
 

 

 

SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 
 
 

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

Parancsnokának 

 

INTÉZKEDÉSE 

 

a  közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről, valamint a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Info.tv.) 30. § (6) bekezdése, a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Kakr.) alapján, a 

közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek elintézésnek, továbbá a kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozatalának, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható 

költségtérítés mértékének szabályozása érdekében az alábbi intézkedést bocsátom ki: 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. Jelen intézkedés célja, hogy az Info. tv-ben, valamint az annak alapján kihirdetett 

jogszabályokban foglalt előírások figyelembevételével elősegítse a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatok megismeréséhez való, Alaptörvényben rögzített jog érvényesülését azáltal, 

hogy meghatározza a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a 

közérdekű adatok közzétételének rendjét, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékét. 

  

2. Jelen intézkedés hatálya a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (a továbbiakban: 

Intézet) kezelésében lévő közérdekű adatokra, valamint a közérdekből nyilvános adatokra 

terjed ki.  

 

II. FEJEZET 

Értelmező rendelkezések 

3. közérdekű adat: Az Info tv. 3.§ 5. pontjában meghatározott adat. 

 

4. közérdekből nyilvános adat: Az Info tv. 3.§ 6. pontjában meghatározott adat.  

 

 

III. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ, VAGY KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSÉRE 

IRÁNYULÓ IGÉNY BENYÚJTÁSA, VALAMINT AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI 

SZABÁLYOK 
 

5. Az Intézet lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből 

nyilvános adatokat –az Info tv. 27. §-ában meghatározott korlátokat figyelembe véve – erre 

irányuló kérelem alapján bárki megismerhesse.  

 

6. Közérdekű adat megismerése iránti igényt bármely természetes személy, jogi személy, vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet előterjeszthet az intézethez szóban, írásban 

vagy elektronikus úton.   
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7. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem elintézéséről – eltérő parancsnoki 

rendelkezés hiányában – az Intézet adatvédelmi tisztviselője vagy annak helyettese 

gondoskodik.  

 

8. A közérdekű adat megismerése iránti igények elbírálása az Info tv. 29.§-ban foglaltak szerint 

történik.  

 

9. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény elbírálása az igény beérkezését követő 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül történik. Ez alól kivételt képez az Info tv. 

29. § (2) bekezdésében foglalt adatigénylés.  

 

10.  A benyújtott igények teljesítésére vonatkozó dokumentumot –az adatfelelős szervezeti egység 

szakterületi vezetőjének javaslata alapján- az adatvédelmi tisztviselő készíti elő az igény 

tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt.  

 

11. Az adatvédelmi tisztviselő az igényt – annak tartalma alapján – a beérkezést követő 3 napon 

belül köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy:  

 

 

a) az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e; 

b) az igényelt adatokat az intézet kezeli-e; 

c) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e; 

d) az igényelt adatok tartalmaznak-e személyes adatot, különleges adatot, minősített adatot, 

egyéb korlátozás alá eső adatot; 

e) az igényelt adatok közzétételre kerültek-e az intézet internetes honlapján; 

f) az igénylő neve (megnevezése) és elérhetősége tisztázott, beazonosítható-e; 

g) az igénylő a tájékoztatást milyen formában, módon kéri; valamint 

h) az adatszolgáltatás okoz-e külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését az igénylő 

vállalta-e. 

 

12.  Ha az igénylő a kért adatot nem jelölte meg pontosan, az Info tv-ben meghatározott eljárási 

határidőn belül hiánypótlásra kell felhívni az adatigénylőt.  

 

 

IV. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY TELJESÍTÉSE ÉS 

MEGTAGADÁSA 

 

13.  Az adatigénylés teljesítéséről, illetve teljesítésének megtagadásáról - a jogszabály alapján 

már megtörtént kötelező elektronikus közzététel kivételével - az intézetparancsnok dönt. A 

tájékoztatás vagy megtagadás a parancsnok kiadmányozását követően történhet meg. 

 

14.  Abban az esetben, ha olyan adat megismerésére irányul az igénylés, amelyet külön 

jogszabály alapján már kötelezően közzétettek, az adatigénylés teljesítéséről az adatvédelmi 

tisztviselő gondoskodik, elsősorban az adat fellelhetőségének pontos megjelölésével, a fenti 

eljárásrendet betartva.  

 

15. Az adatigénylést nem lehet elutasítani az Info tv. 30.§ (2), illetve (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben.  

 

16. Az Intézet nem köteles eleget tenni az Info tv. 29.§ (1a), illetve (1b) bekezdésben 

meghatározott esetekben.  
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17. Az adatigénylés teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az Info. tv. 31.§ 

alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény 

beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési 

címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt, melynek elkészítéséről az 

adatvédelmi tisztviselő gondoskodik. 

 

 

V. FEJEZET 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNY TELJESÍTÉSÉNEK 

KÖLTSÉGEI 
 

18.  A közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási 

módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az Intézet a közérdekű adatot tartalmazó 

másolat készítéséért költségtérítést állapíthat meg. A fizetendő költségtérítés összegét az 

Info tv. és a Kakr. rendelkezéseire figyelemmel kell megállapítani. A várható költségtérítés 

összegét az igénylővel előre közölni kell. 

 

19. A költségtérítés megállapításáról az adatfelelős szervezeti egység szakterületi vezetőjének 

javaslata alapján az intézetparancsnok dönt.  

 

20.  
Az adatigénylőt a másolat elkészítésének költségéről szóló tájékoztatásban fel kell hívni az 

Info tv. 29.§ (3a) bekezdésében foglaltakra.  

 

21.  Amennyiben az igénylő az igénylés benyújtásakor, vagy a költségtérítés összegéről való 

előzetes tájékoztatás után a költségek megtérítését nem vállalja, tájékoztatni kell, hogy az 

igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, amely nem okoz meg 

nem térülő költséget. 

 

22.  Az adatigénylő a közérdekű adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés 

összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál 

bejelentést tehet. Az adatigénylőt az Info. tv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről 

írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben 

tájékoztatni kell, melynek elkészítéséről az adatvédelmi felelős gondoskodik. 

 

23. Egyéb felmerülő költségek számítása esetén az Info tv., illetve a Kakr. rendelkezései szerint 

kell eljárni.  

VI. FEJEZET 

Közérdekű adatok közzétételének általános szabályai 

 

24.  A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése, illetve a közzététel során kiemelt 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű adatok közlése ne járjon mások jogainak, vagy 

törvény alapján korlátozottan megismerhető adatok bizalmasságának sérelmével. Különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra 

személyes adatok, minősített adatok.  

 

25. Az Intézet köteles a büntetés-végrehajtási szerv honlapján (https://bv.gov.hu/) a büntetés-

végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.20.) 

BVOP utasítás (a továbbiakban: BVOP utasítás) 5. mellékletében meghatározott adatokat 

közzétenni az Info tv. 1.mellékletében meghatározott közlési és megőrzési időpontok szerint.  

 

https://bv.gov.hu/
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26. A közzétételre kötelezettek listáját jelen intézkedés 1.melléklete, az ellenőrzési nyomvonalat 

jelen intézkedés 2. melléklete tartalmazza.  

 

27.  A szolgáltatott, illetve közzéteendő adatok teljes körűségéért, illetve valóságnak megfelelő 

tartalmáért, valamint a közzéteendő adatoknak az Intézet honlapján történő közzétételéért az 

adott szervezeti egység szakterületi vezetője felelős. Az adatok kizárólag intézetparancsnoki 

egyeztetést és jóváhagyást követően teendőek közzé.  

 

VII. Vegyes és záró rendelkezések 

 

28. Jelen Intézkedést a hatályos adatvédelmi jogszabályok, illetve a BVOP utasítás 

figyelembevétel kell alkalmazni.  

 

29.  Jelen intézkedés a kiadás napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 30525-

3/25/2016.int. számú intézkedés hatályát veszti.  

 

30.  Jelen intézkedést a feladattal érintett személyi állomány köteles megismerni és alkalmazni. 

 

 

    

    Nagy István bv. ezredes  

                                                                                         intézetparancsnok 
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1. melléklet 

 

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

Parancsnokának 

 

INTÉZKEDÉSE 

 

a  közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről, valamint a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

 

Az Intézet által közzéteendő adatok listája 

 

I.Szervezeti és személyzeti adatok 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti szervezeti és 

személyzeti adatok, kivéve a 10. pontja 

Személyügyi-és szociális osztály vezetője 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti szervezeti és 

személyzeti adatok 10. pontja 

Sajtóreferens 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti 

tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. , 

6., 13., 15., 16., 18., 20., 22. 23., 24.,25. pontja 

Adatvédelmi tisztviselő 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti 

tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2., 

3., 4.,8., 21. pontja 

Büntetés-végrehajtási osztály vezetője 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti 

tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 5., 

12. pontja 

Gazdasági vezető 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti 

tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 7. , 

9.,10., 14.,18.  pontja 

Sajtóreferens 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti 

tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 11. 

pontja 

Személyügyi-és szociális osztály vezetője 

 

III. Gazdálkodási adatok 

BVOP utasítás 5. melléklete szerinti 

gazdálkodási adatok 1-8. pontja 

Gazdasági vezető 



 

  2. melléklet 

 
A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

Parancsnokának 

 

INTÉZKEDÉSE 

 

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézéséről, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

 

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL (táblázatos forma) 

 

Sor-

szám 

Tevékenység / 

feladat / 

munkafolyamat 

lépései [a), b), c), 

stb.] 

Jogszabályi 

alap 

Előkészítés 
(input adatok) 

/ koordináció 

/ végrehajtás 
– a végrehajtó 

meg-

nevezésével 

Keletkező 

dokumentu

mok (output 

adatok) 

Kontroll tevékenység 

Kockázati tényezők 

Határidő 

Mód / fajta 

(kontroll leírása, 

típus, szempontja, 

valamint a 

jóváhagyó) 

Felelős 
(munkakör, 

szervezeti 

egység) 

Elle-

nőrzést 

végző 
(munkakör, 

szervezeti 

egység) 

I. Főfolyamat megnevezése: A közérdekű adatok megismerésére 

irányuló igény benyújtása, és elbírálásának eljárási szabályai 
Folyamatgazda beosztása: Adatvédelmi tisztviselő 

1. Részfolyamat megnevezése:  

a) 

közérdekű adat 

megismerése iránti 

írásbeli igény 

beérkezése 

Info törvény 

28.§ (1) 

adatfelelős 

szakterületi 

vezető 

kérelem 

igény elbírálása 

 

igény 

beérkezését

ől számított 

15 nap 

határidő figyelés 

adatvédelmi igény 

vizsgálata 

adatvédelmi 

tisztviselő, 

adatfelelős 

szakterületi 

vezető 

Intézet-

parancsnok 

határidő elmulasztása, 

kérelem vizsgálatának 

elmulasztása, igénylő 

tájékoztatásának 

elmulasztása 

2. Részfolyamat megnevezése: Közérdekű adat megismerési iránti igény teljesítésének költségei 

a) 

közérdekű adat 

megismerése iránti 

írásbeli igény 

beérkezése 

Info tv. 29.§ (3), 

301/2016 

(IX.30.) 

Kormány 

rendelet  

adatfelelős 

szakterületi 

vezető 

közérdekű 

adatot 

tartalmazó 

dokumentumról 

másolat 

igény 

beérkezését

ől számított 

15 nap 

határidő figyelés, 

fizetendő 

költségtérítés pontos 

kiszámítása 

adatfelelős 

szakterületi 

vezető 

Intézet-

parancsnok 

határidő elmulasztása, 

költségtérítés helytelen 

számítása, tájékoztatás 

elmulasztása 



 

Sor-

szám 

Tevékenység / 

feladat / 

munkafolyamat 

lépései [a), b), c), 

stb.] 

Jogszabályi 

alap 

Előkészítés 
(input adatok) 

/ koordináció 

/ végrehajtás 
– a végrehajtó 

meg-

nevezésével 

Keletkező 

dokumentu

mok (output 

adatok) 

Kontroll tevékenység 

Kockázati tényezők 

Határidő 

Mód / fajta 

(kontroll leírása, 

típus, szempontja, 

valamint a 

jóváhagyó) 

Felelős 
(munkakör, 

szervezeti 

egység) 

Elle-

nőrzést 

végző 
(munkakör, 

szervezeti 

egység) 

II. Főfolyamat megnevezése: Közérdekű adatok közzététele Folyamatgazda beosztása: adatvédelmi tisztviselő, szakterületi vezető 

1. Részfolyamat megnevezése:  

a) 
közérdekű adatok 

közzététele 

Info tv.1. 

melléklet,3/201

9.BVOP utasítás 

5.melléklet 

Mellékletben 

meghatározott 

szervezeti 

egységek 

- 

Info tv. 1. 

mellék-

letében 

meghatároz

ott határidő 

határidő figyelés, 

közzéteendő adatok 

frissítése,aktualizálá

sa, közzététele 

adatfelelős 

szervezeti 

egység 

Intézet-

parancsnok 

határidő elmulasztása, 

közzéteendő adatok 

közzétételének 

elmulasztása, adatok 

frissítésének, 

aktualizálásának 

elmulasztása, mások 

jogainak sérelme 
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