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1. Bevezetés
DiDb applikációban megvalósuló új fejlesztés célja:
A SECTRAN-nal együttműködési és adatfeldolgozói megállapodást kötött fuvarozó cégek kijelölt
munkatársa(i) hozzáférést kapnak a www.didbapp.com applikáció felületéhez azzal a céllal,
hogy gépjárművezetőik DiDb tagságát a DiDb rendszerben kezelni tudják.
A szolgáltatás előnye, hogy a gépjárművezetőnek nem kell személyesen elmennie egy DiDb
regisztrációs irodába, hanem akár a munkáltatója telephelyén is intézheti a DiDb regisztrációval,
illetve a DiDb tagság megújításával kapcsolatos teendőket. További előny, hogy az adatok és a
regisztrációhoz, illetve a tagságmegújításhoz előírt dokumentumok és adatlapok elektronikusan
is feltölthetőek, így a rendszerben valamennyi adminisztrációs feladat papírmentesen intézhető.

2. E-regisztrációval és E-tagságkezeléssel kapcsolatos általános
tudnivalók
Az e-szolgáltatások igénybevételének feltételei:
-

a fuvarozóval kötött együttműködési és adatfeldolgozói megállapodás
a funkció használatára kioktatott felhasználó, aláírt oktatási jegyzőkönyv
egyedi hozzáférés a www.didbapp.com felülethez
okostelefon, letöltött Google Hitelesítő alkalmazás
felhasználói email cím (céges)
internet hozzáféréssel és Chrome böngészővel ellátott számítógép vagy laptop
regisztrációhoz ill. tagságmegújításhoz előírt, hatályos dokumentumok:
o Belépési Nyilatkozat (regisztrációhoz)
o Tagságfenntartó Nyilatkozat (tagságmegújításhoz)
o Adatkezelési Tájékoztató (regisztrációhoz és tagságmegújításhoz is)
o DiDb-rendszer Felhasználói kézikönyve
o DiDb-rendszer Adatkezelési kézikönyve
o DiDb-rendszer incidenskezelési szabályzata

További ajánlások az e-szolgáltatások optimalizált használatához:
-

az okostelefonra telepített szkennelő alkalmazás (pl. Tiny Scanner)
o előnye: az adatlapok és iratok gyorsan, egyszerűen beszkennelhetők, elnevezhetők
és a számítógépre továbbíthatók

-

az okostelefonra és a számítógépre telepített, valamint a két eszköz között szinkronizált
Dropbox (vagy hasonló funkciót ellátó, pl. OneDrive) alkalmazás
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o előnye: a telefonnal készített fotók és szkennelt adatlapok a telefonról azonnal a
számítógépre továbbíthatók
o előfeltétele:
▪ gmail fiók
▪ számítógépre telepített Dropbox alkalmazás
▪ okostelefonra telepített Dropbox alkalmazás
▪ mindkét eszközre ugyanazzal a gmail fiókkal történő bejelentkezés

Elérhető e-szolgáltatások típusai:
Az ügyfelek számára az alábbi e-szolgáltatások érhetők el, a következő szolgáltatási díjakon:
szolgáltatás megnevezése

mikor elérhető?

díja (nettó)

1. e-regisztráció

amennyiben a gépjárművezető
még nem tagja a DiDb
adatbázisnak

34 EUR

2. e-határidőn belüli tagságmegújítás

amennyiben a gépjárművezető
tagsága a következő 3
hónapban fog lejárni

ingyenes

3. e-határidőn túli tagságmegújítás

amennyiben a gépjárművezető
tagsága már lejárt
(de nem több mint 2 éve)

17 EUR

4. e-újraaktiválás

amennyiben a gépjárművezető
tagsága több mint 2 éve lejárt

25 EUR

3. E-regisztráció és e-tagságkezelés funkciók használata a
gyakorlatban
Belépés a www.didbapp.com applikációba
A szoftverbe történő belépéshez nyissuk meg a Chrome böngészőből a www.didbapp.com oldalt.
Más böngészők (pl. Mozilla, Safari, Explorer) használata esetén a szoftverfunkciókban hibák
léphetnek fel, ezért mindenképp a Chrome böngésző használata javasolt!

|

3|oldal

A bejelentkezéshez adjuk meg a felhasználónevünket és jelszavunkat:

Biztonsági okok miatt ne tegyünk pipát az „Adatok megjegyzése” előtti négyzetbe. Elfelejtett jelszó
esetén lehetőségünkben áll új jelszót kérni a felhasználó nevünkhöz rendelt email címre.
Első belépés
Tekintve, hogy a kezelők a gépjárművezetők regisztrációja, illetve DiDb tagságának kezelése
során személyes adatok feldolgozását végzik, így adatvédelmi és IT biztonsági szempontok miatt
mindenképpen szükségszerű egy ún. kétfaktoros autentikáció alkalmazása a szoftverbe történő
belépéshez. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónév és jelszó használata mellett egy dedikált
eszközre (pl. felhasználó telefonjára) érkező, egyszeri belépésre jogosító kódra is szüksége van
a belépéshez.
Az applikációba történő első belépésnél ezért mindenekelőtt engedélyezni kell az autentikációs
folyamatot, ahogy azt az alkalmazás is kéri tőlünk:

Az engedélyezéshez szükséges QR kód beolvasásához kövessük a következő lépéseket:
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1) A Play Áruházból (Android) vagy az App Store-ból (IOS) telepítsük le a „Google
Hitelesítő” nevű alkalmazást

2) Letöltés után nyissuk meg az alkalmazást, majd nyomjuk meg a „QR kód beolvasása”
gombot:

3) A telefonunkkal olvassuk be a kétlépéses autentikáció engedélyezésére szolgáló QR
kódot. Ehhez engedélyeznünk kell, hogy az alkalmazás fotókat készíthessen:
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4) A Google Hitelesítő segítségével olvassuk be telefonunkkal a DiDb applikáció kétlépéses
autentikációjához szükséges QR kódot. Ezután látni fogjuk, hogy a Hitelesítő alkalmazás
automatikusan létrehozza a DiDb applikációba történő belépésre szolgáló egyedi –
felhasználónevünket is tartalmazó - fiókunkat. Ezen a felületen generálódik mindig újra
az a kód, mely a szoftverbe történő belépést teszi számunkra lehetővé.

1. lépés:

2. lépés:

5) Amennyiben bármilyen egyéb alkalmazáshoz már használjuk a Google Hitelesítő
programot, akkor a „Fiók hozzáadása” gombra kell kattintanunk, majd létrehozni egy új
fiókot a DiDbApp számára.
6) Utolsó feladatunk, hogy a hitelesítő által generált 6 jegyű kódot beírjuk a DiDb
applikáció erre a célra szolgáló mezőjébe, majd elmentsük azt.
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További belépés
Fenti folyamat elvégzését csak az első belépésnél kell megtennünk, a szoftverbe történő
további belépésnél mindössze annyi teendőnk van, hogy megnyitjuk a Google Hitelesítő
alkalmazást a telefonunkon, majd leolvassuk a Hitelesítő által generált kódot.

A belépési felületen a felhasználónév és jelszó megadása után megjelenik egy másik ablak, ahol a
DiDb applikáció kérni fogja az egyedi kódot:
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1. lépés:

2. lépés

Bejelentkezés után a DiDb szoftver nyitóoldalát látjuk:

A jelszavunkat a felhasználónév alatti legördülő menüből kiválasztott „jelszócsere” funkció
kiválasztásával tehetjük meg. Új jelszóra vonatkozó szabályok: min. 1 nagybetű, min. 1 kisbetű, min.
1 szám kell, hogy szerepeljen benne és min. 8 karakterből kell állnia.

E-szolgáltatások használata lépésről-lépésre
A gépjárművezető azonosítása
A bal oldali menüsorban láthatjuk a számunkra elérhető kliens funkciókat. Az első lépés a
gépjárművezető személyazonosítása, melyet a villámellenőrzés funkció használatával tudjuk
elvégezni. Ezt kétféleképpen lehet megtenni:
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A.) DiDb kártyaszám alapján (amennyiben a gépjárművezető már az adatbázis tagja, ill. ismert
a tagsági száma)
B.) a gépjárművezető születési dátuma alapján (amennyiben a gépjárművezető még nem tagja
az adatbázisnak, vagy amennyiben nem tudjuk biztosan, hogy az-e)

Az A.) opció választása esetén, értelemszerűen adjuk meg a gépjárművezető DiDb kártyaszámát
(123456/HU99-ééééhh formátumban):

A születési dátum alapján történő azonosításhoz a dátumot manuálisan is beírhatjuk éééé-hhnn formátumban, vagy kiválaszthatjuk az erre a célra szolgáló dátumválasztóval is:
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A DiDb kártyaszám vagy születési dátum megadása után kattintsunk az „Ellenőrzés” gombra.
A keresésnek megfelelő találat(ok) a felugró „DiDb-s gépjárművezetők listája” felületen fog(nak)
megjelenni. Ha adott kártyaszámra keresünk, akkor értelemszerűn csak 1 találat lehet, azonban
születési dátum alapján történő keresésnél minden olyan gépjárművezető szerepelni fog a
listában, aki a DiDb rendszerben nyilvántartott gépjárművezetők közül a megadott napon
született.
A sor végén lévő „szem” ikonra történő kattintással válasszuk ki a listából azt a gépjárművezetőt,
akinek a tagságát kezelni szeretnénk.
Amennyiben a születési dátum alapján történő keresésnél a gépjárművezető nem szerepel a
listában, akkor az azt jelenti, hogy a gépjárművezető még nem regisztrált tagja a DiDb
rendszernek. Ebben az esetben kattintsunk a narancs színű „+E-regisztráció” gombra, hogy
regisztrálni tudjuk a gépjárművezetőt az adatbázisba:
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E-regisztráció
Az „E-regisztráció” gombra történő kattintás után megjelenik egy adat és iratfeltöltésre szolgáló
üres adatlap:
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Technikai feltételek a dokumentumfeltöltéshez
A fényképek, adatlapok és iratok elektronikus kezelésére többféle lehetőségünk van.
Használhatunk fényképezőgépet, irodai szkenner eszközt, okostelefont egyaránt, azonban az
iratkezelés egyszerűsítésére és gyorsítására a következő alkalmazások használatát ajánljuk:
-

okostelefonra telepített szkennelő alkalmazás (pl. Tiny Scanner)
okostelefonra, illetve számítógépre telepített, szinkronizált Dropbox (vagy egyéb, ilyen
funkciót ellátó, pl. OneDrive) alkalmazás

Adat-és dokumentumfeltöltés a sofőradatlapon
A gépjárművezető adatainak felvételéhez szükségünk lesz:
1)
2)
3)
4)

a gépjárművezető személyi igazolványára vagy útlevelére, valamint a vezetői engedélyére
egy fényképezésre alkalmas eszközre
egy szkennelésre alkalmas eszközre
DiDb regisztrációs adatlapokra:
o Belépési Nyilatkozat
o Adatkezelési Tájékoztató

5) opcionálisan: a gépjárművezető erkölcsi bizonyítványára
-

a kérelem benyújtásának nem kötelező feltétele az erkölcsi bizonyítvány feltöltése, de
kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérelem elbírálását a DiDb Központ csak akkor tudja
megkezdeni, ha az erkölcsi bizonyítvány is feltöltésre került!

Feltöltendő dokumentumok:
-

a sofőr által aláírt és 2 tanú által hitelesített Belépési Nyilatkozat
a sofőr által aláírt Adatkezelési Tájékoztató
a sofőr fényképe – új, portré jellegű kép kötelező
a sofőr erkölcsi bizonyítványa (opcionális)
a sofőr személyi igazolványának elő- ill. hátoldala vagy útlevelének MRZ kódos oldala
a sofőr vezetői engedélyének elő-ill. hátoldala

Az adatfeltöltés általános szabályai
A csillagos mezők kitöltése kötelező! Amennyiben nem töltünk ki egy ilyen mezőt, azt a rendszer
piros színű hibaüzenettel jelzi és nem enged tovább lépni. Akkor is piros színű hibaüzenetet
kapunk, ha egy mezőt nem megfelelően töltünk ki.
A rendszer nem fogad el 3 hónapnál régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt.
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Az iratoknak még minimum 31 napig érvényesnek kell lennie.
Lejárt irat felvételét a rendszer nem engedélyezi!
A dokumentumokat mindig színesben szkenneljük és színesben is töltsük fel!
A munkahelyet a rendszer automatikusan tölti ki, ennek manuális módosítására nincs lehetőség.
A gépjárművezető munkahelye megegyezik azzal a fuvarozó céggel, akihez a szolgáltatást végző
felhasználó rendelve van.

A regisztrációs kérelem benyújtásával az Ön cégének fizetési kötelezettsége
keletkezik, melynek adminisztrációs teendőit (pl. számla kiállítása és annak
elektronikus megküldése) a DiDb Központ látja el. A fizetés módja banki átutalás
vagy kredites fizetés (előzetes kreditfeltöltés esetén).

A fényképkészítésre vonatkozó szabályok:
A gépjárművezetőről új fénykép feltöltése kötelező! Ennek elmulasztása esetén a rendszer nem
teszi lehetővé a szolgáltatás elmentését!
Egyéb szabályok:
-

a fotó legyen éles és világos
törekedjünk a portréfotó készítésre, azaz a sofőrt a vállától a feje tetejéig fényképezzük
a sofőr ne viseljen kiegészítőket (pl. napszemüveg, vagy sapka)
a sofőr ruházatán ne legyen reklámfelirat
a háttérben ne legyen oda nem illő tárgy, vagy reklámfelirat

Amennyiben a fenti szabályok valamelyike nem teljesül, akkor kollégánk a szolgáltatás elbírálását
nem tudja véglegesíteni, új fénykép elektronikus megküldését fogja Öntől kérni!
Az adatlap és a dokumentum feltöltés véglegesítése
Csak akkor tudjuk véglegesíteni a kérelmünket, ha minden kötelezően előírt feltöltést elvégeztünk
a regisztrációra szolgáló oldalon.

A dokumentumok gyors és sikeres feltöltése érdekében javasoljuk, hogy
valamennyi feltöltendő dokumentumot előzetesen mentsen el egy külön
könyvtárba és innen töltse fel őket a regisztrációs adatlap megfelelő helyére!
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Az adatok és dokumentumok feltöltése után kattintsunk a „Mentés” gombra, hogy ellenőrizni
tudjuk a feltöltött adatok helyességét, illetve a dokumentumok minőségét.
A feltöltött dokumentumok nagyságától, illetve az internet sebességétől függően a
dokumentumok szerverre történő feltöltése eltart néhány másodpercig, addig kérjük, legyen
türelemmel!
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Kitöltött adatokkal és feltöltött dokumentumokkal véglegesített adatlap:
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Miután elmentettük az összes kötelezően előírt adatot és dokumentumot, a rendszer
automatikusan legenerálja a gépjárművezető egyedi DiDb azonosítóját, amely a gépjárművezető
neve alatt kerül feltüntetésre. A fenti példa esetén ez az azonosító: 100237/HU99-202103.
A DiDb azonosító felépítése
A DiDb adatbázisban szereplő valamennyi gépjárművezető egy egyedi azonosítóval rendelkezik,
amely az alábbiakból tevődik össze:
-

az első hat számjegy a gépjárművezető egyedi tagsági száma
a következő 2 betűjel a gépjárművezető születési országára utal (pl. HU=magyar,
RO=román stb.)
a következő 2 számjegy egy technikai szám, alapesetben: 99
az utolsó hat számjegy: a regisztráció dátuma (ééééhh)
Kérjük, hogy tájékoztassa a sofőrt róla, hogy a tagsága a regisztrációtól számítottan 2
évig érvényes. A tagságot minden második évben meg kell újítani. A tagságmegújítást
legkorábban 96 nappal a lejáratot megelőzően lehet megkezdeni. Amennyiben a
gépjárművezető elmulasztja a tagságmegújítást, akkor tagsága érvénytelenné, majd
két év után alvóvá válik.

Az elvégzett szolgáltatás megerősítése
Amennyiben minden feltöltési feladatot sikeresen elvégeztünk, akkor a „Tovább” gomb
megnyomása után a következő rendszerüzenet jelenik meg:

Ha a kérelem feldolgozása során kollégánk bármilyen hiányosságot, vagy hibát észlel, akkor
telefonon vagy emailben fogja kérni Öntől az érintett adat vagy dokumentum javítását.

|

16 | o l d a l

DiDb kártya kiállítása, átvétele
E-regisztráció esetén – a DiDb regisztrációs irodákban igénybe
vett regisztrációs szolgáltatással ellentétben - nincs lehetőség a
DiDb kártya helyszíni kiállítására. A névre szóló, PIN kóddal
védett DiDb kártyát az e-regisztrált gépjárművezetők
ingyenesen vehetik át a DiDb regisztrációs irodák
bármelyikében.

E-tagságkezelés
Amennyiben a villámellenőrzés során van találati egyezés a „DiDb-s gépjárművezetők
listájában”, akkor a sor végén lévő szem ikonra történő kattintással tudjuk megnyitni a keresett
gépjárművezető adatlapját:

Rákattintás után megjelenik a kiválasztott gépjárművezető szűkített adatlapja, melyen láthatóvá
válik a neve, a DiDb ID száma, a rendszerben jegyzett DiDb státusza, az utoljára igénybe vett
szolgáltatás státusza, valamint annak időpontja. A gépjárművezető DiDb tagságának
érvényessége alapján egy kék színű bokszban megjelenik a számára éppen elérhető, időszerű
szolgáltatás:
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Amennyiben az utolsó szolgáltatás időpontja alatt nem jelenik meg semmilyen elérhető
szolgáltatás, akkor az a következőket jelentheti:
-

a gépjárművezető tagsága még érvényes és az érvényességi idő nem a következő 3
hónapban fog lejárni
a gépjárművezető DiDb státusza nem teszi lehetővé semmilyen szolgáltatás nyújtását
(pl. tiltott vagy törölt tagság esetén)

Amennyiben nem tudja biztosan, hogy melyik fenti ok miatt nem érhető el a szolgáltatások
egyike sem, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a központunkkal.
Nyitott (függő) szolgáltatások
Amennyiben a gépjárművezető adatlapján az „Utolsó szolgáltatás státusza”-nál valamilyen
nyitott szolgáltatást talál, annak oka a következő: a gépjárművezető sem a szolgáltatás
igénybevételekor, sem azt követően nem nyújtott be erkölcsi bizonyítványt.
Ezek a nyitott szolgáltatások a következők lehetnek:
-

nyitott regisztráció
nyitott határidőn belüli tagságmegújítás
nyitott határidőn túli tagságmegújítás
nyitott újraaktiválás

Tekintve, hogy az erkölcsi bizonyítvány benyújtása a kérelem elbírálásának alapfeltétele, így
hiányzó erkölcsi bizonyítvány esetén a szolgáltatás elbírálását nem tudjuk megkezdeni, így a
tagság érvényességi idő meghosszabbítása sem történhet meg.
Az erkölcsi bizonyítvány benyújtására mindaddig lehetősége van a
gépjárművezetőnek, amíg nem válik esedékessé a következő szolgáltatás. Ezen idő
alatt új szolgáltatás nem indítható/nem elérhető. A rendszer automatikusan kezeli
az aktuális szolgáltatások igénybevételének esedékességét, így Ön mindig csak a
rendszer által felajánlott szolgáltatást tudja igénybe venni.
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Az éppen esedékes szolgáltatás elindítása után megjelenik a gépjárművezető adatlapja:
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A rendszerben a fénykép láthatóvá válik ugyan az adatlapon, de ezt
mindenképpen ellenőrizni, illetve frissíteni kell!
A születési dátum, illetve születési ország mezőket nem lehet szerkeszteni.
Amennyiben a rendszerben tárolt születési ország, illetve a gépjárművezető
tényleges születési országa között eltérést észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a központi
irodánk felé!

Amennyiben a gépjárművezető DiDb tagsága már lejárt, akkor tagsága érvénytelenné válik.
Ekkor az „E-határidőn túli szolgáltatás” lesz számára elérhető.
Ha a tagság már több mint két éve lejárt, akkor a hatályos adatvédelmi előírások, illetve a DiDb
rendszer adatkezelési kézikönyvben foglalt szabályok értelmében a státusz alvóvá válik. Alvó
státusz esetén valamennyi személyes adat törlésre kerül. Alvó státuszú gépjárművezető esetén
kizárólag az „E-újraaktiválás” típusú szolgáltatás elérhető.

A határidőn túli tagságmegújítás, illetve az újraaktiválás típusú kérelem
benyújtásával az Ön cégének fizetési kötelezettsége keletkezik, melynek
adminisztrációs teendőit (pl. számla kiállítása és annak elektronikus megküldése) a
DiDb Központ látja el. A fizetés módja banki átutalás.

Az adatok és dokumentumok feltöltése után, a „Mentés” gombra történő kattintással egyrészt
lehetőségünk nyílik a feltöltött dokumentumok megtekintésére és ellenőrzésére, másrészt piros
színű figyelmeztetéssel jelzi a rendszer, ha valami probléma van.
A fotókészítés szabályai e-tagságkezelés esetén
A gépjárművezető adatlapján található fotót e-határidőn túli tagságmegújítás esetén minden
esetben frissíteni kell.
Újraaktiválás esetén a regisztrációkor készített fénykép (a többi személyes adattal együtt) törölve
lett a rendszerből, így – értelemszerűen – új fénykép feltöltésére van szükség.
Minden fényképfeltöltésre vonatkozó egyéb szabály megegyezik az e-regisztrációnál leírtakkal.
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Kitöltött adatlap, szabályosan feltöltött dokumentumokkal:
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A feltöltött dokumentumok nagyságától, illetve az internet sebességétől függően a
dokumentumok szerverre történő feltöltése eltart néhány másodpercig, addig kérjük, legyen
türelemmel!
Amennyiben minden feltöltési feladatot sikeresen elvégeztünk, akkor a „Tovább” gomb
megnyomása után a következő rendszerüzenet jelenik meg:

4. Egyéb szabályok
Adatlapok kezelése
Az adatvédelmi előírások miatt rendkívül fontos a regisztrációhoz, illetve a tagságmegújításhoz
kapcsolódó adatlapok megfelelő kezelése!
A regisztrációhoz a következő adatlapokat kell használnunk:
-

Belépési nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Mindhárom típusú e-tagságmegújításhoz (e-határidőn belüli, e-határidőn túli tagságmegújítás,
illetve e-újraaktiválás) a következő 2 adatlapot kell használnunk:
-

Tagságfenntartó nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató

Az adatlapok jelenleg az alábbi nyelveken érhetőek el:
-

magyar/szlovák/román/lengyel/ukrán/angol/litván
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Minden sofőrnek saját nyelvű adatlapot adjunk. Amennyiben nincs olyan adatlap, akkor vagy az
angol nyelvű adatlapokat használjuk, vagy azt, amelyiket a sofőr kéri az elérhető nyelvű
adatlapok közül.
A DiDb rendszerben kizárólag elektronikusan kezeljük a dokumentumokat! Az
adatlapok eredeti példányát – kitöltés, aláírattatás, szkennelés és feltöltés után mindig adjuk vissza a gépjárművezetőnek!

Erkölcsi bizonyítványok kezelése
Az erkölcsi bizonyítvány feltöltése nem feltétele egyik e-szolgáltatásnak sem, de kérjük, vegye
figyelembe, hogy a kérelem elbírálását csak akkor tudjuk megkezdeni, ha az erkölcsi bizonyítvány
is feltöltésre került! Az erkölcsi bizonyítvány beérkezésig a szolgáltatás függőben marad.
Amennyiben a kérelemhez erkölcsi bizonyítvány kerül feltöltésre, akkor kérjük, hogy az
erkölcsi bizonyítványt – szkennelés és feltöltés után – minden esetben adjuk vissza a
gépjárművezetőnek!
Kizárólag eredeti és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szkennelése és feltöltése
engedélyezett!
Magyar állampolgárok által benyújtott erkölcsi bizonyítvány esetén kérjük vegye
figyelembe, hogy kizárólag abban az esetben tudjuk az erkölcsi bizonyítványt elfogadni, ha a
bizonyítványon az alábbi 3 kategória mindegyike szerepel:
− büntetlen előélet,
− nem áll közügyektől eltiltás alatt,
− nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
Kérjük, hogy hívja fel a gépjárművezetői figyelmét, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylésekor
mindenképpen jelöljék be mindhárom fenti kategóriát.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre erkölcsi bizonyítvány, akkor a
gépjárművezető a bizonyítványt utólag, személyesen is benyújthatja bármelyik DiDb
regisztrációs irodában, vagy a fuvarozónak kiadott DiDb applikációs hozzáféréshez tartozó
email címről elektronikusan is megküldhető, ill. postai úton a következő cím valamelyikére is
elküldhető:
1. Sectran Kft. / 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. / Magyarország
2. Sectran Kft. / 924 01 Priemyselná 8 / Irodaépület / 2. emelet / 310. ajtó/ Szlovákia

Adatok, iratok és dokumentumok központi kezelése
A szolgáltatás mentése után a feltöltött adatok, dokumentumok, iratok és adatlapok elérhetővé
válnak a Sectran Központ számára. Az adatok, iratok és dokumentumok kezelésére, az
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adatkezelés jellegére, céljára és határidejére a „DiDb-rendszer adatkezelési kézikönyve” c.
dokumentum hatályos változatában és annak mellékleteiben található szabályok az irányadók.

5. Riporting funkció
A Riportok/Szolgáltatások modulban egyrészt lehetőségük van bizonyos keresések lefuttatására
(pl. a gépjárművezető neve, a szolgáltatás típusa vagy az elvégzett szolgáltatás dátuma alapján),
másrészt itt követhetjük nyomon az általunk indított szolgáltatások aktuális státuszát, amely az
alábbi lehet:
-

nem befejezett
mentett
elbírált

A nem befejezett szolgáltatásokat az adott napon lehetőségünk van újra megnyitni és
szerkeszteni, vagy további dokumentumokat feltölteni.
A mentett szolgáltatások újranyitására és szerkesztésére mindaddig lehetőség van, amíg a DiDb
központ nem kezdi meg azok elbírálását.
Az elbírált szolgáltatások újranyitására és szerkesztésére már nincs lehetőség.
A funkció használatához a bal oldali menüsorban található „Riportok”-ra történő kattintás után
nyissuk meg a Szolgáltatások modult:

A modul megnyitása után mindazon szolgáltatás listázottan elérhetővé válik, amit Ön, vagy egy
olyan másik felhasználó indított, aki ugyanahhoz a fuvarozó partner céghez van rendelve.
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A lista csv vagy xls formátumban történő kiexportálására is lehetőségünk van, továbbá
manuálisan beállíthatjuk, hogy hány elemet szeretnénk egyszerre látni a listában.
A szolgáltatás státusza csak akkor válik mentett-ből elbírált-tá, ha valamennyi adat és
dokumentum elfogadásra került és a kérelmet a központ elbírálta.
Az elbírálás eredményéről és a döntésről – akár pozitív vagy negatív- a gépjárművezető SMS-ben
kap tájékoztatást.
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6. Kérelmek elbírálási határideje
A mentett szolgáltatások elbírálását a DiDb Központ végzi és a feltöltött adatok és
dokumentumok ellenőrzésén túl egy háttérellenőrzést is magában foglal.
Amennyiben a regisztrációs vagy tagságmegújítási kérelem elbírálása során a DiDb Központ
munkatársa bármilyen hibát észlel, akkor felveszi Önnel a kapcsolatot és a hiba jellegétől
függően pontosítást, javítást, vagy új dokumentum feltöltését kéri.
A benyújtott kérelmek elbírálási határidejét az erkölcsi bizonyítványban lévő adatok is
befolyásolják, ezért az alábbiakban foglaljuk össze az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Erkölcsi bizonyítványok elbírálási határidőre gyakorolt hatása:
I.

Kérelem elbírálás megkezdése
A kérelmek elbírálása csak abban az esetben kezdődik meg, ha valamennyi adat és
dokumentum (beleértve az erkölcsi bizonyítványt is) hibátlanul és hiánytalanul került
feltöltésre.

II.

Kérelemelbírálás bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány esetén
Amennyiben teljesül az I. pontban meghatározott feltétel, akkor a munkaidőben, azaz a
hétköznaponként 8:00 és 16:00 óra között benyújtott kérelmek elbírálásának határideje
maximum 2 óra. Ez a határidő kizárólag abban az esetben érvényes, ha bejegyzésmentes
erkölcsi bizonyítvány került benyújtásra.
A munkaidőn túl benyújtott kérelmek elbírálási határideje a következő munkanapon,
8:00 órakor veszi kezdetét.

III.

Kérelemelbírálás bejegyzést tartalmazó erkölcsi bizonyítvány esetén
A bejegyzést tartalmazó erkölcsi bizonyítványok benyújtása esetén a kérelem
elbírálásának ügyintézési határideje: 5 munkanap.
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