
 

 

Tájékoztató  
a Központi Szabálysértési Nyilvántartás bevezetésérıl 

 

1. A Központi Szabálysértési Nyilvántartás jogszabályi háttere, finanszírozása 

A Kormány 2010. január 1-jei hatállyal módosította a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi 
LXIX. törvényt (a továbbiakban: Sztv.), amelyben foglaltak szerint a jelenlegi széttagolt és 
heterogén nyilvántartási rendszer helyett létre kell hozni a szabálysértések központi hatósági 
nyilvántartását, a Központi Szabálysértési Nyilvántartást (a továbbiakban: KSZNY). A 
nyilvántartás felállítását és vezetését a Kormány kijelölése alapján a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) végzi. 
 
A Központi Szabálysértési Nyilvántartás megvalósítása projekt 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. 
 

2. A KSZNY rendszer felhasználói 

A KSZNY rendszert az Sztv. alapján az alábbi szervek/személyek belépési jogosultsággal 
rendelkezı dolgozói, illetve megbízottai érhetik el a felhasználói felületrıl közvetlen módon. 

Adatközlık: 
• bíróságok, 
• szabálysértési hatóságok, 
• regionális államigazgatási hivatalok, 
• az elzárással is sújtható, illetve a jegyzıi hatáskörbe tartozó szabálysértések 

kivételével a szabálysértés miatt eljáró más szerv felügyeletét ellátó miniszter, illetve 
ennek hiányában központi hivatalának vezetıje, 

• a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka, Büntetés-végrehajtási Intézet, illetve 
annak vezetıje, 

• igazságügyért felelıs miniszter. 

Lekérdezık: 
• bíróságok, 
• ügyészségek, 
• rendırség, 
• szabálysértési hatóságok, 
• nyomozó hatóságok, 
• nemzetbiztonsági szolgálatok, 
• egyéb adatközlık. 



 

3. A KSZNY rendszer felhasználói felületének elérése 

A KSZNY rendszer megvalósítása két fázisban történik, az elsı fázis keretében 2010. január 
1-tıl a KEK KH az arra jogosult felhasználóknak az alábbi lehetıségeket biztosítja: 

• A www.nyilvantarto.hu internetes felületen lévı ikonról a Központi Rendszeren 
keresztül való elérés (Az elérés elıfeltétele az érintett ügyintézık ügyfélkapu 
regisztrációja, illetve az Internet elérés); 

• A második fázisban a kialakítandó általános interfész lehetıséget biztosít közvetlen 
rendszer kapcsolaton történı csatlakozásra is. Az elsı fázisban erre csak a Robotzsaru 
rendszer alkalmazása esetén van lehetıség. 

4. A KSZNY rendszer használatának feltételei 

A KSZNY rendszer a jogosultak által az Interneten keresztül közvetlenül csak az alábbi 
felsorolt feltételek együttes megléte esetén érhetı el. 
 

1) Ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkezni: az ügyfélkapunyitással kapcsolatos 
részletes tájékoztatás a www.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio 
internetes oldalon érhetı el.  
 
Figyelem: ideiglenes ügyfélkapuval a KSZNY rendszer nem érhetı el! 

 
2) Belépési jogosultsággal való rendelkezés: minden jogszabályban feljogosított 

szervezet számára az indulást megelızıen a KEK KH létrehoz 5 db felhasználói 
azonosítót és bejelentkezésre szolgáló jelszót, amelyeket az indulás idıpontjára eljuttat 
az érintett szervezetek számára postai úton. Az érintett szervezetek vezetıinek kell a 
felhasználóneveket és hozzá kapcsolódó jelszavakat az egyes munkatársak számára 
kiosztani. 
Amennyiben a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján szervezete 
jogosult a KSZNY rendszer használatára és ennek ellenére 2010. január 8-ig valamilyen 
adminisztratív vagy technikai probléma miatt nem kap a KSZNY rendszerbe történı 
belépéshez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót tartalmazó postai küldeményt, 
illetve az átadottakon felül továbbiakra van szükséges, kérjük, hogy ezt jelezze a 
ksznyid@ahiv.hu e-mail címre. Ebben az esetben, levelében szíveskedjen megadni 
szervezete pontos megnevezését, levelezési címét, valamint az igényelt jogosultságok 
számát. 

 
3) A viszontazonosítás elvégzése az elsı belépéskor, a felhasználó KSZNY oldali 

azonosított beléptetéséhez: a KSZNY rendszer a felhasználó elsı belépésekor a 2009. 
évi LX. törvény és a 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet alapján viszontazonosítást végez 
a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer felé. Ehhez a felhasználónak ki kell 
töltenie a KSZNY rendszer által megadott elektronikus adatlapot. Az adatlap 
elküldésével a felhasználó hozzájárul a KSZNY rendszer által a megadott személyes 
adatai viszontazonosításhoz. Az adatlapon megadott természetes személyazonosító 
adatokat a KSZNY rendszer csak a viszontazonosítás elvégzéséhez használja fel, és a 
viszontazonosítási eljárás lefolytatását követıen azokat haladéktalanul törli.  



 

 
Figyelem: sikeres viszontazonosítás hiányában, a KSZNY rendszer 
belépési jogosultsággal rendelkezı felhasználó által sem érhetı el! 

5. A KSZNY rendszer használatának technikai feltételei 

A KSZNY rendszer az alábbi böngészıkkel használható: 
• Internet Explorer (min. IE6 javasolt IE8); 
• Firefox (min. Firefox 3.0, javasolt Firefox 3.5.5),  

Felhasználói oldalon egyéb szoftver telepítése nem szükséges. 
 

6. Segítség 

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele van, kérjük az 
alábbi ügyfélszolgálatokat keresse: 
 

1) Az Ügyfélkapu szolgáltatással kapcsolatban az Ügyfélvonalat, amely segítséget nyújt 
a nap 24 órájában 

o telefonon: a 189-es kék számon (helyi tarifával hívható); 
o e-mailen: a 189@ugyfelvonal.hu címen; 
o interneten: a www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/segitseg vagy a 

www.ugyfelvonal.hu honlapon. 
 

2) A KSZNY rendszer bevezetésével, szolgáltatásaival kapcsolatban a következı 
elérhetıségeken tud érdeklıdni:   

o telefonon: +36-1-455-2199;  
o BM telefonszám: 27-777 
o e-mailen: ksznyinfo@ahiv.hu 
o interneten: www.nyilvantarto.hu honlapon. 

 
Amennyiben kérdését e-mail-ben küldi el, kérjük adja meg saját elérhetıségét (telefonszám, 
e-mail cím), hogy a lehetı leghamarabb tájékoztatni tudjuk Önt a feltett kérdéseivel, 
észrevételeivel kapcsolatban.  
 
A KSZNY rendszer indulásával kapcsolatos további általános és aktuális információkat a 
KEK KH a www.nyilvantarto.hu oldalon helyezi el, melyet rendszeresen figyelemmel kell 
kísérni.  
 
A KSZNY rendszerben kialakított elektronikus Fórum rendszer lehetıséget biztosít a 
felhasználóknak a felmerült kérdésének megvitatására, illetve kérdések felvetésére. A Fórum 
elérésére a sikeres bejelentkezést követıen van lehetıség. 


