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A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT 

ADATKEZELÉSEK FELSOROLÁSA 

 

 

1. Fogvatartotti nyilvántartás 

2. Az intézet területére történő be- és kiléptetés nyilvántartása 

3. Elektronikus megfigyelési eszközök felvételei  

4. Szakmai ellenőrzési rendszer adatainak kezelése 

5. A dinamikus biztonság kapcsán rendelkezésre álló információk, adatok kezelése 

6. A fogvatartotti kapcsolattartók nyilvántartása 

7. Kockázatelemzési és Kezelési Rendszer 

8. Panasz és Kártalanítási Tevékenységet Támogató Rendszer 

9. Pártfogói Tevékenységet Támogató Rendszer 

10. Reintegrációs őrizetbe helyezettek nyilvántartása 

11. A szexuális  bűnelkövetők  részére  felajánlott foglalkozás adatai 

12. Fogvatartotti számlaforgalmi és letéti nyilvántartás 

13. A fogvatartotti foglalkoztatással összefüggő adatok kezelése 

14. A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartása 

15. Személyügyi nyilvántartás 

16. Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése 

17. Kiértesítési nyilvántartás 

18. Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatok 

kezelése 

19. A személyi állományba történő felvétellel kapcsolatos adatok kezelése 

20. A foglalkoztatási jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatok 

kezelése 

21. A fogyaték-növedék nyilvántartás 

22. Szolgálati igazolványok nyilvántartása 

23. A pályázati felhívás nélkül jelentkezők adatainak kezelése 

24. Utánpótlási és vezetői adatbankhoz szükséges nyilvántartás 

25. A személyi állomány továbbképzésével és a vezetőképzési rendszerrel kapcsolatos 

adatok kezelése 

26. Teljesítményértékeléssel kapcsolatos nyilvántartás 

27. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek nyilvántartása 

28. Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vontak nyilvántartása 

29. A rendészeti alapvizsga és a rendészeti szakvizsga kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos adatok kezelése 

30. A rendfokozati vizsgával kapcsolatos adatok kezelése 
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31. Szolgálati panaszokkal kapcsolatos adatok kezelése 

32. Tanulmányi szerződéssel érintettek nyilvántartása 

33. A személyi állomány munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyaival kapcsolatos 

adatok kezelése 

34. Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 

nyilvántartása 

35. Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartás 

36. A szolgálati lakásokkal kapcsolatos adatok kezelése 

37. A munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos adatok kezelése 

38. Munkaidő-kedvezmények nyilvántartása 

39. A MH Egészségügyi Központ egészségügyi szolgáltatásainak hozzátartozói jogon 

történő igénybevétel kapcsolatos adatok kezelése 

40. A katonai ülnökök jelölésével kapcsolatos adatok kezelése 

41. A Becsületbírósággal kapcsolatos adatok kezelése 

42. Tartalékos nyilvántartás 

43. A kiküldetést teljesítésével összefüggő adatok kezelése 

44. A személyzeti üdültetéssel kapcsolatos adatok kezelése 

45. A személyzeti sport- és szabadidős rendezvények, kulturális programok, előadások, 

koncertek, egyéb rendezvények dokumentumaival kapcsolatos adatok kezelése 

46. A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, betegség véleményezése 

47. Az állandó belépési engedélyek nyilvántartása 

48. Fegyelmi eljárások, méltatlansági eljárások, parancsnoki nyomozások iratainak 

kezelése, nyilvántartása 

49. Adattovábbítási nyilvántartás 

50. Személyes adatokhoz való hozzáférési jog biztosítása/megtagadás nyilvántartása 

51. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

52. Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésével összefüggő iratok 

53. Bélyegzők nyilvántartása 

54. Negatív pecsétnyomók nyilvántartása 

55. Személyi biztonsági  tanúsítványok,  felhasználói engedélyek és titoktartási 

nyilatkozatok nyilvántartása 

56. A személyzeti kártérítési  felelősség  elbírálására  irányuló  eljárások adatainak 

kezelése 

57. A fogvatartotti kártérítési felelősség, illetve a kárigény-bejelentések elbírálása 

elbírálására irányuló fogvatartotti kártérítési eljárások adatainak kezelése 

58. Adományok nyilvántartása 

59. A polgári perek nyilvántartása 

60. A fizetési meghagyásos eljárásokkal kapcsolatos adatok kezelése 

61. Végrehajtási eljárási adatok kezelése 

62. Szerződéses partnerek, kapcsolattartók elérhetősége 

63. A sajtóreferensi tevékenységgel összefüggésben kezelt újságírói adatok nyilvántartása 

64. Sajtónyilatkozat tételére vonatkozó szándéknyilatkozatok 

65. Hozzájáruló nyilatkozat képmás készítéséhez 

66. Fogvatartottak egészségügyi adatainak nyilvántartása 
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67. Személyi állomány egészségügyi adatainak nyilvántartása 

68. Az informatikai rendszer felhasználóinak nyilvántartása 

69. Egységes Digitális Távközlő Rendszer adatainak kezelése 

70. Szolgálati járművek magáncélú igénybevétele 

71. Személyi állomány tagjának  járó  vagy  adható juttatások,  költségtérítések,  

kedvezmények  és támogatások 

72. A természetbeni ellátással és a hivatásos állomány egyéb, ruházati ellátással 

kapcsolatos adatok nyilvántartása 

73. A hivatásos személyi állományi tagok ruházati ellátással kapcsolatos nyilvántartása 

74. Cafeteria juttatások nyilvántartása 

75. Központosított Illetményszámfejtési Rendszer 

76. Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 

77. Szolgálati járművek Járműkövető Rendszerének adatkezelése 

78. Koronavírus-fertőzés gyanús esetek megállapításához szükséges adatok kezelése 

 

 

 


