
 

 

 

II. 6. Adatbázisok, nyilvántartások: 

 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján az ellenőrző hatóság jogosult a veszélyes árut 

szállító jármű ellenőrzéséről felvett ellenőrzési jegyzékben megjelölt, a gépjárművezetőre vonatkozó 

természetes személyazonosító adatok, lakcím, a vezetői engedélyben található egészségi és 

pályaalkalmassági adatok, személyazonosító igazolvány/útlevél száma, ADR oktatási bizonyítvány 

száma, a kísérő nevére és állampolgárságára, a feladó nevére és címére, továbbá a címzett nevére 

vonatkozó személyes adatok kezelésére és nyilvántartására. Az adatokat öt évig kell megőrizni. 

 

A közlekedési hatóság jogosult a közúti és telephelyi ellenőrzési eljárása során a vizsgálat alá vont 

menet- és fuvarokmányokon, az üzemben tartó által végzett ellenőrzések nyilvántartásában, továbbá a 

tachográfkészülékben, az adatrögzítő lapon és a tachográfkártyán tárolt (rögzített) személyes és egyéb 

adatok kezelésére. A közlekedési hatóság a személyes adatok kezelésére az ellenőrzés alapján indult 

eljárás lezárását követő öt évig jogosult. 

 

A közlekedési hatóság jogosult: 

- a közúti áru- és személyszállítás végzésével összefüggésben a vállalkozás ügyvezetését, szakmai 

irányítását ellátó személy és közreműködő járművezető, 

- a közlekedési hatóság tevékenységével összefüggésben – jogszabály alapján vezetett – névjegyzékbe 

felvett közúti közlekedési szakember 

személyes és egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó különleges adatait kezelni, továbbá az 

alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – 

nyilvántartani. 

 

A közlekedési hatóság jogosult az ellenőrzési jogosultság igazolása érdekében a közlekedési hatósági 

közúti ellenőrökről névjegyzéket vezetni (a továbbiakban: közúti ellenőri névjegyzék), a meghatározott 

rendelkezések alapján személyes adatok nyilvántartására és kezelésére.  

A közúti ellenőri névjegyzék tartalmazza a közúti ellenőr 

a) azonosítóját, 

b) nevét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) anyja nevét, 

e) igazolványképét, 

f) igazolványának számát. 

 

A közúti ellenőri névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, az adatokat a közúti ellenőr 

ellenőrzési jogosultságának megszűnésének évét követő ötödik naptári év végéig a közlekedési hatóság 

kezeli. 
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A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. alapján a jogszerű vizsgáztatás, vizsgálat és ellenőrzés, 

illetve a visszaélések kiszűrése és a megfelelő felelősségre vonás kezdeményezése érdekében a 

közlekedési hatóság jogosult 

- a járművek műszaki vizsgálata, 

- a közúti járművek telephelyi ellenőrzése 

során a vizsgáztatásról, vizsgálatról és ellenőrzésről – adatrögzítés nélkül – elektronikus berendezéssel 

közvetlen kép- és hangmegfigyelést végezni. 

 

A közvetlen megfigyelésről a közlekedési hatóság köteles mindenki számára jól látható helyen, jól 

olvashatóan, a területen megjelenni kívánó személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó 

jelzést, ismertetést elhelyezni 

- az adott területen elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról (térfigyelés), 

- az elektronikus biztonságtechnikai rendszer által folytatott közvetlen megfigyelési rendszert alkalmazó 

üzemeltetőről, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről. 

 

 

Adatok forrása: beadott kérelmek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, határozatok 

 

 

Adatbázisok, nyilvántartások: 

 Poszeidon iktatási rendszer; 

 Ekhir kzt; 

 MAUT Reader; 

 KÖKIR; 

 EKKER; 

 Gigajava; 

 CSEKK kezelő; 

 Engedély 2012; 

 CIA.  

 

Hozzáférés módja: személyesen 

 

Másolatok készítése: az illeték törvény alapján 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 3. 

 

Dankó András s.k. 

főosztályvezető 

 

 


