
1. oldal adatvédelmi nyilvántartás

ADATÁLLOMÁNY MEGNEVEZÉSE ADATKEZELÉS CÉLJA NYILVÁNOS ADATTARTALOM RÖVID LEÍRÁSA, ÉRINTETTEK KÖRE ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 
FELDOLGOZÓ 

INFORMATIKAI 
RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT 
ÉS A FELADATELLÁTÁST 

KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI HÁTÉR 
(AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Syrius iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyfelek, 
hallgatók adatai

ügyiratok KOK Hivatal,  KOK Irattar Syrius 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

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 
pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 
nyilvántartás

Robotzsaru iktatórendszer iratok nyomonkövetése ügyiratok adatai, személyes adatként szerepelhetnek ügyiratok KOK Hivatal , KOK irattár Robotzsaru 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

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 
pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 
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

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-
köteles

Értesítési kartonok, értesítési terv kiértesítés KOK Állomány elérhetőségei 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

személyes adatot nem 
tartalmaz, nem bejelentés-
köteles

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

A KOK katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, 
iparbiztonsági, kéményseprő-ipari) oktatási, képzési 
tevékenységével kapcsolatos adatok nyilvántartása, a KOK 
oktatásban résztvevő hallgatói állománya ( A kezelt személyes 
adatok köre: név; születési hely, idő, anyja neve; lakcím; személyi 
okmány típusa/száma; elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, 
szintje, előképzettség)

érintettől KOK oktatási igazgató- helyettesi szervezet KOK szerver Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva, az oktatás ellátásával 
összefüggésben.  Az iratok adatkezelési 
ideje: 5 év után selejtezhető a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 
törvény 21.§ (6) bekezdése alapján.

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

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 
eső, - tanuló szerződéses 
jogviszonynak minősülő - 
nem bejelentés köteles 
nyilvántartás.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában  
kutatók adatai 

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában 
(Múzeum)  kutatók személyes adatainak 
nyilvántartása. 

A Múzeumban kutatást végző személyek.  érintettől A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában  Múzeum szerver Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el, másolat készítés költsége a 301/2016. 
(IX.30.) Korm. rendelet alapján 12 ft/A4 oldal

25 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

Az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének h) pontja alá 
eső, nem bejelentés-köteles 
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 igazgató helyettesi szervezet, 
KOK Ügyelet  

KOK oktatási igh. 
szerver, KOK Ügyelet  

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el, másolat készítés költsége a 301/2016. 
(IX.30.) Korm. rendelet alapján 12 ft/A4 oldal

az oktatás megszűnését követően az ügy 
iratainak selejtezéséig vagy levéltárba 
adásáig 

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

nem közhiteles 
nyilvántartás

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) pontja alá 
eső, nem bejelentés-köteles 
nyilvántartás 
(ügyfélkapcsolati adatok).

A KOK objektumaiban található térfigyelő kamerák 
nyilvántartása 

a KOK és a KOK tulajdonában álló objektumok 
biztonságát biztosító kamerák nyilvántartása  

kamerák földrajzi helyzete, beállítása, az objektum területén 
tartozkodó személyek  

kamera felvétel KOK Hivatal KOK-GEK 
informatika

Adattovábbítás nincs, honlapon nem érhető 
el, másolat készítés költsége a 301/2016. 
(IX.30.) Korm. rendelet alapján 12 ft/A4 oldal

az esetleges rögzítés esetén a rőgzítéstől 
számított 72 órán belül törlésre kerülnek

A személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló     
2005. évi CXXXIII. törvény, az 
információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról a 
2011. évi CXII. törvény, a 2012. 
évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről

közérdekű adat, KOK 
honlapon szerepel  

NAIH-69448, NAIH-69449, 
NAIH-69450, NAIH-69402, 
NAIH-69403, NAIH-69444, 
NAIH-69445, NAIH-69446, 
NAIH-100346, NAIH-100347, 
NAIH-100348, NAIH-100349, 
NAIH-100350 

Nyugdíjasok nyugállományúakról történő szociális és kegyeleti 
gondoskodás, rendezvények szervezése

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint a nyugdíjasok

Nyugdíjasok neve, 
lakcíme, születési helye és 
ideje, elérhetősége

KOK  Humán az információk 
folyamatos 
feltöltésével 
naprakészen tartva 
KOK Human

Adattovábbítás nincs,másolat készítés 
költsége a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet 
alapján 12 ft/A4 oldal

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

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 

Nyugdíjasok az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 
pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 
nyilvántartás

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

név, adószám KOK-BM OKF GEK  közös  nyilvántartás az információk 
folyamatos 
feltöltésével 
naprakészen tartva  
(havi szinten) KOK 
Human

BM OKF, másolat készítés költsége a 
301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet alapján 12 
ft/A4 oldal

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

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 

Változó bér, nem 
rendszeres

az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 
pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 
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 ADATOK FORRÁSA AZ ADATKEZELÉS SZERVEZETEN BELÜLI HELYE AZ 
ADATÁLLOMÁNYT 

KEZELŐ, 
FELDOLGOZÓ 

INFORMATIKAI 
RENDSZER 

MEGNEVEZÉSE

ADATTOVÁBBÍTÁS MÁS SZERVEK FELÉ, 
HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, MÁSOLATOK 

KÖLTSÉGE ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRŐL

ADATÁLLOMÁNY MINŐSÉGE, AKTUÁLIS 
ÁLLAPOTA, NAPRAKÉSZSÉGE 

(ADATKEZELÉSI IDŐ)

AZ ADATÁLLOMÁNY KEZELÉSÉT 
ÉS A FELADATELLÁTÁST 

KIJELÖLŐ JOGSZABÁLYI HÁTÉR 
(AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA)

KÖZHITELESSÉG ADATVÉDELMI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

útiköltség, munkába járás kifizetések teljesítése Az érintett személyes adatai akik utiköltségtérítést, vagy 
munkábajárás megtérítését igénylik. Illetve jogszabály alapján 
megilleti őket.  

név, adószám, lakcím KOK-BM OKF GEK  az információk 
folyamatos 
feltöltésével 
naprakészen tartva 
KOK Human

BM OKF-BM OKF GEK , másolat készítés 
költsége a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet 
alapján 12 ft/A4 oldal

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

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 

útiköltség, munkába járás az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 
pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 
nyilvántartás

Leszereltek nyilvántartása adatok megőrzése Hszt. előírásai szerint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény  szerint  a leszereltek 

név, lakcím, elérhetőségi 
adatok

KOK Humán az információk 
folyamatos 
feltöltésével 
naprakészen tartva 
KOK Human

nincs, másolat készítés költsége a 301/2016. 
(IX.30.) Korm. rendelet alapján 12 ft/A4 oldal

az információk folyamatos feltöltésével 
naprakészen tartva

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 

Leszereltek nyilvántartása az Infotv. 65.§ (3) 
bekezdésének a) és e) 
pontja alá eső, nem 
bejelentés-köteles 
nyilvántartás


