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Adatkezelés megnevezése  Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási 

hatósági ügyek 

Adatkezelés célja A közlekedési szabályszegést elkövető természetes 

személyek bírságolásával kapcsolatos adatok 

nyilvántartása, valamint az érintettek jogorvoslati 

eljárásához kapcsolódó adatok biztosítása, továbbá a 

közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető 

közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk 

határokon átnyúló cseréjének, és ezáltal a szankciók 

végrehajtásának elősegítése, azokban az esetekben, 

amikor a jogsértést elkövető jármű nem a jogsértés 

helye szerinti tagállamban van nyilvántartva. 

Adatkezelés jogalapja  a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 

2016/679 rendelet (a továbbiakban. általános 

adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja; 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kkt.) 21. §-a; 

 a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési 

szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 

kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 

rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés 

feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1)-(2) 

bekezdései; 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 2016. évi CL törvény 27. §-a; 

 a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető 

közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk 

határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló az 

Európai Parlament és a Tanács 2015. március 11-i 

(EU) 2015/413 irányelv (a továbbiakban: CBE 

irányelv); 

 az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek 

átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával 

kapcsolatos információk határokon átnyúló 

cseréjének elősegítéséről szóló 2019. március 19-i az 

európai parlamenti és tanácsi 2019/520/EU irányelv 

(a továbbiakban: 2019/520/EU irányelv); 

 a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, 

Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a 

közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető 

közlekedési jogsértések miatt alkalmazott 



jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának 

elősegítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) kihirdetéséről, valamint egyes 

törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő 

európai uniós és nemzetközi kötelezettségek 

végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2012. 

évi CLXX. törvény (a továbbiakban: 2012. évi 

CLXX. törvény) alapján a Megállapodás 7. cikke; 

A kezelt személyes adatok 

kategóriái 

Az üzemben tartó, valamint a Kkt. 21/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetben a gépjárművet 

használatra átvevő, közlekedési szabályszegéssel 

érintett személy 

 családi neve és utóneve; 

 születési családi neve és utóneve; 

 születési helye és ideje;  

 anyja születési neve; 

 állampolgársága; 

 lakó-, illetve tartózkodási helye; 

Az adattovábbítás címzettjei A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/Q. 

§ (3) bekezdése alapján  

 közigazgatási, igazságszolgáltatási, 

nemzetbiztonsági szervek, amelyek törvény 

alapján jogosultak az igényelt adat kezelésére; 

 adat továbbítható – ha az adattovábbítást más 

törvény nem zárja ki, valamint, ha az érintett 

érdekét vagy a rendőrség bűnüldözési, illetőleg 

közrendvédelmi tevékenységét nem 

veszélyezteti – annak a jogi személynek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetnek 

vagy magánszemélynek, aki az adat 

felhasználásához fűződő jogát vagy jogos 

érdekét igazolja. 

Harmadik országba, nemzetközi 

szervezet számára történő 

továbbítás címzettjei, az 

adattovábbítással érintett 

adatkör és annak célja, 

jogalapja 

Harmadik országba továbbított adat címzettje a közúti 

közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési 

jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon 

átnyúló cseréje és a szankció végrehajtására kijelölt 

nemzeti kapcsolattartó pont, szervezet. 

 

A továbbított adatok körében a szankcionáló döntés 

kötelező tartalmi elemeként a marasztaló döntést 

kibocsátó hatóság adatai, a jogsértés elkövetéséhez 

használt jármű adatai és a jármű üzembentartó személy 

adatai. 

 

Az adattovábbítás a közlekedési jogsértésekkel 

kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjét, 

illetve a szankció végrehajtásának elősegítését célozza. 

 

A jogalapot biztosítja:  

 a CBE irányelv; 



 a 2012. évi CLXX. törvény; 

 az Ákr. 

Az adatkezelés időtartama Az Iratkezelési Szabályzatáról szóló 40/2017. (XII. 29.) 

ORFK utasítás 1. számú függelék 422. pont a) és e) 

alpontja alapján a határozat véglegessé válását követő 5 

év, a 422. j) alpontja alapján a végrehajtáshoz való jog 

elévülését követő 3 év.  

Az adatszolgáltatás 

jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, vagy 

szerződéskötés előfeltétele 

Az adatszolgáltatás az általános adatvédelmi rendelet, a 

CBE irányelv, a Kkt., az Ákr., a 2012. évi CLXX. 

törvény és a Korm. rendelet rendelkezésein alapul.  

A kezelt adat automatizált 

döntéshozatalra vagy 

profilalkotásra felhasználásra 

kerül 

Nem.  

Az érintettet megillető jogok 

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén 

keresztül: 

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt 

adatokhoz, 

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 

– az adatkezelés korlátozását kérheti, 

– tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

A rendőrségi adatkezelő szervek adatkezelései tekintetében az adathordozhatósághoz való 

jog nem gyakorolható. 

 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 

érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e a rendőrségi adatkezelő szervnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok 

kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy  

– milyen célból kezeli, 

– mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),  

– mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), 

– milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 

– harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

– az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 

– jogorvoslati lehetőségeiről. 

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a rendőrségi adatkezelő szerv 

legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért 

további másolatokért a rendőrségi adatkezelő szerv az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben a rendőrségi adatkezelő szerv törvényi 

felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a 

tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását 

megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás.  

 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az 

érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy 

kéri az adat módosítását.  



Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor a rendőrségi 

adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett 

kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének 

megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes 

adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy 

megjelölésről a rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet értesíti.  

 

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő rendőrségi szerv akkor tesz 

eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát, 

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.  

 

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak: 

– az érintett hozzájárulásával,  

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,  

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy  

– az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből  

lehet kezelni.  

 

A rendőrségi adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja az érintettet. 

 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat a személyes adatainak 

kezelése ellen. Ebben az esetben az rendőrségi szerv a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha a rendőrségi szerv bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 

rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a rendőrségi adatkezelő szerv a 

személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A 

panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.  

 

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi 

adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván 

fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál, melynek elérhetőségeit megtalálja a https://www.naih.hu/1.1-kapcsolat,-

elerhet-seg.html oldalon. 

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 

soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 

tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél 

(https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

https://www.naih.hu/1.1-kapcsolat,-elerhet-seg.html
https://www.naih.hu/1.1-kapcsolat,-elerhet-seg.html
https://birosag.hu/torvenyszekek


A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 

 

https://birosag.hu/birosag-kereso

