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érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
különleges adat:
o a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
o az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat;
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hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Általános elvek

Az FKI az általa végzett adatkezelések tekintetében az adatkezelések minden fázisában a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el. Mind az önkéntes, mind pedig a
kötelező adatkezelések tekintetében kiemelt figyelmet fordít az érintettek tájékoztatására.
A szervezeten belüli adatkezelés során az FKI olyan rendszerek alkalmazására törekszik,
hogy az adatokat kizárólag az azokkal kapcsolatos adatkezeléseket elvégző szervezeti
egységek ismerhessék meg, és az adattovábbítások kizárólag az arra jogosultak irányában
valósuljanak meg.
Az FKI a birtokában lévő adatokat az adatkezelési célnak megfelelően, az adatkezelési idő
betartásával végzi, adatkezelési cél nélkül nem rögzít és nem tárol adatokat.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Különleges adat a fenti esetekben, illetve akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett
írásban hozzájárul, ha az adatkezelés a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése,
továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy
honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú
érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban álló további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más
ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni
kell. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
Az FKI által végzett adatkezelések tekintetében szem előtt tartott adatvédelmi irányelvek
elsősorban az alábbi jogszabályokon alapulnak:
•
•
•
•
•
•

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény,
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.

Az FKI által végzett egyes adatkezelések
Az alábbi tájékoztatás a kizárólag az FKI által az állományba nem tartozók személyes adatain
végzett kötelező, továbbá azon adatkezelésekre vonatkozik, melyek tekintetében az érintettek
tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, továbbá azon – hozzájáruláson
alapuló – adatkezelésekét, melyek tekintetében az érintetti hozzájárulást az adatkezelő az
egyedi esetekben beszerzi, de az adatkezelési cél közérdeklődésre tarthat számot.
Amennyiben az országos szintű adatkezelésekre vonatkozó információkat kívánja
megtekinteni, keresse fel központi szervünk (BM OKF) honlapját.

1. Hatósági ügyek
1.1. Az FKI által lefolytatott hatósági és szakhatósági eljárások során történő
adatkezelés

Cél: a hatósági, szakhatósági eljárás lefolytatása során a természetes személy ügyfél és az
eljárás egyéb résztvevőjének azonosítása;
Jogalap: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 17.§ (2) bekezdése;
Érintettek köre: természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevői (tanú, szakértő,
tolmács);
A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve,
lakcím, valamint külön törvényben meghatározott egyéb személyes adat;
Az adatok megismerésére jogosultak köre: a hatóság részéről eljáró személyek, iratbetekintésre jogosultak, amennyiben a személyes adatokat nem kell kitakarni, továbbá
adattovábbítás lehetséges más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez
hozzájárult;
Adatkezelési idő: a hatósági eljárás jogerős befejezéséig, ezt követően a hatóság a személyes
adatokat zárolja. A hatóság a zárolt személyes adatokat az eljárás tárgyát képező ügy iratainak
selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolja, azokat kizárólag a jogerős döntésének
végrehajtása, a jogerős döntésében foglaltak ellenőrzése vagy a jogerős döntésével összefüggő
jogorvoslat vagy döntés-felülvizsgálat céljából kezelheti, és kizárólag e személyes adatok
kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére továbbíthatja;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
1.2. Nyilvántartás a hatósági ellenőrzésen feltárt szabálytalanságok esetén
alkalmazott hatósági felhívásokról, illetve a hatósági felhívás nem
alkalmazhatóságáról
Cél: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 94.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak ellenőrzése;
Jogalap: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése;
Érintettek köre: ügyfelek;
Kezelt személyes adatok köre: az ügyfél neve, az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján
kezelhető azonosítója, ennek hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes
személyazonosító adatai, lakcíme, illetve székhelye;
Hozzáférésre jogosult: az FKI hatósági osztályának és a katasztrófavédelmi kirendeltségek
hatósági osztályának állománya, adattovábbítás nincs;
Adatkezelési idő: az adatok keletkezésétől számított 2 év;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).

1.3. HADAR nyilvántartás
Cél: értékelések, statisztikai elemzések készítése, a hatósági ellenőrzést végzők
felkészültségének biztosítása;
Jogalap: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 15. § (1) bekezdés;
Érintettek köre: ügyfél adatok;
A kezelt személyes adatok köre: ügyfelek adatai (természetes személyek adatai: név,
település (hozzájárulás esetén lakcím)
szervezetek adatai: cégnév, cégjegyzék szám/bírósági bejegyzésszám/egyértelmű
azonosítószám (pl.: törzsszám), cím, irányítószám,

kapcsolattartó adatai: név, telefonszám, mobil telefonszám, beosztás, email);
Hozzáférésre jogosult: az FKI hatósági tevékenységet ellátó szakterületei, adattovábbítás
nincs;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség elvének megfelelően;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
1.4. FKI Bírságok nyilvántartása
Cél: befizetések nyomon követése;
Jogalap: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 17. §-ra figyelemmel;
Érintettek köre: bírságoltak adatai;
A kezelt személyes adatok köre: ügyfél neve;
Hozzáférés: FKI Hatósági Osztály, Katasztrófavédelmi Kirendeltségek Hatósági Osztályai;
Adatkezelési idő: a cél eléréséhez szükséges ideig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
2. Polgári védelemmel kapcsolatos adatkezelések:
2.1. Minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjai
Cél: a minősített önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonásának elrendelése,
az önkéntes mentőszervezet tagja nyilvántartási számmal történő azonosítása, a lezárt
kárterületre történő belépési jogosultság ellenőrzése;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 18/A§ (8) bekezdése;
Érintettek köre: az FKI területén működő minősített önkéntes mentőszervezeti tagok;
Kezelt személyes adatok köre: természetes személyazonosító adatok, arcfénykép,
telefonszám, beosztás, szakterületre, szakképzettségre vonatkozó adatok, élet- és
felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó adatok, ha van, akkor biztosítási kötvényszám,
oltások típusa, érvényességi ideje, nyelvtudás, útlevélszám;
Hozzáférésre jogosult: a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, az FKI
Polgári Védelmi Főfelügyelője, katasztrófavédelmi kirendeltségek polgári védelmi felügyelői,
a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai és parancsnokhelyettesi, valamint a
katasztrófavédelmi megbízottak, adattovábbítás nem történik;
Adatkezelési idő: a minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnése, valamint a
minősített önkéntes mentőszervezet tagjának halála esetén a tag adatainak a nyilvántartásban
történő kezelését meg kell szüntetni;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71718/2013.
2.2. Minősítést szerzett önkéntes mentőszervezetek tagjainak igazolványa
Cél: a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának azonosítása, a lezárt kárterületre történő
belépési jogosultság ellenőrzése;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 18/A§ (6) bekezdése;
Érintettek köre: az FKI területén működő minősített önkéntes mentőszervezeti tagok;

A kezelt személyes adatok köre: a minősített önkéntes mentőszervezet megnevezése, a
minősített önkéntes mentőszervezet tagja arcfényképe, a minősített önkéntes mentőszervezet
tagja neve;
Hozzáférésre jogosultak: a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, az FKI
Polgári Védelmi Főfelügyelője, katasztrófavédelmi kirendeltségek polgári védelmi
főfelügyelői, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai és parancsnokhelyettesi,
valamint a katasztrófavédelmi megbízottak, a BM OKF Humán Szolgálata, az FKI Humán
Szolgálata, adattovábbítás nem történik;
Adatkezelési idő: az igazolványt a minősített önkéntes mentőszervezet megszűnésekor, a
minősített önkéntes mentőszervezeti tagság megszűnésekor, a minősített önkéntes
mentőszervezet tagjának halála esetén, a minősített önkéntes mentőszervezet tagjának
adataiban bekövetkezett változás esetén vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött
együttműködési megállapodás megszűnésekor visszavonják és érvénytelenítik;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71719/2013.
2.3. Polgári védelemre kötelezettséggel kapcsolatos adatkezelés
Cél: a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a
polgári védelmi kötelezettség teljesítése, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzése;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdés 72.§ (4) bekezdése;
Érintettek köre: az FKI területén polgári védelmi szervezetbe beosztottak, polgári védelemre
kötelezettek;
A kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, nem,
születési hely, idő (év, hónap, nap), anya születési családi és utóneve, lakóhely vagy
tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozásra és a
szakképzettségre vonatkozó adatok;
Hozzáférésre jogosultak: Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, FKI Polgári Védelmi
Főfelügyelője, adattovábbítás nem történik;
Adatkezelési idő: a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszűnéséig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71716/2013.
2.4. Katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején felvett nyilvántartás
Cél: Katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet esetén az intézkedések elősegítése;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 72.§ (10) bekezdése;
Érintettek köre: katasztrófavédelmi intézkedésekkel érintett, a polgári védelmi szervezetbe
nem beosztott természetes személyek;
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosító adatok, lakóhely, ideiglenes tartózkodási
hely;
Hozzáférésre jogosultak: Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség , FKI Polgári Védelmi
Főfelügyelője, katasztrófavédelmi kirendeltségek polgári védelmi főfelügyelői, a kitelepítés
és befogadás szervezése, és a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás céljából a
polgármesterek, az ismeretlen helyen tartózkodó személy tartózkodási helyének
meghatározása céljából a rendőrség, a Magyar Vöröskereszt, valamint egyéb karitatív
szervezetek felé történhet adattovábbítás, a hozzátartozóját kereső személy felé pedig
felvilágosítás adható;
Adatkezelési idő: a személyes adatok a cél megvalósulásáig, de legfeljebb a
katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időtartamát követő 3 hónapig kezelhetőek;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-70229/2013.

2.5. Gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettek névjegyzéke
Cél: gazdasági, anyagi szolgáltatásra kötelezettség teljesítése;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 71.§ (2) bekezdés;
Érintettek köre: FKI területén gazdasági anyagi szolgáltatásra kötelezett természetes
személy;
A kezelt személyes adatok köre: kötelezettek természetes személyazonosító adatai, lakcíme.
Hozzáférés: FKI Polgári Védelmi Főfelügyelője, katasztrófavédelmi kirendeltségek polgári
védelmi felügyelői;
Adatkezelési idő: folyamatosan naprakész, a kötelezettség megszűnéséig a célhoz kötöttség
elvének megfelelően;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: -.
2.6. HUNOR és HUSZÁR
nyilvántartása

országos

mentőcsoportok

fővárosi

tagjainak

Cél: a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a
polgári védelmi kötelezettség teljesítése, az igazolványban szereplő adatok ellenőrzése;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 18.§ és 18/A § (6), (8) bekezdése;
Érintettek köre: a központi önkéntes polgári védelmi mentőszervezetekbe beosztottak;
A kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, nem,
születési hely, idő (év, hónap, nap), anya születési családi és utóneve, lakóhely vagy
tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok, foglalkozásra és a
szakképzettségre vonatkozó adatok;
Hozzáférésre jogosultak: Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, FKI polgári védelmi
főfelügyelője, adattovábbítás nem történik;
Adatkezelési idő: a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszűnéséig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: -.
2.7. Katasztrófavédelmi veszélyelhárítási tervekhez kapcsolódó adatkezelés
Cél: katasztrófák elleni védekezés biztosítása, szakmai irányítása, támogatása, végrehajtási
feladatok teljesítése.
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 55. § (1) bekezdés, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 12. § (1)
bekezdései.
Érintettek köre: a veszélyelhárítás különböző szintű terveiben részt vevő személyek;
A kezelt személyes adatok köre: neve, lakcíme, telefonszáma;
Hozzáférés: FKI, KVKk;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség szerint, illetve visszavonásig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám:-.
2.8. Téli adattár
Cél: a téli időjárási viszonyok során jelentkező események kezelésére való felkészülési,
valamint végrehajtási feladatainak maradéktalan teljesülése, ezen belül a folyamatos,

rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák kórházba, rendelőintézetbe
történő szállításának elősegítése;
Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) b), katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 72.§ (10) bekezdése;
Érintettek köre: A folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek és szülés előtt álló
kismamák;
Kezelt személyes adatok köre: A folyamatos, rendszeres ellátást igénylő betegek és szülés
előtt álló kismamák lakcíme, katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén névvel együtt.
Hozzáférésre jogosultak: FKI igazgató, igazgató-helyettes, főfelügyelők, Fővárosi
Főügyelet;
Adatkezelési idő: katasztrófaveszély, veszélyhelyzet esetén a 2.4. pontban meghatározottak
szerint, egyébként a személyes adat kizárólag a katasztrófavédelem által végrehajtott
kórházba szállítás előkészítése és végrehajtása idejére történik adatkezelés;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH- 70156/2013.
3. Tűzvédelemmel kapcsolatos adatkezelések
3.1. Tűzoltási, műszaki mentési eseményt bejelentőkre vonatkozó adatok
Cél: tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása;
Jogalap: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése;
Érintettek köre: a tűzoltási, műszaki mentési eseményt bejelentők;
A kezelt személyes adatok köre: bejelentő neve, telefonszáma, ennek hiányában lakcíme, a
bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető neve, címe, a bejelentő által használt
telefonállomás azonosított adatai, a hívások rögzített tartalma, a tűzoltási, műszaki mentési
feladatot indokoló esemény helye és jellege, a személyi sérülés, haláleset adatai, a
műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő
információ;
Hozzáférés: Fővárosi Főügyelet munkatársai, tűzoltás vezető, az esetleges tűzvizsgálati
eljárást lefolytató személy;
Adatkezelési idő: 5 év után törlendő;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71888/2014.
3.2. Tűzoltási, műszaki mentési esemény helyszínén tartózkodókra vonatkozó adatok
Cél: tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása;
Jogalap: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdése;
Érintettek köre: a káresemény tekintetében érdemi információval szolgálni tudó személyek;
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, egyéb elérhetőség;
Hozzáférés: Fővárosi Főügyelet munkatársai, tűzoltás vezető, az esetleges tűzvizsgálati
eljárást lefolytató személy;
Adatkezelési idő: 5 év után törlendő;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71892/2014.
3.3. Tűzvédelmi szakértők névjegyzéke
Cél: hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás;

Jogalap: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 12.§ (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdése, a 46/A. § (3) és (6) bekezdése, a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.
évi LXXVI. törvény 26. §, a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
1. §;
Érintettek köre: tűzvédelmi szakértők;
A kezelt személyes adatok köre: a szolgáltató neve, természetes személyazonosító adatok,
a szolgáltató lakcíme, elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail), az
engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, az engedély száma és a tevékenység
megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai,
szakértői igazolvány száma, a kiadás időpontja, valamint a tűzvédelmi szakterület
megnevezése;
Hozzáférés: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_szakertok;
Adatkezelési idő: a szakértő szakértői tevékenységének megszüntetése, illetőleg halála esetén
adatainak a nyilvántartásban történő kezelését meg kell szüntetni, az adatokat a
nyilvántartásban történő kezelés megszüntetésétől számított legfeljebb tíz évig a központi
katasztrófavédelmi szerv a szakértői vélemény jogszerűségének későbbi ellenőrzése céljából
tovább tárolhatja;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.4. Tűzoltókészülék karbantartók névjegyzéke
Cél: hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás;
Jogalap: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pont és (3) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §.
Érintettek köre: Budapesten székhellyel rendelkező szolgáltatók;
A kezelt személyes adatok köre: szolgáltató neve, tevékenység jellege, szolgáltató
székhelye, műhely címe, a karbantartó műhelyt fenntartó szervezetek neve, fenntartó címe, a
karbantartó szervezet által karbantartott tűzoltó készülék típusa, telefonszám, fax, e-mail cím,
kapcsolattartó, tevékenység bejelentésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja,
nyilvántartási szám, BM OKF által kiadott régi és új azonosító;
Hozzáférés: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_208.xls ;
Adatkezelési idő: határozatlan;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.5. Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezést végzők
Cél: a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör gyakorlása és a szolgáltatás igénybe
vevőinek tájékoztatása;
Jogalap: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §;
Érintettek köre: fővárosi székhelyű oktatásszervezők;
A kezelt személyes adatok köre: oktatásszervező neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői
jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja,
regisztrációs száma, új regisztrációs szám;

Hozzáférés: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_28.pdf ;
Adatkezelési idő: az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások
megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot
szabályozó jogszabályban meghatározottak szerinti jogerős eltiltásig, vagy a szolgáltató által,
a szolgáltatási tevékenység megszüntetése bejelentéséig, vagy a bejelentés lejártáig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.6. Tűzvédelmi szakvizsgáztatást végzők
Cél: a szolgáltatás feletti hatósági felügyeleti jogkör gyakorlása és a szolgáltatás igénybe
vevőinek tájékoztatása;
Jogalap: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pont és (3) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §;
Érintettek köre: fővárosi székhelyű szakvizsgáztatók;
A kezelt személyes adatok köre: vizsgáztató neve, címe, elérhetőségei, oktatásszervezői
jogosultság, tevékenység megkezdésének időpontja, tevékenység befejezésének időpontja,
regisztrációs szám;
Hozzáférés: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_29.pdf ;
Adatkezelési idő: az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások
megsértése miatt az adott szolgáltatásnyújtás megkezdésére és folytatására való jogosultságot
szabályozó jogszabályban meghatározottak szerinti jogerős eltiltásig, vagy a szolgáltató által,
a szolgáltatási tevékenység megszüntetése bejelentéséig, vagy a bejelentés lejártáig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.7. Nyilvántartás az FKI területén székhellyel rendelkező kéményseprő-ipari
közszolgáltatókról
Cél: hatósági nyilvántartás, felügyelet, igazolás;
Jogalap: a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1)
bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. §;
Érintettek köre: Budapesten székhellyel rendelkező közszolgáltatók;
A kezelt személyes adatok köre: közszolgáltató képviselőjének neve, a tevékenység
gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, e-mail címe;
Hozzáférés:http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipariszolgaltatas/kemenysepro-ipari-szolgaltatok
Adatkezelési idő: határozatlan;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.8. Gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági
felülvizsgálatával kapcsolatos szakértők névjegyzéke
Cél: a műszaki-biztonsági felülvizsgálat szakszerűségének és a gáz csatlakozóvezetékek és
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági megfelelőségének megállapítása;

Jogalap: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (6b) bekezdése, a gáz
csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával
kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV. 3.) Korm.
Rendelet 1. §-a, az érintett hozzájárulása;
Érintettek köre: az FKI által nyilvántartásba vett szakértők;
A kezelt személyes adatok köre: szakértő neve, születésének helye és időpontja, , a szakértő
képesítésének megnevezése, az általa végezhető tevékenység meghatározása. A nyilvántartás
- a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősül. A szakértő hozzájárulása esetén tartalmazza az értesítési címét, telefonszámát,
faxszámát, elektronikus postacímét;
Hozzáférés:
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kozadat/132-szakertoi-jegyzek20150120.xls ;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség szerint, érintett kérése esetén, vagy, ha a gázszerelői
minősége megszűnik, törölni kell a nyilvántartásból;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző
közszolgáltatók nyilvántartása
Cél: kapcsolattartás, kiértesítés;
Jogalap: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése, vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése;
Érintettek köre: közműszolgáltatók;
A kezelt személyes adatok köre: FKI illetékességi területén székhellyel rendelkező
közszolgáltatók neve, lakcíme, elérhetősége;
Hozzáférés: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kulonos-kozzeteteli-lista ;
Adatkezelési idő: 5 év;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.9.3.10. Vízikönyvi nyilvántartás
Cél: vízgazdálkodás hazai feladatai és a nemzetközi egyezményeken alapuló kötelezettségek
teljesítése, a vízkészletek mennyiségi és minőségi számbavétele, a vízgazdálkodási, valamint
a vízkészlet-gazdálkodási döntések korszerű informatikai alapokra helyezése. A
vízgazdálkodási nyilvántartás a vízgazdálkodási objektum-nyilvántartásból, a műszaki
nyilvántartásból, a vízikönyvből áll, utóbbi vezetése tartozik az FKI hatáskörébe;
Jogalap: a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.
6.) KHVM rendelet 1. §;
Érintettek köre: az illetékes vízügyi hatóság által vezetett vízikönyvi nyilvántartás a vízi
létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat és
kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős tényeket és adatokat tartalmazza. A
Nyilvántartásban a vízügyi hatóság engedélye (határozata) alapján végezhető tevékenységre
vonatkozó adatok körében rögzíteni kell a határozatban megjelölt jogosított, illetve kötelezett
megnevezését, címét (székhelyét), ha van, KSH azonosító számát a bejegyzés tárgyát képező
határozattal megállapított vízilétesítmény elhelyezését, üzemeltetését érintő ingatlanokra
vonatkozó használati korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett jogokra és
tényekre történő utalást (védőterület, védősáv, vízelvezetési szolgalom);

A kezelt személyes adatok köre: érintettek neve, lakcíme;
Hozzáférés: FKI Hatósági Osztály (vízügyi hatóság, 1081 Budapest, Dologház u.1.);
Adatkezelési idő: A vízikönyvi okirattárban elhelyezett jogerős határozatok és tervek nem
selejtezhetők;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
3.11.

Online KAP nyilvántartás

Cél: katasztrófavédelmi adatszolgáltatás a beavatkozásokról;
Jogalap: a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 9. § (1) bekezdés, az erdők tűz elleni
védelméről 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 17. § (2) bekezdés;
Érintettek köre: hivatásos katasztrófavédelmi szervek, önkormányzati tűzoltóságok,
önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok felszerelésével, beavatkozásával,
hatósági tevékenységével kapcsolatos alapvető adatokat, továbbá a települések műveleti
tervei;
A kezelt személyes adatok köre: bejelentő, érintett neve, elérhetősége;
Hozzáférés: hivatásos katasztrófavédelmi szervek, jogosultság alapján;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség szerint;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének f) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (statisztikai célú adatok).
3.11.3.12. Önkormányzati, létesítményi tűzoltók valamint az önkéntes tűzoltó
egyesületek tagjai
Cél: az önkormányzati, a létesítményi tűzoltó és az önkéntes tűzoltó egyesület tagja
nyilvántartási számmal történő azonosítása, az önkormányzati, létesítményi tűzoltóság és az
önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége jogszabályoknak megfelelő működése ellenőrzése,
igazolvánnyal történő ellátás;
Jogalap: 1996. évi XXXI. törvény 39.§ (7) bekezdése, Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja;
Érintettek köre: önkormányzati, létesítményi tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek
tagjai;
A kezelt személyes adatok köre: az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó
egyesület tagjának családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési neve,
születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, a szervezet megnevezése, a tagság
kezdete, szakirányú végzettség megnevezése, megszerzésének ideje, okmány száma,
arcfénykép, TAJ szám (ez utóbbit az érintett hozzájárulásával),
Hozzáférés: FKI Humán Szolgálat, adattovábbítás nincs;
Adatkezelési idő: az önkormányzati, létesítményi tűzoltói tevékenység, az önkéntes tűzoltó
egyesületi tagság megszűnése, az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó
egyesület tagjának halála esetén adatainak a nyilvántartásban történő kezelését meg kell
szüntetni, az adatokat a nyilvántartásban történő kezelés megszüntetésétől számított legfeljebb
5 évig az FKI az önkormányzati, létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület tagja
tevékenysége későbbi ellenőrzése céljából tovább tárolhatja;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: -.
4. Iparbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos adatkezelések
4.1. Veszélyes áruk közúti szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok

Cél: hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatása, a jogszabályok betartásának ellenőrzése, az
ügyfél, továbbá az ellenőrzés alá vont személy azonosítása;
Jogalap: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46/C. § (1) bekezdése;
Érintettek köre: a veszélyes árut szállító jármű vezetője, a kísérő, a feladó, a címzett;
A kezelt személyes adatok köre: veszélyes árut szállító jármű ellenőrzéséről felvett
ellenőrzési jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó természetes
személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található egészségi és
pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolvány száma, útlevél száma, ADR oktatási
bizonyítvány száma, a kísérő neve és állampolgársága, a feladó neve és címe, továbbá a
címzett neve;
Hozzáférés: FKI Fővárosi Iparbiztonsági Főfelügyelő, FKI Hatósági Osztály,
Katasztrófavédelmi Kirendeltségek felügyelői, Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
osztályai;
Adatkezelési idő: 5 év után törlendő;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
4.2. Veszélyes áruk légi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok
Cél: hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatása, a jogszabályok betartásának ellenőrzése, az
ügyfél, továbbá az ellenőrzés alá vont személy azonosítása;
Jogalap: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/B. § (6) és (7) bekezdése;
Érintettek köre: a veszélyes áru szállításában érintett vállalkozásra, természetes személyre
vonatkozó adatok - beleértve a személyes adatokat is;
a) a bejelentő szervezet vagy természetes személy neve, címe, elérhetősége,
b) a kapcsolattartó természetes személy neve, elérhetősége,
c) a légijármű üzemben tartójának neve és elérhetősége, a veszélyes árut feladó neve, címe,
h) a veszélyes árut továbbító neve, címe,
i) a veszélyes árut csomagoló, töltő, ürítő, be- és kirakodó, valamint a veszélyes árut
tartalmazó tartály tisztítójának neve, címe,
j) a konténer üzemben tartójának neve és címe,
k) a veszélyes áru címzettjének neve, címe;
A kezelt személyes adatok köre: a veszélyes áru szállításában érintett vállalkozásra,
természetes személyre vonatkozó adatok - beleértve a személyes adatokat is a fentiek szerinti
körben és adatok tekintetében;
Hozzáférés: az FKI Iparbiztonsági Főfelügyelője, FKI Hatósági Osztály, Katasztrófavédelmi
Kirendeltségek iparbiztonsági felügyelői, a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek hatósági
osztályai;
Adatkezelési idő: 5 év után törlendő;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
4.3. Veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos
adatok
Tekintettel arra, hogy a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény és a
víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény a veszélyes áruk vasúti és belvízi
szállításával összefüggő ellenőrzéssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó speciális
rendelkezéseket nem tartalmaznak, ezért ezen szállítási ágakban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) általános

adatkezelésre vonatkozó rendelkezései irányadóak a jelen adatvédelmi tájékoztató 1.1. pontja
szerinti rendben.
4.4. Veszélyesáru-szállítással kapcsolatos ellenőrzések tekintetében a külföldiekkel
szemben történő egyes közigazgatási hatósági eljárások során igénybe vehető
tolmácsok jegyzéke
Cél: az eljárás hatékony, gyors lefolytatása, ügyféli jogok biztosítása;
Jogalap: az érintettek hozzájárulásával;
Érintettek köre: tolmácsolást vállaló személyek;
A kezelt személyes adatok köre: név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma;
elérhetőség; beszélt idegen nyelv fajtája, szintje;
Adatkezelési idő: az érintett adatainak törlésére vonatkozó nyilatkozatáig;
Hozzáférés: FKI és a katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági osztályainak tagjai, FKI
iparbiztonsági főfelügyelője;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-70152/2013.
4.5. Veszélyes üzemek hatósági ellenőrzésével kapcsolatos adatok
Cél: a veszélyes tevékenység ellenőrzése és a veszélyes tevékenység által okozott kockázat
szintjének minősítése, ellenőrzések szakszerű, hatékony lefolytatása, ügyféli jogok
biztosítása;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény IV. Fejezete, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §, 35. §, 41. § (1)
bekezdései;
Érintettek köre: az üzemeltető és képviselőjének neve, lakcíme, levelezési címe, az egyéni
vállalkozói nyilvántartási száma, statisztikai számjele és adóazonosító száma, az üzemeltető
képviselőjének neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, a biztonsági összekötő személy
természetes személyazonosító adatai, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, szakirányú
végzettsége, a végzettséget igazoló okirat sorszáma;
A kezelt személyes adatok köre: név; anyja neve; lakcím; személyi okmány típusa/száma;
elérhetőség;
Adatkezelési idő: A veszélyes üzemekre vonatkozó jogszabályok az adatkezelésre vonatkozó
speciális rendelkezéseket nem tartalmaznak, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) általános adatkezelésre
vonatkozó rendelkezései irányadóak a jelen adatvédelmi tájékoztató 1.1. pontja szerinti
rendben;
Hozzáférés: Iparbiztonsági Információs Rendszer keretében az Országos Iparbiztonsági
Főfelügyelőség, FKI Főfelügyelő, FKI Hatósági Osztály, Katasztrófavédelmi Kirendeltségek
Felügyelői, Katasztrófavédelmi Kirendeltségek Hatósági Osztálya;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
4.6. Iparbiztonsági Információs Rendszer (IBIR)
Cél: a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről és a küszöbérték alatti üzemekről, az
üzemeltetőktől kapott információkról, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos előírások végrehajtásáról nyilvántartás vezetése;
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálására vonatkozó műszaki,

szervezési és vezetési információk gyűjtése, értékelése; hatóságok közötti hatékony
információcsere;
Jogalap: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011.
évi CXXVIII. törvény 32. § (3)-(6) bekezdés, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 32.§, 41. §, 43. §;
Érintettek köre: a veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemek vezetői,
kapcsolattartói;
A kezelt személyes adatok köre: üzem vezetője és annak elérhetősége, valamint a
kapcsolattartó neve, beosztása és elérhetősége;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség szerint;
Hozzáférés: (BM OKF által adott jogosultság esetén) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek
iparbiztonsági szakterületei, KML, és a hatósági osztályok dolgozói;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének e) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (hatósági eljárással érintett személyek eljáráshoz kapcsolódó
adatai).
5. Kommunikációs tevékenységgel összefüggő adatkezelések
5.1. Képfelvételek készítése
Cél: a katasztrófavédelmi tevékenység bemutatása;
Jogalap: tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése, egyébként a BM OKF az
érintettektől írásbeli hozzájárulást kér, a hozzájáruló nyilatkozathoz adatvédelmi tájékoztató is
tartozik. Amennyiben egy korábban készített képfelvételt az azon szereplő személyt vagy
személyeket portré vagy életrajzi jelleggel bemutató célra kívánja felhasználni, a BM OKF az
érintettől újabb hozzájárulást kér;
Érintettek köre: beavatkozások során, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nyilvános
eseményeken, rendezvényeken, konferenciákon jelenlévők;
A kezelt személyes adatok köre: képmás;
Hozzáférés: egyes képfelvételek tárolása a Katasztrófavédelem Médiaszerverén történik,
melyhez a sajtó Médiaszerveren regisztrált képviselői a felhasználási feltételekben foglalt
adatvédelmi szabályok elfogadásával és betartásával férhetnek hozzá, továbbá a képfelvételek
megjelenhetnek az FKI honlapján;
Adatkezelési idő: a képek tekintetében archiválás történik, törlés bármikor kérhető;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban.
5.2. Médiaszerverre regisztrált felhasználók nyilvántartása
Cél: regisztráció, kapcsolattartás;
Jogalap: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pont;
Érintettek köre: a Médiaszerverre regisztrált sajtómunkatársak;
A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail, média neve, mobiltelefon
szám, cím;
Hozzáférés: FKI Hivatal;
Adatkezelési idő: a személyes adatokat a regisztráció megszűnése esetén haladéktalanul törli
az adatkezelő;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban.
6.

Főügyelet nyilvántartásai

6.1. Fővárosi mentőcsoportok nyilvántartása
Cél: kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel;
Jogalap: érintettek hozzájárulása;
Érintettek köre: mentőcsoportok;
A kezelt személyes adatok köre: parancsnokok neve, elérhetőségei, tagszervezet
elérhetőségi adatai;
Hozzáférés: FKI Főügyeleti Osztály;
Adatkezelési idő: hozzájárulás visszavonásáig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: -.
6.2. Méhbefogók, kártevőirtók országos névjegyzéke
Cél: kapcsolattartás, kiértesítés, igénybevétel;
Jogalap: érintettek hozzájárulása;
Érintettek köre: méhbefogók, kártevőirtók;
A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőségi adatok;
Hozzáférés: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document//481-meh-befogok.docx;
Adatkezelési idő: hozzájárulás visszavonásáig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: -.
7. A funkcionális területek tevékenysége során végzett adatkezelések
7.1. Az FKI vagyonkezelésében lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok és
szállók bérlői
Cél: bérlői adatok nyomon követése, számlázás;
Jogalap: az érintett hozzájárulása;
Adatkezelési idő: a szerződés megszűnését követően az ügy iratainak selejtezéséig vagy
levéltári őrizetbe adásáig;
Érintettek köre: bérlők;
A kezelt személyes adatok köre: a bérlő neve, a szerződéses jogviszonyra vonatkozó adatok
(szerződés kezdete, lejárata, bérleti díj);
Hozzáférés: FKI Műszaki Osztály, adattovábbítás nincs;
Adatfeldolgozó: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles nyilvántartás (ügyfélkapcsolati adatok).
7.2. Közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos személyesadat-kezelés
Cél: a közérdekű bejelentő vagy panaszos azonosítása;
Jogalap: a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény;
Érintettek köre: a FKI-hoz közérdekű bejelentéssel, panasszal fordulók;
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím;
Hozzáférés: a panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a
közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező
szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai
továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos
és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak
nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő
rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás

lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, ha alappal valószínűsíthető,
hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás
kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell
adni.;
Adatkezelési idő: az ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65.§ (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (ügyfélkapcsolati adatok).
7.3. Közérdekűadat-megimerési igényekkel kapcsolatos személyesadat-kezelés
Cél: kapcsolattartás, az igény megválaszolása, az esetleges költségtérítés intézése, az egy
éven belül azonos személy által, azonos tárgyban benyújtott adatigények kiszűrése;
Jogalap: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 28.§ (2) bekezdése;
Érintettek köre: közérdekűadat-megismerési igényt benyújtó személyek;
A kezelt személyes adatok köre: név, kapcsolattartást szolgáló elérhetőség;
Hozzáférés: belső adatvédelmi felelős és szolgálati elöljárói, költségtérítés esetén a díjfizetés
beérkezését ellenőrző szervezeti egység;
Adatkezelési idő: az adatigény beérkezésétől számított 1 év;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban.
7.4. Önkéntes jelentkezéssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott önéletrajzokkal
kapcsolatos adatkezelés
Cél: az FKI állományába jelentkezők alkalmasságának első felmérése;
Jogalap: az érintett hozzájárulása;
Érintettek köre: az FKI személyi állományába előzetes egyeztetés nélkül jelentkezők;
A kezelt személyes adatok köre: természetes személyazonosító adatok, képzettségre,
korábbi foglalkoztatásra utaló adatok, valamint olyan adatok, melyet az érintett rendelkezésre
bocsát;
Hozzáférés: FKI Humán Szolgálata;
Adatkezelési idő: konkrét pályázatra történő jelentkezés esetén a pályázatban foglaltak
szerint, a cél megvalósulásáig, az FKI személyi állományába nem pályázat keretében
jelentkezők önéletrajzát az FKI három hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul. Amennyiben az önéletrajz vagy
annak kísérőlevele nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, az FKI
kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel
rendelkezik-e vagy sem. Ha ilyen üres álláshely nem áll rendelkezésre, a postán érkezett vagy
személyesen benyújtott iratot visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton
benyújtott önéletrajzot pedig törli. A három hónapos adattárolási határidő lejártát követően a
pályázati anyagokat az FKI megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére
visszaküldi;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban.
Megjegyezzük, hogy a különböző foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésre
az adott jogviszonyra vonatkozó jogállási törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, melyre ez a
tájékoztató nem tartalmaz iránymutatást. (amennyiben az önéletrajz alapján a jelentkezővel
történő személyes megbeszélésre is sor kerül, az adott jogviszony létesítésével kapcsolatos
kötelező adatkezelésekről az érintett személyesen kap tájékoztatást).

7.5. Az FKI által végzett ellenőrzési tevékenység során végzett személyesadat-kezelés
Cél: a szervezeti egységek tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági
ellenőrzése, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés;
Jogalap: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011
(XII. 31.) Korm. rendelete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről és az adott tevékenységtípusra vonatkozó jogszabály szerint;
Érintettek köre: az FKI irányítása és felügyelete alatt álló szervekkel kapcsolatban álló
személyek;
A kezelt személyes adatok köre: ellenőrzési eljárásban kezelhető adatok, ügyféladatok,
ideértve a szerződéses partnerek adatait is;
Hozzáférés: FKI, BM OKF;
Adatkezelési idő: az adott tevékenységtípusra vonatkozó jogszabályban, célhoz kötöttség
elvének megfelelően;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: -.
7.5.7.6.

A KGR FORRÁS-SQL nyilvántartás

Cél: számviteli analitikák nyilvántartása (pénzügy, eszköz, készlet, kiküldetés), illetve
főkönyv vezetése;
Jogalap: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (01.11.) Korm. rendelet;
Érintettek köre: gazdasági partnerek;
A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség, számlaszám;
Hozzáférés: FKI Költségvetési Osztály, BM OKF; KGR Forrás SQL - MÁK szerveren
keresztül;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség elvének megfelelően, információk folyamatos
feltöltésével, naprakészen tartva;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (ügyfélkapcsolati adatok).
7.6.7.7.

A MÁK ELEKTRA nyilvántartás

Cél: kincstári számlavezetéssel kapcsolatos terminál, banki átutalások kezdeményezése,
pénzforgalom ellenőrzése;
Jogalap: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, MÁK szabályzatai;
Érintettek köre: bankszámla tulajdonosok;
A kezelt személyes adatok köre: bankszámla tulajdonosok neve, címe, bankszámlaszáma;
Hozzáférés: FKI Költségvetési Osztály, MÁK-GIRO ELEKTRA rendszeren keresztül;
Adatkezelési idő: célhoz kötöttség elvének megfelelően, információk folyamatos fel- és
letöltése, napi egyeztetés;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (ügyfélkapcsolati adatok).
7.7.7.8.

Együttműködési Megállapodások nyilvántartása

Cél: együttműködő partnerekkel kapcsolattartás;
Jogalap: érintett hozzájárulása;
Érintettek köre: együttműködő partner;

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, elérhetőségi adatok.
Hozzáférés: FKI Hivatal, FKI Főügyeleti Osztály;
Adatkezelési idő: a hozzájárulás visszavonásáig;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alá eső, nem
bejelentés-köteles adatkezelés (ügyfélkapcsolati adatok).
8.

Az FKI objektumainak térfigyelő kamerás védelme

Térfigyelő kamerák
Cél: vagyonvédelmi cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő
cselekmények megelőzése érdekében;
Jogalap: az érintett hozzájárulása az FKI objektumaiba történő belépéssel, a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény 30. § alapján;
Érintettek köre: az FKI objektumaiba belépő személyek;
A kezelt személyes adatok köre: képmás;
Elhelyezett kamerák: 1081 Budapest, Dologház u. 1.,
Hozzáférés: FKI Informatikai Osztály, Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője;
Adatkezelési idő: a rögzítéstől számított 3 munkanap, kivéve, ha a megsemmisítés
mellőzését kérték (ebben az esetben maximum 30 nap), vagy ha a rögzített kép-, hang-, vagy
a kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban
bizonyítékként felhasználják;
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-67942/2013, NAIH-67943/2013, NAIH67944/2013, NAIH-67945/2013, NAIH-67946/2013.

Adatfeldolgozók
A Médiaszerver és a honlap kapcsán adatfeldolgozói feladatokat lát el a Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos Egyesület.
Az FKI részére érkező iratok tekintetében az egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer
Érkeztető Rendszerével kapcsolatban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala adatfeldolgozást végez a következő adatfeldolgozási technikai műveletek
tekintetében: küldemények biztonsági átvilágítása, felbontása, digitalizálása, érkeztető
adatainak rögzítése, elektronikus továbbítás, elektronikus fizikai tárolás, kivételkezelés.

Adatbiztonsági intézkedések
Az FKI a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az FKI adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.

Jogok, jogorvoslatok

A tájékoztatáskéréshez való jog: írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy a … MKI
•
•
•
•
•
•
•

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,
előfordult-e személyes adatai tekintetében adatvédelmi
incidens.

Kérelmét az adatkezelő legfeljebb 25 napon belül, az Ön által a kérelmében meghatározott
elérhetőségre teljesíti.
A helyesbítéshez való jog: írásban kérheti valamely személyes adatának módosítását.
(például a panaszos vagy közérdekű bejelentő a lakcímének változása esetén). Kérelmének
teljesítéséről az adatkezelő legfeljebb 5 napon belül, az Ön által a kérelmében meghatározott
elérhetőségen értesíti.
A törléshez való jog: az adatkezelésért felelős szervezeti egységnél írásban kérheti a szervtől
személyes adatainak a törlését. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység a kérelmet
legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben
értesíti. Az adattörlésre abban az esetben van lehetőség, ha az adat kezelése jogellenes, vagy
az adat hiányos, pontatlan, téves mivolta a helyesbítési jog gyakorlása útján nem orvosolható.
A törlés nem lehetséges, ha az adatkezelés kötelező, az adatkezelési cél még fennáll, vagy az
adatok zárolás alatt állnak.
A zároláshoz való jog: az adatkezelésért felelős szervezeti egységnél írásban kérheti
személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha
úgy gondolja, hogy személyes adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által
kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatait, vagy
az adatait tartalmazó dokumentumot ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság
megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, majd a megkeresést és az
adattovábbítást követően törli azokat.
A tiltakozáshoz való jog: írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha pl. a szerv adatszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná azokat
(természetesen ilyen adattovábbításokat a BM OKF GEK nem végez).
Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen az
adatkezelőnél jelezze ennek tényét. Az adatkezelő a belső adatvédelmi felelős bevonásával 15
napon belül megvizsgálja az ügyet, és értesíti a vizsgálat eredményéről és a tett
intézkedésekről.
Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy elsődlegesen
keresse meg a szervet az előbbi pontban megjelölt elérhetőségeken.

Amennyiben a fenti eljárások nem vezettek eredményre, az Infotv. 52.§ alapján a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 21.§ (4)
bekezdése, illetve a 22. § szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt
is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/index.html
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

