SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Parancsnokának
16/2018. sz. INTÉZKEDÉSE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Somogy Megyei Bv. Intézet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról
A büntetés-végrehajtási szervezet belső szabályozási tevékenységéről szóló 2/2013. (IX.13.) BVOP
utasítás 3. pontja alapján, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a büntetés-végrehajtási szervek
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 52/2017. (V.31.) OP szakutasítás
rendelkezéseire az alábbi
intézkedést
adom ki.

1. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának az Adatvédelmi és Adatbiztonsági
Szabályzatának kiadásáról szóló 52/2017. (V. 31.) OP Szakutasítás (a továbbiakban „Szu.” ).
A belső adatvédelmi felelős feladata a Szu. 14. pontjában meghatározottakon túl
- Elkészíteni és félévente felülvizsgálni az intézet belső adatvédelmi nyilvántartását,
intézkedés 1. melléklet.
2. A Szu. 20. pontjához: Az Intézet által kezelt személyes adatokba a Szu.5. melléklete szerinti
betekintési nyilvántartást kell vezetni a szervezeti egységeknél melyek végrehajtásáért a
következő személyek felelősek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Büntetés-végrehajtási osztályvezető
Nyilvántartási főelőadó
Fogvatartási osztályvezető-helyettes
Biztonsági osztályvezető
Személyügyi és szociális osztályvezető
Gazdasági vezető
Főápoló
Informatikai osztályvezető
Fegyelmi tiszt
Kiemelt főelőadó (belső ellenőr)

3. A Szu. 21. pontjához: Az adott személy személyi dossziéjában (személyügyi, fogvatartotti vagy
egészségügyi) is jelölni kell a betekintéseket a Szu.6.-7. melléklet szerinti „betekintés
nyilvántartó lap” vezetésével, amennyiben a személyi anyagba való betekintés nem
kifejezetten az adott szakterületre vonatkozó munkaköri kötelezettségből adódik. A
Cím: 7401 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 19.
Hivatalos levelezés Pf: 27. Fogvatartotti levelezés Pf: 84.
Tel.: 82/529-740 Fax: 82/529-943 BV: 119-5000 E-mail: kaposvar.uk@bv.gov.hu

megtagadott kérelmekről külön nyilvántartást kell vezetni, melyek végrehajtásáért a következő
személyek felelősek:
a)
b)
c)
d)
e)

Főápoló – fogvatartottak egészségügyi adat gyűjtőiben
Nyilvántartási főelőadó – fogvatartotti adatgyűjtőjében
Fogvatartási ovh. – fogvatartott reintegrációs anyagában
Személyügyi és szociális ov. – a személyi állományi tagok személyi gyűjtőjében
Bv. Pártfogó felügyelő - reintegrációs őrizetesek, pártfogoltak anyagában

4. A Szu. 22. pontjához: Az Intézet szakterületei – a válaszlevél megküldésén túl – kötelesek a
Szu. 2. melléklet szerinti Adattovábbítási nyilvántartást vezetni, személyes adatot érintő
megkeresések és azokra történt adatszolgáltatások tekintetében, melyek végrehajtásáért felelős:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Büntetés-végrehajtási osztályvezető
Nyilvántartási főelőadó
Fogvatartási osztályvezető-helyettes
Biztonsági osztályvezető
Személyügyi és szociális osztályvezető
Gazdasági vezető
Főápoló
Informatikai osztályvezető
Fegyelmi tiszt
Kiemelt főelőadó (Belső ellenőr)

5. A Szu. 25. pontjához: Az Intézet szakterületei kötelesek továbbá a szolgáltatott személyes
adatról személyi állomány tagjára vonatkozóan annak személyi anyaggyűjtőjében, fogvatartott
esetében annak fogvatartotti (reintegrációs) anyagában a Szu. (3. melléklet) szerinti
„Adattovábbítási nyilvántartás Személyi/Fogvatartotti anyagba” nyilvántartást vezetni,
melyek végrehajtásáért felelős:
a)
b)
c)
d)
e)

Főápoló – fogvatartottak egészségügyi adat gyűjtőiben
Nyilvántartási főelőadó – fogvatartotti adatgyűjtőjében
Fogvatartási ovh. – fogvatartott reintegrációs anyagában
Személyügyi és szociális ov. – a személyi állományi tagok személyi gyűjtőjében
Bv. pártfogó felügyelő – reintegrációs őrizetesek, pártfogoltak anyagában

6. A belső adatvédelmi felelős hatásköre kiterjed adatvédelmi ellenőrzési jogosultsággal az intézet
teljes adatkezelési tevékenységére, ez alól kivétel képez az intézetben keletkezett „Minősített”
iratok.
7. A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ügyviteli, valamint nyilvántartási célú
adatkezelést végez.
8. Az intézetben lévő adatállományok alapbiztonsági, valamint fokozott biztonsági fokozatba
sorolhatóak.
9. Az intézkedésben foglaltakat a vezetők teljes mértékben, a személyi állomány a rá vonatkozó
mértékben ismerje meg.
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10. Jelen intézkedést a kihirdetés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 2017. évi 30525-3115-1. számú intézkedést visszavonom.

Nagy István bv. ezredes
intézetparancsnok
mellékletek:
1. Belső adatvédelmi nyilvántartás
2. Ellenőrzési nyomvonal a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatáról
Készítette: Suriné Szabó Irén ka. – adatvédelmi felelős
Készült:
1 eredeti példányban
[1 példány: 3 oldal + melléklet 6 oldal→∑ 9 oldal (5 lap)]
Kapja :
Irattár
Elérhetőség:Intézeti (belső) Weblap / Start menü / Programok / Helyi intézkedések / 2018. év.
Ezen intézkedést megismertem és a beosztotti állományommal megismertetem:
- gazdasági vezető
- biztonsági osztályvezető
- büntetés-végrehajtási osztályvezető
- személyügyi és szociális osztályvezető
- informatikai osztályvezető
- kiemelt főelőadó (belső ellenőr)
- főápoló
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Somogy Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
Kaposvár

1. melléklet

BELSŐ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS
Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (52/2017. OP szakutasítás) alapján

Nyilvántartás
megnevezése

Nyilvántartás
adattartalma

Nyilvántartást
elrendelő
jogszabály

Nyilvántartás
megnyitása

a.) személyügyi
nyilvántartás

2015. évi XLII.
tv. 1. sz.
melléklete
1992. évi
XXXIII. tv. 1. és
5. melléklete
2015. évi XLII.
tv. 1. sz.
melléklete

2015. évi XLII.
tv. 1. sz.
melléklete 1992.
évi XXXIII. tv.

2012.11.01
.

szem. és szociális
osztály

2015. évi XLII.
tv.
1998. évi XIX.
tv. (Be.)
16/2003.
(VI.20.) IM
rendelet a bv.
szervezet
katonai
nyomozó
hatóságairól és a
bűncselekménye
k parancsnoki
nyomozásáról
2015. évi XLII.
tv.
5/2015. OP
utasítás
3/2016. (II. 25.)
BM utasítás

2012.11.01
.

vezetői közvetlen:
fegyelmi tiszt,
nyomozótiszt

2012.11.01
.

valamennyi
szakterület

2012.11.01
.

biztonsági osztály

45/2017 OP
szakutasítás
26/2017 OP
szakutasítás

2012.11.01
.
2012.11.01
.

gazdasági osztály

b.) személyi
állomány
fegyelmi- és
büntető
ügyeinek
nyilvántartása

c.) szolgálatszer- 2015. évi XLII.
vezés
tv. 1. sz.
melléklete
d.) személyi
állomány
kiértesítéséhez,
riadóztatásához
szükséges
adatok
nyilvántartása

43/2016 OP
szakutasítás
A büntetésvégrehajtási
szervek
készenlétbe
helyezéséről…

e.) illetményszámfejtés
f.) elszámolással kapcsolatos
nyilvántartások
(túlszolgálat,

45/2017 OP
szakutasítás
26/2017 OP
szakutasítás
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Nyilvántartás lezárása

Nyilvántartást kezelő
szervezeti egység

gazdasági osztály

pótlékok,
költségtérítések,
kiküldetés)
g.) cafetéria

2/2017. (I.11.)
BM utasítás
47/2016. OP
szakutasítás
57/2009.(X.30.)
IRM-ÖMPTNM rendelet
0284/1992.
(IK.Bv.Mell.199
3.1.) OP
intézkedés
szerint
Név, telefon
pinkód, belépési
azonosító

2/2017. (I.11.)
BM utasítás
47/2016. OP
szakutasítás
57/2009.(X.30.)
IRM-ÖMPTNM rendelet
0284/1992.
(IK.Bv.Mell.199
3.1.) OP
intézkedés
szerint
9/2016. OP
szakutasítás
27/2016.
OP szakutasítás

2012.11.01
.
2012.11.01
.
2012.11.01
.

gazdasági osztály

2012.11.01
.

informatikai osztály

26/2015 OP
szakutasítás

2013 évi CCXL.
tv. 1995. évi
CVII. törvény
16/2014. (XII.
19.) IM rendelet
26/2015 OP
szakutasítás

2012.11.01
.

biztonsági osztály

l.) munkabalesetek

1993. évi XCIII.
törvény a
munkavédelemr
ől (Mvt)
70/2011.
(XII.30.) BM
rendelet
2/1999. (II.11.)
IM rendelet
24/2015. OP
szakutasítás

1993. évi XCIII.
törvény a
munkavédelemr
ől (Mvt)
70/2011.
(XII.30.) BM
rendelet
2/1999. (II.11.)
IM rendelet
24/2015. OP
szakutasítás

2012.11.01
.

vezetői közvetlen
munkavédelmi
megbízott

m.) személyi
állomány
egészség-ügyi
ellátásáról

2015. évi XLII.
tv. 1. sz.
melléklete

2015. évi XLII.
tv.
62/1997.
(XII.21.) NM

2012.11.01
.

szem. és szociális
osztály
SMRFK Egészségügyi és Pszichikai

h.) ruházati
ellátás
i.)lövészeti és
fizikai állapot
felmérés
nyilvántartások

j.) informatikai
szakterület által
vezetett
nyilvántartások
(inf.
felhasználói
azonosítók,
telefonálás-hoz
kapcsolódó
kódok)
k.) biztonsági
intézkedésekkel
összefüggő
adatkezelések
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gazdasági osztály,
ruházati előadó
biztonsági osztály,
szem. és szociális
osztály

vezetett
nyilvántar-tások
n.) fogvatartottak egészségügyi ellátásáról
vezetett
nyilvántartások

o.) fogvatartottak nyilvántartása

rendelet
16/2017 OP.
szakutasítás

1995. évi CVII.
törvény
35/2017
szakutasítás

p.) fogvatartotti
letét

15/2014. (XII.
17.) IM rendelet

q.) fogvatartottak kapcsolattartási, telefonálási
adatai

1995. évi CVII.
törvény 28/A. §.

r.) fogvatartottak
munkáltatásával
kapcsolatos
adatok,
munkadíj
számfejtésé-nek
adatai

Beutalás
munkaköri
orvosi
alkalmassági
vizsgálatra:
66/2015. OP
szakutasítás 2.
sz. melléklet
Orvosi
nyilatkozat a
fogvatartott
munkavégző
képességéről:
66/2015. OP
szakutasítás 3.
sz. melléklet
Havi munkadíj
igazolás:
66/2015. OP
szakutasítás 8.
sz. melléklet
Munkavállaló
egészségügyi

Alosztály

2013 évi CCXL.
törvény.
2009. évi
XLVII. tv.
16/2017 OP.
szakutasítás
8/2014. (XII.
12.) IM rendelet
2009. évi
XLVII. tv.
35/2017
szakutasítás
2013 évi CCXL.
törvény.
15/2014. (XII.
17.) IM rendelet
1995. évi CVII.
törvény a
büntetésvégrehajtási
szervezetről
2011. évi CXII.
törvény (a
továbbiakban:
Info.tv.)
2015. évi XLII.
tv.
Munka
Törvénykönyvén
yől szóló 2012.
évi I. tv.
2013. évi CCXL
tv. ,
16/2014
(XII.19.) IM.
rendelet.
45/2017 (IV.7.)
OP. szakutasítás
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2012.11.01
.

egészségügyi osztály

2012.11.01
.

büntetés-végrehajtási
osztály nyilvántartó
csoport

2012.11.01
.

gazdasági osztály

2012.11.01
.

büntetés-végrehajtási
osztály

2012.11.01
.

gazdasági osztály

törzslapja:
66/2015. OP
szakutasítás
10.sz.melléklet
Munkadíj
jegyzék:
66/2015. OP
szakutasítás 16.
sz. melléklet
Jövedelem igazolás: 66/2015.
OP szakutasítás
11. sz. melléklet
Fizetett
szabadság
nyilvántartó lap:
66/2015. OP
szakutasítás 18.
sz. melléklet
Munkaidő
nyilvántartás:
66/2015. OP
szakutasítás 22.
sz. melléklet
Munkáltatási
könyv:
66/2015. OP
szakutasítás 5.
sz. melléklet
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ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL (táblázatos forma)
2. melléklet
A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatához

Sorszá
m

Tevékenység /
feladat /
munkafolyamat
lépései [a), b), c),
stb.]

Jogszabályi
alap

Előkészítés
(input
adatok) /
koordináció /
végrehajtás –
a végrehajtó
megnevezésével

Kontroll tevékenység
Keletkező
dokumentu
mok (output
adatok)

I. Főfolyamat megnevezése:

Mód / fajta

Határidő

(kontroll leírása,
típus, szempontja,
valamint a
jóváhagyó)

Felelős
(munkakör,
szervezet
egység)

Ellenőrzést
végző

Kockázati tényezők

(munkakör,
szervezet
egység)

Folyamatgazda beosztása:

1. Részfolyamat megnevezése:Betekintési Nyilvántartás
a)

Betekintési
nyilvántartás
vezetése

2011. évi
CXII.tv.

b)

Betekintési
nyilvántartólap

2011. évi
CXII.tv

Szakterületi
vezetők,
Fegyelmi tiszt,
Belső ellenőr
Főápoló,
Nyilvt.
főelőadó,
Fogv.ovh.
Szem. és Szoc
ov.
Bv. pártfogó

52/2017. OP
szakutasítás 5.
melléklet

folyamatos

adatvédel
mi felelős

hanyag végrehajtás

52/2017. OP
szakutasítás 6.
és 7. melléklet

folyamatos

adatvédel
mi felelős

hanyag végrehajtás

adatvédel
mi felelős

hanyag végrehajtás

2. Részfolyamat megnevezése: Adattovábbítási nyilvántartás

a)

Adattovábbítási
nyilvántartás
vezetése

2011. évi
CXII.tv

Szakterületi
vezetők,
Fegyelmi tiszt,
Belső ellenőr

52/2017. OP
szakutasítás 2.
melléklet

Sorszá
m

b)

Tevékenység /
feladat /
munkafolyamat
lépései [a), b), c),
stb.]
Adattovábbítási
nyilvántartás
személyi/fogvatartott
i anyagba

Jogszabályi
alap

2011. évi
CXII.tv

Előkészítés
(input
adatok) /
koordináció /
végrehajtás –
a végrehajtó
megnevezésével

Keletkező
dokumentu
mok (output
adatok)

Főápoló
Nyilvt. főelőadó
Fogv.ovh.
Szem. és
Szoc.ov

52/2017. OP
szakutasítás 3.
melléklet

Kontroll tevékenység
Mód / fajta

Határidő

folyamatos

(kontroll leírása,
típus, szempontja,
valamint a
jóváhagyó)

Felelős

(munkakör,
szervezet
egység)

Ellenőrzést
végző

Kockázati tényezők

adatvédel
mi felelős

hanyag végrehajtás

(munkakör,
szervezet
egység)
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