
 

Érintetti tájékoztató 

 

 

Nyilvántartási szám: 29000/148/263-2/2018.RAV 

Adatkezelés megnevezése  A VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat általi 

adatok kezelése és továbbítása 

Adatkezelés célja A közúti közlekedés biztonságának javítása, elsősorban 

a közlekedési szabályszegések szankcionálásához 

szükséges egyes adatok biztosítása érdekében a közúti 

közlekedésben résztvevő járművek elhaladásainak a 

VÉDA rendszer végponti eszközeivel történő 

érzékelése, az adatoknak a közlekedésbiztonsági 

automatizált feldolgozó és információs rendszerben 

(KAFIR) történő kezelése, és jogsértés esetén onnan a 

RobotZsaru rendszerbe (a továbbiakban: RZs) történő 

eljuttatása a megalapozott vélelem felállítása 

érdekében. 

Adatkezelés jogalapja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Rtv.) 42. § (1) bekezdése 

Harmadik országba, nemzetközi 

szervezet számára történő  

adattovábbítás címzettjei, 

érintett adatkör és annak célja, 

jogalapja 

Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára 

adattovábbítás nem történik. 

Adatkezelés időtartama Az Rtv. 42. § (7) bekezdés a) pontja alapján 30 nap. 

Az adatszolgáltatás 

jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul, vagy 

szerződéskötés előfeltétele 

Az adatszolgálatatás jogszabályon alapul. 

A készített felvételek továbbíthatók:  

- bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés 

szabályainak megsértése miatt indult büntető-, 

szabálysértési vagy más hatósági eljárás során,  

- a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

olyan feladatellátása során, amely céljából titkos 

információgyűjtésnek van helye, illetve a 

nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben 

meghatározott feladatainak ellátása érdekében,  

- körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében,  

-  a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási 

eljárásban történő vizsgálata céljából, 

- az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében,  

- az érintett személy személyazonosságának 

megállapítása érdekében,  

- a törvényi felhatalmazással rendelkező 

nemzetbiztonsági szervek részére feladatkörük 

ellátása érdekében. 

A kezelt adat automatizált 

döntéshozatalra vagy 

profilalkotásra felhasználásra 

kerül 

Nem történik automatizált döntéshozatal és 

profilalkotás. 



Az adatkezeléssel érintett 

személyek köre 

1. a közúti közlekedésben résztvevő gépjárművekről, 

azok forgalmi rendszámáról, a jármű üzembentartó 

adatairól és az intézkedés környezetéről készített 

képfelvételek, 

2. a képfelvétel elkészítésének helye és időpontja.  

Személyes adatok kategóriái, 

külön nevesítve a személyes 

adatok különleges kategóriái 

- A fix és a változtatható helyű komplex közlekedési 

ellenőrzési pont (KKEP) által rögzített felvétel. 

- A KAFIR által az úgynevezett közlekedésbiztonsági 

kiszolgáló rendszertől (KBKR) kapott egyes 

járműadatok (üzembentartó és tulajdonosi adatok 

nélkül). 

- A KAFIR által a RZs felé továbbított vélelmek RZs 

általi kezelésekor az országos járműnyilvántartásból 

történő lekérdezés során ismertté vált járműadatok, 

beleértve az üzembentartó és tulajdonosi adatokat. 

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, 

– kezelt adatok törlését kérheti, 

– adatai kezelése ellen tiltakozhat, 

– az adatkezelés korlátozását kérheti. 

 

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 30 napon 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.  

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a rendőrségi adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, 

valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben a rendőrségi 

adatkezelő szerv a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 

 

A rendőrségi adatkezelő szerv nem végezheti el olyan adatnak a törlését vagy zárolását, 

aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése érdekében van 

szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel, ezt 

az adatot ugyanis kötelező használnia, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról a 

rendőrségi adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja. 

 

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. 

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR 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 (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, 

Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

 

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 

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

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
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