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MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
(MTA BTK) 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
I. Adatkezelő megnevezése 

 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK) 
Levelezési cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
E-mail: titkarsag@btk.mta.hu 
Telefon: 06-1-224-6700 
Honlap: www.btk.mta.hu 
 

II. Az adatkezelés jogalapja 
 
II.1. Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak 
 
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.);  
– a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény;  
– a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendelet;  
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR).   
 
II.2. Alapfogalmak 
 
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.  
 
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. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 

III. Az MTA BTK személyes adatokat tartalmazó nyilvántartásai 
 
III.1. Konferenciák, szemináriumok, rendezvények szervezése kapcsán kezelt személyes 
adatok 

 
III.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
A tudományos konferencia, szeminárium, rendezvény kapcsán önként feliratkozók nevét és e-
mail címét az MTA BTK-n belül a Főigazgatói titkárság, és az intézetek titkárságai tárolják. Az 
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adatkezelés célja a feliratkozott személyek tájékoztatása az MTA BTK által szervezett 
eseményekről, valamint a kapcsolattartás lehetőségének biztosítása.  
 
III.1.2. A konferenciák, szemináriumok, rendezvények szervezése kapcsán kezelt személyes adatkezelés jogalapja 
 
A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 
III.1.3. A konferenciák szervezése kapcsán kezelt személyes adatkezelés időtartama 
 
Amennyiben rendezvényeinkről, konferenciáinkról, szemináriumainkról az érintett nem kíván 
további meghívót kapni, úgy a kiküldött meghívóban megjelölt e-mail címre, vagy az 
adatvedelem@btk.mta.hu e-mail címre küldheti törlési igényét.  
 
III.2. Nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése kapcsán kezelt személyes 
adatok 

 
III.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 
Nemzetközi konferencia, rendezvény szervezése céljából az önként feliratkozók/regisztrálók 
nevét és e-mail címét az MTA BTK-n belül az adott rendezvényt szervező szervezeti egysége, 
vagy a konferenciafelhívásban megnevezett más titkársági szervezeti egység tárolja. Az érintettet 
feliratkozása esetén rendszeresen tájékoztatjuk nemzetközi konferenciáinkról.  
 
III.2.2. A nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése kapcsán kezelt személyes adatkezelés jogalapja 
 
A személyes adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása. 
 
IIII.2.3. A nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése kapcsán kezelt személyes adatkezelés időtartama 
 
Az érintett adatait visszavonásig kezeljük. Az érintett az adatai törlését, módosítását bármikor 
kérheti a kiküldött meghívóban megjelölt e-mail címen, vagy az adatvedelem@btk.mta.hu e-mail 
címre küldött levelében.  
 
III.3. Tudományos kiadványok, szakmai hírlevelek küldése kapcsán kezelt személyes 
adatok 

 
III.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 
Tudományos kiadványok, szakmai hírlevelek tájékoztatás céljából történő megküldéséhez az 
önként feliratkozók/regisztrálók nevét és e-mail címét az MTA BTK belül az intézeti titkárságok 
és/vagy a Főigazgatói titkárság kezeli, tárolja. Az érintettet feliratkozása esetén rendszeresen 
tájékoztatjuk az MTA BTK szakmai kiadványairól, tudományos híreiről.  
 
III.3.2. A tudományos kiadványok, szakmai hírlevelek küldése kapcsán kezelt személyes adatkezelés jogalapja 
 
A személyes adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 
III.3.3. A tudományos kiadványok, szakmai hírlevelek küldése kapcsán kezelt személyes adatkezelés időtartama 
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Az érintett adatait visszavonásig kezeljük. Az érintett az adatai törlését, módosítását bármikor 
kérheti a hírlevélben vagy a kiadványban megjelölt elérhetőségeken, e-mail címen, vagy az 
adatvedelem@btk.mta.hu e-mail címre küldött levelében.  
 
III.4. A közérdekű megkeresés kérelmezőjére vonatkozó személyes adat kezelése 
 
Az MTA BTK a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket a Főigazgatói titkárságon 
keresztül fogadja.  
 
Illetékes szervezeti egység: 
Főigazgatói titkárság 
Levelezési cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. 
E-mail: titkarsag@btk.mta.hu 
Telefon: 06-1-224-6700 
 
III.4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 
A megkereséshez szükséges adatok: 
 

A közérdekű megkeresés kérelmezőjére 
vonatkozó személyes adat Az adatkezelés célja 

Családi és utónév; e-mail cím; postai cím A jogszabályi kötelezettség teljesítése. 
 
Az érintett kérelmező nem köteles megadni 
nevét, de ha nem adja meg, az MTA BTK az 
adatigénylését elutasíthatja.1  

 
III.4.2. A közérdekű megkeresés kérelmezőjére vonatkozó személyes adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése. 
 
IIII.4.3. A közérdekű megkeresés kérelmezőjére vonatkozó személyes adatkezelés időtartama 
 
A személyes adatokat az irattározásra vonatkozó jogszabályok szerint őrzi az MTA BTK. 
 

IV. Általános adatkezelési rendelkezések 
 

IV.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

IV.1.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 
 
Az érintett által megadott személyes adatokhoz az MTA BTK közalkalmazottai férhetnek hozzá 
kizárólag a feladataik ellátása érdekében, amelyet jogszabály, belső szabályzat, szerződéses 
kötelezettség lehetővé tesz.  
 
Az MTA BTK csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait, hivatalos megkeresés 
vagy szerződés alapján. Így például, – – ha az érintett ügyében bírósági vagy hatósági eljárás indul, 
és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, ha a 
bíróság vagy hatóság elrendeli a személyes adatok átadását. 

                                                           
1 Info tv. 29.  (1b)   Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget tenni, ha az igénylő 
nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen 
számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. 
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Jogszabályi kötelezettség alapján a feltételek fennállása esetén az MTA BTK köteles a kért 
személyes adatok átadására. 
 
IV.1.2. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az MTA BTK az érintett személyes adatait az MTA BTK székhelyén (1097 Budapest, Tóth 
Kálmán u. 4.) található szervereken tárolja. A személyes adatok elektronikus tárolásához az MTA 
BTK-n kívül szerződés alapján hozzáfér: Master-Hardware Kft. (1213 Budapest, Horgász utca 
6.); 
InteRoot Számítástechnika, ifj. Gereöffy Árpád e. v. (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 17.). 
 
Egyes személyi adatok tárolásához irányító szervi rendelkezés vagy szerződés alapján hozzáférhet:  
– MTA Létesítménygazdálkodási Központ (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.). 

 
Az MTA BTK megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje 
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. A 
fájlszerveren tárolt adatokhoz való hozzáférést az MTA BTK naplózza, vagyis mindig 
ellenőrizheti, ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá. A papír alapú ügyiratkezelés rendjét az 
adatkezelő szabályzatban rögzíti, melynek alapján az ügyiratok áramlása nyomon követhető. 
 
Az MTA BTK kezeli – saját rendszerén tárolja – az MTA BTK honlapjainak felkeresése során, az 
internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, 
az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és 
a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak 
minősülő technikai adatokat (naplózási adatok). 
Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos 
elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az 
esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele 
(információbiztonsági cél). 
Az MTA BTK a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai célra egy évig, 
információbiztonsági célra két évig tárolja. 
 
IV.2. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 
IV.2.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 
 
Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 
MTA BTK-tól mint adatkezelőtől az alábbiakról: 
– milyen személyes adatait, 
– milyen jogalapon, 
– milyen adatkezelési cél miatt, 
– milyen forrásból, 
– mennyi ideig kezeli, 
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 
kinek továbbította a személyes adatait. 
 
Az érintett személyes adatainak másolatát az érintett kérésére az MTA BTK rendelkezésre 
bocsátja a kérelmező személyének azonosítását követő 25 napon belül. 
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Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, arra elektronikus formában kell választ 
adni, kivéve, ha az érintett másként kéri. Személyes adatokra vonatkozó kérelem elektronikus 
úton történő benyújtására rendelkezésre áll a Hivatali Kapu is, amelynek neve: MTABTK. 
 
Az érintett által bármely ügyben megadott e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes 
adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. 
Az érintett teljesen szabadon dönt arról, ha olyan e-mail címet ad meg, amely az érintett kilétére 
utaló információt tartalmaz. 
 
IV.2.2. A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül is, írásban kérheti, hogy az MTA 
BTK helyesbítse, vagy módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja 
az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Hatósági nyilvántartásban lévő adatok módosítása 
hatósági bizonyítvány, igazolás alapján történik. 
 
IV.2.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MTA BTK-tól a 
személyes adatainak a törlését. A törlést az érintett nem kérheti indokolás és jogszabályi feltételek 
fennállása nélkül, alanyi jogon. Kérelem esetén az MTA BTK az érintett (jogosulti státuszának) 
beazonosítását követően megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja. 
 
A személyes adatot törölni kell: 
– ha kezelése jogellenes; 
– ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
– ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a 
célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 
– ha a kezelt adat törlését a bíróság vagy a hatóság elrendelte; 
– ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
– ha személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
– ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, vagy az adatgyűjtésre az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor. 
 
A törlési kérelmet az MTA BTK abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály, illetve valamely 
belső szabályzat az MTA BTK-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Így például 
elutasítja a törlési kérelmet, ha  
– a személyes adat jogérvényesítéshez vagy hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, 
– a személyes adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy igazolt jogos érdek alapján folytatható. 
 
Amennyiben nincs akadálya a törlési kérelem teljesítésének, akkor az MTA BTK a kért adatokat 
30 napon belül törli, és erről az érintetett a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. 
 
A törlést követően az érintett személyes adatainak törlésére fel kell hívni mindazokat, akikhez az 
MTA BTK az adattovábbítási nyilvántartások szerint a személyes adatot eljuttatta. 
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Amennyiben a személyes adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, annak a hozzájárulásnak 
egyértelműnek, dokumentáltnak és a megadás módjával azonos módon visszavonhatónak kell 
lennie. 
 
IV.2.4. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
– a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha azt az adatkezelést törvény 
rendelte el; 
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; 
– az eredeti céltól eltérő felhasználás ellen; 
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

 
A munkáltató az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett köteles a kérelem benyújtásától 
számított 15 napon belül megvizsgálni a kérelmet és az eredményről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatni. Indokolt kérelem esetén az adatkezelést meg kell szüntetni és a tiltakozás alapján tett 
intézkedésekről mindazokat értesíteni kell, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította. 
Az adatkezelő az eredeti céltól eltérő felhasználás előtt köteles tájékoztatni az érintettet.  
 
IV.2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 
Az érintett jogosult arra, hogy írásban az adatkezelés korlátozására kérje az adatkezelőt, pl. ha úgy 
véli, hogy adatait az adatkezelő pontatlanul vagy jogellenesen kezelte, de az adatok törlésének 
jogszabályi feltétele nem áll fenn. 
 
IV.2.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 
 
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 
 
Az érintett a jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az MTA BTK ellen. A 
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a 
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét 
az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 
 
 
Budapest, 2018. május 25. 
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