
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a
továbbiakban: Szabs.tv.) 2010. január 1-jétől hatá-
lyos módosításával egy időben megvalósult a teljes
egészében elektronizált, országos központi szabály-
sértési nyilvántartás, amelynek létrejötte új alapokra
helyezte a korábban széttagolt és heterogén szabály-
sértési nyilvántartási gyakorlatot.

A központi szabálysértési nyilvántartás összesíti és
elektronikus formában tárolja a különböző hatás-
körű és illetékességű szabálysértési hatóságok joge-
rős határozatainak törvényben meghatározott
adatait, ezzel lehetővé téve a szabálysértések nyo-
mon követését, valamint a jogosultak részére történő
gyors információtovábbítást.

A központi szabálysértési nyilvántartás tekintetében
az adatkezelői feladatokat a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
látja el.

A kisebb súlyú jogellenes cselekményekkel, a szabály-
sértésekkel szemben is alapvető társadalmi elvárás a
megalapozott és eredményes állami fellépés.

A központi szabálysértési nyilvántartás valósidejű elektro-
nikus szolgáltatásai lehetővé teszik a szabálysértések és az
eljárás alá vont személyek szabálysértési előéletének
egyszerű nyomon követését, ezáltal csökken az adminiszt-
ráció, gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés. A
szabálysértési eljárások gyors és pontos lefolytatása, vala-
mint a szabálysértési végrehajtási rendszer megerősítése
támogatja a szabálykövető magatartást és erősíti a jogbiz-
tonságot.

A központi szabálysértési nyilvántartás megfelelő jogo-
sultság esetén országos lefedettséggel biztosítja mind az
adatforrások, mind az adatigénylők számára a nyilván-
tartáshoz való elektronikus hozzáférést.

–

–

A központi szabálysértési nyilvántartás össz-
társadalmi haszna

A központi szabálysértési nyilvántartás felhasz-
nálói

A központi szabálysértési nyilvántartást az alábbi szer-
vek/személyek belépési jogosultsággal rendelkező mun-
katársai érhetik el:

bíróságok
szabálysértési hatóságok
a Kormány általános hatáskörű államigazgatási
szerve
a felügyeletet ellátó miniszter
a felügyeletet ellátó központi hivatal vezetője
a büntetés-végrehajtási intézet

bíróságok
ügyészségek
a rendőrség
a szabálysértési hatóságok, a hatáskörükbe tartozó
ügyeket illetően
nyomozó hatóságok
nemzetbiztonsági szolgálatok
a sportrendezvény szervezője a Szabs.tv.-ben
meghatározott esetben
akit a hatáskörébe tartozó ügyekben törvény
feljogosít
a nyilvántartott személy (érintett) személyes
adatairól

A központi szabálysértési nyilvántartás karbantartó,
lekérdező és fórum felülete a www.nyilvantarto.hu inter-
netes honlapon lévő ikonról érhető el a Központi Elektro-
nikus Szolgáltató Rendszeren keresztül.

Az ügyintézőnek internetkapcsolattal rendelkező munka-
állomással, személyes, hivatali célra nyitott Ügyfélkapuval,
valamint jogosultsággal kell rendelkeznie a központi
szabálysértési nyilvántartás használatához. Az első szintű
azonosítás az Ügyfélkapun keresztül történik, majd ezt
követően az ügyintéző egyedi felhasználónévvel és jel-
szóval léphet be a központi szabálysértési nyilvántartásba.

Adatközlők:

Adatigénylők:

A központi szabálysértési nyilvántartás felhasz-
nálói felületének elérése internetről

A felhasználó viszontazonosítása az első belépéskor

Az interneten keresztüli elérés technikai feltételei

A központi szabálysértési nyilvántartás elérése
rendszer-rendszer kapcsolaton keresztül

A központi szabálysértési nyilvántartás a felhasználó első
belépésekor viszontazonosítást végez a Központi Elektro-
nikus Szolgáltató Rendszer felé. Ehhez a felhasználónak ki
kell töltenie a rendszer által megadott elektronikus
adatlapot. Az adatlap elküldésével a felhasználó hozzá-
járul a megadott személyes adatai viszontazonosításához.
Az adatlapon megadott természetes személyazonosító
adatokat a rendszer csak a viszontazonosítás elvégzéséhez
használja fel, és a viszontazonosítási eljárás lefolytatását
követően azok automatikusan törlődnek.

A KSZNY rendszer az alábbi böngészőkkel használható:

Internet Explorer (min. IE6 javasolt Ie8);
Firefox (min. Firefox 3.0, javasolt Firefox 3.5.5),

Felhasználói oldalon egyéb szoftver telepítése nem szük-
séges.

Rendszer-rendszer kapcsolat esetén a felhasználók azo-
nosítása a csatlakozó szakrendszer oldalán történik, azon-
ban a csatlakozó szervezetnek biztosítania kell a felhasz-
nálói azonosítók és a természetes személyek közötti össze-
rendeléseket és azok történeti adatait, továbbá ki kell ala-
kítania a két rendszer összekapcsolását biztosító interfészt.

Rendszer-rendszer kapcsolat esetén nincs külön követel-
mény az érintett munkaállomásokkal kapcsolatban, mivel
ebben az esetben a szabálysértési adatok rögzítése a
továbbiakban is az adott szervezet jelenlegi szakrendsze-
rében történik.

Azok a szervezetek, amelyek szabálysértési tevékenységük
támogatásához saját informatikai rendszerrel rendelkez-
nek, a központi szabálysértési nyilvántartást úgynevezett
rendszer-rendszer kapcsolaton keresztül is elérhetik. Ebben
az esetben közvetlen kapcsolatot kell kialakítani az érintett
szervezet szakrendszere és a központi szabálysértési nyilván-
tartás között. Ezzel a megoldással a felhasználóknak nem
kell dupla adminisztrációt végezniük, elegendő, ha az egyes
szabálysértések adatait a saját rendszerükben rögzítik.



A központi szabálysértési nyilvántartás az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával, az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program (EKOP) keretében valósult meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

támogatás összege 1280 millió Ft.

1094 Budapest, Balázs Béla u.35.

Tel:+36(1)455-6700 • Fax.: +36(1) 455-6875

e-mail: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu

www.nyilvantarto.hu

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

kekkh

ÚMTF infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu

A központi szabálysértési
nyilvántartás

Elektronikus úton történő adatigénylés a köz-
ponti szabálysértési nyilvántartásból

A központi szabálysértési nyilvántartásból kérelemre telje-
síthető adatszolgáltatás a Szabs.tv.-ben meghatározott
szervek és személyek számára, amely kérelem elektronikus
úton is előterjeszthető.

A kérelmezőnek internetkapcsolattal rendelkező számító-
géppel, valamint Ügyfélkapu regisztrációval kell ren-
delkeznie. A kérelmezőnek ki kell töltenie az általános
nyomtatvány-kitöltő alkalmazással egy űrlapot, amelyet az
Ügyfélkapun keresztül tud eljuttatni a központi szabály-
sértési nyilvántartáshoz. A központi szabálysértési nyilván-
tartás az elektronikus dokumentumok fogadásához, és a
válaszdokumentumok küldéséhez a Központi Elektronikus
Szolgáltató Rendszer úgynevezett biztonságos elektronikus
dokumentumtovábbító szolgáltatását használja.

A sal kapcsolatos
kérdéseivel, észrevételeivel kérjük keresse a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:

telefon: +36(1)455-2199
BM telefonszám: 27-777
e-mail: ksznyinfo@ahiv.hu

Interneten a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta-
tások Központi Hivatalának www.nyilvantarto.hu honlap-
ján tájékozódhat.

Az szolgáltatással kapcsolatban a Kormány-
zati Ügyféltájékoztató Központhoz fordulhat a nap 24 órá-
jában:

telefonon: a 189-es, helyi tarifával hívható
Ügyfélvonalon
e-mailen: a 189@ugyfelvonal.hu címen
interneten: a https://kapcsolat.magyarorszag.hu/
189/ugyfelvonal.html elérési útvonalon ingyenes,
internet alapú hanghívással

központi szabálysértési nyilvántartás

Ügyfélkapu
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