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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő arra a kérdésre keresi a választ,
hogy
a
gépjármű
rendszámának
ismeretében, miért nem adnak tájékoztatást
a hatóságok arról, hogy ki az autó
tulajdonosa?
Kifogásolja,
hogy
a
gépjárművek tulajdonosai vonatkozásában
nem ismerhetőek meg a személyes adatok,
holott a sokkal nagyobb értéket képviselő
ingatlanok esetében ezek az adatok
nyilvánosak.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta,
hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) és (2a) bekezdése alapján: „A Hatóság
feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése,
továbbá a személyes adatok Európai Unión belüli szabad áramlásának elősegítése.
Mind az Infotv., mind a GDPR előírásai szerint személyes adatnak minősül az érintettre
vonatkozó információ, tehát valakinek a neve, születési helye és ideje, anyja neve,
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a gépjárművének rendszáma, ezek gyűjtése,
rögzítése, tárolása, felhasználása pedig adatkezelésnek tekintendő.
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a
továbbiakban: Kgfb. tv.) 28. § (1) bekezdése alapján a károsult kártérítési igényét e
törvény alapján, a biztosítási szerződés keretei között a károkozó gépjármű üzemben
tartójának biztosítójával szemben közvetlenül, illetve az e törvényben meghatározott
esetekben a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben jogosult érvényesíteni. A Kgfb
tv. 29. § (2) bekezdése alapján a károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétől, illetve
a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak; a
határidő elmulasztása - az önhibán kívül történő bejelentés kivételével következményeként a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: új Szabs.tv.) 95. § (2) bekezdése
alapján a szabálysértési hatóság a sértettel és képviselőjével közli az eljárás alá vont
személy felelősségét megállapító, a feljelentést elutasító vagy az eljárást megszüntető
jogerős határozatot, illetve a bíróság hatályban tartó vagy megváltoztató végzését.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Kknytv.) 21. § a) pontja alapján jogának vagy jogos érdekének érvényesítése céljából
- meghatározott kivételekkel (ilyen kivételnek számít például az arckép vagy a
természetes személy aláírása) - a nyilvántartásból adatot igényelhet természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának
igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
A beadványt a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes
Államtitkárságánál kell előterjeszteni.

