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ÉRINTETTI TÁJÉKOZTATÓK JEGYZÉKE 

1. A büntetések és intézkedések végrehajtására vonatkozó adatok nyilvántartása  

2. A nem magyar állampolgárságú elítéltek magyarországi büntetés-végrehajtási intézetbe 

történő befogadására vonatkozó intézkedések  

3. A reintegrációs őrizet elrendelése feltételeinek megállapítása és a végrehajtásra vonatkozó 

adatok  

4. A reintegrációs őrizet végrehajtásához kapcsolódó feladatok megszervezése  

5. A sértett nyilvántartása  

6. A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos 

feladatok teljesítése  

7. A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása  

8. Arcképelemzés igénybevétele  

9. Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása és a társadalmi kötödés programba 

bevonás feltételeinek megvizsgálása, első bűntényes körletre behelyezés, átmeneti csoportba 

helyezés feltételeinek vizsgálata  

10. Fogvatartott lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének nyilvántartása  

11. Fogvatartott személyi azonosítója  

12. Fogvatartotti nyilvántartás vezetése  

13. Hivatalos minőségben kapcsolatot tartó személyek nyilvántartása  

14. Közérdekű munkára ítéltek adatainak nyilvántartása  

15. Közügyektől eltiltott személyek nyilvántartása  

16. Panasz- és kártalanítási eljárás  

17. Szabálysértési elzárás hatálya alatt állókra vonatkozó adatok nyilvántartása  

18. Tájékoztatás a bűnügyi felügyelet elrendeléséről  

19. Tolmácsolás, fordítás igénybevétele  

20. A büntetés-végrehajtási szerv és a személyi állomány kártérítési felelősségével 

kapcsolatos eljárás  

21. A fogászati ellátás és szemüveg- vagy kontaktlencse készítés költségeinek megtérítés 

22. A követelések (kártérítés) behajtása hatósági végrehajtás útján  
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23. A szerződések nyilvántartása  

24. A szolgálati mobiltelefon előfizetések nyilvántartása  

25. A választható béren kívüli juttatások elektronikus felületen történő rögzítése  

26. Adózással kapcsolatos kedvezmények érvényesítése nyilatkozattétel útján  

27. Az illetmény és egyéb juttatások számfejtése, az illetményt terhelő levonások és letiltások 

elszámolása  

28. Elszámolással kapcsolatos nyilvántartás: túlszolgálat, pótlékok, költségtérítések, 

kiküldetés  

29. Fogvatartotti mobiltelefon nyilvántartása  

30. Járműkövető rendszer  

31. Kedvezményes mobiltelefon előfizetők nyilvántartása  

32. Közbeszerzési eljárás dokumentációja  

33. Lakhatási támogatás  

34. Munkabaleset kivizsgálása, a munkabaleseti jegyzőkönyv felvétele  

35. Munkáltatói igazolás a jövedelemről és a bérjegyzék rendelkezésre bocsátása  

36. Munkáltatói kölcsön igénylésére irányuló kérelem, állami kezességvállalás igénybevétele 

37. Munkavédelmi oktatások  

38. Munkavédelmi vizsga 

39. Munkavégzéssel össze nem függő balesetek nyilvántartása  

40. Okmány-, érték- és tárgyletét kezelése  

41. Projekt tevékenységek  

42. Ruházati és egyéb ellátás 

43. Számlakibocsátás  

44. Szolgálati kötelmekkel összegfüggő baleset, betegség minősítése, egészségkárosodás 

megállapítása  

45. Tájékoztatás a fogvatartotti letiltások végrehajtását akadályozó tényezőről  

46. Utazási utalvány  

47. Ügyfél-átvilágítás (fogvatartottak)  

48. Belépési engedély kiadása, valamint be- és kiléptetés  

49. Biztonságtechnikai rendszer  
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50. Egyéni kockázatelemzés alapján alkalmazható biztonsági intézkedések: biztonsági 

elkülönítés, mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása, elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazása 

51. Elektronikus távfelügyelet a büntetés-végrehajtási intézeten kívül  

52. Elektronikus távfelügyelet a reintegrációs őrizet során  

53. Kiértesítési rendszer  

54. Fegyveres biztonsági őrség  

55. Hivatásos állományú tag szolgálatképes állapotának megállapítása  

56. Kulcsdobozok felvételére jogosultak névjegyzéke  

57. Lövészeti nyilvántartás  

58. Fizikai tér technikai eszköz alkalmazásával (kamerarendszer)  

59. Tájékoztatás a jelentésre kötelezett eseményekről  

60. Zárkakijelző rendszer  

61. A fegyelmi tanács döntését megalapozó fegyelmi eljárás iratai  

62. A személyi állomány fegyelmi és büntető ügyeinek nyilvántartása 

63. A büntetés-végrehajtási szervezetet elhagyó személyeket érintő adatkezelés  

64. A felhasználói engedéllyel rendelkezők névjegyzéke (minősített adat)  

65. A foglalkoztatási jogviszony létesítése  

66. A rendészeti továbbképzés (tanfolyamok, szaktanfolyam és továbbképzések)  

67. A Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerhez kapcsolódó 

jogosultságok engedélyezése  

68. Éves szabadság megállapítása  

69. Képzési rendszer  

70. Kifogástalan életvitel ellenőrzése  

71. Megbízhatósági vizsgálat  

72. Mentori tevékenység  

73. Napi létszámjelentés  

74. Nemzetbiztonsági ellenőrzés, felülvizsgálati eljárás  

75. Otthoni munkavégzés  

76. Örökbefogadással kapcsolatos munkáltatói intézkedések  

77. Összeférhetetlenségi nyilatkozattétel  
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78. Pecsétnyomó és bélyegző használatára jogosultak névjegyzéke  

79. Rendészeti alap- és szakvizsgák  

80. Rendfokozati vizsgák  

81. Személyi biztonsági tanúsítvány (minősített adat)  

82. Személyügyi alapnyilvántartás  

83. Szociális és kegyeleti gondoskodás 

84. Szolgálati igazolvány és jelvény 

85. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek megállapítása, a vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartása  

86. A fertőző betegségek jelentése 

87. A nemdohányzók védelmére irányuló intézkedések  

88. Elektronikus megfigyelési eszközrendszer (kamerarendszer) 

89. Felhasználói azonosítók  

90. A személyi állomány egészségügyi ellátásáról vezetett nyilvántartások: egészségügyi 

szabadság, betegszabadság  

91. Jelenléti ív 

92. Munkaköri leírás 

93. Szabadság nyilvántartás 

94. Szolgálati jegy szabadság igénybevételére 

95. Szolgálattervezés, szolgálatszervezés és a munkaidő-beosztás 

96. Túlszolgálat, illetve rendkívüli munkaidő elrendelése, nyilvántartása és elszámolása  

97. A koronavírus okozta COVID-19 betegséggel összefüggő adatkezelés 

98. Közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igények teljesítése  

99. Pszichológiai gondozási tevékenység 

100. A fogvatartotti pszichológiai vizsgálatok, pszichológusi javaslattétel, állapotellenőrzés és 

nyomon követés, valamint pszichológiai foglalkozások 


