek köre és száma, 
– nyilvántartott adatok köre, 
– adat forrása (maga az érintett, vagy más adatkezelés), 
– adattovábbítás (Mely szerv részére? Milyen rendszerességgel?) 
– adatbiztonsági intézkedések, 
– adatok megőrzésének, illetve törlésének ideje. 

b) Az adatkezelés megszűnése után a nyilvántartást irattárba kell helyezni és tíz évi megőrzés
után selejtezni (gépileg törölni) kell.

5. A Könyvtári hálózatban, ill. Egyetemen belül adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása 

A Könyvtár  nyilvántartási  rendszerei  szakmai  (tartalmi  szolgáltatási)  és  autentikációs
okokból  egymással  adatot  cserélnek,  s  adatot  adnak  át,  ill.  érvényességet  igazolnak.  Ezen
rendszerek összekapcsolása nagy adatvédelmi figyelmet igényel, hogy a helyileg már szavatolt
biztonság az adatátvitel és felhasználás minden szegmensében garantálható legyen.

Egyetemi adattovábbítás
Jellemzően a beiratkozási nyilvántartás hallgatói adatbázisokkal kommunikál és vesz át

adatokat,  ill.  autentikációs  céllal  igazolja egy beiratkozott  felhasználó státusát  (pl.  EduRoam,
eduID).

(1)  Az  Egyetem  szervezeti  rendszerén  belül  a  személyes  adatok  –  a  feladat  elvégzéséhez
szükséges  mértékben  és  ideig  – csak olyan  szervezeti  egységhez,  személyhez  továbbíthatók,
amelynek,  illetve  akinek  jogszabályban  vagy  egyetemi  szabályzatban  meghatározott
tevékenysége ellátásához a személyes adatok megismerése és kezelése szükséges.
(2)  Az  Egyetemen  folyó  különböző célra  irányuló  adatkezelések  csak  törvényes  céloknak
megfelelően, s indokolt esetben kapcsolhatók össze.

Adattovábbítás az országos rendszerek felé ill. nemzetközi autentikáció
(3) A számítógépes rendszerek (IKR) rendszeresen adatokat adnak át hazai könyvtári rendszereknek,
ill.  onnan adatokat  vesznek  át  (MOKKA,  ODR,  ELDORADO).  Ezek  minden esetben  könyvtári
metainformációs rekordok (dokumentumok leírásai),  ennyiben nem érzékeny adatok, adatvédelmi
jelentőségük csekély.
(4) Érzékeny adatokat nem adunk át külső rendszereknek, hiszen a föderatív alapú autentikációk
esetében nem az adatot adjuk át, hanem a kérdésre válaszolunk, hogy az igazolást kérő felhasználó
jogosult-e  az  adott  rendszer  használatára.  Ily  módon  ez  logikai  és  nem  adattovábbító  művelet
(EduRoam, eduID).

A statisztikai célú adattovábbítás
A Könyvtár vállalja, hogy a személyes adatokat statisztikai célra kizárólag úgy adja át,

hogy gondoskodik arról, hogy azt az érintettel ne lehessen kapcsolatba hozni.

Elvi szabályozás:
(1) Az Egyetem szervezeti rendszerén belül a közalkalmazottak és a hallgatók személyes adatai – a
feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók,
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amely a közalkalmazotti jogviszonnyal, illetve a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív
és szervezési feladatokat lát el. 
(2)  Az  Egyetemen  belüli  adattovábbítással  kapcsolatos  konkrét  kérdéseket  minden  adatkezelés
esetében külön kell megállapítani, és az adatkezelés nyilvántartásában rögzíteni. 
(3)  Az  Egyetemen  folyó  különböző  célra  irányuló  adatkezelések  csak  törvényes  cél  érdekében,
indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. 
(4) Az adatkezelések összekapcsolásával összefüggő alábbi tényeket jegyzőkönyvbe kell venni, vagy
jegyzőkönyvszerűen használható számítógépes file-ban rögzíteni kell: 

– az összekapcsolt adatkezelések megnevezése, 
– az összekapcsolás célja, rendeltetése, 
– az összekapcsolás időpontja és tartama,
– jogszabályi alapja (törvény, egyetemi szabályzat) 
–  az  összekapcsolást  végző  személy  neve,  beosztása,  szervezeti  egysége,  irodája  és
telefonszáma, 
– az összekapcsolással érintettek köre és száma, 
– az összekapcsolt adatok köre, 
– az összekapcsolás módszere (manuális, számítógépes, vegyes) 
– adatbiztonsági intézkedések. 

(5)  A  jegyzőkönyv  első  és  második  példányát  az  adatkezelések  helyén  kell  őrizni,  harmadik
példányát pedig az Egyetem főtitkárához kell továbbítani. A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.

Külföldre irányuló adattovábbítás
A külföldre irányuló adattovábbítás speciális esete csak akkor forog fenn, ha érzékeny

személyiségi  vagy személyhez  kötött  szerzői  jogi  vonatkozású adatokról  van szó.  Nyilvános
publikációs tevékenységből származtatott adat nem minősül érzékeny személyi adatnak, s nem
keverendő össze a mű elektronikus közzétételével.

a) Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, az 
érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni. Az érintett 
írásbeli felhatalmazása nélkül személyes adat külföldre nem továbbítható,  kivéve ha a törvény 
ezt lehetővé teszi. 
b) A külföldre irányuló adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv 
felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 az adattovábbítás címzettje (megnevezés, postacím, telefonszám),
 az adattovábbítás célja, rendeltetése,
 az adattovábbítás jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata,
 az adattovábbítás időpontja,
 az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése,
 az érintettek köre,
 a továbbított adatok köre,
 az adattovábbítás módja. 

c) A külföldre irányuló adattovábbításról szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés 
helyén kell őrizni, második példányát pedig az Egyetem főtitkárához kell továbbítani. A 
jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni. 

6. Adattovábbítás megkeresés alapján

(1) Az Egyetemen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés
csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza az Egyetemet. Az érintett előzetesen
is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra és a megkereséssel élő
szervek meghatározott körére. Az adattovábbítás kizárólag akkor teljesíthető, ha az Egyetem hitelt
érdemlően meggyőződött arról, hogy az érintett ahhoz hozzájárult. Az adattovábbítás alapulhat teljes
bizonyító erejű magánokiraton, saját kezűleg írt és aláírt okiraton, vagy bármely más olyan rögzített

5



jognyilatkozaton, amelyből egyértelműen és minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy az az
érintettől származik és engedélyező tartalmú. 
(2)  Az  érintett  nyilatkozattételétől  függetlenül  teljesíteni  kell  a  hatóságoktól  és  államigazgatási
szervektől, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkezető megkereséseket (lásd: Nftv. 3. sz.
mellékletét  az  adattovábbítás  feltételéről).  E  szervek  megkereséseiről  az  illetékes  adatkezelő  –
közvetlenül  vagy  szolgálati  felettese  útján  –  köteles  tájékoztatni  az  Egyetem  rektorát.  Az
adatszolgáltatás csak a rektor jóváhagyásával teljesíthető. A rektor a nemzetbiztonsági szolgálatok
adatkérésre  irányuló  megkeresése  ellen  nem  halasztó  hatályú  panasszal  fordulhat  az  illetékes
miniszterhez. 
(3)  A  nemzetbiztonsági  szolgálatoktól  érkező  megkeresésre  vonatkozó  minden  adat  –  a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 42. §-a szerint – államtitok, amiről
sem más szerv, sem más személy nem tájékoztatható. 
(4)  A  megkeresés  alapján  teljesített  adatszolgáltatással  kapcsolatos  tényeket,  körülményeket
jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: 

– a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezése, postacíme, telefonszáma, 
– az adatkérés célja, rendeltetése, 
– az adatkérés jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata, 
– az adatkérés időpontja, 
– az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése, 
– az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése, 
– az érintettek köre, 
– a kért adatok köre, 
– az adattovábbítás módja. 

(5) A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második
példányát pedig az Egyetem főtitkárához kell továbbítani. A jegyzőkönyvet öt évig kell megőrizni.

7. Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során 

(1) A tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható
fel. 
(2) A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását – mihelyt a kutatási cél megengedi
– véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni azokat az adatokat,
amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az
adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges. 
(3)  A  tudományos  kutatást  végző  szerv  vagy  személy  személyes  adatot  csak  akkor  hozhat
nyilvánosságra,  ha  az  érintett  ahhoz  hozzájárult,  vagy  az  a  történelmi  eseményekről  folytatott
kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges. 

8. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

(1) A Könyvtárban kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha törvény lehetővé
teszi – tilos. 
(2) A Könyvtárban nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás
céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára átadhatók.

9. Adatfeldolgozás 

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit
az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Egyetem határozza
meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 
(2) Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek
között  felelős a személyes adatok feldolgozásáért,  megváltoztatásáért, törléséért,  továbbításáért  és
nyilvánosságra hozataláért. 
(3) Az adatfeldolgozó az Egyetem rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. 
(4)  Az  adatfeldolgozó  az  adatkezelést  érintő  érdemi  döntést  nem  hozhat,  a  tudomására  jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adat-
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feldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles
tárolni és megőrizni. 
(5)  Az  adatfeldolgozásra  vonatkozó  szerződést  írásba  kell  foglalni.  Az  adatfeldolgozással  nem
bízható  meg  olyan  szervezet,  amely  a  feldolgozandó  személyes  adatokat  felhasználó  üzleti
tevékenységben érdekelt.

10. Adatbiztonsági rendszabályok 

(1) A Könyvtár köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az
Infotv.  és  az  adatkezelésre  vonatkozó  más  szabályok  alkalmazása  során  biztosítsa  az  érintettek
magánszférájának védelmét. 
(2) Az intézmény köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai  és  szervezési  intézkedéseket  és  kialakítani  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  az
Infotv., valamint az egyéb adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
(3) A Könyvtárnak 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. 

Számítógépen tárolt adatok 
(6) A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, különösen az
alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: 
a)  Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban: szerver) a személyes adatok elvesztésének
elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón. 
b) Biztonsági mentés: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból rendszeresen – a
hallgatói  nyilvántartás  esetén hetente,  a  bér-  és  munkaügyi  nyilvántartás,  valamint  a  személyzeti
nyilvántartás anyagából pedig havonta – kell külön adathordozóra biztonsági mentést készíteni. A
biztonsági mentést tartalmazó adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni. 
c)  Archiválás:  A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok passzív hányadát – a további kezelést
már  nem  igénylő,  változatlanul  maradó  adatokat  –  el  kell  választani  az  aktív  résztől,  majd  a
passzivált adatokat időtálló adathordozón kell rögzíteni. Az e szabályzat különös részében említett
adatkezelések  archiválását  évente  egyszer  kell  elvégezni.  Az  archivált  adatokat  tartalmazó
adathordozót tűzbiztos fémkazettában kell őrizni. 
d) Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott
helyiségben kell elhelyezni. 
e) Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, asztali számítógépein gondoskodni kell a
vírusmentesítésről. 
f)  Hozzáférés-védelem:  Az  adathozzáféréshez  csak  érvényes,  személyre  szóló,  azonosítható
jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz
csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A jelszavak cseréjéről rendszeresen
gondoskodni kell. 
g)  Hálózati védelem:  A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával
meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen
személy hozzáférjen.

Manuális kezelésű adatok
A manuális  kezelésű személyes  adatnyilvántartást  a Könyvtár ma már nem folytat,  az

esetleges archív (pl.- régi kölcsönzési nyilvántartások) adatok biztonsága érdekében az alábbi
intézkedéseket kell foganatosítani:
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a)  Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és
vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
b)  Hozzáférés-védelem: A  folyamatos  aktív  kezelésben  lévő  iratokhoz  csak  az  illetékes
ügyintézők  férhetnek  hozzá.  A  személyzeti,  valamint  a  bér-  és  munkaügyi  iratokat
lemezszekrénybe,  a  hallgatói  jogviszonnyal  kapcsolatos  iratokat  pedig  különálló,  zárható
helyiségben, zárható iratszekrényekben kell őrizni.
c)  Archiválás: Az e szabályzat  különös részében említett  adatkezelések iratainak archiválását
évente  egyszer  el  kell  végezni.  Az  archivált  iratokat  az  Egyetem  iratkezelési  és  selejtezési
szabályzatának, valamint a irattári terveknek megfelelően kell szétválogatni és irattári kezelésbe
venni. 

11. A Könyvtár vezetőinek adatvédelmi felelőssége és az Egyetemi Szabályzattal, ill. a jelen 
szabályzattal kapcsolatos feladatai 

(1) A Könyvtári hálózaton belül az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és jelen szabályzat
rendelkezéseink betartásáért a szervezeti egység vezetője a felelős. 
(2) A szervezeti egység vezetője a tevékenysége során biztosítja: 

a) az adatvédelmi és adatkezelési előírások szervezeti egység szintű érvényre juttatását, 
b) a szervezeti egységben az adatkezelők tevékenységének folyamatos ellenőrzését, 
c) a szervezeti egységben adatkezelést végzők munkaköri leírásában arra történő kifejezett
utalást,  hogy az  SZTE Adatvédelmi  szabályzatát,  valamint  a  Könyvtár  jelen  adatvédelmi
szabályzatát megismerték azt magukra kötelező érvényűnek tekintik. 

(3) Az adatvédelemhez és adatkezeléshez kapcsolódó kérdésben a Könyvtár adatvédelmi felelősének
az informatikai és információs főigazgató-helyettes tekintendő, aki delegál bizonyos jogköröket és
felelősségeket az Automatizálás Fejlesztési Osztály vezetőjének. Mind a Könyvtár vezetője, mind
nevezett  felelősök  kérhetik  – amennyiben  indokoltnak  tartják  –  adatvédelmi  kérdésekben  az
egyetemi főtitkár segítségét, tanácsait, ill. állásfoglalását.

12. Az olvasói személyi nyilvántartás

A  Könyvtár  adatvédelmének  legérzékenyebb  területe  az  olvasói  adatok  (felhasználói
adatok)  nyilvántartása,  szolgáltatása  és  adatvédelme.  Az  adatfelvétel  szabályait,  s  az  adatok
pontos mibenlétét a könyvtárhasználati szabályok beiratkozásra vonatkozó része rögzíti.

(1) A nyilvántartás számítógépes adatbázisban történik. A könyvtári adatokat a rendszer csak a
szervezet  felelős  vezetőjének  engedélyével,  a  szabályzat  előírásainak  betartásával
továbbíthatnak.  Az adattovábbítás  jogosságának elbírálásánál  figyelembe  kell  venni,  hogy az
adatot kérő szervezet jogosult-e a kért adatok kezelésére.
(2)  A  számítógépes  nyilvántartási  rendszer  adatait  védeni  kell  a  jogosulatlan  hozzáférés,
megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ezen védelem biztosítása a rendszer üzemeltetőjének
(AFO),  továbbá  az  adatkezelést,  illetve  adatfeldolgozást  végző  személyeknek  és  szervezeti
egységeknek a feladata (kölcsönzés, informatika).
(3) A rendszert üzemeltető informatikai osztály (AFO) a szervergépeken tárolt adatok biztonsága
érdekében az említett WorkWiki szabályozásban részletezett módon jár el, így pl. 

 biztosítja a szervergépeket megfelelő fizikai védelemmel ellátott, zárt helyiségét,
 a szervergépek működésének környezeti és műszaki feltételeit;
 a  személyes  adatokat  tartalmazó  adatbázisok  aktív  adataiból  megfelelő
rendszerességgel külön adathordozóra biztonsági mentés készítését,
 biztosítja, hogy a személyes adatokat tartalmazó szerverek közvetlen hálózati úton ne
legyenek elérhetőek, és a rendszer feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges;
 gondoskodik  arról,  hogy  áramkimaradás  esetén  a  szervergépek  szabályosan,
adatvesztés nélkül leállíthatók legyenek;
 gondoskodik a szervergépek vírusvédelméről;
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 amennyiben az adatbázisszerver elérése terminálszervereken keresztül történik, úgy
gondoskodik a terminálszerverekre történő belépéshez szükséges azonosítók és jelszavak
kiosztásáról  és  visszavonásáról,  az  adatkezelés  céljának  minimálisan  megfelelő
jogosultságok beállításáról;

(4) A számítógépes rendszernek lehetővé kell tennie az adatmódosítások tényének, időpontjának
és végrehajtójának naplózását. Az AFO a rendszert úgy állítja be, hogy a naplózás megtörténjen.

13. Jogorvoslati és jogérvényesítési lehetőségek

Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  adatai  kezeléséről,  kérheti  személyes  adatainak
helyesbítését,  és  – a kötelező adatkezelés  kivételével  -  kérheti  adatai  törlését  vagy zárolását.
(Infotv. 14. §)

Az érintett  a  jogainak megsértése  esetén  az  adatkezelő  ellen  bírósághoz fordulhat.  A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. (Infotv. 22. § (1))
(2)  Azt,  hogy  az  adatkezelés  a  jogszabályban  foglaltaknak  megfelel,  az  adatkezelő  köteles
bizonyítani.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a mindenkori
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

14. Adatvédelmi nyilatkozat a felhasználók számára

Az alábbi nyilatkozat közzéteendő, s aktualizálandó a Könyvtár felhasználói számára, amely
nyilvánosan tartalmazza a Könyvtár szándékait, s felhasználók számára fontos jogelveket (Nyilvános
rész, a honlap számára)
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