
Összefoglaló a GDPR életbelépésével kapcsolatos 

teendőkről az Országos Doktori Adatbázis tekintetében 

(Adatkezelő: Országos Doktori Tanács) 

Személyes adatok kezelése 

Jogalap meghatározandó 

  oktatók esetében: 

o a nyilvánosságra hozatal érdekében saját maguk szolgáltatott adatok tekintetében a 

hozzájárulás megadottnak tekintendő (2011. évi CXII. tv. 6. § (7) pont) 

o az adatok megadása önkéntes: legyen mód arra, hogy a MAB feladatainak ellátásához 

más formában (pl. a MAB titkárságán megtett nyilatkozatban) is közölhessenek 

adatokat 

o a születési év kötelező megadása valóban szükséges? Ha igen, akkor a nyilvános 

adatlapon történő megjelenítés legyen explicit hozzájáruláshoz kötve. 

  hallgatók esetében: 

o az oktatók témavezetésében dolgozó/korábban dolgozó hallgatók névsora 

o születési időponttal mi legyen? 

o hasonlóan a képzés kezdete ill. az abszolutórium szerzés időpontja? Ugyanis ebből jó 

becslést lehet adni a születési évre, így szintén személyes adatnak minősül. 

o jelenleg a doktori iskolák feltölthetik a hallgatói névsort. Vajon erre kellő jogalap az 

alapító okirat IV/3. pontja? Ha igen, mi a helyzet a be nem fejezett eljárásokkal, illetve 

milyen időtávon kezelheti az adatokat? 

működtetheti a fokozatszerzési eljárások és értekezések nyilvántartását? 

  ODT tisztségviselők 

Kezelt adatok köre és időtartama 

össze kell szedni 

 oktatókról (ide értve a doktori iskolákban betöltött tisztséggel kapcsolatos adatokat is) 

 hallgatókról 

 ODT-ben funkciót betöltő személyekről 

Adatfeldolgozói szerződés megkötése 

  web és adatbázis szolgáltatás: KIFŰ 



o titkosított adattárolás (élő adatok ill. biztonsági mentések) 

o dokumentált rendszerességű és megtartási idejű biztonsági mentések az adatbázisról, 

tesztelt helyreállítási lehetőséggel 

  @doktori.hu e-mail levelezés kezelése: BME OMIKK 

Elkészítendő dokumentumok 

  adatkezelési tájékoztató: rövid, közérthető nyelvezetű dokumentum 

  adatkezelési szabályzat 

  MAB felé történő adattovábbítás szabályozása. Benne: 

o az adatok pillanatfelvételének az átadása történik. (ez azért fontos, mert az 

adattovábbítással érintett adatok korrekciójának kérvényezésekor azt is továbbítani 

kell.) 

o az átadott adatbázist a MAB mennyi idő után törli? 

Adatkezelési elvek 

Az Országos Doktori Tanács 283/2014 (V.23) sz. határozata: 

Adatbázis adatainak kiadása: Az ODT úgy határozott, hogy a doktori.hu adatbázis adatai egyéb 

célra nem adhatók ki. 

Programozási, műszaki ill. nyilvántartási feladatok 

  bejelentkezés után új adatkezelési nyilatkozat elfogadása 

  nyomon követni a MAB adatátadásokat (tartalmilag is) 

  megkülönböztető név használati lehetőségének megteremtése (2011. évi CXII. tv. 3. § (10) 

pont: adatmegjelölés) 

  eduID alapú belépés illetve regisztráció 

  lejárt adatkezelési határidejű adatok listázása és törlése 

Kezelt adatokkal kapcsolatos törlések 

  kérések nyilvántartása és nyomon követése 

  kérésre tájékoztatás adott személyről kezelt adatokról (ideértve a MAB adatátadások 

tényét is) 

  adatkérési törlések teljesítése 

  adatátviteli kérések géppel olvasható formátumó teljesítése 



Műszaki feladatok (GDPR 32.par.) 

  titkosítás a webszerver és a felhasználók közötti adatátvitel során: https (TLS) 

 titkosított adattárolás (l. KIFÜ szerződésnél) 

  hozzáférés szabályozása: teszt.doktori.hu jelszócsere 

  SQL adatbázis jelszócsere: közös hozzáférés 

  az SQL szintű MAB hozzáférési jogok felülvizsgálata 

  a műszaki intézkedések rendszeres tesztelése 

  naplófájlok felülvizsgálata (pl. IP címek eltávolítása bizonyos rendszerességgel és/vagy 

naplófájlok rotálása) 

 

 

Összeállította: Marton József, adatbázis koordinátor 


