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Nemzeti Adatvédelmi      Tárgy: állásfoglalás kérés 

és Információszabadság Hatóság 

 

 

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság! 

 

A Média Centrum Közhasznú Egyesület (cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 9. fszt/2.), 

mint a jarokelo.hu oldal üzemeltetője, abban a kérdésben kéri hivatala  

á l lá s f o g la lá s á t , hogy: 

1.) Elektronikusan tett közérdekű bejelentésnek minősül-e az e-mail útján tett bejelentés 

a 2004. évi XXIX. törvény vonatkozásában? 

2.) A 2004. évi XXIX. törvény szerinti közérdekű bejelentésnek minősül-e az, ha a 

bejelentő a bejelentést nem közvetlenül az érintett szervnek küldi meg, hanem egy 

harmadik személyen keresztül juttatja el a bejelentést? 

3.) Ki kell-e takarni annak a gépjárműnek a rendszámát, melynek szabálytalan 

állapotára hívja fel a figyelmet a bejelentő?  

Indokolás 

Egyesületünk üzemelteti a jarokelo.hu internetes oldalt. Az oldal funkciója, hogy az 

állampolgárok közérdekű bejelentésüket egy internet alapú felületen töltik fel oldalunkra, 

melyben a leírás mellett térképhivatkozást és fényképet is el kell helyezni. A bejelentő egy e-

mail címet köteles megadni, amire visszaigazoljuk, ha a bejelentése ellenőrzése után a 

bejelentés az oldalunkra felkerül. Név megadása nem kötelező, a bejelentés megtehető 

névtelenül.  

Az oldal ügykezelői minősítik a bejelentéseket illetékesség szerint, s ezután a bejelentés 

változtatás nélkül elküldésre kerül az ügyben illetékesnek vélt hatósághoz. A bejelentő nevén 

kívül más adatát – ideértve az e-mail címét is - nem kapja meg a hatóság. A hatóság vagy 

közvetlenül az oldalunkra töltheti fel válaszát, vagy a kiküldött levélre válaszolva oldalunk e-

mail fiókjába küldhet levelet. 

1. számú kérdés részletes indokolása 

Újbuda Önkormányzatának jegyzője oldalunkat egy válasz üzenetében tájékoztatta, hogy az 

e-mailen történő megkeresés a „hatályos magyar jog alapján” nem számít elektronikus úton 

tett kérelemnek, vagy panasznak.  

Ezzel kapcsolatban az alábbi az álláspontunk: 
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A 2004. évi XXIX. törvény nem mondja meg, hogy mi számít elektronikus útnak. Azonban a 

jogi norma rendszertani és teleologikus értelmezése alapján is arra jutottunk, hogy ebbe a 

körbe bele tartozik az elektronikus levél formájában tett bejelentés. Meglátásunk szerint a 

közérdekű bejelentés nem tartozik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hatálya alá, így a Ket. 169. 

§-a, illetve az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012 (IV. 21.) Korm. 

rendelet sem alkalmazandó azzal kapcsolatban. Természetesen a bejelentés alapján a hatóság 

hivatalból elrendelheti a közigazgatási hatósági eljárás megindítását, de akkor új jogviszony 

jött létre, az intézkedésről (vagy annak mellőzéséről) a bejelentőnek adott válasszal a 

bejelentéssel létrejött jogviszony megszűnt. A törvényhelynek a közigazgatási alaki normák 

rendszerében való vizsgálata meglátásunk szerint téves. 

Szerintünk irreális, a törvény céljával összeegyeztethetetlen lenne, ha a közérdekű bejelentést 

nem lehetne megtenni elektronikus levél (email) formájában. A közérdekű bejelentések a 

hatósági észlelés elősegítésének egyik leghatékonyabb módja, éppen ezért látszólag a 

jogalkotó nem kötötte semmilyen alaki formához. A 2004. évi XXIX. törvény azt hivatott 

biztosítani, hogy a bejelentőt megfelelően tájékoztassák bejelentésének „utóéletéről”. Éppen 

ezért fontos, hogy ha a hatóság a bejelentés alapján hivatalból intézkedik, akkor kapjanak 

visszajelzést oldalunk felhasználói (a bejelentők), mely által a hatóságok munkáját átlátják, s 

a Jó Államba vetett hit (mint hangsúlyos kormányzati cél) akkor érvényesül, ha annak 

bármely szervének tevékenysége transzparens. Ennek fényében a teleologikus jogértelmezés 

sem vezet a jegyző úr véleményére. 

2. számú kérdés részletes indokolása 

Az általános indokolásban bemutatásra került oldalunkon keresztül történő bejelentési 

folyamat. A kérdés arra irányul, attól hogy a válaszadási forma egy – a válaszadó által - 

internetes honlapra feltöltött válasz, vagy oldalunk postafiók címére küldött válasz, a 

bejelentésnek változik-e a jogi megítélése.  

3. számú kérdés részletes indokolása 

Oldalunkra több bejelentés érkezett parkolóban elhagyott gépjárművel, esetleg folyamatosan 

tilosban parkoló autóval kapcsolatban. Jelenlegi gyakorlatunkban minden rendszámot 

kitakarunk, függetlenül attól, hogy az autó rendszáma, mint a kép fő motívuma, vagy mint a 

sokaság egy mozaikja látszik. A kitakart rendszámot az illetékes szerv sem látja.  

Kérdés azonban, hogy amikor a közérdekű bejelentő egy autó – a közösséget érintő (ti. 

ugyanis, az elhagyott autó a többi gépjárművezető elől veszi el a parkolóhelyet) – 

szabálytalanságára hívja fel a figyelmét, ettől el lehet-e térni. Az illetékes szerv intézkedését 

megkönnyítené, ha a rendszámot látná, s ez alapján a rendelkezésére álló adatbázisból annak 

adatait lehívhatná anélkül, hogy hatósági szemlét tartana. 

Budapest, 2013. május 22.    

Balog Zsolt 

Média Centrum Közhasznú Egyesület elnök 


