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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

 

Nyilvántartási szám 30508-13/41/2020. Anyvt. 

Az adatkezelés megnevezése Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 

Az adatkezelés célja -gépjármű vagyonvédelme, az állami vagyon védelme;  

-az üzemeltetési kiadások csökkentése az állami  

pénzügyi erőforrások hatékonyabb felhasználásának 

elősegítése (szervizköltség csökkentése, 

járműhasználat optimális időtartamának 

meghosszabbodása, KGFB költségek esetében 

előnyösebb pozíció elérése); 

-a vagyonkezelő érdekeinek védelme baleseti,  

biztosítási ügyekben a szolgálati használat esetében; 

-a szolgálatteljesítés, a gépjármű-használat 

biztonságának növelése; 

- adminisztrációs terhek csökkentése  

(járművezető/elektronikus menetlevél; 

- gépjárműszolgálat/üzemeltetési feladatok;  

indítószolgálat/adatrögzítés, információátadás;  

statisztikák, gazdasági számítás ok); 

- szolgálati feladatok végrehajtásának támogatása; 

- rendvédelmi szerv a hivatásos állomány tagjának  

szolgálatteljesítés ellenőrzése. 

Az adatkezelés jogalapja -GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, valamint a  

központi államigazgatási szervekről, valamint a  

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  

szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés C)  

pontja; 

-az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

69. § (1)-(2) bekezdés; 

-a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos  

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  

évi XLII. törvény 104. § alapján a belügyminiszter  

irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó  

szervek hivatásos állományú tagjai esetében a  

technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI.  

15.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésében  

meghatározott körben. 

Az adatok fajtája személyes adatok, gépjárműhasználathoz kapcsolódó 

adatok 

Az érintettek köre gépjárművet vezető állományi tagok 

Az adatok forrása JKR rendszer, menetlevél 

A továbbított adatok fajtája - 

A továbbított adatok címzettje - 

Az adattovábbítás jogalapja - 

Az egyes adatfajták törlési határideje A hivatásos állomány tagjának szolgálatteljesítés  

ellenőrzése céljából 30 nap; 

a további célok érdekében 1 év valamint a vonatkozó 

törvényekben foglalt megtartási idő. 



Az adatkezelő neve és címe (székhelye), adatvédelmi 

tisztviselő neve és elérhetősége 

B-A-Z Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

3525 Miskolc Fazekas utca 4. 

Dr.  Ferenczi  Attila Tel.:46/502-640, e-mail: 

miskolc.uk@bv.gov.hu 

Tényleges adatkezelés, illetve adatfeldolgozás helye - 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési biztonsági intézkedések 

általános leírása 

A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatában, a büntetés-

végrehajtási szervezet, a Belügyminisztérium és a 

NISZ Informatikai Biztonsági Szabályzatában, 

valamint a B-A-Z Megyei Bv. Intézet Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági és Informatikai Biztonsági 

Szabályzatában foglalt intézkedések. 

 


