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Miről lesz szó? 

Az EKE tagkönyvtárai 

• nyilvános könyvtárak 

• nem nyilvános könyvtárak 

A GDPR-ból, az Infotv.-ből és más törvényekből 

adódó kötelezettségek 

Néhány honlap áttekintése 

• tipikus megoldások 

• jó gyakorlatok 

További tennivalók 



Az EKE tagkönyvtárai 1. 

Nyilvános könyvtárak 

• néhány katolikus, valamennyi református, az 

evangélikus és az izraelita felsőoktatási 

könyvtár 

• egyes katolikus egyházmegyei és szerzetesi 

könyvtárak 

• az Evangélikus Országos Könyvtár 

• a református egyházkerületi, gyülekezeti 

könyvtárak és egy középiskolai könyvtár 

• az unitárius gyűjtemény könyvtára 

 



Az EKE tagkönyvtárai 2. 

Nem nyilvános könyvtárak 

• néhány katolikus és egy baptista 

felsőoktatási könyvtár 

• több katolikus egyházmegyei, evangélikus 

felekezeti, református középiskolai könyvtár 

• számos szerzetesi könyvtár 

• több evangélikus gyűjteményi könyvtár 

• a Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár 

 

 



Törvényi kötelezettségek 

Az adatkezelés alapelvei: tisztességesség, jogszerűség, 

átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, 

korlátozott idejű tárolhatóság, pontosság, 

naprakészség, biztonság, elszámoltathatóság. 

A könyvtár közfeladatot ellátó szerv – vonatkozik rá az 

1997. évi CXL. törvény, az Infotv., a GDPR és sok más 

jogszabály. 

Ki minősül adatkezelőnek? a könyvtár? a könyvtáros? 

A személyesadat-kezeléshez meg kell állapítani a 

GDPR-nak megfelelő jogalapot: hozzájárulás; 

adatkezelő jogi kötelezettsége; szerződés;  

közérdek vagy közhatalmi jogosítvány;  

jogos érdek; létfontosságú érdekek védelme. 

 

 



EKE-tagkönyvtári honlapok 

Az adatkezelési tájékoztató kötelező elem 

valamennyi honlapon – kevés weblapon található 

meg. 

Ahol a honlapon sütiket használnak, vagy ahol 

logfájlok keletkeznek, ezekről kötelező a 

tájékoztatás.  

Könyvtárhasználati szabályzatok – sok helyen 

régiek, nincsenek megfeleltetve az érvényes 

jogszabályoknak.  

A beiratkozáskor elkérhető személyes adatokat 

az 1997. évi CXL. tv. írja elő – sok helyen ettől is 

eltérnek. 



Könyvtárhasználati szabályzatok –  

tipikus megoldások 

Beiratkozáskor meg kell adni 

• a teljes nevet, születési adatokat (hely, idő, édesanyja 

leánykori neve), az azonosításhoz használt igazolvány 

számát, az állandó és ideiglenes lakcímet. Bizonyos 

szolgáltatások igénybevételéhez meg kell adni az e-mail 

címet, a telefonszámát. (!) 

A beiratkozáshoz szükséges adatok: 

• név, születéskori név; anyja neve; születési hely és idő; 

állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím; a 

személyi igazolvány – külföldieknek az útlevél száma; 

munkahely, foglalkozás; telefonszám; e-mail cím. (!) 
 

„A Könyvtár a személyi igazolványról, útlevélről  

másolatokat készíthet.”(!) 

 



Könyvtári weblapok – tipikus megoldások 1. 

Több honlap nincs frissítve. 

A honlap üzemeltetője nincs feltüntetve – 

adatfeldolgozó!  

Nagyon sok honlapon egyetlen szó sincs (!) az 

adatvédelemről. 

Online katalógus esetén – távoli hozzáférés – 

milyen adatokat kezelnek? adatvédelem?  

„Jogi nyilatkozat” – üres oldal. 

„Adatvédelem” – néhány (pontatlan) mondat a 

szerzői jogi (!) védelemről. 

 
 



Könyvtári weblapok – tipikus megoldások 2. 

Adatvédelmi szabályzat a fenntartó honlapján 

– jó néhány alig található meg. 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat – a 

GDPR által előírt kötelező elemek nélkül. 

Sütikezelés van, de sütikezelési tájékoztató 

nincs. 

Sütikezelési tájékoztató – GDPR és más 

jogszabályokra utalás nélkül. 

Közösségi oldal, hírlevél, online 

kapcsolattartás – nincs szabályozva. 



Westminster Abbey – London  



  Christ Church Library – Oxford University 



  Canterbury Cathedral – Canterbury 



Weblapok – jó gyakorlatok 

VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA 

• honlapon a személyes adatok védelme – a mintaszerű 

adatkezelési tájékoztató letölthető, 

• van adatvédelmi tisztviselő is. 

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM  

• Adatkezelési, adatvédelmi és közzétételi szabályzat 

GÁL FERENC FŐISKOLA 

• „A felhasználók adatait a könyvtár nem adja ki harmadik 

fél számára, az adatokat nem használja fel 

profilalkotáshoz.” 

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM 

• adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Word 

dokumentum) 

https://www.vhf.hu/szemelyes-adatok-vedelme
https://www.vhf.hu/sites/default/files/dokumentumok/2018/vhf_weboldal_adatkezelesi_tajekoztato-181018_0.pdf
https://www.drhe.hu/sites/default/files/content/page/82/adatkezelesi_szabalyzat_-_1._sz_modositassal_-_2018_december.pdf


További tennivalók 1. 

Könyvtárhasználati szabályzatok – megfeleltetés a 

törvényi előírásoknak!  

Meglévő nyilvántartások felülvizsgálata  

• adattisztítás, adattörlés stb. 

A honlapokon az adatvédelmi tájékoztatókat 

mihamarabb pótolni kellene. 

Adatvédelmi és sütikezelési tájékoztatók GDPR-ban 

előírt kötelező elemei:  

• az adatkezelő megnevezése, milyen sütiket 

használnak, mennyi ideig, ki az adatfeldolgozó, 

történik-e adattovábbítás, be van-e építve a   

    Google Analytics, jogorvoslati lehetőségek stb. 



További tennivalók 2. 

Mikor kell adatvédelmi tisztviselőt kinevezni? 

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölési kötelezettségének 

teljesítéséhez első lépésben azt szükséges tisztázni, 

hogy mely szervet vagy intézményt kell/lehet 

adatkezelőnek tekinteni. (NAIH) 

Adatfeldolgozó – integrált könyvtári rendszer, honlap, 

közösségi oldal fejlesztője, üzemeltetője – megnevezni! 

Adatfeldolgozó – adatfeldolgozói szerződés kell, a 

tájékoztatóban meg kell nevezni, le kell írni a feladatát! 

Online katalógus, közösségi oldal stb. – ahol van,  

ott ezek adatkezelésére is ki kell térni.  

 

https://gdpr.blog.hu/2018/03/26/a_naih_allasfoglalasai_a_gdpr_alapjan_az_adatvedelmi_tisztviselo


Olvasnivalók, felhasznált irodalom 

A GDPR szövege magyarul 

Felkészülés a GDPR alkalmazására  

A GDPR magyarázata / szerk. Jóri András. – Budapest : 

HVG-ORAC, 2018. 611 o. 

Magyarázat a GDPR-ról / szerk. Péterfalvi Attila et al. – 

Budapest : Wolters-Kluwer, 2018. 426 o.  

Tószegi Zsuzsanna: Az Európai Unió Általános adatvédelmi 

rendelete (GDPR) – Alapfogalmak, alapelvek. In: Könyvtári Figyelő, 

2019. 1. sz. [megjelenés alatt]  

Tószegi Zsuzsanna: Az Európai Unió Általános adatvédelmi 

rendelete (GDPR) – A könyvtárak adatkezelői szerepköre. In: 

Könyvtári Figyelő, 2019. 2. sz. [megjelenés előtt]  

 

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/
http://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html


„Amikor a civilizáció új eszközei mind arra 

szolgálnak, hogy áttetszővé alázzanak minden 

embert, lehet, hogy semmi nem lehet fontosabb, 

mint az, hogy megőrizzük valahogy az arcunkat, a 

személyességet, a személyiséget a jövőnek.”  
 

Majtényi László: Az információs szabadságok : adatvédelem és a közérdekű 

adatok nyilvánossága. Budapest : Complex, 2006. 41. p. 

Megtisztelő figyelmüket köszöni és 

eredményes, jó munkát kíván 
 

Tószegi Zsuzsanna 

toszegizs@caesar.elte.hu 


