
DIGIPOL© 
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

 
1. KI A DIGIPOL© ÜZEMELTETŐJE? 
A DigiPol© üzemeltetője a BIDITA (BIZTONSÁGOS DIGITÁLIS TÁRSADALOMÉRT Egyesület, nyilvántartási 
szám: 01-02-0016702, 1134 Budapest, Tüzér utca 30. üzlet/2.ajtó, elnök: Hortobágyi Ágoston).  
 
2. MI AZ A DIGIPOL©? 
A DigiPol© révén bárki képessé válik a gyors, egyszerű, ugyanakkor jogilag is azonnal hiteles elektronikus 
bizonyítékok létrehozására vagy körülmények rögzítésére. 
 
A DigiPol© alkalmazásával bárki segíteni tudja az igazságszolgáltatási és a közigazgatási szervek munkáját 
és hozzá tud járulni mindannyiunk biztonságához egyfajta „digitális szemtanúként” működve. A DigiPol© a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény [Be.] 167. § (1) bekezdésében foglaltak [A büntetőeljárásban 
szabadon felhasználható a törvényben meghatározott minden bizonyítási eszköz, és szabadon alkalmazható 
minden bizonyítási cselekmény], az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [Ákr.] 
62. § (2) bekezdésében [A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 
tisztázására alkalmas], valamint (4) bekezdésében foglaltak [a hatóság szabadon választja meg a bizonyítás 
módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli] bizonyítási eszközök és 
bizonyítékok készítésére alkalmas azáltal, hogy az DigiPol© mobilapplikációjával olyan fénykép készíthető, 
amelynek térbelisége (hol készült?), időbelisége (mikor készült?), készítője (ki készítette?) és integritása (mi 
készült?) hiteles bizonyítható az elektronikus azonosítási és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU sz. 
eiDAS rendelet szerint. Azaz a DigiPol© lehetőséget ad, hogy bárki a Be. és az Ákr. szerint is elfogadható 
bizonyítási eszközöket vagy bizonyítékokat hozzon létre, ezáltal mind a konkrét ügyre való tekintettel, 
mind össztársadalmilag hasznot nyújtva az eljárást felgyorsítva és olcsóbbá téve. 
 
A DigiPol©-nak köszönhetően javulhat az igazságszolgáltatás és a közigazgatási eljárás hatékonysága, 
hiszen gyorsul, olcsóbb lesz és ezáltal erősödik a jogbiztonság. 
 
3. KI VÁLHAT DIGIPOL© TAGGÁ? 
A DigiPol© tagság feltételei: 

− betöltött 18. életév, 
− magyar állampolgárság, 
− büntetlen előélet és 
− teljes cselekvőképesség, 

 
A DigiPol© tagnak a taggá váláshoz el kell fogadnia jelen Felhasználási feltételeket és a DigiPol© taggá válás 
folyamatában sikeresen kell részt vennie. 
 
4. MI A DIGIPOL© TAGGÁ VÁLÁS FOLYAMATA? 
 
A DigiPol© taggá válás folyamata a következő: 
 
1. lépés – jelentkezés (tagjelölti státusz elérése): Tagjelölt lehet bárki, aki megfelel a taggá válás négy 
feltételének. Amennyiben a tagjelölt a taggá válás négy feltétele közül legalább egy feltételnek nem felel 
meg, tagsági kérelme mérlegelés nélkül elutasításra kerül. 
 
A tagjelölt a BIDITA elnökségénél jelentkezhet tagnak. Tagnak jelentkezni az alábbi adatok megadásával 
lehet: 

− név, 
− telefonszám,  
− e-mail cím, 
− minimum 1500 karakteres motivációs levél arra nézve, hogy miért szeretne DigiPol© tag lenni, miért 

szeretne a közbiztonságért tenni és milyen területre fókuszálna szívesen, 
− bejegyzésmentes („tiszta”) erkölcsi bizonyítvány és 
− önarckép. 



 
A jelentkezéseket a BIDITA elnöksége postai úton fogadja. A jelentkezéshez a BIDITA kötelezően 
használandó sablon formanyomtatványt nem ír elő, a tagjelölt azonban köteles a fent megjelölt 
információk mindegyikét szolgáltatni. 
 
A tagjelölt a jelentkezésében meg kell jelölje, hogy a megküldött erkölcsi bizonyítványát kéri-e visszajuttatni 
számára. 
 
2. lépés: döntés a tagfelvételről (elutasított vagy elfogadott tagjelölti státusz elérése) 
 
A BIDITA elnöksége minden tagjelölt jelentkezéséről egyedileg dönt. Az egyedi döntés része, hogy a BIDITA 
elnöksége a nyilvantarto.hu ERKE (Erkölcsi bizonyítvány ellenőrzése) szolgáltatásának segítségével 
ellenőrizi a tagjelölt által megküldött erkölcsi bizonyítvány érvényességét.  
 
A döntés eredményeképpen a tagjelölt jelentkezését a BIDITA elnöksége elfogadja vagy elutasítja. Előbbi 
esetben a tagjelölt „elfogadott tagjelölti státuszba”, utóbbi esetben „elutasított tagjelölti státuszba” lép. 
 
A BIDITA elnöksége minden tagjelöltek egyedileg értesít a döntésről. 
 
A döntést követően a BIDITA a tagjelölt által részére megküldött erkölcsi bizonyítványt: 

− abban az esetben, ha a tagjelölt jelentkezésében kérte, hogy erkölcsi bizonyítványát a BIDITA 
visszajuttassa számára, a tagjelölt számára (a döntés eredményétől függetlenül) postai úton 
visszajuttatja a tagjelölt által megadott elérhetőségre, 

− abban az esetben, ha a tagjelölt jelentkezésében nem kérte vagy nem nyilatkozott róla, hogy 
erkölcsi bizonyítványát a BIDITA visszajuttassa számára, a tagjelölt erkölcsi bizonyítványát a BIDITA 
– megsemmisítési jegyzőkönyv felvétele mellett – megsemmisíti. 

 
Annak okán azonban, hogy amennyiben a jövőben vita merülne fel arra vonatkozóan, hogy a BIDITA csak 
„tiszta” erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyt léptetett „elfogadott tagjelölti státuszba” és 
válhatott esetlegesen DigiPol© taggá, az erkölcsi bizonyítványon három adatát (kiállítás dátuma, 
okmányszám, kérelem azonosító) a BIDITA tárol. Ezen adatok segítségével vita estén újra megvizsgálható, 
hogy egy aktuális pillanatban milyen érvényességű erkölcsi bizonyítvány alapján született a döntés. 
Ezen túl az erkölcsi bizonyítványra vonatkozóan semmilyen adatot nem tárol a BIDITA – sem papíralapon, 
sem elektronikusan vagy szkennelve. 
 
Az elutasított tagjelölt minden személyes adatát – az 1. sz. mellékletet képező adatvédelmi tájékoztató és 
folyamatleírás szerint – a BIDITA megsemmisíti vagy törli. 
 
Az elfogadott tagjelölti státuszba lépett tagjelölt adatait legalább a 3. lépés végéig tárolja a BIDITA. 
 
3. lépés – taggá válás (DigiPol© tagi státusz elérése) 
A BIDITA értesíti a tagjelöltel, hogy „elfogadott tagjelölti státuszba” lépett. A tagjelöltnek 30 napja van arra, 
hogy az értesítést követően megtegye a jelen lépés szerint teendőket. 
 
Az elfogadott tagjelölti státuszú személynek regisztrálnia kell a DigiPol© applikációba, amelyben 
személyazonosításra kerül és aktiválódik egyedi DigiPol© tagi státusza. 
 
Az applikációba való regisztrációval a tagjelölt és a BIDITA között megköttetik a DigiPol©-szerződés, 
amelyet az applikáció Általános Szerződési Feltételének és jelen Felhasználási feltételek elfogadását és 
magára nézve kötelező elismerését jelenti. 
 
5. A DIGIPOL© TAG FELADATA 
 
A DigiPol© tag elősegíti a BIDITA által kitűzött egyesületi célok elérését a DigiPol© applikáció 
alkalmazásával. A DigiPol© tag számára nincsen a BIDITA által kötelezően előírt napi, heti, havi vagy 
bármilyen más időszakosan kötelezően meghatározott elkészítendő felvétel-mennyiség. A BIDITA-nak nem 
célja, hogy maga generáltasson tagjaival felvételeket – a DigiPol© tagnak nyitott szemmel kell járnia és 



amennyiben úgy észleli, olyan esemény szemtanújává vált, amely során a DigiPol© applikáció 
alkalmazásával készült felvétellel segíteni tudja az állami szervek munkáját, köteles elkészíteni a felvételt. 
 
6. MIRŐL KÉSZÍTHET FELVÉTELT A DIGIPOL© TAG? 
A mindennapi életben (sajnos) gyakran találkozunk olyan eseménnyel vagy annak következményével, 
amely jogsértő mivolta miatt a közösségi együttélés szabályait sérti. Ilyenek lehetnek különösen, de nem 
kizárólagosan az illegálisan lerakott szemét, balesetveszélyes kátyúk, rongálások, érintésvédelmileg 
balesetveszélyes kültéri elektromos eszközök. Ezek elhárítása össztársadalmi érdek és feladat az illetékes 
szervezet bevonásával. 
 
A DigiPol© tag ilyen eseményekről készíthet felvételt, amelyek esetében a BIDITA a 7. pont szerint jár el. 
 
A DigiPol© tag azonban nem készíthet olyan felvétel, amely: 

− sérti az emberi méltóságot, 
− sérti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. §-ában nevesített személyiségi 

jogokat. 
 
Abban az esetben, amennyiben a DigiPol© tag által készített felvétel olyan eseményhez kapcsolódik, 
amelynek dokumentálása és az illetékes hatóság vagy közigazgatási szerv irányába történő jelentése és 
kivizsgálása a társadalmi közjó, a bűnüldözés vagy közbiztonság szempontjából a társadalom jogos érdekét 
szolgálja, úgy esetileg a DigiPol© tag készíthet a Ptk. 2:43. §-ában nevesített személyiségi jogot korlátozó 
felvételt azzal, hogy ezt a BIDITA-nak való megküldésével egyidejűleg jelezni köteles a BIDITA Bizottságnak 
a DigiPol© applikáció használatával. Ebben az esetben a felvétel elkészítésének és felhasználásának a 
jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. 
cikk (1) f) szerinti jogos érdek lehet, ezért a BIDITA erre kijelölt döntéshozó köre a BIDITA adatvédelmi 
tisztviselőjével közösen köteles érdekmérlegelési tesztet készíteni. Amennyiben az érdekmérlegelési teszt 
alapján a BIDITA erre kijelölt döntéshozó köre úgy értékeli, hogy az elkészített felvétel a felvétellel 
bizonyítandó érdek elsőbbséget élvez a felvétellel érintettek érdekeivel és alapvető jogaival és 
szabadságaival szemben, úgy a felvételt felhasználja. 
 
Tilos azonban olyan felvételt készíteni (még abban az esetben is, amennyiben valószínűsíthető a 
bizonyítandó érdek elsőbbsége), amennyiben a felvétel emberi méltóságot sért vagy a felvételen érintett 
személy gyermek. 
  
7. MIT TESZ A BIDITA A DIGIPOL© TAGOK ÁLTAL KÉSZÍTETT DOKUMENTUMOKKAL? 
A DigiPol© tag csak és kizárólag a DigiPol© applikáció alkalmazásával készíthet DigiPol© felvételt. A DigiPol© 
applikációval elkészített felvétel a DigiPol© tag felvételkészítő eszközén elmentésre nem kerül, az 
közvetlenül egy erre a célra létrehozott BIDITA kézbesítési postafiókba kerül mentésre, amely kifejezetten 
erre a célra létrehozott, jelszóval és felhasználónévvel védett, az adatbiztonságról és 
információbiztonságról szóló jogszabályi előírásokat teljesítő, csak az erre kijelölt jogosultsággal rendelkező 
személyek által látható. 
 
A kézbesítési postafiókba feltöltött felvételeket a BIDITA erre kijelölt döntéshozó szerve, a háromtagú 
BIDITA Bizottság véleményezi. A feltöltött felvételeket a BIDITA Bizottság legkésőbb öt munkanaponként 
értékeli – a BIDITA Bizottság azonban ennél rövidebb idő alatt is dönthet a felvételekről. 
 
Azokat a felvételeket, amelyeket a BIDITA Bizottság jelen felhasználási feltételeknek megfelelőnek tart, a 
megfelelő hatóság vagy közigazgatási szerv számára továbbítja a felvétel elkészültéhez csatlakozó minden, 
a BIDITA által ismert körülmény megjelölésével. 
 
Azokat a felvételeket, amelyet a BIDITA Bizottság jelen felhasználási feltételeknek nem megfelelőnek tart, 
visszavonhatatlanul törli rendszeréből és az azt elkészítő DigiPol© tag figyelmét felhívja a felhasználási 
feltételek szerinti felvételek elkészítésének rendjére és fontosságára.  
 
8. A DIGIPOL© TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 



A DigiPol© tagság egyéves határozott időre jön létre. A tagság a 4. pontban foglalt eljárásban való 
részvétellel bármennyiszer meghosszabbítható, amennyiben a DigiPol© tag a meghosszabbításkor 
aktuálisan továbbra is megfelel a taggá válás feltételeinek. 
 
A tagság azért csak egyéves időtartamra jön létre, mert a BIDITA folyamatosan vizsgálni és szűrni kívánja, 
hogy csak megfelelő személyek lehessenek DigiPol© tagok. 
 
A DigiPol© tagság megszűnik: 

− a DigiPol© tag halálával, 
− a BIDITA megszűnésével, 
− a DigiPol© megszüntetésével, 
− a határozott idő lejártával, 
− a DigiPol© tag kizárásával. 

 
9. A DIGIPOL© TAG KIZÁRÁSA 
Abban az esetben, ha a DigiPol© tag olyan felvételt készít, amely ellenkezik jelen Felhasználási feltételekben 
leírtakkal, a BIDITA a DigiPol© tagot figyelmezteti. 
 
Figyelmeztetés jár az olyan felvételért, amely: 

− emberi méltóságot sért, 
− gyermek személyiségi jogát korlátozza, 
− bármely, nem gyermek természetes személy személyiségi jogát korlátozza és a DigiPol© tag a 

felvétel elkészítésekor egyidőben jelen Felhasználási feltételek szerint nem értesítette a BIDITA-t 
az érdekmérlegelési teszt készítési kötelezettségéről és a megfelelő jogalap alkalmazásáról, 

− sérti a BIDITA céljait. 
 
A tagot figyelmeztetésben a BIDITA Bizottság jelzésére a BIDITA elnöksége részesíti.  
 
A figyelmeztetés 2 év után elévül. A két éven belüli második figyelmeztetés azonban automatikus kizárást 
von maga után – a kizárt DigiPol© tag a jövőben nem lehet újra DigiPol© tag, lévén kétszer is súlyosan 
megszegte a BIDITA elveit és a DigiPol© Felhasználási feltételeit. 
 
10. A DIGIPOL© FELVÉTELEK SORSA 
Azokat a felvételeket, amelyet a BIDITA Bizottság jelen felhasználási feltételeknek nem megfelelőnek tart, 
visszavonhatatlanul törli rendszeréből. 
 
Azokat a felvételeket, amelyeket a BIDITA Bizottság jelen felhasználási feltételeknek megfelelőnek tart, a 
megfelelő hatóság vagy közigazgatási szerv számára továbbítja a felvétel elkészültéhez csatlakozó minden, 
a BIDITA által ismert körülmény megjelölésével. 
 
Ezen felvételeket a BIDITA a címzett hatóság vagy közigazgatási szerv által az ügyben indított eljárás 
lezárásáig őrzi. Amennyiben a címzett hatóság vagy közigazgatási szerv a felvétellel érintett ügyben nem 
indít eljárást, úgy a felvétel hatóság vagy közigazgatási szerv számára történt továbbítástól számított egy 
évig őrzi a BIDITA, majd visszavonhatatlanul törli rendszeréből. 
 
Az őrzött felvételekhez csak a BIDITA Bizottság és az elnökség férhet hozzá csak és kizárólag a felvétellel 
érintett üggyel összefüggésben. Minden hozzáférés naplózott, a BIDITA Bizottság és az elnökség a 
felvételeket eltérő célra nem használja fel. 
 
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
A DigiPol© tagság nem számít munkaviszonynak vagy munkavégzés ellátásra irányuló egyéb jogviszonynak, 
a BIDITA és  a DigiPol© tag között kötelmi jogi szerződés keletkezik. A szerződéses jogviszonyban a BIDITA 
köteles biztosítani a DigiPol© tag számára a DigiPol© applikációt és megfelelő felvétel esetén azt 
továbbítani az illetékes eljáró szervnek, a DigiPol© tag pedig köteles jelen Felhasználási feltételeket 
betartva eljárni. 



1. SZ. MELLÉKLET 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A DIGIPOL© TAGGÁ VÁLÁS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL 
 
A BIDITA az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a 
továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja a 
DigiPol© taggá válással összefüggésben az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A 
folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés 
érintettjévé. 
 
A BIDITA PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
név: BIZTONSÁGOS DIGITÁLIS TÁRSADALOMÉRT Egyesület 
rövid név: BIDITA (továbbiakban: BIDITA vagy Egyesület) 
székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 30. üzlet/2.ajtó 
központi elérhetőség: 1134 Budapest, Tüzér utca 30. üzlet/2.ajtó 
törvényes képviselő: Hortobágyi Ágoston elnök 
 
A BIDITA ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 
dr. Pataki Gábor (gabor.pataki@greenarchive.com) 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
a BIDITA DigiPol felhasználói közé megfelelő személyek kiválasztása 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
az érintett által a BIDITA-nak megküldött tagsági kérelemmel a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett 
hozzájárulása 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE: 
A BIDITA az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. 
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL 

TOVÁBBÍTÁSRA: 
A BIDITA az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság 
vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a BIDITA-t, úgy a 
BIDITA, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság 
rendelkezésére bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
a DigiPol© tagságról szóló döntéstől függően: 

− amennyiben a tagjelölt DigiPol© tagságát elutasítja a BIDITA, úgy az adatokat a tagság 
elutasításával egyidőben törli vagy megsemmisíti. 

− amennyiben a tagjelölt DigiPol© tagságát támogatja a BIDITA, úgy az adatokat a tag DigiPol© 
regisztrációjáig őrzi ebből a célból, de legkésőbb a tagi jelentkezés elfogadásától számított egy 
évig 

 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
Lásd a Felhasználási feltételek 4. pontjában foglalt folyamatleírást a jelentkezésről, amely tartalmazza a 
kezelt adatok körét, az adatok célját és a döntés folyamatát. 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
A BIDITA tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR alapján személyazonosságuk igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhetnek: 

− kérhetik tájékoztatásukat személyes adatai kezeléséről, 
− kérhetik személyes adatainak helyesbítését, 



− visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ez azonban a folyamat állásától függően a 
tagsági kérelem vizsgálatának megszűnését vagy a DigiPol© tagság megszűnését jelenti, 

− kérhetik személyes adataik törlését, ha azok kezelése véleményük szerint jogellenes vagy az 
azokkal elérendő célból a BIDITA-nak már nincs rá szüksége, 

− kérhetik személyes adatai kezelésének korlátozását, 
− élhetnek adathordozhatósághoz való jogával. 

 
A BIDITA törekszik arra, hogy az érintetteknek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen 
hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 
Az érintett a kérelmet elsősorban írásban terjesztheti be a BIDITA adatvédelmi tisztviselőjének címezve, aki 
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja kérelmével kapcsolatosan. Ezt a 
határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatja meg, ha a kérelem összetettsége vagy az 
aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatja a BIDITA az érintettet. 
 
Amennyiben a BIDITA nem intézkedik a kérelemre vagy az intézkedését az érintett nem fogadja el, úgy 
jogorvoslattal élhet a BIDITA ellen. Az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal az érintett fordulhat a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszékhez. A BIDITA felhívja azonban minden érintett figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján az érintetti panaszt csak akkor fogadja be a Hatóság, 
hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát BIDITA-hoz fordult, de az nem intézkedett a kérelmére 
vagy annak intézkedését az érintett dokumentáltan nem fogadta el. A BIDITA éppen ezért javasolja, hogy 
először az érintett a BIDITA adatvédelmi tisztviselőjével vegye fel a kapcsolatot! 
 
Budapest, 2018. szeptember 1. 
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