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Tájékoztatom Önt, hogy az alapvető jogok biztosa, Prof. Dr. Szabó Máté a neki e-mailen 
elküldött, 2012. június 25-én kelt beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) áttette. Bejelentésében a 
deres.tv domain nevű honlap adatkezelési eljárását kifogásolta, és felhívta a Hatóság 
figyelmét a http://deres.tv/index.php?page=hir_showone&id=5908&aktiv_fomenu_id=1&aktiv-
_almenu_id=1 címen elérhető jogsértő adatkezelésre, személyes és különleges adatok 
jogellenes összegyűjtésére és nyilvánosságra hozatalára. 
 
A deres.tv elnevezésű honlapon a Budapesten megrendezett Eurogames2012 „LMBTQ 
Olimpia” szervezőinek, illetve támogatóinak a személyes adatait: nevét, képmását, illetve az 
interneten, a facebook.com közösségi oldalon nyilvánosságra hozott, és a keresőprogramok 
használatával bárki számára hozzáférhető egyéb személyes, illetve különleges adatait egy 
adatállományba „adatbázisba” rendezve obszcén, vulgáris, faji, politikai hovatartozásra utaló 
kommentárokkal ellátva tették közzé.  
 
Lehetséges, hogy a deres.tv. honlapon közétett adatbázisban szereplő érintettek valamely 
közösségi fórumon kinyilvánították, nyilvánosságra hozták a szexuális másságukat, vagy az 
LMBTQ közösség iránti szimpátiájukat, ám ezzel nem járultak hozzá ahhoz, hogy az 
adataikat összegyűjtve és gyűlöletkeltő, uszító szövegkörnyezetbe helyezve az emberi 
méltóságot semmibe vevő módon hozzák nyilvánosságra személyes adataikat. Az érintett 
személyeknek nyilvánvalóan számolniuk kell azzal, hogy egy közösség vélt vagy valódi 
tagjaként megaláztatás, lelki, fizikai atrocitás éri, érheti őket. A személyhez fűződő jogaikat is 
egyértelműen sérti ez az eljárás, ez a közlési mód.  
 
Az ügyben folytatott vizsgálat során sajnálattal kellett megállapítanom, hogy a deres.tv 
elnevezésű domain-t az Amerikai Egyesült Államok, Arizóna államában lévő Scottdale 
városában, a 14455 North Hayden Road, Siute 226. szám alatt működő GoDaddy.com, LLC 
regisztrálta. Bár a honlap magyar nyelvű, az üzemeltetőinek elérhetőségére semmilyen 
információ nem lelhető fel rajta.  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. §-a alapján: 
(1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és 
adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra 
vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. 
(2) E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon 
végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell. 
(3) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni, ha az Európai Unió területén kívül személyes 
adatok kezelését folytató adatkezelő az adatfeldolgozással Magyarország területén 
székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező 
adatfeldolgozót bíz meg, vagy itt lévő eszközt használ fel, kivéve, ha ez az eszköz csak az 
Európai Unió területén átmenő adatforgalom célját szolgálja. Az ilyen adatkezelőnek 
Magyarország területén képviselőt kell kineveznie. 



 
A fentiekre tekintettel megállapítottam, hogy a Hatóság vizsgálati hatásköre nem terjed ki az 
Ön által bejelentett nyilvánvalóan jogellenes adatkezelés kivizsgálására, a nyilvánosságra 
hozott adatok törlésére és adatvédelmi hatósági eljárás megindítására. 
 
Ennek ellenére a vizsgált keretében levéllel fordultam a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság (NMHH) Elnökéhez és Médiatanácsához és a jogellenes tartalmat munkatársam 
bejelentette az internethotline.hu weboldalon, melyet szintén az NMHH üzemeltet. 
 
Az NMHH elnöke Szalai Annamária a válaszában tájékoztatott arról, hogy az NMHH is csak 
akkor tud eljárni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 188-189. §-a alapján, ha a kifogásolt tartalom közzététele Magyarországon 
letelepedett médiaszolgáltató által kínált médiaszolgáltatás, vagy sajtótermék útján valósul 
meg. 
 
Az NMHH által működtetett internet hotline 2012. július 2-án és július 9-én felszólította az 
Amerikai Egyesült Államokban található Godaddy.com Llc. tárhely szolgáltatót, hogy a 
jogellenes tartalmat távolítsa el, illetve 2012. július 2-án kérte az oldal üzemeltetői nevében 
regisztráló Domains by Proxy Llc. nevű társaságot, hogy függessze fel a deres.tv domaint. A 
társaság arról tájékoztatta az NMHH-t, hogy a jogellenes tartalom felett nem rendelkezik 
törlési jogosultsággal. A Godaddy.com Llc. a megkeresésre nem reagált és a tartalmat nem 
távolította el.  
 
Az NMHH ezért felvette a kapcsolatot Amerikai Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségével. A nagykövet tájékoztatása szerint bár az USA Alkotmánya 
messzemenőkig védi a szólás szabadságát, de ígéretet tett arra, hogy az illetékes hatóságok 
megvizsgálják, hogy a sérelmezett tartalom ellentétes-e az USA jogrendjével és milyen 
lehetőség van ez alapján az eljárás megindítására. 
 
A napokban észleltem, hogy a deres.tv az interneten már nem elérhető, így a GoDaddy.com 
Llc. elnökének Bob Parsonsnak megírt levelem elküldése immár okafogyottá vált, ezért az 
Infotv. 53. § (5) b) pontja alapján a vizsgálatot megszüntetem. 
 
A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok 
megismerését érintő ügyben a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz bizalommal. 
 
Budapest, 2012. november 9. 
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