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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A Magyar Közút Jártasságvizsgálati iroda 

https://jartasv.kozut.hu/hu/ oldalán történő 

regisztrációval, felhasználói fiókkal és 

 jártasságvizsgálati jelentkezéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 
 

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége. A Magyar Közút adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége 

 

Az adatkezelő neve Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Cégjegyzékszáma 01 10 046265 

Székhelye 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 

Telefonszám +36 (1) 819-9000 

E-mail-címe info@kozut.hu 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége +36 1 819 9618 

adatvedelem@kozut.hu 

 

 

Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt személyes adatok köre, adatkezelés időtartama 

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt sze-

mélyes ada-

tok 

Időtartam 

A közlekedésépítés területén történő akkreditált jár-

tasságvizsgálatok szervezése és lebonyolítása a 

https://jartasv.kozut.hu/hu oldalon keresztül törté-

nik. 

 

A megjelölt oldalon történő felhasználói regisztrá-

ció, felhasználói fiók létrehozása, jártasságvizsgála-

tokra való jelentkezések során a regisztráló jogi 

személy megadja kapcsolattartó természetes szemé-

lyének személyes adatait a gördülékeny és haté-

kony kapcsolattartás, a sikeres közfeladat ellátás ér-

dekében. 

Az adatkezelés az (EU) 

2016/679 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (GDPR, általá-

nos adatvédelmi rendelet) 6. 

cikk (1) bekezdés e) pontján 

alapul, azaz közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges. 

kapcsolat-

tartó személy 

neve, telefon-

száma, e-

mail címe 

a jártasság-

vizsgálati kör 

lezárultáig 

(várhatólag 1 

év), 

 

vagy a felhasz-

nálói fiók tör-

léséig 

  

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., Közúti szolgáltató igazgatóságának keretein belül működő Jártasságvizsgálati iroda 

végzi, a közlekedés építés területén az akkreditált jártasságvizsgálat szervezését és lebonyolítását. 

 

A Jártasságvizsgálati iroda, az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány követelményeinek megfelelően, a NAH-8-

0007/2021 nyilvántartási számú akkreditált státusz szerint végzi tevékenységét, az alábbi területekre vonatkozóan:  

• beton, cement, habarcs, betonacél, bitumen, bitumenemulzió, építési kőanyag adalékanyag, szórósó, aszfalt, talaj 

• helyszíni és friss beton vizsgálat. 

 

 

Kikkel közöljük a személyes adatokat? 

 

A Magyar Közút közvetlen irányítása alatt eljáró és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a személyes 

adatokat kizárólag a Magyar Közút működésével összefüggő általa ellátandó feladatok elvégzése céljából kezeli. 

 

Kizárólag a Jártasságvizsgálattal vagy a megjelölt honlap üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellátó Magyar Közút 

munkavállaló jogosult megismerni a kezelt személyes adatokat. 

 

A kezelt személyes adatok harmadik személyek számára csak megfelelő jogalap megléte esetén kerülnek továbbításra. 

Személyes adatok továbbítását előírhatja jogszabály, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú 

felhasználásra. Ebben az esetben Magyar Közút a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a meg-

kereső fél rendelkezésére bocsátani. Adatkezelő egyes adatkezelési tevékenységei során adatfeldolgozók közreműködését 

is igénybe veszi. 

 

 

 

https://jartasv.kozut.hu/hu/regisztracio
mailto:info@kozut.hu
mailto:adatvedelem@kozut.hu
https://jartasv.kozut.hu/hu
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP
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Adatbiztonsági intézkedések, melyeket az Adatkezelő tesz a személyes adatok védelme érdekében 

 

A Társaság gondoskodik a személyes adatok adatbiztonsági védelméről a következőkkel: 

 

- felhasználói hozzáférések kezelése pl. korlátozott hozzáférési jogosultság rendszer, fiókkezelés) 

- nyomon követhetőség, naplózás 

- üzembiztonság, biztonsági mentések, karbantartások (javítócsomagok, frissítések telepítése) 

- vírusvédelem, rosszindulatú szoftverek kiszűrése, telepítési korlátozások 

- hálózatbiztonság (tűzfal, proxy) 

- munkaállomások kezelése (tiszta képernyő előírások) 

- zárható irattároló szekrény, jogosultsági rendszer 

- kamerás megfigyelőrendszer 

- beléptetőrendszer, kulcskiadó rendszer (illetéktelenek bejutását gátolja) 

 

Az adatbiztonsági intézkedések kiterjednek a következők kivédésére: a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbí-

tás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása. 

 

A Társaság zárható szerverszobákkal, továbbá olyan naprakész iratkezelési, valamint informatikai biztonsági szabályzat-

tal rendelkezik, amely előírja a megfelelő biztonsági protokoll szerinti, zárt adattárolást, és a megfelelő jogosultsággal 

rendelkező személyek általi kizárólagos hozzáférhetőséget. A Társaság – amennyiben a GDPR úgy rendelkezik – adat-

védelmi incidensek esetén felveszi a kapcsolatot az érintett személyekkel, valamint együttműködik külső szervekkel (pl. 

adatvédelmi hatósággal) a biztonsági események nyomon követése és kezelése során. 

 

 

Az Ön (mint érintett) jogai 

 

A Magyar Közút az érintett (azaz az Ön) jogai gyakorlására irányuló írásbeli kérelmet (mely megküldhető e-mail-

ben az 1. oldalon megjelölt e-mail címre vagy postai úton) az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon 

belül teljesíti. 

 

A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A Magyar Közút szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbí-

tásáról a Magyar Közút a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájé-

koztatja az érintettet/törvényes képviselőjét. 

Hozzáférés joga 

a személyes adatokhoz [GDPR 15. cikk] 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikke szerinti információk-

hoz hozzáférést kapjon 

Személyes adatok helyesbítéséhez 

való jog [16. cikk] 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken ke-

resztül kérheti, hogy a Magyar Közút módosítsa valamely szemé-

lyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja 

a helyesbített adat pontosságát, a Magyar Közút a kérést legfeljebb 

egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetősé-

gen értesíti az érintett személyt. 

Személyes adatok 

törléséhez való jog [17. cikk] 

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak 

akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Magyar Közút közérdekű 

feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. 

Az adatkezelés 

korlátozásához való jog [18. cikk] 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést 

Tiltakozáshoz való jog [21. cikk] 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Magyar Közútnak kell igazolnia, hogy a sze-

mélyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokol-

ják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 

és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesz-

téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak 
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Jogorvoslathoz való jog, panasztételhez való jog 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselőjéhez való fordulás 

joga 

 

A felügyeleti hatóságnál történő pa-

nasztételhez való jog 
A bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ha sérelmesnek véli, ahogy a 

Társaság a személyes adatait ke-

zeli, úgy javasoljuk, hogy elő-

ször Társaságunk adatvédelmi 

tisztviselőjét keresse meg pana-

szával az  

 

adatvedelem@kozut.hu címen. 

Tájékoztatjuk, hogy tárgyi adatkeze-

léssel kapcsolatban panaszt nyújthat 

be a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-

mációszabadság Hatóságnál, 

melynek elérhetőségei: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11., 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van személyes 

adatainak védelme érdekében bírósághoz for-

dulni, amely az ügyben soron kívül jár el. 

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a 

lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási 

helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság 

székhelye szerint illetékes törvényszéknél 

nyújtja-e be keresetét. 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéket megkeresheti a https://biro-

sag.hu/birosag-kereso oldalon. 

A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi 

Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 

Azok a kifejezések, amelyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete, azaz az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmező rendelkezései szerinti fogalmak. 

 

Budapest, 2022. 08. 25. 

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
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