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FELNŐTTKÉPZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI 

TÁJÉKOZTATÓJA 

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, mint 

felnőttképző adatszolgáltatási feladatainak 

ellátásához 

 

 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján megkötött 

felnőttképzési szerződés során a felnőttképző az Fktv. 21. §-ában meghatározott adatokat kezeli 

és nyilvántartja. 

 

Az adatkezelő megnevezése: 

 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) 

Székhelye: 

1033. Budapest, Laktanya utca 33. 

Postai címe: 

1033. Budapest, Laktanya utca 33. 

Telefonszáma: 

(+36-1) 4361-503 

Telefaxszáma: 

- 

Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?  

A KOK adatvédelmi tisztviselője: dr. Nagyné dr. Rácz Edina tű. alezredes 

Szolgálati helye: KOK Hivatal 

Elérhetősége: (+36-1) 4361-000 kok.titkarsag@katved.gov.hu 

 

Az Fktv. 15. §-a alapján a felnőttképző 

a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és 

- a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - 

befejezésének tervezett időpontjára, 

b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus 

levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, 

c) a képzési díjra és annak költségviselőjére 

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszerében.  

 

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, 

ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben 

részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján 

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a 

képzésben részt vevő személynek 

aa) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának a központi 

kormányzati szolgáltatási busz útján történő ellenőrzését biztosítja, 

ab) az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát átadja, 

b) az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a 
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képzésben részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

2. § l) pontjában meghatározott adatát átadja 

térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára. 

 

 A felnőttképzési államigazgatási szerv a megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított 

tanúsítványról – az ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus 

nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó 

napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi 

nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt 

követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli. 

 

A felsorolt 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. 

 
Az Fktv. 21. §-ában meghatározott adatokat felnőttképző - a képzési folyamat lebonyolításának 

elősegítése érdekében - a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé továbbítja. 

 


