
 
 

VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

 

 

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnokának 

 

intézkedése 

 

az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatról 

 

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának az Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2019. (III. 20.) BVOP Utasítás alapján a következő 

intézkedést adom ki: 

 

1. Az intézkedés hatálya a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetre (a 

továbbiakban: intézet), valamint az állományában szolgálatot teljesítő hivatásos 

szolgálati jogviszonyban és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló 

állománytagokra (a továbbiakban: személyi állomány) terjed ki. 

 

2. Az intézkedés hatálya kiterjed az intézet valamennyi adatkezelésére, amely személyes 

adatra (ideértve a különleges, genetikai, biometrikus, egészségügyi, bűnügyi 

személyes adatot stb.) vagy közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozik, az adatkezelés céljától (pl. munkáltatói, gazdasági, bűnüldözési stb.) az 

adatkezelés típusától (papír alapú, digitálisan kezelt) és az adatkezelési műveletek 

során alkalmazott eljárástól függetlenül. 

 

3. Az intézet adatvédelmi tisztviselője a vezetői közvetlenhez tartozó elemző-értékelő 

tiszt, a helyettesítésével megbízott személy a sajtóreferensi feladatokkal is megbízott 

pártfogó felügyelő. Az adatvédelmi tisztviselő és helyettese nevét és elérhetőségi 

adatait a honlapon meg kell jeleníteni, amiért a sajtóreferens a felelős. 

 

4. Az adatvédelmi tisztviselő hatásköre kiterjed adatvédelmi ellenőrzési jogosultsággal 

az intézet teljes adatkezelési tevékenységére, ez alól kivétel képeznek a minősített 

adatok. Feladatait a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának az Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2019. (III. 20.) BVOP Utasítás (a 

továbbiakban: Utasítás) 15. pontja tartalmazza. 

 

5. Az adatvédelmi nyilvántartáshoz szükséges adatlapokat (Utasítás 1. melléklete) a 

szakterületi vezetők készítik el, valamint gondoskodnak a folyamatos 

felülvizsgálatukról. 

 

6. A betekintési (Utasítás 2. melléklete) és az adattovábbítási (Utasítás 3. melléklete) 

nyilvántartások vezetéséről a szakterületi vezetők gondoskodnak. 

 

7. A kameraképekkel kapcsolatos rendelkezéseket a technikai eszközök használata és 

azokhoz történő hozzáférésről szóló intézkedés tartalmazza. 

 



8. Az intézet informatikai rendszerében megjelenő publikus mappákba, illetve a 

faliújságokra személyes adatot tartalmazó dokumentumok csak az érintett írásbeli 

hozzájárulásával kerülhetnek fel. 

 

9. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi tevékenységet havonta egyszer ellenőrzi. 

 

10. Az intézkedésben foglaltakat a vezetők teljes mértékben, a személyi állomány a rá 

vonatkozó mértékben kötelesek megismerni. 

11. Az intézkedés a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

30533/3/1/20/2022. számú intézkedés hatályát veszti. 

 

 

Németh Éva bv. ezredes 

          bv. főtanácsos 
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