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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő a jogosítvány érvényességi
idejének a születési dátumhoz való igazítását
elrendelő, a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló hatályos
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § (3)
bekezdése
alaptörvényellenességének
megállapítását, valamint az ügyben az alapvető
jogok biztosa Alkotmánybírósághoz fordulását
kérte.
Véleménye szerint az információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 3. § 2. pontja alapján az érintett
kormányrendelet rendelkezése a vezetői
engedély lejártának a születési dátummal, mint
személyes adattal való összehangolását, azaz
adatkezelést rendel el. Véleménye szerint a
Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30.
alpontjában kapott felhatalmazása nem terjed
és nem is terjedhet ki személyes adatkezelés
(így adatok összehangolásának) elrendelésére,
tehát felhatalmazás nélküli jogalkotásról van
szó, hiszen az érintett rendelkezést csak
törvényben lehetne elrendelni.
Beadványában azt is kifejtette, hogy a
vezetői engedély érvényességének korlátozása
– a többlet ügyintézés, többletköltség stb. miatt
– a szabad mozgáshoz való jog korlátozását is
jelenti, ezáltal az Alaptörvény I. cikk (3)
bekezdésébe is ütközik. Az elérni kívánt cél
nyilvánvalóan a feledékeny állampolgárok
segítése, amely érdekében lényegében minden
gépjárművezető szabad mozgásához fűződő
jogát éri korlátozás, amelynek arányossága a
beadványozó szerint kérdéses.

lezárt

A vezetői engedélyen szereplő kategória érvényességi idejének a születési dátumhoz való
igazítását elrendelő jogi szabályozással szemben emelt kifogást tartalmazó közérdekű bejelentést a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) megvizsgálta, és
az alábbiakról adott tájékoztatást.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha az
érintett hozzájárul, ha azt törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat
rendeletén alapul (kötelező adatkezelés), vagy ha az adatkezelésre az Infotv. 6. §-ában
meghatározott speciális jogalapok valamelyikére hivatkozással kerül sor.
A vizsgált közérdekű bejelentés egy olyan jogi szabályozást jelöl meg, mely rendeleti
szinten dönt arról, hogy a vezetői engedélyen szereplő születési dátumot a vezetői engedélyen
található kategória érvényességi idejéhez rendeli.
A bejelentést a NAIH áttekintette, és az abban foglaltak alapján a következő álláspontot
alakította ki:
A fényképes vezetői engedélyen szereplő adatok személyes adatoknak minősülnek,
amely adatok kezelésének jogalapja törvényi rendelkezés, illetve törvényi felhatalmazás hiányában
az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § és 6. §-ában meghatározott jogalapok, valamint a
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 7. cikkének f)
pontja lehet.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban:
Kknyt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény célja, hogy meghatározza a közúti közlekedési
nyilvántartás adattartalmát, működési szabályait, az annak adatai alapján kiállított, a közúti
járművezetésre jogosító, a jármű tulajdonjogát (üzemben tartását) és a közúti forgalomban való
részvételre jogosító okmányok adattartalmát.
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. §
(10) bekezdése értelmében a vezetői engedélyt a személyi adat- és lakcímnyilvántartással egyező
személyi adatokkal kell kiállítani.
Fenti szabályozásra tekintettel megállapítható, hogy a személyes adatok vezetői
engedélyen való feltüntetését, mint kötelező adatkezelést a Kknyt. törvényi szinten elrendeli. A
sérelmezett rendeleti szintű szabályozás technikailag nem adatkezelésre vonatkozó szabályozás,
hanem a vezetői engedély kategóriájának érvényességére vonatkozó szabályozás, melynek
jogtechnikai szempontból történő vizsgálatára a Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel.

