
1. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE 
(az itt megadott adattartalom nem minden esetben nyilvános 

terljes körben)

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 
FELDOLGOZÓ 

INFORMATIKAI 
RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, (Amennyiben az 

adatok nem elérhetőek a honlapon, akkor 
közérdekű adatmegismerési kérelem 

kereténben tájékoztatjuk az igénylőket , 
hogy a nyilvántartás mely része ismerhető 
meg és milyen másodlat készítési költsége 

van.)

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT 
ÉS A FELADATELLÁTÁST 

KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI HÁTÉR 
(AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG

Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek hallgatók, 
panaszosok, közérdekű bejelentők adatai

ügyiratok KOK Hivatal,  KOK Irattár Syrius Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

nem aktív tartalom 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 

nem közhiteles 
nyilvántartás

Robotzsaru iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok metaadatai, személyes adatként szerepelhetnek 
hallgatók, panaszosok, közérdekű bejelentők adatai

ügyiratok KOK Hivatal , KOK Irattár Robotzsaru 
elektronikus 
iktatórendszer

adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva, a mindenkor hatályos 
iratkezelési szabályok szerint

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 

nem közhiteles 
nyilvántartás

Iktatókönyvek és iratkezelési segédletek iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek hallgatók, 
panaszosok, közérdekű bejelentők adatai

ügyiratok KOK Hivatal , KOK Irattár Iktatókönyvek és 
iratkezelési 
segédletek

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva, a mindenkor hatályos 
iratkezelési szabályok szerint

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 

nem közhiteles 
nyilvántartás

Ellenőrzések nyilvántartása Külső és belső ellenőrzések dokumentálása, 
nyilvántartása, lekérdezése, statisztikai kimutatásai

Külső és belső ellenőrzések tapasztalatai, eredményei ellenőrzési jelentés KOK szervezeti egységek,KOK belső ellenőr, 
KOK irattár   

KOK szerver 

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

370/2011 (XII.31.) Korm. 
rendelete a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről
KOK hatályos belső szabályzó

nem közhiteles 
nyilvántartás

Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés KOK állomány elérhetőségei: név, lakcím, telefonszám érintettől KOK általános igazgató-helyettes KOK  Ügyelet KOK szerver Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

folyamatos, naprakész nyilvántartás, az 
érintett adatainak törlésére vonatkozó 
nyilatkozatáig

KOK hatályos belső Belső 
szabályozó

nem közhiteles 
nyilvántartás

Hallgatói állomány oktatásához szükséges adatok A törvényben meghatározott személyes adatok 
nyilvántartása, tárolása a képzésekben résztvevő 
személyekről, a felnőttképzési szerződések 
elkészítéséhez az oktatási tevékenység ellátása 
érdekében.  

a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait, vagyis a hallgató
- családi és utóneve, születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje és
- anyja születési családi és utóneve
és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - 
oktatási azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt 
vevő személy
ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, 
szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, 
illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő 
kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az 
igénybe vett képzési hitellel
kapcsolatosak.

érintettől KOK oktatási igazgató- helyettesi szervezet KOK szerver A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 
törvény 21.§.  (2) bekezdése alapján az 
adatok statisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra 
személyazonosításra alkalmatlan módon 
átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai 
Hivatal részére statisztikai célra egyedi 
azonosításra alkalmas módon 
térítésmentesen átadhatók és 
felhasználhatók. Honlapon nem érhetőek el 
az adatok.

Az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva.  A felnőttképző a 
személyes adatot a felnőttképzési 
szerződés megkötésétől számított 
nyolcadik év utolsó napjáig kezeli a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 
törvény 21.§ (5) bekezdése alapján.

a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. Törvény 21.§.  

nem közhiteles 
nyilvántartás

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában  
kutatók adatai 

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában 
(Múzeum)  kutatók személyes adatainak 
nyilvántartása: név, személyi igazolvány szám, lakcím, 
telefon, email cím

A Múzeumban kutatást végző személyek.  érintettől A Katasztrófavédelem Központi Múzeum Múzeum szerver Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el, 

5 év A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben, valamint a 
muzeális intézményekben 
folytatható kutatásról szóló 
47/2001. (III. 27.) számú Korm. 
rendelet alapján.

nem közhiteles 
nyilvántartás

A KOK kollégiumi elhelyezésben részesülő 
hallgatóinak adatai  

A KOK képzésben résztvevő kollégiumi hallgatók 
oktatói felügyelete

KOK kollégiumi hallgatók  ( A kezelt személyes adatok köre: név; 
születési hely, idő, anyja neve; lakcím; személyi okmány 
típusa/száma; elérhetőség, telefon/email. )

érintettől KOK Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet, 
KOK Ügyelet  

KOK szerver Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el.

az oktatás megszűnését követően az ügy 
iratainak selejtezéséig vagy levéltárba 
adásáig 

a felnőttképzésről szóló 2013. 
évi LXXVII. törvény 21.§.  

nem közhiteles 
nyilvántartás

Nyugdíjasok nyugállományúakról történő szociális és kegyeleti 
gondoskodás, rendezvények szervezése

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti nyugdíjasok, 
kezelt adatok: nyugdíjasok neve, lakcíme, születési helye és ideje, 
elérhetősége

korábbi nyilvántartások KOK  Humán KOK szerver Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
Törvény

nem közhiteles 
nyilvántartás

A  KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT  ÁLTAL VEZETETT SZEMÉLYES ADATOKAT TARTALMAZÓ NYILVÁNTARTÁSOK



2. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE 
(az itt megadott adattartalom nem minden esetben nyilvános 

terljes körben)

ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 
FELDOLGOZÓ 

INFORMATIKAI 
RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, (Amennyiben az 

adatok nem elérhetőek a honlapon, akkor 
közérdekű adatmegismerési kérelem 

kereténben tájékoztatjuk az igénylőket , 
hogy a nyilvántartás mely része ismerhető 
meg és milyen másodlat készítési költsége 

van.)

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT 
ÉS A FELADATELLÁTÁST 

KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI HÁTÉR 
(AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG

Változó bér, nem rendszeres kifizetésben részesülők kifizetések teljesítése Az érintett személyek olyan személyes adata ami szükséges a 
munkavégzésért járó díjazás kifizetéséhez a hatályos szabályok 
szerint: név, adószám.  

érintettől KOK Humán KOK szerver adattovábbítás BM OKF felé, honlapon nem 
érhető el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
Törvény

nem közhiteles 
nyilvántartás

útiköltség, munkába járás kifizetésében részesülők kifizetések teljesítése Azok személyes adatai, akik utiköltségtérítést, vagy munkábajárás 
megtérítését igénylik: név, adószám, lakcím

érintettől KOK-BM OKF GEK  KOK szerver adattovábbítás BM OKF-BM OKF GEK felé , 
honlapon nem érhető el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
Törvény

nem közhiteles 
nyilvántartás

Leszereltek nyilvántartása adatok megőrzése Hszt. előírásai szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény  szerinti leszereltek, a 
kezelt adatok: név, lakcím, elérhetőségi adatok

korábbi nyilvántartások KOK Humán KOK szerver adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
Törvény

nem közhiteles 
nyilvántartás

KOK Normatár belső normák nyomon követése belső normák KOK Hivatal KOK szerver adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

BM OKF belső norma nem közhiteles 
nyilvántartás

adatkezelési tevékenységek nyilvántartása személyes adatok kezelésével együttjáró 
tevékenységek számbavétele

adatkezelő felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési 
tevékenységek

KOK Hivatal KOK szerver adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

GDPR 30. cikk (1) bekezézdés 
szerinti kötelezettség

nem közhiteles 
nyilvántartás

Szolgálati Összesítő Szoftver (SZÖSZ) papír alapú, többszörös nyilvántartások kiváltása napi létszám adatokat, távolléteket, túlszolgálatokat nyilvántartó, 
országos lekérdezhető rendszer.

napi adatok KOK MS SQL SZENYOR, KIRA, honlapon nem érhető el az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 
a) pontja alapján az érintett 
hozzájárulása

nem közhiteles 
nyilvántartás

tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok 
nyilvántartása

tanúsított termékek nyomon követése jogszabály alapján közzé kell tenni a tanúsítvány azonosító jelét, a 
tanúsított termék megnevezését, a tanúsított termék típusát, 
azonosító jelét vagy jelzetét, a gyártó és a tanúsítványt 
megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét, a 
tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét, a 
tanúsított terméket egyértelműen azonosító legalább két 
fényképfelvételt.

tanúsítási eljárást 
megrendelő

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet KOK szerver adattovábbítás nincs, honlapon elérhető 30 napos feltöltési határidővel 
naprakészen tartva

a tűzvédelmi megfelelőségi 
tanúsítvány beszerzésére 
vonatkozó szabályokról szóló 
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet 
7. § (3) bek.

nem közhiteles 
nyilvántartás

baleseti nyilvántartás baleseti jegyzőkönyvek, minősítő határozatok 
elkészítése, belépési nyilatkozatok kezelése

Sérültek személyes adatai, különleges személyes adatai: név, szül. 
név, anyja neve, baleseti kódok

érintettek szóbeli 
nyilatkozata, beteglapok, 
ambuláns lapok

KOK munkavédelmi megbízott KOK szerver állami futár útján, Magyar Posta, személyes 
kézbesítés útján, BM OKF, BM OKF GEK 
Illetmény, MÁK, nevezett, honlapon nem 
elérhető

60 napos feltöltési határidővel 
naprakészen tartva

1993. évi XCIII.Tv. a 
munkavédelemről, 5/1993. 
(XII.23.) MüM rendelet, 
70/2011.(XII.30.) BM rendelet

nem közhiteles 
nyilvántartás


