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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 1. Értesítési Névjegyzék 

Az adatkezelés célja a személyi állomány értesítésével összefüggő 

feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása 

Az adatkezelés jogalapja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 

a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (1) bekezdés, 23. 

§ (1) bekezdés; 

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által 

irányított szervek készenlétbe helyezésének, 

különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének 

és ellenőrzésének rendjéről szóló 3/2016. (II. 25.) BM 

utasítás 42. §; 

Az adatok fajtája név, beosztás, vezetékes és mobil telefonszám, telefax, 

e-mail, értesítési/tartózkodási cím;  

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által 

irányított szervek értesítési rendjéről szóló 2/2016. (II. 

25.) BM utasítás 2. melléklet; 

Az érintettek köre a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya 

Az adatok forrása a személyi állományú tag nyilatkozata 

szolgálatteljesítési, munkaidőn túli kötelezettség 

tudomásul vételéről, a személyi adatok 

nyilvántartásához, kezeléséhez való hozzájárulásról; 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns  

Az egyes adatfajták törlési határideje a szolgálati jogviszony, illetve munkaviszony 

megszűnését követően azonnal 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu;  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az Értesítési Kártyák tárolási helye a baracskai és a 

székesfehérvári objektumokban a biztonsági osztály. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 2. Tájékoztatás a jelentésre kötelezett 

eseményekről 

Az adatkezelés célja az ügyelet tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 4. § (3) bekezdés f) pont; 

a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 

1324/2011.(IX.22.) Kormány határozata 5. pont; 

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása 

alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által 

teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, 

valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 

33/2011. (XII. 2.) BM utasítás 4. pont; 

a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti 

tevékenységéről és a jelentések rendjéről szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 4/2018. 

(XII. 7.) BVOP utasítása 3. pont; 

Az adatok fajtája személyi állomány esetében: név, rendfokozat, 

szolgálati beosztás;  

fogvatartott esetében: név, születési hely, idő, anyja 

neve, nyilvántartási szám, bűncselekménye, visszaesés 

foka, végrehajtási fokozat, ítélet, biztonsági kockázati 

besorolás, befogadás ideje, helye (aktuális fogva 

tartásának, első, illetve az utolsó),  szabadulásának 

várható időpontja (kedvezménnyel, illetve kitöltve), 

foglalkoztatásra vonatkozó adatok, elhelyezési 

körülmények (rezsim, zárka száma, elhelyezett 

fogvatartottak létszáma, stb.), többletinformáció; 

bv. szerv állományán kívüli személy esetében: név, 

milyen minőségben érintett (hivatalos, vagy szolgálati 

ügyben, fogvatartott hozzátartozója, különböző 

kivitelező munkát végző, szállító, stb.); 

Az érintettek köre a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya, a bv. intézetben 

fogvatartottak; 

Az adatok forrása a személyi állományú tag nyilatkozata 

szolgálatteljesítési, munkaidőn túli kötelezettség 

tudomásul vételéről, a személyi adatok 

nyilvántartásához, kezeléséhez való hozzájárulásról; 

A továbbított adatok fajtája személyi állomány esetében: név, rendfokozat, 

szolgálati beosztás;  

fogvatartott esetében: név, születési hely, idő, anyja 

neve, nyilvántartási szám, bűncselekménye, visszaesés 

foka, végrehajtási fokozat, ítélet, biztonsági kockázati 

besorolás, befogadás ideje, helye (aktuális fogva 

tartásának, első, illetve az utolsó),  szabadulásának 

várható időpontja (kedvezménnyel, illetve kitöltve), 
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foglalkoztatásra vonatkozó adatok, elhelyezési 

körülmények (rezsim, zárka száma, elhelyezett 

fogvatartottak létszáma, stb.), többletinformáció; 

bv. szerv állományán kívüli személy esetében: név, 

milyen minőségben érintett (hivatalos, vagy szolgálati 

ügyben, fogvatartott hozzátartozója, különböző 

kivitelező munkát végző, szállító, stb.); 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 4. § (3) bekezdés f) pont; 

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása 

alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által 

teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, 

valamint a Kormányügyelet működéséről szóló 

33/2011. (XII. 2.) BM utasítás 4. pont; 

a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti 

tevékenységéről és a jelentések rendjéről szóló 

4/2018. (XII.7.) BVOP utasítás 3. pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje nem selejtezhető 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu;  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály, Büntetés-végrehajtási osztály, fegyelmi és 

nyomozó tiszt; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A jelentési anyag tárolási helye a baracskai és a 

székesfehérvári objektumokban a biztonsági osztály, a 

martonvásári objektumban pedig a biztonsági és 

fogvatartási osztály. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 3. Szolgálattervezés, szolgálatszervezés és a 

munkaidő-beosztás 

Az adatkezelés célja a szolgálatszervezés biztosítása, a teljesítendő és 

teljesített szolgálatról, illetve munkaidőről 

nyilvántartás vezetése 

Az adatkezelés jogalapja általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) 

pont; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. a)-b) 

pontok, 289/J. – 289/M. §; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 71. § (2) bekezdés;  

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

10. § és 96-97. §; 

Az adatok fajtája név, TAJ szám, adóazonosító jel, szolgálatteljesítésre 

vonatkozó adatok, teljesítendő és teljesített munkaidő, 

távollétek jogcíme; 

Az érintettek köre a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya 

Az adatok forrása Robotzsaru Szolgálatvezénylés, SZENYOR for 

Windows; 

A továbbított adatok fajtája személyes adatok, szolgálatteljesítésre vonatkozó 

adatok, teljesítendő és teljesített munkaidő, távollétek 

jogcíme; 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. a)-b) 

pontok, 289/J. – 289/M. §; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 71. § (2) bekezdés;  

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

96-97. §; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 
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Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Szervezeti egységek (osztályok); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A szervezeti egységeknél hozzáférési jogosultsággal 

rendelkező személyek önállóan rögzítik a szolgálati 

napokat a Robotzsaru Szolgálatvezénylés rendszerben. 

A tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 

elkészített szolgálattervezet manuálisan aláírva 

lefűzésre kerül. Az adott havi szolgálatzárást követően 

szolgálati összesítőn a számfejtendő járandóságok és a 

távolmaradás jelentés e-mailen továbbításra kerül a 

Gazdasági osztály részére. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 4. Lövészeti nyilvántartás 

Az adatkezelés célja hivatásos állománytagok lő készségének fejlesztése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 22. § (1)-(3) bekezdés; 

a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

61/2017. (IX.20.) OP szakutasítása a büntetés-

végrehajtás hivatásos állománya lőkiképzésének 

végrehajtására 13. pont b) alpont; 

Az adatok fajtája név, anyja neve 

Az érintettek köre a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet hivatásos állományú tagjai 

Az adatok forrása a hivatásos állományú tagok nyilatkozatai 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 5. Személyügyi alapnyilvántartás 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggő 

munkáltatói intézkedések és jognyilatkozatok 

előkészítése és meghozatala,  

a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggő 

jogok gyakorolása és kötelezettségek teljesítése, 

a közeli hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, 

szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának 

és folyósításának biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 272. § (1)-(2) bekezdés, 289/W. §;  

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

10. §, 44/A. §; 

Az adatok fajtája személyhez köthető adatok; házastárs, élettárs és 

eltartott gyermekek adatai; személyes adatok;  

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 1. melléklet; 

Az érintettek köre a személyi állomány és a közeli hozzátartozói 

(házastárs, élettárs és eltartott gyermekek) 

Az adatok forrása okiratok, jognyilatkozatok, munkáltatói intézkedések, 

NexON HR, SZENYOR for Windows személyügyi 

program 

A továbbított adatok fajtája személyhez köthető adatok; házastárs, élettárs és 

eltartott gyermekek adatai; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 1. melléklet; 

név, szolgálati idő; 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatal; 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 274. § (2) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

11. § (2) bekezdés; 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (5) bekezdés;  

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
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szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnését követő 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

Szociális Osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatkezelés a NexON HR és a SZENYOR for 

Windows személyügyi programok alkalmazásával 

történik. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 6. Munkaköri leírás 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggően a 

munkaköri feladatok meghatározása, illetve rögzítése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 101. § (1) bekezdés a) pont, 287/P. 

§ (4) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

46. § (1) bekezdés d) pont; 

Az adatok fajtája név, születési idő, hely, anyja neve; 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása személyi alapnyilvántartás adatai, Robotzsaru NEO; 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az aláírt munkaköri leírás 3 példánya a 

munkavállalónak történő kézbesítése mellett az 

irattárba és a személyügyi és szociális osztályon a 

személyi anyaggyűjtőbe kerül elhelyezésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 7. Összeférhetetlenségi nyilatkozattétel 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggően a 

beosztás betöltéséhez kapcsolódó összeférhetetlenségi 

feltételek teljesülésének megállapítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 272. § (4) bekezdés a)-b) pont; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

10. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, beosztás 

Az érintettek köre a rendvédelmi szerv munkavállalója: a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 

törvény 287/C. § (5) bekezdés; 

rendvédelmi igazgatási alkalmazott: a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 

törvény 288/O. §; 

hivatásos állományú tag: a rendvédelmi feladatokat 

ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 108-110. 

§; 

Az adatok forrása személyi alapnyilvántartás adatai, jognyilatkozat 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 75 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

Szociális Osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az összeférhetetlenségi nyilatkozat a személyi 

anyaggyűjtőbe kerül elhelyezésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 8. Éves szabadság megállapítása 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggő 

jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek 

teljesíthetőségének biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 142. § (1) bekezdés, 289/O. § (1) 

bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

46. § (1) bekezdés e) pont; 

Az adatok fajtája név, születési idő, anyja neve, szolgálati beosztás, 

szolgálati, illetve munkaviszonyra vonatkozó 

szabadságolási adatok (napok), éves szabadságkeret 

(napok) és áthozat (napok) 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása szabadságolási adatok nyilvántartása 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Robotzsaru Szolgálatvezénylés programba kerül 

nyilvántartásba, a megállapított szabadságról szóló 

tájékoztató egy példánya az érintett részére 

kézbesítésre kerül. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 9. Szabadság nyilvántartás 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggő 

jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek 

teljesíthetőségének biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. c) pont; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 78. § (2) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

46. § (1) bekezdés e) pont; 

Az adatok fajtája születési név, születési idő, hely, anyja neve, 

foglalkoztatási adatok 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása manuálisan vezetett szabadság nyilvántartó lapok, 

Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (Magyar 

Államkincstár) 

A továbbított adatok fajtája születési név, születési időpont, hely, anyja neve, 

foglalkoztatási adatok 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 

Magyar Államkincstár (Központosított 

Illetményszámfejtő Rendszer) 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. c) pont; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 78. § (2) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

46. § (1) bekezdés e) pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnését követő 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (Magyar 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Államkincstár) 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Robotzsaru Szolgálatvezénylés programba kerül 

nyilvántartásba. A távollétek (szabadság, 

betegszabadság, kegyeleti szabadság, szülési 

szabadság) a Magyar Államkincstár által működtetett 

Központosított Illetményszámfejtő Rendszerbe 

kerülnek rögzítésre, a hozzáférési jogosultsággal 

rendelkező személyek által.  
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 10. Jelenléti ív 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggő 

jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek 

teljesíthetőségének biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 134. §, 289/J. – 289/M. §; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

88. §; 

Az adatok fajtája név, TAJ szám, adóazonosító jel, hadrendi szám, 

munkavégzés időtartamával kapcsolatos adatok 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása SZENYOR for Windows személyügyi program 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Szervezeti egységek (osztályok); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A szervezeti egységeknél hozzáférési jogosultsággal 

rendelkező személyek önállóan rögzítik a szolgálati 

napokat a Robotzsaru Szolgálatvezénylés rendszerben. 

A tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 

elkészített szolgálattervezet manuálisan aláírva 

lefűzésre kerül. Az adott havi szolgálatzárást követően 

szolgálati összesítőn a számfejtendő járandóságok és a 

távolmaradás jelentés e-mailen továbbításra kerül a 

Gazdasági osztály részére. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 11. Napi létszámjelentés 

Az adatkezelés célja a napi szolgálatot teljesítő személyi állomány 

létszámának meghatározása, valamint a naprakész 

berendelhető személyi állományi létszámadatot 

tartalmazó nyilvántartás vezetése (harcérték 

megállapítása) 

Az adatkezelés jogalapja általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés; 

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 

a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (1) bekezdés, 23. 

§ (1) bekezdés; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 134. §, 20. § (1) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

92. § (2); 

a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó 

és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és 

kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, a 

kapcsolódó  adatvédelem előírásairól szóló 1-

1/1/2013. (I.9.) OP intézkedés 2. függelék; 

a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet parancsnokának 6/2016. számú intézkedése a 

személyi állomány létszámának megállapítása, napi 

létszámjelentés elkészítésének szabályai a Közép-

dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben 

1. pont; 

Az adatok fajtája név, rendfokozat, beosztás, napi jelenlét, illetve 

távollét 

Az érintettek köre a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya 

Az adatok forrása jelenléti ív, távollét okmánya 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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adatfeldolgozás helye osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A napi létszámjelentésen alapuló harcérték 

megállapítás a biztonsági osztályokon kiértesítési 

kartonok formájában manuálisan kerül 

nyilvántartásba. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 12. Pecsétnyomó és bélyegző használatára 

jogosultak névjegyzéke 

Az adatkezelés célja a munkaköri feladatok teljesítéséhez szükséges 

alapvető munkafeltételek biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § 

(2) bekezdés a) pont; 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

Kormányrendelet 54. §; 

a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes 

Iratkezelési Szabályzatról szóló 6/2018. (XII.21.) 

BVOP utasítás 239. pont; 

Az adatok fajtája név, rendfokozat, pecsétnyomó száma 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása pecsétnyomó átvételi elismervénye 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Ügykezelők; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.;  

Ügykezelő; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A nyilvántartás naprakész vezetését az ügykezelők 

végzik. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 13. Kulcsdobozok használatára jogosultak 

névjegyzéke 

Az adatkezelés célja a munkaköri feladatok teljesítéséhez szükséges 

alapvető munkafeltételek biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § 

(2) bekezdés a) pont; 

a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes 

Iratkezelési Szabályzatról szóló 6/2018. (XII.21.) 

BVOP utasítás 48. pont; 

Az adatok fajtája név, rendfokozat, pecsétnyomó száma 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása kulcsdoboz kiadás elismervénye 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu;  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Ügykezelők; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.;  

Biztonsági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A nyilvántartás naprakész vezetését a baracskai 

objektumban az ügykezelők, míg a székesfehérvári 

objektumban a biztonsági osztály végzik. 

 

 

 

  

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu


23 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 14. Személyi biztonsági tanúsítvány (minősített 

adat) 

Az adatkezelés célja meghatározott minősítési szintű adat felhasználására 

jogosító felhasználói engedély kiadása 

Az adatkezelés jogalapja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 10. § (2) bekezdés 

Az adatok fajtája a minősített adat kezeléséhez rendelt személy 

személyes adatai 

Az érintettek köre a minősített adat kezelésére jogosult és köteles 

személyi állomány 

Az adatok forrása nemzetbiztonsági ellenőrzésről kiállított 

szakvélemény, személyi nyilvántartás adatai 

A továbbított adatok fajtája az érintett személy természetes személyazonosító 

adatai, állampolgársága, úti okmányának 

okmányazonosítója, a minősített adat felhasználásához 

kötődő munkahelye, beosztása és feladatköre, 

nemzetbiztonsági ellenőrzése során kitöltött biztonsági 

kérdőívben és a biztonsági szakvéleményben foglalt 

adatai 

A továbbított adatok címzettje Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

Az adattovábbítás jogalapja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 22. § (1) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje a nemzetbiztonsági ellenőrzésről készült 

kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállításától 

számított 5 évig érvényes; 

a személyi biztonsági tanúsítvány érvényességi 

idejének lejártát (egy év) vagy visszavonását követően 

a minősített adattal visszaélés bűncselekményére a 

büntető törvénykönyvben meghatározott büntetési 

tétel felső határának megfelelő ideig; 

amennyiben az érintett személy részére személyi 

biztonsági tanúsítvány kiadására nem kerül sor, a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet a személyes adatait az 

eljárás befejezését követően köteles törölni; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

A tanúsítvány kiadásához szükséges az érintett 

nemzetbiztonsági ellenőrzése lefolytatása, amelyhez 
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műszaki és szervezési intézkedések általános leírása kapcsolódóan az érintett személyes adatait a  

Személyügyi és szociális osztály kezeli. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 15. A felhasználói engedéllyel rendelkezők 

névjegyzéke (minősített adat) 

Az adatkezelés célja a minősített adat védelme 

Az adatkezelés jogalapja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 10. § (2) bekezdés, 18. §; 

Az adatok fajtája a minősített adat kezeléséhez rendelt személyes adatok 

Az érintettek köre a minősített adat kezelésére jogosult és köteles 

személyi állomány 

Az adatok forrása nemzetbiztonsági ellenőrzésről kiállított 

szakvélemény, személyi nyilvántartás adatai 

A továbbított adatok fajtája a minősített adat kezeléséhez rendelt személyes adatok 

A továbbított adatok címzettje Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

Az adattovábbítás jogalapja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 22. § (1) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 1 év  

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Titkos 

ügykezelő, Biztonsági vezető, Parancsnoki titkárság; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az érintett személyi biztonsági tanúsítványa 

birtokában a Közép-dunántúli Országos Büntetés-

végrehajtási Intézet parancsnoka adja ki a felhasználói 

engedélyt. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 16. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek 

megállapítása, a vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és 

elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet 

tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése 

Az adatkezelés jogalapja egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § 

Az adatok fajtája a kötelezett neve, születési ideje és helye, anyja neve, 

lakcíme;  

a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozó neve, 

születési ideje és helye, anyja neve; 

Az érintettek köre a kötelezett, a kötelezettel egy háztartásban élő 

hozzátartozó; 

Az adatok forrása vagyonnyilatkozat-tétel formanyomtatványa 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje a nyilatkozattétel évente, kétévente, illetve ötévente 

esedékes. 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A vagyonnyilatkozatok megőrzéséért a Közép-

dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

Személyügyi és szociális osztálya kijelölt munkatársa 

felelős. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 17. Kifogástalan életvitel ellenőrzése 

Az adatkezelés célja szolgálati viszony létesítés feltételeinek történő 

megfelelés, illetve a szolgálati viszony fenntartására 

irányuló vizsgálat elvégzése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 42. § (1) bekezdés, 287/M. § (1) 

bekezdés; 

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi 

igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 

szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 3. § 

(3) bekezdésben a kifogástalan életvitel ellenőrzése 

alá eső munkakörök; 

Az adatok fajtája a jelentkező, illetve hivatásos állományú tag és 

rendvédelmi alkalmazott esetében családi neve, 

utóneve, előző neve (születési név), születési helye és 

ideje, anyja születési neve, állandó lakhelye, 

tartózkodási helye, lakás-telefonszáma, munkahelyi 

telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail címe; 

a jelentkezővel, illetve hivatásos állományú taggal és 

rendvédelmi alkalmazottal közös háztartásban élő 

hozzátartozók neve, kapcsolat jellege (rokonsági fok), 

együttélés kezdete; 

Az érintettek köre a jogviszony létesítését megelőzően hivatásos 

állományú tag és rendvédelmi alkalmazott 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája a jelentkező, illetve hivatásos állományú tag és 

rendvédelmi alkalmazott esetében családi neve, 

utóneve, előző neve (születési név), születési helye és 

ideje, anyja születési neve, állandó lakhelye, 

tartózkodási helye, lakás-telefonszáma, munkahelyi 

telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail címe; 

a jelentkezővel, illetve hivatásos állományú taggal és 

rendvédelmi alkalmazottal közös háztartásban élő 

hozzátartozók neve, kapcsolat jellege (rokonsági fok), 

együttélés kezdete; 

A továbbított adatok címzettje Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 42. § (1) bekezdés, 287/M. § (1) 

bekezdés; 

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel 

ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
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szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII.22.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés a) pont 

és (2) bekezdés, 9/A. § (1)-(2) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A kifogástalan életvitel ellenőrzése a Nemzeti 

Védelmi Szolgálat feladata. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 18. Megbízhatósági vizsgálat 

Az adatkezelés célja szolgálatellátás törvényességének megállapítása 

megbízhatósági vizsgálat elvégzésével 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 33. § (1) bekezdés f) pont, 287/C. § 

(9) bekezdés; 

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel 

ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 

szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII.22.) Kormányrendelet 10. §; 

Az adatok fajtája név, személyazonosító adatok, szervezeti egységének 

megnevezése, szolgálati beosztása, illetve munkaköre; 

Az érintettek köre hivatásos állományú tag, rendvédelmi alkalmazott, 

munkavállaló 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája név, személyazonosító adatok, szervezeti egységének 

megnevezése, szolgálati beosztása, illetve munkaköre; 

A továbbított adatok címzettje Nemzeti Védelmi Szolgálat 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 33. § (1) bekezdés f) pont, 287/C. § 

(9) bekezdés; 

a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 

feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel 

ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 

szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. 

(XII.22.) Kormányrendelet 10. §; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Parancsnok 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A megbízhatósági vizsgálat elvégzése a Nemzeti 

Védelmi Szolgálat feladata. 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu


30 
 

  



31 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 19. Munkaviszony létesítés 

Az adatkezelés célja munkaviszony létesítés feltételeinek történő 

megfelelés vizsgálata 

Az adatkezelés jogalapja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

11. § (1) bekezdés; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 287/C. § (2) bekezdés 

Az adatok fajtája családi név, utónév, anyja születési neve, állandó 

lakhelye, bűnügyi előéletre vonatkozó adatok 

Az érintettek köre jelentkező munkavállaló 

Az adatok forrása személyi okmányok, erkölcsi bizonyítvány 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 75 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az álláskeresők a személyes adatokat is tartalmazó 

önéletrajzaikat önkéntesen beküldhetik, amellyel a 

megfelelő végzettségű jelentkezők felvételi eljárása 

indulhat. Ebben az esetben az osztály alkalmazottai 

kezelhetik a személyes adatokat. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 20. Ruházati ellátmány 

Az adatkezelés célja a ruházati ellátmány pénzbeli térítése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 63. § (3) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 

ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a 

különleges foglalkoztatási állomány ruházati, 

fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai 

felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 

16.§ (4) bekezdés, 40. § (3) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, adóazonosító jel 

Az érintettek köre hivatásos állományú tagok 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája név, adóazonosító jel 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 63. § (3) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 

ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a 

különleges foglalkoztatási állomány ruházati, 

fegyverzeti, kényszerítő eszköz- és világítástechnikai 

felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 

16.§ (4) bekezdés, 40. § (3) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A ruházati ellátmány pénzbeli térítésére vonatkozó 

igény a BV ORG/KDBV szerveren keresztül kerül 

továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 21. Nemzetbiztonsági ellenőrzés, felülvizsgálati 

eljárás 

Az adatkezelés célja a büntetés-végrehajtási intézet foglalkoztatásában levő 

nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel 

kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat 

megállapítása az állami élet és a nemzetgazdaság 

jogszerű működéséhez szükséges, valamint - 

amennyiben indokolt - a nemzetközi 

kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági 

feltételekkel összefüggésben 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 33. § (2) bekezdés, 287/N. (1) 

bekezdés; 

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 72/B. § (1) bekezdés, 74. § i) pont ii), 

in) és io) alpont; 

Az adatok fajtája a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 2. melléklet; 

Az érintettek köre nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakört, 

beosztást betöltő személyek 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 2. melléklet 

A továbbított adatok címzettje Alkotmányvédelmi Hivatal 

Az adattovábbítás jogalapja a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 5. § f) pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az intézetparancsnok kezdeményezi a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés, illetve a felülvizsgálati 

eljárás lefolytatását. 

 

  

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu


34 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 22. A kapcsolattartók nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartó személyazonosságának megállapítása, 

valamint a fogvatartott más személyekkel fenntartott 

kapcsolattartási jogának biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28/A. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a kapcsolattartó családi és utóneve, lakcíme, 

telefonszáma, kapcsolattartói minősége, születési 

helye és ideje; 

Az érintettek köre kapcsolattartó személyek 

Az adatok forrása kapcsolattartói nyilatkozatok 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje a fogvatartott szabadulásának időpontja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartásba 

kerülnek rögzítésre a kapcsolattartásra jogosultak 

személyes adatai. A büntetés-végrehajtási szervezetről 

szóló 1995. évi CVII. törvény 32. § (2) bekezdés 

alapján a fogvatartott szabadulásakor a kapcsolattartó 

adatai a kapcsolattartók nyilvántartásából törlésre 

kerülnek. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 23. Hivatalos minőségben kapcsolatot tartó 

személyek nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartó személyazonosságának megállapítása, 

valamint a fogvatartott más személyekkel fenntartott 

kapcsolattartási jogának biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28/A. § (2) bekezdés; 

Az adatok fajtája a kapcsolattartó családi és utóneve, születési helye és 

ideje vagy hivatása gyakorlására való jogosultságot 

igazoló igazolványa vagy szolgálati igazolványa 

száma, lakcíme vagy ügyvédi iroda székhelye, 

telefonszáma, kapcsolattartói minősége, és a hivatalos 

kapcsolatot igazoló okmány megnevezése és száma; 

Az érintettek köre hivatalos minőségben kapcsolatot tartó személyek 

Az adatok forrása kapcsolattartói nyilatkozatok, ügyvédi 

meghatalmazás, a bírósági kirendelő határozat; 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje a fogvatartott szabadulásának időpontja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály Bűnügyi nyilvántartó csoport; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartásba 

kerülnek rögzítésre a kapcsolattartásra jogosultak 

személyes adatai. A büntetés-végrehajtási szervezetről 

szóló 1995. évi CVII. törvény 32. § (2) bekezdés 

alapján a fogvatartott szabadulásakor a kapcsolattartó 

adatai a kapcsolattartók nyilvántartásából törlésre 

kerülnek. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 24. A személyi állomány fegyelmi és büntető 

ügyeinek nyilvántartása 

Az adatkezelés célja személyes és bűnügyi adatok, fegyelmi ügy adatainak 

elektronikus és manuális kezelése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 181. §; 

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 97. § 

(1) bekezdés; 

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben 

lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló 5/2019. (III. 

11.) BM rendelet 2. § (4) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek parancsnoki nyomozásának 

különös szabályairól szóló 11/2018. (V. 30.) BM 

rendelet 2. § 2. pont; 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres 

szervek hivatásos állományú tagjainak Fegyelmi 

Szabályzatáról szóló 11/2006. (III.14.) BM rendelet 

48. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája személyes adatok, bűnügyi, fegyelmi ügy adatai 

Az érintettek köre A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet hivatásos állományú tagjai, illetve rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottai 

Az adatok forrása jogszabályban meghatározott 

A továbbított adatok fajtája személyes adatok, bűnügyi adatok, fegyelmi ügy 

adatai 

A továbbított adatok címzettje Központi Nyomozó Főügyészség Regionális 

Osztályai, Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa, 

Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa, Büntetés-

végrehajtási Országos Parancsnoksága, Fejér Megyei 

Főügyészség, Székesfehérvári Járási és Nyomozó 

Ügyészség, egyéb rendvédelmi szervek, jogi valamint 

szakszervezeti képviselet 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 264. § 

(7) bekezdés;  

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben 

lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló 5/2019. (III. 

11.) BM rendelet 2. § (4) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres 

szervek hivatásos állományú tagjainak Fegyelmi 

Szabályzatáról szóló 11/2006. (III.14.) BM rendelet 

48. § (2)-(2a) bekezdés; 
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Az egyes adatfajták törlési határideje a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 289/T. § (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetésnél illetményének a 

Hszt. 289/A. § (2) bekezdése szerinti következő 

felülvizsgálatát követően; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 289/T. § (2) bekezdés c) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetésnél a fegyelmi 

büntetés végrehajtásától számított két eltelte után; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 289/T. § (2) bekezdés d) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetésnél a fegyelmi 

büntetés végrehajtásától számított három év eltelte 

után 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Fegyelmi és 

nyomozó tiszt 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága 

részére történő iratok a BvOrg/KDBV/Fegyelmi-

Bunteto zárolt mappa használatával kerülnek 

továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 25. Lakhatási támogatás 

Az adatkezelés célja a munkáltató által biztosítható lakhatási támogatás 

igénylése, elszámolása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 171. § (1) bekezdés; 

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak 

nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek 

használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj 

hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) 

BM rendelet 13. § (4) bekezdés; 

A lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, 

lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj 

hozzájárulás szabályairól szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 5/2019. (V. 31.) BVOP 

utasítása 10. pont; 

Az adatok fajtája az igénylő neve, születési helye és ideje, 

adóazonosító jele, lakcíme, tartózkodási címe; 

az igénylővel együtt lakó személyek neve, születési 

éve, rokoni kapcsolata; 

a bérbeadó neve, lakcíme, adószáma, 

őstermelői/vállalkozói igazolvány száma; 

Az érintettek köre a lakhatási támogatást igénylő 

Az adatok forrása kérelem, nyilatkozat, lakásbérleti szerződés, 

lakcímkártya, pénzügyi számlamásolatok; 

A továbbított adatok fajtája az igénylő neve, adóazonosító jele 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 171. § (1) bekezdés; 

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak 

nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek 

használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj 

hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) 

BM rendelet 13. § (4) bekezdés; 

A lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, 

lakóegységek használatáról, a bérleti, albérleti díj 

hozzájárulás szabályairól szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 5/2019. (V. 31.) BVOP 

utasítása 12. pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje a támogatás megszűnését követő 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
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adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály, Gazdasági osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A kérelmi dokumentum (a nyilatkozat, a lakásbérleti 

szerződés és a lakcímkártya másolata) a személyügyi 

és szociális osztályon, míg a pénzügyi számlamásolat 

a gazdasági osztályon kerül tárolásra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 26. A választható béren kívüli juttatások 

elektronikus felületen történő rögzítése 

Az adatkezelés célja A személyi állomány válaszható béren kívüli 

juttatásának elektronikus felületen történő 

nyilvántartása, megrendelések elvégzése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 178. § (2) bekezdés, 367. § (13) 

bekezdés; 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 71. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, szerv megnevezése, a jogviszony kezdeti 

időpontja, jogosult napok száma, jogcím szerint 

igényelt összege 

Az érintettek köre A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya 

Az adatok forrása munkavállalói nyilatkozatok, Személyügyi és szociális 

osztály adatszolgáltatása 

A továbbított adatok fajtája név, szerv megnevezése, a jogviszony kezdeti 

időpontja, jogosult napok száma, jogcím szerint 

igényelt összege 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 178. § (2) bekezdés, 367. § (13) 

bekezdés; 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 71. § (1) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Gazdasági 

osztály;  

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Gazdasági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

Az ügykezelés a http://cafeteria.bv.hu felületen, névre 

szólóan történik. 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
http://cafeteria.bv.hu/
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műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

  



42 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 27. Az illetmény és egyéb juttatások számfejtése, az 

illetményt terhelő levonások és letiltások 

elszámolása 

Az adatkezelés célja a számfejtendő járandóságokról nyilvántartások 

vezetése, azok továbbítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 

viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 

szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 5. § 

(3) bekezdés; 

a munkaerővel és személyi juttatással történő 

gazdálkodásról, valamint a személyi juttatások 

kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

45/2017. (IV.7.) OP szakutasítása 37-38. pont; 

Az adatok fajtája név, adóazonosító jel, bankszámlaszám, TAJ szám;  

a gyermek családi és utóneve, TAJ száma, születési 

ideje (Országos Egészségbiztosítási Pénztár); 

Az érintettek köre A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya 

Az adatok forrása A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet szervezeti egységei 

A továbbított adatok fajtája név, adóazonosító jel, bankszámlaszám, TAJ szám;  

a gyermek családi és utóneve, TAJ száma, születési 

ideje (Országos Egészségbiztosítási Pénztár); 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága; 

Magyar Államkincstár;  

Országos Egészségbiztosítási Pénztár; 

Az adattovábbítás jogalapja a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 

viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 

szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 

a munkaerővel és személyi juttatással történő 

gazdálkodásról, valamint a személyi juttatások 

kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

45/2017. (IV.7.) OP szakutasítása 37-38. pont; 
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Az egyes adatfajták törlési határideje a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes 

Iratkezelési Szabályzatról szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 6/2018. (XII.21.) BVOP 

utasítása 1. melléklet szerint 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága 

részére történő iratok a BvOrg/KDBV/Illetmeny zárolt 

mappa használatával kerülnek továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 28. Tájékoztatás a fogvatartotti letiltások 

végrehajtását akadályozó tényezőről 

Az adatkezelés célja Tájékoztatás a levonás eszközölését akadályozó 

tényezőről 

Az adatkezelés jogalapja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

47. § (3) bekezdés és 73. §, 225. § (2) bekezdés; 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 162. §; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 134. § 

(4) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, lakcím, foglalkoztatási adatok 

Az érintettek köre adós fogvatartott 

Az adatok forrása BV Foglalkoztatás modul – Közép-dunántúli 

Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

A továbbított adatok fajtája név, lakcím, foglalkoztatási adatok 

A továbbított adatok címzettje Nemzeti Adó- és Vámhivatal, bíróságok 

Az adattovábbítás jogalapja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

47. § (3) bekezdés és 73. §, 225. § (2) bekezdés; 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 162. §; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 134. § 

(4) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 10 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági  

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 29. Szolgálati lakást bérlők nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a lakásbérleti szerződés megkötéséhez szükséges 

adatokkal való rendelkezés, a bérleti szerződésben 

foglaltak teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 171. § (1) bekezdés a) pont; 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 6. § (5) bekezdés; 

Az adatok fajtája a bérlő neve, születési helye és ideje, anyja neve, 

adóazonosító jele, személyazonosító igazolvány 

száma, telefonszáma, e-mail címe; 

Az érintettek köre szolgálati lakást bérlők 

Az adatok forrása személyi okmányok, lakásbérleti szerződés 

A továbbított adatok fajtája a bérlő neve, születési helye és ideje, anyja neve, 

adóazonosító jele, személyazonosító igazolvány 

száma, telefonszáma, e-mail címe; 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 5. § (3) bekezdés; 

a büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és 

adatszolgáltatási rendjéről szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 16/2019. (XI. 14.) BVOP 

utasítása 51. pont Jelentés a lakásigénylésekről 

Az egyes adatfajták törlési határideje 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági  

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A szerződés 4 papír alapú példányban készült, míg a 

beszkennelt példány a RZS Neo rendszerben kerül 

elhelyezésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 30. Az agárdi pihenőházat igénybevevők 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja idegenforgalmi adó beszedése, bevallása, valamint az 

adó befizetése a helyi önkormányzati adóhatósághoz 

Az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. 

melléklet II. fejezet A) 3. pont; 

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 

20.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, születési idő, lakcím, igénybevétel időszaka, 

vendégéjszakák száma 

Az érintettek köre Fizetővendéglátó vendégkönyvbe bejegyzett 

igénybevevők 

Az adatok forrása vendégek által kitöltött igénybevételi lap 

A továbbított adatok fajtája fogadott vendégek száma, a szálláshelyen eltöltött 

éjszakák száma 

A továbbított adatok címzettje Gárdony Város Önkormányzata 

Az adattovábbítás jogalapja a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 

20.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 10 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.;  

Gazdasági osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Fizetővendéglátó vendégkönyv és a bevallások zárt 

helyen történő tárolással a személyes adatok kezelése 

biztosított. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 31. Közérdekű munkára ítéltek adatainak 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a végrehajtás során törvénybe meghatározott feladatok 

teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28. § (1) bekezdés; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(1) bekezdés, (2) bekezdés g) pont; 

Az adatok fajtája a közérdekű munkára ítélt fogvatartott neve, születési 

helye és ideje, anyja neve, TAJ száma, fényképe, 

lakcíme/tartózkodási címe, személyi azonosító száma; 

a fogvatartott nyilvántartási száma; 

a közérdekű munkára ítélt egészségügyi adataira, 

szociális helyzetére, foglalkozására, munkahelyére, 

munkarendjére és tanulói jogviszonyára, tanulmányi 

rendjére, valamint családi körülményeire vonatkozó 

adatai; 

a végrehajtás helye, kezdő és befejező időpontja, 

valamint a ledolgozott napok száma;  

Az érintettek köre közérdekű munkára ítélt személy 

Az adatok forrása bírósági, rendőrségi, kormányhivatali iratok, Integrált 

Portál alapú lekérdező rendszer  

A továbbított adatok fajtája a közérdekű munkára ítélt társadalombiztosítási 

azonosító jelére, egészségügyi adataira, szociális 

helyzetére, foglalkozására, munkahelyére, 

munkarendjére és tanulói jogviszonyára, tanulmányi 

rendjére, valamint családi körülményeire vonatkozó 

adatai; 

a végrehajtás helye, kezdő és befejező időpontja, 

valamint a ledolgozott napok száma;  

A továbbított adatok címzettje a miniszter, a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, a 

nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató 

szerv, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság; 

egyéb állami szervek, nemzetközi és egyéb 

szervezetek, továbbá az állampolgárok 

Az adattovábbítás jogalapja A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 
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Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

tartalmazza a teljes körű adatbázist. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 32. Fogvatartotti nyilvántartás vezetése  

Az adatkezelés célja A végrehajtás során a büntetés-végrehajtási 

törvényben meghatározott feladatok ellátásához és a 

fogvatartott jogainak a gyakorlásához szükséges 

adatok nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, fényképe, lakcíme/tartózkodási 

címe, személyi azonosító száma; 

a fogvatartott nyilvántartási száma; 

a büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal 

kapcsolatos egyéb - bírósági, ügyészségi, közjegyzői, 

államigazgatási - eljárásban keletkezett azon iratok; 

Az érintettek köre fogvatartott személy 

Az adatok forrása személyes okmányok, hivatali szervek által kiállított 

iratok, fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, lakcíme/tartózkodási címe; 

A továbbított adatok címzettje a bíróság, az ügyészség, a jegyző, kormányhivatalok, 

a rendőrség, végrehajtó irodák, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság, állami szervek, nemzetközi és egyéb 

szervezetek, az állampolgárok 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

tartalmazza a teljes körű adatbázist. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 33. A büntetések és intézkedések végrehajtására 

vonatkozó adatok nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a szabadságvesztés végrehajtása, illetve a 

szabálysértés elzárás kezdő és utolsó napjának, a 

reintegrációs őrizet esedékességének napjának és a 

lejárati napjának, a feltételes szabadságra bocsátás 

esedékessége napjának megállapítása  

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés; 

a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28. § (1) bekezdés; 

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 15. 

§ (1) bekezdés; 

a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó 

napjának megállapításáról 9/2014. (XII.12.) IM 

rendelet 1. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, fényképe, lakcíme, személyi 

azonosító száma; 

a fogvatartott nyilvántartási száma; 

a büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal 

kapcsolatos egyéb - bírósági, ügyészségi, közjegyzői, 

államigazgatási - eljárásban keletkezett azon iratok; 

Az érintettek köre fogvatartott személy 

Az adatok forrása személyes okmányok, hivatali szervek által kiállított 

iratok, fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, lakcíme; 

a szabadságvesztés végrehajtása, illetve a 

szabálysértés elzárás kezdő és utolsó napja, a 

reintegrációs őrizet kezdő és utolsó napja, a feltételes 

szabadságra bocsátás esedékessége 

A továbbított adatok címzettje a jegyző, kormányhivatalok, a rendőrség, a sértett 

személy; 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
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adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

tartalmazza a teljes körű adatbázist. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 34. A büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal 

kapcsolatos egyéb eljárásban keletkezett iratok 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az 

intézkedés végrehajtásán keresztül 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28. § (1) bekezdés; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés; 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, fényképe, lakcíme, személyi 

azonosító száma; 

a fogvatartott nyilvántartási száma; 

a büntetés-végrehajtási törvényben meghatározott 

feladatok ellátásához szükséges adatok, iratok 

Az érintettek köre fogvatartott személy 

Az adatok forrása személyes okmányok, hivatali szervek által kiállított 

iratok, fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, lakcíme 

A továbbított adatok címzettje a bíróság, Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága, a rendőrség, a jegyző, 

kormányhivatalok, végrehajtó irodák, a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, állami szervek, 

nemzetközi és egyéb szervezetek, az állampolgárok 

Az adattovábbítás jogalapja A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

tartalmazza a teljes körű adatbázist. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 35. Közügyektől eltiltott személyek nyilvántartása 

Az adatkezelés célja A végrehajtás során a büntetés-végrehajtási 

törvényben meghatározott feladatok teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés h) pont 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, fényképe, lakcíme, személyi 

azonosító száma; 

a fogvatartott nyilvántartási száma; 

Az érintettek köre közügyektől eltiltott fogvatartott 

Az adatok forrása személyes okmányok, hivatali szervek által kiállított 

iratok 

A továbbított adatok fajtája a népképviseleti szerv testületében vagy bizottságában 

korábban betöltött tagság, civil szervezetben betöltött 

vezetői tisztség, köztestületben vagy közalapítványban 

viselt tisztség, volt katonai rendfokozat, volt címzetes 

rendfokozat, volt belföldi vagy külföldi kitüntetés, a 

hivatalos személyi minőséget korábban megalapozó 

jogviszony, törvényben kihirdetett nemzetközi 

szerződéssel létrehozott szervezet közgyűlésébe, 

testületébe történt korábbi delegálásra vonatkozó 

adatok, illetve az arra vonatkozó adatok, hogy 

korábban védőként vagy jogi képviselőként járt el 

A továbbított adatok címzettje a rendőrség 

Az adattovábbítás jogalapja A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

Mellékbüntetés rovatban kerül rögzítésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 36. Fogvatartott lakcímének, illetve tartózkodási 

címének nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a bv. intézetbe befogadott személyek azonosítása, 

személyazonosság megállapítása befogadáskor 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28. § (1) és (2) bekezdés b) pont; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 89. § 

(1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, nyilvántartási száma, 

lakcíme/tartózkodási címe 

Az érintettek köre a FŐNIX rendszer fogvatartotti nyilvántartásban 

rögzített személy 

Az adatok forrása Befogadás alapjául szolgáló iratok, bűnügyi 

nyilvántartási rendszer személyazonosító adatai és a 

fényképek nyilvántartásban kezelt adatai, Integrált 

Portál alapú lekérdező rendszer 

A továbbított adatok fajtája a fogvatartott neve, lakcíme/tartózkodási címe 

A továbbított adatok címzettje a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, a nyomozó 

hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv, a 

nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, végrehajtó irodák 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A FŐNIX rendszer fogvatartotti nyilvántartás csak és 

kizárólag hozzáférési jogosultsággal rendelkezők 

részére elérhető. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 37. A reintegrációs őrizet elrendelése feltételeinek 

megállapítása és a végrehajtásra vonatkozó adatok 

Az adatkezelés célja a reintegrációs őrizethez kapcsolódó feladatok 

végrehajtása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés s) pont; 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, születési helye és ideje, anyja 

neve, TAJ száma, fényképe, lakcíme, személyi 

azonosító száma; 

A reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakással 

kapcsolatos adatokra, befogadó környezetre, elítélt 

befogadására való készség, a reintegrációs őrizetbe 

helyezhető fogvatartottakra vonatkozó adatok  

Az érintettek köre reintegrációs őrizet tekintetében érintett fogvatartott 

Az adatok forrása környezettanulmány, rendőrségi információ, 

végrehajtásra vonatkozó iratok 

A továbbított adatok fajtája A reintegrációs őrizet végrehajtására kijelölt lakással 

kapcsolatos adatokra, befogadó környezetre, elítélt 

befogadására való készség, a reintegrációs őrizetbe 

helyezhető fogvatartottakra vonatkozó adatok; 

név, nyilvántartási szám, a reintegrációs őrizetet 

végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet, a 

reintegrációs őrizet kezdő időpontja, időtartama;  

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,  

büntetés-végrehajtási szervek, a rendőrség 

Az adattovábbítás jogalapja a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII. 19.) IM rendelet 136/C. § (2) és (6) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

Az adatok a Robotzsaru Neo ügyviteli rendszeren 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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műszaki és szervezési intézkedések általános leírása keresztül kerülnek továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 38. A reintegrációs őrizet végrehajtásához 

kapcsolódó feladatok megszervezése 

Az adatkezelés célja a reintegrációs őrizet engedélyezéséről szóló 

tájékoztatás megadása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés s) pont; 

Az adatok fajtája név, nyilvántartási szám, a reintegrációs őrizetet 

végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet, a 

reintegrációs őrizet időtartama 

Az érintettek köre reintegrációs őrizetre bocsátandó fogvatartott 

Az adatok forrása büntetés-végrehajtási bíró iratai, Főnix rendszer 

fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája név, nyilvántartási szám, a reintegrációs őrizetet 

végrehajtó bv. intézet, a reintegrációs őrizet 

időtartama 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII. 19.) IM rendelet 136/C. § (2) és (6) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év, pártfogó anyagból 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatok a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilvántartási 

Főosztály és a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata 

részére kerülnek továbbításra, a Robotzsaru Neo 

ügyviteli rendszeren keresztül. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 39. Hivatásos állományú tag szolgálatképes 

állapotának megállapítása 

Az adatkezelés célja befolyásoltság kiszűrése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 102. § (1) bekezdés h) pont; 

a belügyminisztérium irányítása alá tartozó 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálatképes állapota 

megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése 

céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat 

végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI.15.) 

BM rendelet 4. § (4) bekezdés; 

Az adatok fajtája hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának neve, 

rendfokozata, szolgálati helye, beosztása, születési 

helye, ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, 

személyazonosításra használt okmány típusa, száma 

Az érintettek köre hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagja 

Az adatok forrása személyi okmány, laboreredmény 

A továbbított adatok fajtája hivatásos állomány vizsgálat alá vont tagjának neve, 

születési ideje 

A továbbított adatok címzettje igazságügyi szakértői intézet (az egészségügyi osztály 

továbbítja a vizsgálat alá vont vér- és vizeletmintáját) 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 102. § (1) bekezdés h) pont; 

a belügyminisztérium irányítása alá tartozó 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományú tagjainak szolgálatképes állapota 

megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése 

céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat 

végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI.15.) 

BM rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont, 6. § (1) 

bekezdés, 8. § (2) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály, Egészségügyi osztály, fegyelmi és nyomozó 

tiszt; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 
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Biztonsági osztály, Egészségügyi osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Egészségügyi osztály, Biztonsági és Fogvatartási 

osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A mintavételezéssel kapcsolatos személyes adatokat 

az egészségügyi osztály, a laboratóriumi vizsgálattal 

összefüggő személyes adatokat pedig a biztonsági 

osztály kezeli. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 40. Projekt tevékenységek 

Az adatkezelés célja a támogatásokból megvalósuló projektek 

nyilvántartása 

Az adatkezelés jogalapja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

109. § (1) bekezdés 15. pont; 

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 

monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. 

(III. 6.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés; 

Innovációs és Technológiai Minisztérium: A FAIR, az 

EMIR és az IMIR 2014-2020 rendszerek adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzata; 

Az adatok fajtája természetes személy esetén név, születési idő és hely, 

anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány 

száma, adóazonosító jel, bankszámlaszám; 

Az érintettek köre a támogatást igénylő, kedvezményezett, a 

támogatásokból megvalósuló projektekben részt vevő 

személyek 

Az adatok forrása megbízási és vállalkozási szerződések, személyi 

okmányok 

A továbbított adatok fajtája természetes személy esetén név, születési idő és hely, 

anyja neve, lakcím, személyazonosító igazolvány 

száma, adóazonosító jel, bankszámlaszám; 

A továbbított adatok címzettje Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(adatkezelő), Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft., 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (adatfeldolgozó) 

Az adattovábbítás jogalapja a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 

monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. 

(III. 6.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés; 

Innovációs és Technológiai Minisztérium: A FAIR, az 

EMIR és az IMIR 2014-2020 rendszerek adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzata; 

Az egyes adatfajták törlési határideje megszűnést követően 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály, pályázati referens 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

A Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs 

Rendszer alrendszere, Elektronikus Pályázó 

Tájékoztató és Kommunikációs rendszer az 
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műszaki és szervezési intézkedések általános leírása internetről, regisztrációt követően hozzáférhető. A 

rendszer rendeltetése egycsatornás, kétirányú 

kommunikációs felület biztosítása a támogatást 

igénylő, kedvezményezett, valamint a 

fejlesztéspolitikai intézményrendszer között, 

adatfeldolgozók (Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft., 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) 

igénybevételével. 

 

 

  



63 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 41. Ügyfél-átvilágítás (fogvatartottak) 

Az adatkezelés célja ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény 1. § (1) bekezdés l) pont, (2) bekezdés c) 

pont, 6. § (1) bekezdés a) és f) pont;  

Az adatok fajtája családi és utónév, születési családi és utónév, 

állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési 

neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, 

azonosító okmányának típusa és száma; 

Az érintettek köre fogvatartott 

Az adatok forrása Bv. Bank – pénzügyi letét kezelő, a beküldő fél 

számlaadatai; 

A továbbított adatok fajtája családi és utónév, születési családi és utónév, 

állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési 

neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, 

azonosító okmányának típusa és száma; 

A továbbított adatok címzettje a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti szolgáltató 

által kijelölt személy 

Az adattovábbítás jogalapja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény 30. § (1) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje az információ továbbításától számított 20 évet 

követően 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu;  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18. Gazdasági osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet által kezelt pénzügyi letétbe érkező 

pénzutalások felülvizsgálatát a gazdasági osztály 

alkalmazottjai végzik el. Szükség esetén bejelentést 

tesznek. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 42. Elszámolással kapcsolatos nyilvántartás: 

túlszolgálat, pótlékok, költségtérítések, kiküldetés 

Az adatkezelés célja a személyi állomány juttatásainak pontos és 

késedelem nélküli kifizetése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20-21. pont; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

92-93. §, 96.§ (1) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 77. § (1) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 

feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 

követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM 

rendelet 11. számú mellékletének 3. része; 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 3. melléklet IV. A járművek költsége 9. pont 

(saját tulajdonú gépjármű törzskönyve) 

Az adatok fajtája név, adóazonosító jel, TAJ szám, gépjármű 

törzskönyv; 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása a túlszolgálat elrendeléséről szóló kitöltött 

nyomtatvány, a gépjármű forgalmi engedélye, 
Robotzsaru Szolgálatvezénylés, SZENYOR for 

Windows, Központosított Illetményszámfejtő 

Rendszer (Magyar Államkincstár), gépjármű 

törzskönyv; 

A továbbított adatok fajtája név, adóazonosító jel, TAJ szám 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 

Magyar Államkincstár 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 178. § (2) és (4) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

92-93. §, 96.§ (1) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 77. § (1) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 

feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
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beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 

követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM 

rendelet 11. számú mellékletének 3. része; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 10 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatbázisokhoz történő hozzáférés csak és 

kizárólag az alkalmazásukra képzett jogosult 

személyek által lehetséges. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 43. Munkáltatói igazolás a jövedelemről és a 

bérjegyzék rendelkezésre bocsátása 

Az adatkezelés célja a dolgozó bérjövedelmének igazolása és a bérjegyzék 

dolgozó rendelkezésére bocsátása elektronikus úton 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 178. § (1) bekezdés, 275. § j) pont; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

42. § (2) bekezdés b) pont; 

Az adatok fajtája igazolás: név, leánykori név, születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adóazonosító jel; 

bérjegyzék: viselt név, születéskori név, születési hely, 

idő, anyja neve, adóazonosító jel; 

Az érintettek köre az igazolást kérő dolgozó 

Az adatok forrása bérjegyzék: a Központosított Illetmény-számfejtési 

Rendszer által generált fizetési jegyzékek (Magyar 

Államkincstár) 

A továbbított adatok fajtája igazolás: név, leánykori név, születési hely, idő, anyja 

neve, lakcím, adóazonosító jel; 

bérjegyzék: viselt név, születéskori név, születési hely, 

idő, anyja neve, adóazonosító jel; 

A továbbított adatok címzettje igazolás: a kérelmező dolgozó 

bérjegyzék: Magyar Államkincstár (Központosított 

Illetmény-számfejtési Rendszer) 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 178. § (2)-(4) bekezdés, 275. § j) 

pont; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

46. § (1) bekezdés c) pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 10 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A munkáltatói jövedelemigazolás a dolgozó kérésére 

kerül kiállításra, az eredeti példány a dolgozónak kerül 

átadásra, míg a másolati példányt a gazdasági 

osztályon tárolják. Az adatkezelés, mint 
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adattovábbítás az adatvédelmi nyilvántartás táblába 

rögzítésre kerül. 

A dolgozó saját Ügyfélkapu fiókján 

(https://eberjegyzek.allamkincstar.gov.hu) keresztül a 

Magyar Államkincstár által Központosított Illetmény-

számfejtési Rendszerben számfejtett fizetési 

jegyzékeit tekintheti meg. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 44. A sértett nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a sértett, illetve a sértett jogait gyakorló személy 

értesítése a sértettet érintő bűncselekménnyel 

összefüggésben  

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 13. § 

(1) és (5) bekezdés; 

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 52. § 

(1) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, lakcím 

Az érintettek köre a sértett és a sértett jogait gyakorló személy 

Az adatok forrása ügyész vagy bíró értesítése 

A továbbított adatok fajtája név, lakcím 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 13. § 

(3) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje a fogvatartott szabadulásakor a büntetés-végrehajtási 

szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 32. § (3) 

bekezdés 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A bv. intézet a bíróság vagy az ügyészség értesítése 

alapján a Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartásba 

rögzíti a sértett, illetve a sértett jogait gyakorló 

személy kérelmét, nevét és lakcímét, amelyet 

tartalmazó nyilatkozatot zárt borítékban kell tárolni. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 45. Szabálysértési elzárás hatálya alatt állókra 

vonatkozó adatok nyilvántartása 

Az adatkezelés célja törvényben meghatározott feladatok teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(1) bekezdés, 76. § (3) bekezdés r) pont; 

Az adatok fajtája a szabálysértési elzárás hatálya alatt álló arcképmása, 

társadalombiztosítási azonosító jele, egészségügyi 

adatai, esetleges káros szenvedélyei, valamint a 

végrehajtás helye, kezdő és befejező időpontja 

Az érintettek köre szabálysértési elzárást töltő személy 

Az adatok forrása bírósági, rendőrségi, kormányhivatali iratok 

A továbbított adatok fajtája a szabálysértési elzárás hatálya alatt álló arcképmása, 

társadalombiztosítási azonosító jele, fogvatartotti 

nyilvántartási száma 

A továbbított adatok címzettje a rendőrség, az elzárás büntetést töltő elítélt 

munkáltatását biztosító gazdálkodó szervezet, a 

bíróság, kormányhivatalok; 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 78. § 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 

évi CVII. törvény 32. § (1) bekezdés alapján 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatok a Főnix rendszer fogvatartotti 

nyilvántartásba kerülnek rögzítésre, elérhető a 

Lekérdezések/Intézeti névsor/Nyilvántartott státusz/ 

Elzárását félbeszakították, kifizetve szabadult, 

elzárását kitöltve szabadult, elzárását megszakították, 

elzárásosnak átfogadva, elzárásosnak befogadva 

kiválasztási lehetőségekkel. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 46. Fogvatartott személyi azonosítója  

Az adatkezelés célja a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadásra kerülő 

személy azonosítása, személyazonosság megállapítása 

Az adatkezelés jogalapja a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény 7. § (1) bekezdés; 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar 

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 

nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi 

XLVII. törvény 4.§ (1) bekezdés a) pont af) alpont; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés f) pont; 

Az adatok fajtája név, személyi azonosító 

Az érintettek köre a fogvatartotti nyilvántartásba rögzítésre kerülő 

személy 

Az adatok forrása befogadás alapjául szolgáló iratok és a bűnügyi 

nyilvántartási rendszer személyazonosításra szolgáló 

adatok és fényképek nyilvántartásában kezelt adatok 

A továbbított adatok fajtája név, személyi azonosító 

A továbbított adatok címzettje helyi választási irodák 

Az adattovábbítás jogalapja a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

92. § (1) bekezdés d) pontja 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. 

évi CVII. törvény 32. § (1) bekezdés alapján  

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály Bűnügyi nyilvántartó csoport; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatok a Főnix rendszer fogvatartotti 

nyilvántartásba kerülnek rögzítésre, elérhetőek a 

Fogvatartott fontos adatai alatt. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 47. A személyazonosító adatok és fényképek 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadásra kerülő 

személy azonosítása, személyazonosság megállapítása 

Az adatkezelés jogalapja a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar 

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 

nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi 

XLVII. törvény 4.§ (1) bekezdés b) pont; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 89. §; 

Az adatok fajtája az érintett családi és utóneve, születési családi és 

utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja családi 

és utóneve, személyazonosító adatok, arcképmás; 

Az érintettek köre a fogvatartotti nyilvántartásba rögzített személy 

Az adatok forrása befogadás alapjául szolgáló iratok és a bűnügyi 

nyilvántartási rendszer személyazonosító adatok és 

arcképmás nyilvántartásában kezelt adatok 

A továbbított adatok fajtája az érintett családi és utóneve, születési családi és 

utóneve, neme, születési helye és ideje, anyja családi 

és utóneve, személyazonosító adatok, arcképmás; 

A továbbított adatok címzettje a rendőrség, az ügyészség, a szakértői nyilvántartó 

szerv 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 89. §; 

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar 

állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 

nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi 

XLVII. törvény 82. § (5) bekezdés b) pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje a személyazonosság tisztázását követően 

haladéktalanul törlendők a büntetések, az 

intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 

CCXL. törvény 89. § (2)-(3) és (5) bekezdés alapján 

átvett személyes adatok, illetve 25 év a büntetés-

végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. 

törvény 32. § (1) bekezdés alapján; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 



72 
 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatok a Főnix rendszer fogvatartotti 

nyilvántartásba kerülnek rögzítésre, elérhetőek a 

Fogvatartott fontos adatai alatt. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 48. A Társadalombiztosítási Azonosító Jel 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási 

ellátások biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 

módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény 7. § (1) bekezdés; 

a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 76. § 

(2) bekezdés f)-g), j)-l), r) pont; 

Az adatok fajtája név, TAJ szám 

Az érintettek köre a fogvatartotti nyilvántartásba rögzített személy 

Az adatok forrása befogadás alapjául szolgáló iratok 

A továbbított adatok fajtája név, TAJ szám 

A továbbított adatok címzettje a közérdekű munka végzésének helyeként kijelölt 

munkáltató,  

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 78. § 

(3) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Egészségügyi 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Egészségügyi osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az adatok a Főnix rendszer fogvatartotti 

nyilvántartásba kerülnek rögzítésre, elérhetőek a 

Fogvatartott fontos adatai alatt. 

 

  

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu


74 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 49. Arcképelemzés szolgáltatás igénybevétele 

Az adatkezelés célja a büntetés-végrehajtási intézetbe elítélt vagy egyéb 

jogcímen befogadásra kerülő személy 

személyazonosságának megállapítása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 89. § 

(2) bekezdés; 

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző 

rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 3. § 

(3) bekezdés b) pont; 

Az adatok fajtája képfelvétel 

Az érintettek köre a büntetés-végrehajtási intézetbe befogadásra kerülő 

személy 

Az adatok forrása a befogadás alapjául szolgáló iratok, a bűnügyi 

nyilvántartás adatai; 

A továbbított adatok fajtája képfelvétel 

A továbbított adatok címzettje az arcképelemző tevékenységet végző szerv 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 89. § 

(4) bekezdés; 

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző 

rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9. § 

(3) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály Bűnügyi nyilvántartó csoport; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A befogadni kívánt személyről készített képfelvétel 

alapján végzik az arcképelemzést. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 
50. Munkahelyi könyvtári nyilvántartás (olvasó 

jegy) 

Az adatkezelés célja 1442. nyilvántartási számú jelentés elkészítése a 

könyvtárak helyzetéről és tevékenységéről 

Az adatkezelés jogalapja a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

29. § (1) bekezdés; 

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 

kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 

13.) Kormányrendelet 4. melléklet 

Az adatok fajtája név, születési évszám 

Az érintettek köre fogvatartott 

Az adatok forrása fogvatartott bemondása 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje a fogvatartott szabadulását, illetve más büntetés-

végrehajtási intézetbe történő végleges elszállítását 

követően azonnal 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor; Büntetés-végrehajtási 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Büntetés-végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A könyvtári olvasó jegyek manuálisan kerülnek 

nyilvántartásba, és az adatokat a könyvtár 

működtetésével megbízott alkalmazott kezeli. A 

nyilvántartást saját irodájában, zárt szekrényben 

tárolja. 

 

  



76 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 51. Munkáltatási engedély, munkáltatási könyv 

Az adatkezelés célja a szabadságvesztés végrehajtása alatt történő 

munkáltatás, illetve munkaterápiás foglalkoztatás 

biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 219. § 

(1)-(2) bekezdés; 

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság részletes 

feladatairól, tagjairól és eljárásrendjéről, valamint a 

fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó egyes 

szabályokról szóló büntetés-végrehajtás országos 

parancsnokának 66/2015. (VIII.18.) OP szakutasítása 

5. melléklet Munkáltatási könyv, 6. melléklet 

Munkáltatási engedély, 17. melléklet Igazolás 

fogvatartott foglalkoztatásáról; 

Az adatok fajtája munkáltatási engedély: név, nyilvántartási szám, anyja 

neve, születési hely, időpont, lakcím, TAJ szám, 

fénykép; 

munkáltatási könyv: név, nyilvántartási szám, anyja 

neve, születési hely, időpont, lakcím, adóazonosító jel, 

fénykép; 

foglalkoztatási adatok: a büntetés-végrehajtási 

intézetnél munkáltatott munkahely és munkakör 

megnevezése, időtartam és munkadíj; 

Az érintettek köre a munkáltatásban, illetve a munkaterápiás 

foglalkoztatásban részt vevő fogvatartottak 

Az adatok forrása Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája munkáltatási engedély: név, nyilvántartási szám, anyja 

neve, születési hely, időpont, lakcím, TAJ szám, 

fénykép; 

munkáltatási könyv: név, nyilvántartási szám, anyja 

neve, születési hely, időpont, lakcím, adóazonosító jel, 

fénykép; 

foglalkoztatási adatok: a büntetés-végrehajtási 

intézetnél munkáltatott munkahely és munkakör 

megnevezése, időtartam és munkadíj; 

A továbbított adatok címzettje a fogvatartottak munkáltatását biztosító szerződéses 

gazdálkodó szervezet 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 78. § 

(4) bekezdés; 
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Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály, Gazdasági osztály 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály, Gazdasági osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Befogadási és Fogvatartási Bizottság által kiállított 

mutató karton szolgálja a munkáltatási területeken 

történő személyi azonosítás alapjául, amely 

tartalmazza a munkaalkalmasságra vonatkozó 

egészségügyi információkat és a fogvatartással 

kapcsolatos többletinformációt is. A kiolvasó kartont 

személyi nyilvántartás végett a körletirodában 

alkalmazzák, amelynek adattartalma megegyezik a 

munkáltatási engedélyben foglaltakkal. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 52. Panasz- és kártalanítási eljárás 

Az adatkezelés célja az alapvető emberi jogokat sértő elhelyezési 

körülmények miatt benyújtott kérelmek ügyintézése 

panasz- és kártalanítási eljárás keretében 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/A. 

§ (5) bekezdés; 70/A. § (1) bekezdés, 144/B. § (1) 

bekezdés; 

az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények 

miatti panasz- és kártalanítási eljárásról szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

60/2017. (IX.20.) OP szakutasítása 4-5. pont; 

Az adatok fajtája név, születési hely, időpont, anyja neve, 

lakcím/tartózkodási cím, bankszámlaszám 

Az érintettek köre a panaszos fogvatartott, a kártalanítási beadványt 

benyújtó fogvatartott 

Az adatok forrása Panasz és Kártalanítási Tevékenységet Támogató 

Rendszer, Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája név, születési hely, időpont, anyja neve, 

lakcím/tartózkodási cím, bankszámlaszám; 

kártalanítási eljárás dokumentumai: kérelem, 

zárkaadatok, adatszolgáltatás 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a 

bíróság 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 70/A. 

§ (2) bekezdés, 144/B. § (4) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály Bűnügyi nyilvántartó csoport 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Panasz és Kártalanítási Tevékenységet Támogató 

Rendszerbe a panaszos, illetve a kártalanítási kérelmet 

benyújtó fogvatartottak személyes és egyéb adatai a 

Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartásból kerülnek 

feltöltésre. A kártalanítási eljárást folytató bíróság 

részére a dokumentumcsomag elektronikusan az 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramon 

keresztül kerül továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 53. Egyéni kockázatelemzés alapján alkalmazható 

biztonsági intézkedések: biztonsági elkülönítés, 

mozgáskorlátozó eszközök alkalmazása, 

elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása; 

Az adatkezelés célja a büntetés végrehajtás rendjének és a fogvatartás 

biztonságának fenntartása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 145. 

§ (1) bekezdés a)-d) pont; 

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII. 19.) IM rendelet 51-57. §; 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését 

biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 

szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos 

feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 

30.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés; 

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 

szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 62/C. § (2) 

bekezdés;  

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus 

távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

feladatainak végrehajtásáról szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 4/2017. (I.23.) 

OP szakutasítása 1-3. melléklet; 

a büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági 

Szabályzatának kiadásáról szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 26/2015. (III.31.) OP 

szakutasítása 7-10. melléklet; 

Az adatok fajtája biztonsági elkülönítés és mozgáskorlátozó eszközök 

alkalmazása esetén: név, nyilvántartási szám; 

elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása 

reintegrációs őrizet esetén: a reintegrációs őrizetes 

neve, nyilvántartási száma; a kapcsolattartó személy 

neve, lakcíme, egyéb elérhetősége, személyazonosító 

igazolvány típusa, száma; a reintegrációs őrizet 

helyszíneként kijelölt ingatlan felmérése során 

jelenlevők neve, személyazonosító adatai; 

elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazása 

munkáltatás esetén: a fogvatartott neve, születési 

helye, ideje, anyja neve, nyilvántartási száma; 

Az érintettek köre fogvatartott, a reintegrációs őrizetes tartózkodási 

címén kapcsolattartó személy, a reintegrációs őrizet 

helyszíneként kijelölt ingatlan felmérése során 
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jelenlevők; 

Az adatok forrása Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás, személyi 

okmányok 

A továbbított adatok fajtája a fogvatartott neve, tartózkodási címe, nyilvántartási 

száma (rendőrség), a fogvatartott nyilvántartási 

száma (rendszerüzemeltető); 

A továbbított adatok címzettje az elítélt tartózkodási helye szerint illetékes 

rendőrség, a távfelügyeleti rendszer üzemeltetője; 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 

187/D. § (1) bekezdés; 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését 

biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 

szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos 

feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 

30.) BM rendelet 3. § (4) bekezdés, 5. § (2) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály, Biztonsági osztály, Büntetés-végrehajtási 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Informatikai osztály, Biztonsági osztály, Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Adatfeldolgozó (rendszerüzemeltető): Geoview 

Systems Számítástechnikai Kft. (székhely: 1037 

Budapest, Királylaki út 63.; cégjegyzékszám: 01-09-

075978); 

Adatfeldolgozó (szerviz): Delta Services 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 

Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; 

cégjegyzékszám: 01-09-882940); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A távfelügyeleti rendszerben csak a felügyelet alá 

helyezett személy nyilvántartási száma kerül 

rögzítésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 54. Az enyhébb végrehajtási szabályok 

alkalmazása és a társadalmi kötödés programba 

bevonás feltételeinek megvizsgálása  

Az adatkezelés célja törvényben meghatározott feladatok teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. CCXL. törvény 76.§ (2) 

bekezdés t) pont; 

Az adatok fajtája név, nyilvántartási szám, személyes adatok az elítélt 

által eltávozásra, illetve letelepedésre megjelölt lakás 

tekintetében az elítélt lakáshasználati jogára, 

lakáskörülményeire, befogadó környezetre, az elítélt 

családi állapotára, iskolai végzettségére, 

szakképzettségére, foglalkozására, munkaalkalmassági 

vizsgálat eredményére, bűnismétlési kockázat 

valószínűségére és az azt megalapozó adatokra 

vonatkozóan  

Az érintettek köre az enyhébb végrehajtási szabály hatálya alatt álló 

elítélt, a társadalmi kötödés programba helyezett 

elítélt 

Az adatok forrása környezettanulmány, rendőrségi információ, 

végrehajtásra vonatkozó iratok, Főnix rendszer 

fogvatartotti nyilvántartás, Robotzsaru Neo; 

A továbbított adatok fajtája név, nyilvántartási szám, lakcím 

A továbbított adatok címzettje büntetés-végrehajtási bíró (Székesfehérvári 

Törvényszék), a lakóhely szerint illetékes büntetés-

végrehajtási pártfogó felügyelő, a rendőrség; 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. CCXL. törvény 104.§. 

(1a) és (5) bekezdés  

Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év  

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 55. A személyi állomány egészségügyi ellátásáról 

vezetett nyilvántartások: egészségügyi szabadság, 

betegszabadság 

Az adatkezelés célja személyi állomány betegállományban töltött idejének 

nyilvántartása, valamint a betegállományban töltött 

idejére járó juttatások kifizetése 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015.évi 

XLII. törvény 147 §. (1) bekezdés, 289/R. § (1) 

bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

126. § (1) bekezdés; 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény 50. § (3) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, TAJ szám, adóazonosító jel, születési év, anyja 

neve, lakcím; 

a gyermek családi és utóneve, TAJ száma, születési 

ideje (Országos Egészségbiztosítási Pénztár); 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása ambuláns napló, orvosi felmentési javaslat, orvosi 

igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba 

vételről, Pro Doki program; 

A továbbított adatok fajtája név, TAJ szám, adóazonosító jel, születési év, anyja 

neve, lakcím; 

a gyermek családi és utóneve, TAJ száma, születési 

ideje (Országos Egészségbiztosítási Pénztár); 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015.évi 

XLII. törvény 147 §. (1) bekezdés, 289/R. § (1) 

bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

126. § (1) bekezdés; 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény 50. § (3) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 75 év személyi anyaggyűjtőből, egyébként 5 év; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Egészségügyi 

osztály, Gazdasági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága 

részére az eredeti iratok a hó közben a rendőrségi 

futárszolgálat útján, míg a hó végi bérszámfejtést 

megelőzően e-mailen kerülnek továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 56. Tájékoztatás a bűnügyi felügyelet 

elrendeléséről 

Az adatkezelés célja a lakhely szerint területileg illetékes 

rendőrkapitányság tájékoztatása a bűnügyi felügyelet 

elrendeléséről az érintett fogvatartott szabadon 

bocsátása mellett 

Az adatkezelés jogalapja a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 278. § 

(3) bekezdés a) és d) pont; 

Az adatok fajtája név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, 

tartózkodási cím 

Az érintettek köre bűnügyi felügyelet alá helyezett fogvatartott 

Az adatok forrása a bűnügyi felügyelet elrendeléséről szóló bírósági 

jegyzőkönyv 

A továbbított adatok fajtája név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, 

tartózkodási cím 

A továbbított adatok címzettje a lakhely szerint területileg illetékes 

rendőrkapitányság 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 278. § 

(3) bekezdés a) és d) pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 10 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály Bűnügyi nyilvántartó csoport; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A büntetés-végrehajtási intézet részére megküldött 

bírósági határozat alapján a bűnügyi felügyelet alá 

tartozó fogvatartott lakhelye szerint illetékes rendőri 

szerv értesítésre kerül. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 57. A fogvatartottra vonatkozó fegyelmi ügyek 

Az adatkezelés célja a fegyelmi eljárás kezdeményezése, folytatása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 375. 

§ (1) bekezdés, 434. § (2) bekezdés g) pont; 

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott 

elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi 

felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 

3. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, nyilvántartási szám, fegyelmi ügy adatai 

Az érintettek köre az eljárás alá vont fogvatartott 

Az adatok forrása Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás, a fegyelmi 

eljárás iratai; 

A továbbított adatok fajtája név, nyilvántartási szám, meghallgatási 

jegyzőkönyvek, egyéb jegyzőkönyvek 

A továbbított adatok címzettje az igazságért felelős miniszter, a bíróság, az 

ügyészség, a rendőrség 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 46/C. 

§ a) pont ad) alpont (az igazságért felelős miniszter), 

59. § (1) bekezdés (büntetés-végrehajtási bíró), 170. 

§ (2)-(3) bekezdés (rendőrség), 188. § (2) bekezdés 

(büntetés-végrehajtási bíró); 

Az egyes adatfajták törlési határideje nem selejtezhető, illetve 5 év (feljelentés)  

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A fegyelmi ügy iratai a Főnix rendszer fogvatartotti 

nyilvántartásba kerülnek rögzítésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 58. Telefon pin-kódok nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton 

telefonhasználat biztosítása a munkaköri feladatok 

ellátására 

Az adatkezelés jogalapja az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

11. § (1) bekezdés f) pont; 

a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai 

Biztonsági Szabályzatáról szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 15/2019. (XI. 8.) BVOP 

utasítása 97-98. pont; 

Az adatok fajtája név, pin-kód 

Az érintettek köre igénylés alapján a személyi állomány 

Az adatok forrása pin-kódok nyilvántartása 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnésének napja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A pin-kódok nyilvántartása az informatikai osztály 

feladata. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 

rendszert a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnokságával megkötött szerződés keretében a 

Magyar Telekom Nyrt. üzemelteti. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 59. Kedvezményes mobiltelefon előfizetők 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja kedvezményes mobiltelefon szolgáltatás biztosítása a 

dolgozók részére 

Az adatkezelés jogalapja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a 

Magyar Telekom Nyrt. között létrejött ICCM 

1796797/2015. számú megállapodás; 

Kedvezményes mobiltelefon előfizetésről szóló 

77/2016. számú intézetparancsnoki intézkedés 2. pont; 

Az adatok fajtája az előfizető személyes adatai (név, anyja neve, 

születési helye és ideje, mobiltelefon hívószámai, az 

előfizetői szerződések szerződésszáma)  

Az érintettek köre előfizetéssel rendelkező dolgozó 

Az adatok forrása nyilatkozat az előfizetői szerződés bejelentéséhez 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnésének napja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az előfizető dolgozók nyilvántartása az informatikai 

osztály rendelkezésére áll. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 60. A szolgálati mobiltelefon és mobilinternet 

használatára jogosultak, valamint a kiértesítési 

rendszer mobiltelefon előfizetéseinek 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja munkaköri feladatok ellátásának támogatása 

infokommunikációs eszközök biztosításával, valamint 

a havi bruttó keretösszeget meghaladó szolgáltatási 

díjak elszámolása 

Az adatkezelés jogalapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 70. § (1) bekezdés b) pont; 

a szolgálati mobiltelefon-, mobilinternet-, és a 

kiértesítési rendszerhez kapcsolódó mobiltelefon 

előfizetések finanszírozásáról szóló 40/2018. számú 

intézetparancsnoki intézkedés 5-6. pont; 

Az adatok fajtája név, beosztás, mobiltelefon szám; 

Az érintettek köre a szolgálati mobiltelefon használók 

Az adatok forrása a szolgálati mobiltelefon készülék átvételi 

elismervénye 

A továbbított adatok fajtája név, adóazonosító jel 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 70. § (1) bekezdés b) pont; 

a szolgálati mobiltelefon-, mobilinternet-, és a 

kiértesítési rendszerhez kapcsolódó mobiltelefon 

előfizetések finanszírozásáról szóló 40/2018. számú 

intézetparancsnoki intézkedés 13. pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnésének napja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály, Gazdasági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az előfizetők nyilvántartása az informatikai és a 

gazdasági osztályok rendelkezésére áll. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 61. Fogvatartotti mobiltelefon nyilvántartása 

Az adatkezelés célja törvényben előírt kapcsolattartás biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 173. § 

(1) bekezdés a) pont (az elítélt), 394. § (1) bekezdés a) 

pont (a letartóztatott); 

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII. 19.) IM rendelet 81. § (6) bekezdés; 

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési 

szolgáltatás fogvatartottak részére történő 

működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

66/2017. (X.16.) OP szakutasítás 2. pont; 

Az adatok fajtája név, anyja neve, születési hely, idő, állandó lakcím, 

fogvatartotti nyilvántartási szám; 

Az érintettek köre fogvatartott 

Az adatok forrása egyedi felhasználási szerződés (szolgáltató: Magyar 

Telekom Nyrt.), óvadék adásáról szóló szerződés 

(Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet); 

Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás, BVBank, 

Fogvatartotti mobiltelefon modul; 

A továbbított adatok fajtája fogvatartotti nyilvántartási szám, a készülék IMEI 

száma 

A továbbított adatok címzettje Magyar Telekom Nyrt. szerviz szolgálat 

Az adattovábbítás jogalapja egyedi felhasználási szerződés nem nyilvános, mobil 

hírközlési szolgáltatás igénybevételére 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Gazdasági 

osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Gazdasági osztály; 
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adatfeldolgozó (Főnix Fogvatartotti Mobiltelefon 

modul): Konasoft Project Tanácsadó Kft. (székhely: 

1037 Budapest, Bokor utca 15-21. 1. em. 29.; 

cégjegyzékszám: 01-09-323294) 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszerben a Fogvatartotti nyilvántartás, a 

Fogvatartotti Mobiltelefon modul, valamint a BvBank 

modul használatára kerül sor. 

 

 

 

 

  



93 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 62. Felhasználói azonosítók 

Az adatkezelés célja a felhasználók személyi használatú azonosítóval 

történő ellátása, a rendszerhasználati jogosultság 

biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

11. § (1) bekezdés f) pont; 

a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai 

Biztonsági Szabályzatáról szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 15/2019. (XI. 8.) BVOP 

utasítása 148. pont; 

Az adatok fajtája név, felhasználói azonosítók  

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása felhasználói azonosítók nyilvántartása 

A továbbított adatok fajtája név, felhasználói azonosítók  

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai 

Biztonsági Szabályzatáról szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 15/2019. (XI. 8.) BVOP 

utasítása 151. pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje nincs törlés (archiválás) 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Informatikai osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A nyilvántartást az informatikai osztály vezeti. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 63. A Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és 

ügyfeldolgozó rendszerhez kapcsolódó jogosultság 

engedélyezése 

Az adatkezelés célja A Robotzsaru NEO rendszer jogosultságának 

biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és 

elektronikus iratkezelő  rendszer  használatának 

szabályozásáról, az egységes elektronikus iratkezelés 

bevezetéséről és a bevezetést támogató 

projektszervezetek létrehozásáról szóló 24/2011. (IX. 

9.) BM utasítás 1. §; 

a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó 

és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és 

kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, a 

kapcsolódó  adatvédelem előírásairól szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 1-1/1/2013. 

(I.9.) OP intézkedése 1. pont; 

Az adatok fajtája név, születési hely és idő, rendfokozat, beosztás 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás, a Robotzsaru 

rendszerhez kapcsolódó jogosultságkérő lap 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje nincs törlés (archiválás) 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Informatikai osztály; 

Adatfeldolgozó (központi adatbázis): Országos 

Rendőr-főkapitányság Informatikai Fejlesztési 

Főosztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A felhasználók Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó 

jogosultságainak vezetése (felvétel, törlés, módosítás) 

a jogosultságkérő lap alapján történik. Egyik példány 

az irattárba, a másik példány pedig a felhasználó 

személyügyi anyagába kerül elhelyezésre. 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 64. Elektronikus megfigyelési eszközrendszer 

(kamerarendszer) 

Az adatkezelés célja a fogvatartottak intézeten belüli mozgásának 

megfigyelése, a büntetés-végrehajtás rendjének 

biztosítása, valamint bűncselekmények, 

szabálysértések és fegyelmi vétségek vagy más 

jogsértések megelőzése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 150. 

§ (2), (5)-(6) bekezdés; 

Az adatok fajtája képfelvétel, hangfelvétel 

Az érintettek köre fogvatartottak 

Az adatok forrása az elektronikus megfigyelési eszközrendszer 

(kamerarendszer) 

A továbbított adatok fajtája képfelvétel, hangfelvétel 

A továbbított adatok címzettje a bíróság, Büntetés-végrehajtási Országos 

Parancsnoksága, hatósági szervek 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 17. § 

(1) bekezdés, 150. § (6) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje a rögzítést követő 30. nap után; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály, Büntetés-végrehajtási osztály, Informatikai 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A rendszerben rögzített képfelvétel, hangfelvétel a 

tárolási idő elteltével automatikusan törlődik.  

 

  

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 65. Szolgálatteljesítés ellenőrzése technikai eszköz 

igénybe vételével (kamerarendszer) 

Az adatkezelés célja technikai ellenőrzés végrehajtása a büntetés-

végrehajtási intézet szolgálatteljesítésre kijelölt 

területén és a szolgálati gépjárműben 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 104. § (1) bekezdés; 

a belügyminisztérium irányítása alá tartozó 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés 

szabályairól szóló 23/2015. (VI.15.) BM rendelet 1. § 

e) pont, 1/A. §, 2. §, 4. §; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

11/A. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája az elektronikus megfigyelési eszközrendszer által 

rögzített képfelvétel, kép- és hangfelvétel; 

Az érintettek köre A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtás 

Intézet hivatásos állományú tagjai és rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottai, valamint a munkavállalók 

Az adatok forrása az elektronikus megfigyelési eszközrendszer 

(kamerarendszer) 

A továbbított adatok fajtája az elektronikus megfigyelési eszközrendszer által 

rögzített képfelvétel, kép- és hangfelvétel; 

A továbbított adatok címzettje közigazgatási eljárás, a kényszerítő eszköz 

alkalmazása vagy rendőri intézkedés jogszerűségének 

vizsgálata, a fegyelmi eljárás vagy a kártérítési 

eljárás lefolytatására jogosult bíróság, vagy hatóság 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 104. § (5) bekezdés; 

a belügyminisztérium irányítása alá tartozó 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés 

szabályairól szóló 23/2015. (VI.15.) BM rendelet 9. § 

Az egyes adatfajták törlési határideje a rögzítést követő 30. nap után; 

a bírósági vagy hatósági eljárás lefolytatása esetén az 

arra vonatkozó szabály szerint; 

az adattovábbítás nyilvántartás adatai esetén a 

rögzítést követő 5 év; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 
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Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály, Informatikai osztály, az ellenőrzésre 

jogosultak; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály, Informatikai osztály, az 

ellenőrzésre jogosultak; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály, az ellenőrzésre 

jogosultak; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

 

 

  

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 66. Elektronikus távfelügyelet a büntetés-

végrehajtási intézeten kívül 

Az adatkezelés célja az elítéltek mozgásának nyomon követése az 

elektronikus távfelügyeleti rendszer alkalmazásával a 

munkáltatás során, a polgári egészségügyi 

intézményben és egyéb esetekben  

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 149. 

§; 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését 

biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 

szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos 

feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 

30.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a fogvatartott neve, születési ideje, nyilvántartási 

száma, arcképmása; 

a fogvatartott tartózkodási helyének GSP 

koordinátáinak adatai; 

Az érintettek köre a munkáltatásban részt vevő fogvatartott 

Az adatok forrása Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás, az 

elektronikus távfelügyeleti rendszer 

A továbbított adatok fajtája a fogvatartott neve, születési ideje, nyilvántartási 

száma, arcképmása; 

a fogvatartott tartózkodási helyének GSP 

koordinátáinak adatai; 

A továbbított adatok címzettje Országos Rendőr-főkapitányság (rendszergazda) 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 4 (a) 

§, 149. §, 219. § (8) bekezdés; 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését 

biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 

szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos 

feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 

30.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés, 3. § (4) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje az elektronikus távfelügyelet megszüntetésének 

időpontja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
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adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály, Biztonsági osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Informatikai osztály, Biztonsági osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Adatfeldolgozó (rendszergazda): Országos Rendőr-

főkapitányság; 

Adatfeldolgozó (üzemeltető): Attenti Group (for 

Central & Eastern Europe 2 Habarzel St. Tel Aviv 

69710 Israel; www.attentigroup.com); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A részletes műszaki és szervezési intézkedéseket a 

büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus 

távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

feladatainak végrehajtásáról szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 4/2020. (III. 6.) 

BVOP utasítása tartalmazza. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 67. Elektronikus távfelügyelet a reintegrációs 

őrizet során 

Az adatkezelés célja a reintegrációs őrizetre vonatkozó szabályok 

megtartásának ellenőrzése 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 

187/D. (1) bekezdés; 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését 

biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 

szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos 

feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 

30.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt neve, 

születési ideje, nyilvántartási száma, arcképmása, 

lakcíme/tartózkodási címe, mobiltelefonszáma; 

a lakcím/tartózkodási cím GSP koordinátáinak adatai; 

Az érintettek köre a reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt 

Az adatok forrása Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája a reintegrációs őrizet hatálya alatt álló elítélt neve, 

születési ideje, nyilvántartási száma, arcképmása, 

lakcíme/tartózkodási címe, mobiltelefonszáma; 

a lakcím/tartózkodási cím GSP koordinátáinak adatai; 

A továbbított adatok címzettje Országos Rendőr-főkapitányság (rendszergazda) 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 78. § 

(1) bekezdés e) pont, 187/D. (1) bekezdés; 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését 

biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, 

az elektronikus távfelügyeleti eszköz 

alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási 

szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos 

feladatának részletes szabályairól szóló 10/2015. (III. 

30.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés, 3. § (4) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje a reintegrációs őrizet megszüntetésének időpontja 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Informatikai 

osztály, Biztonsági osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Informatikai osztály, Biztonsági osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Adatfeldolgozó (rendszergazda): Országos Rendőr-

főkapitányság; 

Adatfeldolgozó (üzemeltető): Attenti Group (for 

Central & Eastern Europe 2 Habarzel St. Tel Aviv 

69710 Israel; www.attentigroup.com); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A részletes műszaki és szervezési intézkedéseket a 

büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus 

távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos 

feladatainak végrehajtásáról szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 4/2020. (III. 6.) 

BVOP utasítása tartalmazza. 

 

 

 

  



102 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 68. A személyi állomány egészségi, pszichikai és 

fizikai alkalmassági vizsgálata 

Az adatkezelés célja az alkalmasság felmérése és a hivatásos állomány 

tagja alkalmasságának minősítése; 

a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, 

módosításához, megszüntetéséhez az egészségi, 

pszichikai vagy fizikai alkalmassági feltételek 

fennállásának megállapítása; 

munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

meghatározott jogok gyakorlása, kötelezettségek 

teljesítése; 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 107. § (1) bekezdés, 288/N. § (1) 

és (3) bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

10. § (4) bekezdés; 

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú 

tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői 

munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, 

illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint 

az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) 

IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés;  

Az adatok fajtája név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, 

munkakör, TAJ szám; 

Az érintettek köre egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági 

vizsgálat: hivatásos állományú tag; 

egészségi alkalmassági vizsgálat: rendvédelmi 

alkalmazott és munkavállaló 

Az adatok forrása személyi állomány tagja és más egészségügyi 

intézmények által rendelkezésre bocsátott iratok;  

a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok során 

személyesen közölt adatok és a pszichológiai tesztek 

eredményei; 

A továbbított adatok fajtája név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, 

munkakör, TAJ szám; 

pszichológiai vizsgálati eredmények 

A továbbított adatok címzettje Felülvizsgáló Orvosi Bizottság; 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala; 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
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állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 107. § (3) és (5) bekezdés, 288/N. 

§ (5); 

a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. § (4) 

bekezdés; 

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú 

tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői 

munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, 

illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint 

az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) 

IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 38/A. (3) 

bekezdés, 42. § (4) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 75 év személyi anyaggyűjtőből, egyébként 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Egészségügyi 

osztály, Pszichológiai osztály, Személyügyi és 

szociális osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A továbbítás zárt borítékban ajánlott küldeményként 

vagy személyes átadással történik. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 69. Pszichológiai gondozási tevékenység 

Az adatkezelés célja pszichoszociális kockázat csökkentése az alkalmatlan 

vagy az ideiglenesen alkalmatlan minősítés esetén 
vagy egyéni kérésre 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 102. § (1) bekezdés e) pont; 

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú 

tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői 

munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, 

illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint 

az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30) 

IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 23. § (4) 

bekezdés; 

az individuális (egyéni) pszichoszociális 

kockázatértékelésről, a személyi állomány pszichikai 

alkalmassági vizsgálatairól és a pszichológiai 

gondozási tevékenység rendszeréről szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 91/2015. 

(XII.31.) OP szakutasítása 4. melléklet; 

Az adatok fajtája a gondozott neve, születési helye és ideje, anyja neve, 

lakcíme, munkaköre, TAJ száma; 

Az érintettek köre a gondozásba vett hivatásos állományú tag és 

rendvédelmi igazgatási alkalmazott 

Az adatok forrása személyi okmányok, személyes közlés 

A továbbított adatok fajtája a szakpszichológusi összefoglaló vélemény, az 

elöljárói értékelő vélemény (az intézeten kívüli 

gondozást végző szakember részére), 

A továbbított adatok címzettje az intézeten kívüli gondozást végző szakember, 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

(másodfok) 

Az adattovábbítás jogalapja az individuális (egyéni) pszichoszociális 

kockázatértékelésről, a személyi állomány pszichikai 

alkalmassági vizsgálatairól és a pszichológiai 

gondozási tevékenység rendszeréről szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 91/2015. 

(XII.31.) OP szakutasítása 4. melléklet 2. pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 50 év személyi anyaggyűjtőből 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 
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A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Pszichológiai 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az iratok a pszichológiai osztályon kerülnek tárolásra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 70. A fogvatartotti pszichológiai vizsgálatok, 

pszichológusi javaslattétel, állapotellenőrzés és 

nyomon követés, valamint pszichológiai 

foglalkozások 

Az adatkezelés célja a fogvatartott pszichés állapotának felmérése és 

mentálhigiénés gondozása, a fogvatartott célzott 

megismerése, illetve a terápiás jellegű foglalkozás 

megalapozása 

Az adatkezelés jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 4. § (1) bekezdés; 

az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; 

a büntetés-végrehajtási pszichológusok 

fogvatartottakkal való tevékenységét szabályozó 

Módszertani útmutató kiadásáról szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 89/2015. 

(XII.18.) OP szakutasítása 1. melléklet; 

Az adatok fajtája név, fogvatartotti nyilvántartási szám; 

Az érintettek köre fogvatartott 

Az adatok forrása az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 

által Főnix rendszer Egészségügyi modulba feltöltött 

dokumentáció; 

A továbbított adatok fajtája név, fogvatartotti nyilvántartási szám; 

A továbbított adatok címzettje a fogvatartott gondozásában résztvevő egészségügyi 

szervek, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 

Intézet, Büntetés-végrehajtás Központi Kórház 

Az adattovábbítás jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 4. § (1) bekezdés; 

az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; 

a büntetés-végrehajtási pszichológusok 

fogvatartottakkal való tevékenységét szabályozó 

Módszertani útmutató kiadásáról szóló büntetés-

végrehajtás országos parancsnokának 89/2015. 

(XII.18.) OP szakutasítása 1. melléklet; 

Az egyes adatfajták törlési határideje legalább 30 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 
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Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Pszichológiai 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A pszichológusi tevekénység során a Főnix rendszer 

fogvatartotti nyilvántartásba a titoktartási 

kötelezettség alá eső iratok, illetve a büntetés-

végrehajtási dolgozó számára nyilvánosan elérhető 

feljegyzések elkülönítetten kerülnek rögzítésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 71. Szolgálati jegy szabadság igénybevételére  

Az adatkezelés célja a szabadság kiadása és megváltása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 152. § (1) bekezdés. 289/Q. § (1) 

bekezdés; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

123. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, szabadságolási adatok; 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása Robotzsaru Szolgálatvezénylés program, manuálisan  

vezetett  szabadság  engedélyező  lapok; 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnését követő 50 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Szervezeti egységek (osztályok); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A kérelem a Robotzsaru Szolgálatvezénylés 

programba rögzített adatok alapján kerül 

kinyomtatásra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 72. Túlszolgálat, illetve rendkívüli munkaidő 

elrendelése, nyilvántartása és elszámolása 

Az adatkezelés célja a szolgálati, illetve munkaviszonnyal összefüggő 

jogok gyakorolása és kötelezettségek teljesítése 

biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 140. § (1) és (5) bekezdés, 289/L. § 

(2) bekezdés, 289/N. §; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

134. § (1) bekezdés d) pont; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 77. §; 

Az adatok fajtája név, szolgálatteljesítés adatai 

Az érintettek köre személyi állomány 

Az adatok forrása Robotzsaru Szolgálatvezénylés program, 

túlszolgálat/rendkívüli munkaidő elrendelő 

nyomtatvány 

A továbbított adatok fajtája név, adóazonosító jel, bankszámlaszám, 

szolgálatteljesítés adatai 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 

Magyar Államkincstár; 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 140. § (5) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 

személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 

16.) BM rendelet 77. §; 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

134. § (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés, 143. § 

(1) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Szervezeti 

egységek (osztályok); 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Szervezeti 
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egységek (osztályok); 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Szervezeti egységek (osztályok); 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága 

részére történő iratok a BvOrg/KDBV/Illetmeny zárolt 

mappa használatával kerülnek továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 73. Közbeszerzési eljárás dokumentációja 

Az adatkezelés célja a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjének 

kialakítása 

Az adatkezelés jogalapja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

9. § (10), 27.§ (1) és 46. (4) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, telefonszám, e-mail cím, bűnügyi adatok 

Az érintettek köre az ajánlatevő vagy részvételre jelentkező gazdasági 

szereplők  

Az adatok forrása közhiteles nyilvántartások, erkölcsi bizonyítvány 

A továbbított adatok fajtája név, telefonszám, e-mail cím, bűnügyi adatok 

A továbbított adatok címzettje Miniszterelnökség, Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézet 

megbízásában eljáró független akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó, Közbeszerzési Hatóság, 

Közbeszerzési Döntőbizottság 

Az adattovábbítás jogalapja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

37-48. §; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály közbeszerzési referens, a büntetés-végrehajtási 

intézet megbízásában eljáró független akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó; a büntetés-végrehajtási 

intézet képviseletében eljáró ügyvéd; 

adatfeldolgozó: NEKSZT Nemzeti Elektronikus 

Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

(székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; 

cégjegyzékszám: 01-09-297946) 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A személyes adatokat is tartalmazó elektronikus és 

papír alapú dokumentumok a tényleges adatkezelés 

helyein kerülnek tárolásra. Az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer üzemeltetője a NEKSZT Kft. 

  

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu


112 
 

Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 74. Munkabaleset kivizsgálása, a munkabaleseti 

jegyzőkönyv felvétele 

Az adatkezelés célja a munkabalesettel kapcsolatos munkáltatói 

kötelezettségek teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 64. 

§, 220. § (1) bekezdés a) pont és 221. § b) pont, 287. § 

(3) c) pont; 

Az adatok fajtája név, anyja név, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám 

Az érintettek köre dolgozók, fogvatartottak; 

Az adatok forrása Főnix fogvatartotti nyilvántartás, munkabaleseti 

jegyzőkönyv 

A továbbított adatok fajtája név, anyja név, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám 

A továbbított adatok címzettje Magyar Államkincstár (Budapest, dolgozók), 

kormányhivatalok (társadalombiztosítási 

kifizetőhely); 

Az adattovábbítás jogalapja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

64. § (5) bekezdés; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

szervek munkavédelmi feladatai, valamint 

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának 

szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 

22. § (5) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje a munkabaleseti jegyzőkönyv és a kivizsgálás 

iratanyaga nem selejtezhető; 

a baleseti napló selejtezési ideje 10 év; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Munka- és 

tűzvédelmi vezető 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A vizsgálati anyag a munka- és tűzvédelmi vezető 

irodájában zárt szekrényben van tárolva. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 75. Szolgálati kötelmekkel összegfüggő baleset, 

betegség minősítése, egészségkárosodás 

megállapítása 

Az adatkezelés célja a foglalkozási megbetegedés gyanújának 

munkavédelmi szempontú kivizsgálása  

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 257. § (2) bekezdés (betegség 

minősítése); 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

szervek munkavédelmi feladatai, valamint 

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának 

szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 

28/A. § (1) bekezdés (a kivizsgálás résztvevői); 

Az adatok fajtája név, anyja név, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám 

Az érintettek köre hivatásos állományú tag 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája név, anyja név, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 

munkavédelmi főfelügyelője 

Az adattovábbítás jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 15/A. § (1) bekezdés 

Az egyes adatfajták törlési határideje nem selejtezhető 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Munka- és 

tűzvédelmi vezető 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Az iratanyag helyben véglegesen nem kerül tárolásra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 76. Munkavédelmi vizsga 

Az adatkezelés célja A munkavédelmi vizsga lebonyolítása a munkahelyen 

Az adatkezelés jogalapja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. 

§ (1) bekezdés e) pont; 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

szervek munkavédelmi feladatai, valamint 

foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának 

szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 19. 

§ (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája a vizsgázó neve, születési helye és ideje, lakcíme; 

Az érintettek köre a vizsgázó dolgozó 

Az adatok forrása a teszt vizsgaanyag a munkavédelmi vizsgához 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Munka- és 

tűzvédelmi vezető 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A munkavédelmi vizsga igazolásának egy példánya a 

munka- és tűzvédelmi vezető irodájában zárt 

szekrényben van tárolva. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 77. A fertőző betegségek jelentése 

Az adatkezelés célja a fertőző betegségekre vonatkozó jelentési 

kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 15. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája személyazonosító és egészségügyi adatok 

Az érintettek köre személyi állomány, fogvatartottak 

Az adatok forrása az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 1. melléklet A) pontjában felsorolt 

fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések 

fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsítő, 

vagy igazoló a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati 

eredmény 

A továbbított adatok fajtája személyazonosító és egészségügyi adatok 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Egészségügyi Főosztály, Kormányhivatalok 

(Népegészségügyi szervek) 

Az adattovábbítás jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 15. § (1) bekezdés a) pont; 

a büntetés-végrehajtás jelentési és adatszolgáltatási 

rendszeréről szóló 37/2018. (VIII.10.) OP 

szakutasítás 30. pont Jelentés fertőzőbetegségről, 

vagy annak gyanújáról 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Egészségügyi 

osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A mintavételezés és a laboratóriumi vizsgálat során 

keletkezett iratokat az egészségügyi osztály zártan 

kezeli. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 78. Belépési engedély kiadása 

Az adatkezelés célja a büntetés-végrehajtási szerv területére belépő 

személy személyazonosságának és a belépés 

indokának megállapítása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995 évi. 

CVII. törvény 14. § (2) és (4) bekezdés; 

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- 

és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek 

területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 

44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés a) 

pont, 5. § (1), 6. § (1), 9. § (1) és 10. § (1) bekezdés; 

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének 

szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 

7. (3) bekezdés; 

Az adatok fajtája a személyazonosításra alkalmas okmány adatai 

Az érintettek köre a büntetés-végrehajtási szerv területére belépni 

szándékozó személyek 

Az adatok forrása személyi okmányok, belépési engedély, megbízólevél, 

A továbbított adatok fajtája a belépő személy neve 

A továbbított adatok címzettje Navigátor rendszer 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995 évi. 

CVII. törvény 14. § (2) és (4) bekezdés; 

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- 

és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek 

területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 

44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdés a) 

pont, 5. § (1), 6. § (1), 9. § (1) és 10. § (1) bekezdés; 

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének 

szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 

7. (3) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 1 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu;  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály, Büntetés-végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Biztonsági osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 
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Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A belépő személy neve a Navigátor rendszerbe kerül 

rögzítésre. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 79. Munkáltatási igazolás a fogva tartott személy 

részére 

Az adatkezelés célja a szabadságvesztés végrehajtás ideje alatt 

munkáltatásban részt vett fogvatartott munkáltatás 

időtartamának, adott időszakra vonatkozóan 

megállapított munkadíjának igazolása 

Az adatkezelés jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 83. § 

(3) bekezdés; 

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII.19.) IM rendelet 143. § (1) bekezdés i) pont; 

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság részletes 

feladatairól, tagjairól és eljárásrendjéről, valamint a 

fogvatartottak munkáltatásához kapcsolódó egyes 

szabályokról szóló büntetés-végrehajtás országos 

parancsnokának 66/2015. (VIII.18.) OP szakutasítása 

17. melléklet 

Az adatok fajtája név, születési hely és idő, anyja neve, foglalkoztatásra 

vonatkozó adatok 

Az érintettek köre a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartott 

személy  

Az adatok forrása Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás, BV 

Foglalkozatás modul  

A továbbított adatok fajtája név, születési hely és idő, anyja neve, 

foglalkoztatásra vonatkozó adatok 

A továbbított adatok címzettje a rendőrség, önkormányzatok, ügyvédi irodák, a 

bíróság, volt fogvatartott 

Az adattovábbítás jogalapja a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII.19.) IM rendelet 143. § (2) bekezdés; 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 8. § d) pont; 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 

LXXXI. törvény 42. § (2) bekezdés; 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény 1. számú melléklet 1.6. alpont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 
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Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu;  

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; 

Gazdasági osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

Hivatali szerveken kívül saját kérésére a munkáltatási 

igazolás a volt fogvatartott részére postai úton kerül 

továbbításra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 80. Mentori tevékenység 

Az adatkezelés célja a büntetés-végrehajtási intézet személyi állományába 

újonnan felvételre került hivatásos állományú tagok és 

rendvédelmi igazgatási alkalmazottak büntetés-

végrehajtási elméleti ismeretek és gyakorlati 

tapasztalatok elsajátításának elősegítése, a 

beilleszkedés támogatása 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 50. § (2) bekezdés c) pont 

(véglegesítés); 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 

viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 

szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. 

(2) bekezdés (díjazás); 

a munkaerővel és személyi juttatással történő 

gazdálkodásról, valamint a személyi juttatások 

kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

45/2017. (IV.7.) OP szakutasítása 20. pont (mentori 

díjazás); 

Az adatok fajtája a kijelölt mentor neve, beosztása, adóazonosító jele; 

a mentorált neve, beosztása; 

Az érintettek köre a kijelölt mentor és a mentorált; 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás, megbízás; 

A továbbított adatok fajtája a kijelölt mentor neve, beosztása, adóazonosító jele; 

A továbbított adatok címzettje Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 

Magyar Államkincstár 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 50. § (2) bekezdés c) pont 

(véglegesítés); 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 

viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 

szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. 

(2) bekezdés (díjazás); 

a munkaerővel és személyi juttatással történő 

gazdálkodásról, valamint a személyi juttatások 

kifizetésével kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 

büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

45/2017. (IV.7.) OP szakutasítása 20. pont (mentori 
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díjazás); 

Az egyes adatfajták törlési határideje a mentorálás megszűnését követő 5 év (minősítés) 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 81. Járműkövető rendszer 

Az adatkezelés célja a gépjármű vagyonvédelme, az állami vagyon 

védelme;  

az üzemeltetési kiadások csökkentése az állami 

pénzügyi erőforrások hatékonyabb felhasználásának 

elősegítése (szervizköltség csökkentése, 

járműhasználat optimális időtartamának 

meghosszabbodása, a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítás 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 számítások); 

szolgálati feladatok végrehajtásának támogatása; 

szolgálati feladatok ellenőrzése; 

helpdesk szolgáltatás igénybe vétele; 

chip kiosztását szolgáló adatkezelés; 

Az adatkezelés jogalapja általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) 

pont; 

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) bekezdése; 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 104. § és 288/J. § 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) bekezdése; 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

11/A. § (1) bekezdése; 

Az adatok fajtája I. Szolgálati módban: 

1. A gépjárművezető viselt neve, rendfokozata, 

állománykategóriája, vezetői engedély száma, PÁV 

kategóriája, ügyintézői igazolvány száma, azonosító 

chip száma, elsődleges személyazonosító kódja, 

elemzett adatok. 
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2. A szolgálati gépjármű helymeghatározó adata, 

három tengely szerinti gyorsulási adata, használati 

jogcíme. 

3. A JKR által előállított adatok, melyek a jármű és 

ebből következően a járművet vezető személy 

tartózkodási helye térképes megjelenítéssel, a vezetési 

stílus elemzés adatai (jármű fokozott igénybevétel, 

jelentős gyorshajtás, többször ismétlődő és jelentős 

nagyságú gyorsulás adata) 

II. Magáncélú használati módban: 

A szolgálati módban rögzített adatokkal megegyező 

adattartalom, de a hozzáférés kizárólag a menetlevél 

elkészítéséig, annak érdekében lehetséges. 

III. Minősített használati módban: 

Nincs adatrögzítés. 

Az érintettek köre szolgálati gépjárművet vezető személyi állományi 

tagok (hivatásos, rendvédelmi alkalmazott, 

munkavállaló) 

Az adatok forrása vezetői engedély, ügyintézői gépjárművezetői 

igazolvány, a járműkövető rendszer adatbázisa; 

A továbbított adatok fajtája - 

A továbbított adatok címzettje a Belügyminisztérium által fenntartott járműkövető 

rendszer 

Nincs adattovábbítás, közös adatkezelők közötti 

adatátadás történik a Belügyminisztérium és a Közép-

dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

között. 

Az adattovábbítás jogalapja - 

Az egyes adatfajták törlési határideje A hivatásos, valamint a rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti szolgálati jogviszonyban álló személyi 

állományi tag szolgálatteljesítése ellenőrzése, és a 

munkavállalók ellenőrzése céljából 30 nap; 

magáncélú használati módban a menetlevél 

elkészítése idejére, legfeljebb 168 óra (7 nap) 

időtartamra; 

a további célok érdekében jogszabály eltérő előírása 

hiányában 1 év. 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közös megállapodás alapján közös adatkezelők: 

1. Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

2. Belügyminisztérium 

1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

Dr. Tarczi-Ábrahám Dominika 

telefon: 061/441-1000, fax: 061/441-1437, e-mail: 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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adatvedelem@bm.gov.hu 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Gazdasági 

osztály; 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (NISZ) 

Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133. 

Központi telefonszáma: 459-4200 

Központi telefax száma: 303-1000 

Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu 

Központi e-mail címe: info@nisz.hu 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatában, valamint a büntetés-

végrehajtási szervezet, a Belügyminisztérium és a 

NISZ Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt 

intézkedések. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 82. A fegyelmi tanács döntését megalapozó 

fegyelmi eljárás iratai 

Az adatkezelés célja a fegyelmi eljárás keretében a tárgyalás szakaszban 

érdemi döntés meghozatala 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 204. § és 289/T. § (1) bekezdés; 

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben 

lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló 5/2019. (III. 

11.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés, 8. § (5) bekezdés; 

Az adatok fajtája a fegyelmi eljárás alá vont rendvédelmi igazgatási 

alkalmazott, a fegyelmi eljárás iratai, a tárgyalás 

jegyzőkönyve 

Az érintettek köre a fegyelmi eljárás alá vont rendvédelmi igazgatási 

alkalmazott 

Az adatok forrása személyügyi alapnyilvántartás, személyi okmányok 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje 10 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Vizsgálóbiztos, 

fegyelmi tanács; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A fegyelmi tanács döntése a vizsgálóbiztos által 

előterjesztett iratanyagon alapszik, amely kizárólag a 

fegyelmi tanács tagjai rendelkezésére bocsátható. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 83. Fizikai tér megfigyelése kamerarendszer 

igénybe vételével 

Az adatkezelés célja a reagáló erő munkájának segítése és a riasztások 

ellenőrzése  

Az adatkezelés jogalapja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 

törvény 10. § (4)-(5); 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, 

valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 

szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet 30. §; 

Az adatok fajtája a kamerarendszer által rögzített képfelvétel; 

Az érintettek köre a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézetnél felhasználói engedéllyel rendelkezők 

(jogosultak) és a titkos ügykezelők 

Az adatok forrása a biztonsági terület bejárati ajtajára néző 

kamerarendszer 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje a rögzítést követő 30 nap; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Biztonsági 

osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 84. Munkavégzéssel össze nem függő balesetek 

nyilvántartása 

Az adatkezelés célja a baleset minősítése, a sérüléssel járó balesettel 

kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. 

§ (5b) bekezdés; 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 

szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő 

foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a 

fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony 

keretében történő munkáltatásának munkaügyi 

ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 

5. § (5) bekezdés; 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés szabályairól szóló büntetés-végrehajtás 

országos parancsnokának 24/2015. (III.18.) OP 

szakutasítása 1.5.3. Jegyzőkönyv nem 

munkabalesetről 

Az adatok fajtája név, anyja név, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám 

Az érintettek köre a balesetet szenvedő fogvatartott 

Az adatok forrása jegyzőkönyv nem munkabalesetről, baleseti napló; 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje nem munkabaleseti napló, nem munkabaleseti 

jegyzőkönyvek, valamint a kivizsgálás iratai nem 

selejtezhetőek; 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A vizsgálati anyag a munka- és tűzvédelmi vezető 

irodájában zárt szekrényben kerül tárolásra. 

mailto:dr.b.khosbayar@bv.gov.hu
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 85. A nem magyar állampolgárságú elítéltek 

magyarországi büntetés-végrehajtási intézetbe 

történő befogadására vonatkozó intézkedések 

Az adatkezelés célja az állampolgárság szerint illetékes diplomáciai vagy 

konzuli képviselet értesítése, az úti okmány 

megküldése az elsőfokon eljárt bíróság székhelye 

szerint illetékes idegenrendészeti hatóságnak; 

Az adatkezelés jogalapja a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi 

CVII. törvény 28. § (1) bekezdés; 

Az adatok fajtája az elítélt neve, születési helye és ideje, anyja neve, 

TAJ száma, fényképe, lakcíme/tartózkodási címe, 

állampolgársága; 

a fogvatartott nyilvántartási száma; 

a büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal 

kapcsolatos egyéb - bírósági, ügyészségi, közjegyzői, 

államigazgatási - eljárásban keletkezett azon iratok; 

Az érintettek köre a nem magyar állampolgárságú elítélt 

Az adatok forrása személyes okmányok, hivatali szervek által kiállított 

iratok, fogvatartotti nyilvántartás 

A továbbított adatok fajtája az elítélt neve, születési helye és ideje, anyja neve, 

TAJ száma, fényképe, lakcíme/tartózkodási címe, 

állampolgársága; 

a büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal 

kapcsolatos egyéb - bírósági, ügyészségi, közjegyzői, 

államigazgatási - eljárásban keletkezett azon iratok; 

A továbbított adatok címzettje az állampolgárság szerint illetékes diplomáciai vagy 

konzuli képviselet; 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága; 

az elsőfokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes 

idegenrendészeti hatóság; 

Az adattovábbítás jogalapja a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 207. § 

(1) bekezdés (befogadás), 212. § (1) bekezdés 

(szabadságvesztés büntetés átengedésére vonatkozó 

kérelem felterjesztése), 213. § (gyám vagy gondnok 

kirendelése, értesítés halál esetén); 

a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes 

letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. 

(XII. 19.) IM rendelet 170. § a) pont, 172. § (1) 

bekezdés (kapcsolat-felvételi kérelem), 173. § (1) 

bekezdés (idegenrendészeti hatóság); 
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Az egyes adatfajták törlési határideje 25 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

8003 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 2.; Büntetés-

végrehajtási osztály; 

2462 Martonvásár, Tordasi út 0165/48 hrsz.; 

Biztonsági és Fogvatartási osztály; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A Főnix rendszer fogvatartotti nyilvántartás 

tartalmazza a teljes körű adatbázist. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 86. Munkavédelmi oktatások 

Az adatkezelés célja a munkavállalók és fogvatartottak munkavédelmi 

oktatásban való részesítése a munkáltató által 

megszervezett oktatás keretében 

Az adatkezelés jogalapja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. 

§ (1) bekezdés; 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 

szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő 

foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a 

fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony 

keretében történő munkáltatásának munkaügyi 

ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 

3-4. §; 

Az adatok fajtája dolgozó: név, beosztás;  

fogvatartott: név,  nyilvántartási szám; 

Az érintettek köre dolgozó, fogvatartott 

Az adatok forrása munkavédelmi napló; 

A továbbított adatok fajtája nem releváns 

A továbbított adatok címzettje nem releváns 

Az adattovábbítás jogalapja nem releváns 

Az egyes adatfajták törlési határideje nem selejtezhető 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Munka- és 

tűzvédelmi vezető; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A munkavédelmi napló a munka- és tűzvédelmi 

vezető irodájában zárt szekrényben kerül tárolásra. 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 87. Képzési rendszer 

Az adatkezelés célja a képzési, továbbképzési, átképzési és vezetőképzési 

követelmények teljesítése a BM továbbképzési 

rendszerben 

Az adatkezelés jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 120. § (2) bekezdés a) pont, 131. § 

(2) bekezdés, 288/Q. § (5)-(6) bekezdés;  

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti 

utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 

30.) BM rendelet 3. § (1)-(3) bekezdés; 

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi 

igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 

szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 21. § 

(2) bekezdés; 

Az adatok fajtája név, születési név, születési hely és idő, e-mail cím, 

telefonszám, anyja neve, beosztás; 

Az érintettek köre hivatásos állományú tagok, rendvédelmi 

alkalmazottak 

Az adatok forrása BM Továbbképzési rendszer 

(http://tovabbkepzes.bmkszf.hu), Rendészeti 

Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál; 

A továbbított adatok fajtája név, születési név, születési hely és idő, e-mail cím, 

telefonszám, anyja neve, beosztás; 

A továbbított adatok címzettje Belügyminisztérium 

Az adattovábbítás jogalapja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 120. § (2) bekezdés a) pont, 131. § 

(2) bekezdés, 288/Q. § (5)-(6) bekezdés;  

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti 

utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 

30.) BM rendelet 3. § (1)-(3) bekezdés; 

a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi 

igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 

szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 21. § 

(2) bekezdés; 

Az egyes adatfajták törlési határideje jogviszony megszűnését követően azonnal 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 
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Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

2471 Baracska, Annamajor utca 18.; Személyügyi és 

szociális osztály; 

Adatkezelő: Belügyminisztérium Rendészeti 

Vezetőkiválasztási,  Vezetőképzési és Továbbképzési 

Főosztály (Intézmény nyilvántartási száma: E-

000214/2014.) 

Adatfeldolgozók: 

SBP Systems Kft., üzemeltető (székhely: 1037 

Budapest, Montevideo utca 6. III. emelet 1.; 

cégjegyzékszám: 01-09-896815) 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola (székhely: 2600 Vác, 

Konstantin tér 1-5.; Intézményi azonosító: FI 21962) 

Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó 

Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kiss J. u. 8. fszt. 6.; 

cégjegyzékszám: 01-09-165873) 

Drivingcamp Hungary Zrt. (székhely: 2072 Zsámbék, 

Drivingcamp út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-041330) 

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai 

Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1138 

Budapest, Váci út 191.; cégjegyzékszám: 01-09-

978791) 

Global-Okt Oktató és Tanácsadó Kft. (székhely: 2510 

Dorog, Mészáros Lázár utca 5.; cégjegyzékszám: 11-

09-025225) 

Human Score Consulting Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 33.; 

cégjegyzékszám: 13-09-202706) 

Magiszter Menedzser Oktatási, Üzleti Tanácsadó, 

Kutatási és Közvetítő Kft. (székhely: 1064 Budapest, 

Izabella u. 44. A. lház. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01-

09-718265) 

MANHATTAN Akadémia Kft. (székhely: 1013 

Budapest, Krisztina körút 39. B-tömb. ép; 

cégjegyzékszám: 01-09-726570) 

MATRIX CBS Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pulcz 

utca 3-2.; cégjegyzékszám: 06-09-010970) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (székhely: 1083 

Budapest, Ludovika tér 2.; Intézményi azonosító: FI 

99859) 

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt. (székhely: 

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. II. ép. 3. 

emelet; cégjegyzékszám: 01-10-044779) 

Szegedi Rendészeti Szakgimnázium (székhely: 6728 

Szeged, Bajai út 14.; OM azonosító: 029792) 

Vezetőképző Akadémia Szolgáltató Kft. (székhely: 

2100 Gödöllő, Tél utca 12.; cégjegyzékszám: 13-09-

171792) 
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Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 
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Adatlap 

adatvédelmi nyilvántartásba vételhez 

Az adatkezelés megnevezése 
88. A COVID-19 (SARS) elnevezésű koronavírus-

betegséggel összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés célja a COVID-19 elnevezésű koronavírus-betegséggel 

összefüggően büntetés-végrehajtási szervezetet érintő 

feladatok végrehajtása a koronavírus-betegség 

elterjedésének megelőzése, magakadályozása 

érdekében 

Az adatkezelés jogalapja általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) 

pont és e) pont; 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 5. § és 13. §; 

Az adatok fajtája a vizsgált személy vezetékneve és keresztneve, 

tartózkodási helye, telefonszáma, születési ideje, 

foglalkozása, a tünet kezdetének ideje, a beteg 

személy COVID-19 gyanú szempont szerinti 

minősítése; 

a beteg TAJ száma, munkahelyének címe, lakcíme; 

a vizsgálatot kérő orvos pecsétszáma, a beküldő orvos 

telefonszáma és egyéb kapcsolattartási telefonszáma; 

Az érintettek köre A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet személyi állománya, a bv. intézetben fogva 

tartottak, a bv. intézet területére belépő személyek 

Az adatok forrása Csekklista koronavírus-fertőzésre gyanús betegek 

megítéléséhez; 

Vizsgálatkérő lap virológiai vizsgálatokhoz; 

A továbbított adatok fajtája a vizsgált személy vezetékneve és keresztneve, 

tartózkodási helye, telefonszáma, születési ideje, 

foglalkozása, a tünet kezdetének ideje, a beteg 

személy COVID-19 gyanú szempont szerinti 

minősítése; 

a beteg TAJ száma, munkahelyének címe, lakcíme; 

a vizsgálatot kérő orvos pecsétszáma, a beküldő orvos 

telefonszáma és egyéb kapcsolattartási telefonszáma; 

egészségi állapotra vonatkozó adatok, járványügyi 

jelentőségű tartózkodási helyre, valamint fertőzött 

személyekkel történő kapcsolatba kerülésre vonatkozó 

adatok;  

A továbbított adatok címzettje Nemzeti Népegészségügyi Központ (központi 

telefonszám: +36 1 476 1100;  Titkárság e-mail cím: 

tisztifoorvos@nnk.gov.hu; Cím: 1097 Budapest, 

Albert Flórián út 2-6.); 

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály 

Az adattovábbítás jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
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adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 15. § (1) bekezdés a) pont; 

Az egyes adatfajták törlési határideje 5 év 

Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az 

adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18. Pf. 13.; 

Dr. Bayar Khosbayar, dr.b.khosbayar@bv.gov.hu; 

A tényleges adatkezelés helye, illetve az 

adatfeldolgozás helye 

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet 2471 Baracska, Annamajor utca 18.; 

Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok 

megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott 

műszaki és szervezési intézkedések általános leírása 

A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési 

Szabályzatában, valamint Informatikai Biztonsági 

Szabályzatában foglalt intézkedések vonatkoznak a 

kapcsolódó adatkezelésekre. 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 

2020. március 6-án kiadott koronavírus-járvánnyal 

összefüggő feladatok végrehajtására vonatkozó 

intézkedési terve, valamint a Közép-dunántúli 

Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

parancsnokának intézkedési terve tartalmazza a 

részletes szabályozást. 
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