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A tartalomkorlátozással kapcsolatos célok elhatárolása   

Az audiovizuális szolgáltatások    
kínálatának tartalomra vonatkozó 

megkötései

Az emberi méltóságot sértő, 
az illegális tartalmak terjesztését 

megakadályozó intézkedések 

A kiskorúak védelmét szolgáló 
módszerek és eszközök

(Pl. időpont-korlátozások, 
figyelmeztetések, 

műszaki védelmen alapuló 
eszközök) 
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A kiskorúak védelmét célzó megoldások kialakításának szempontjai 

A lehetséges védelmi megoldások 
kidolgozásánál leginkább két 

irányadó szempont

A potenciális ártalom mértéke 

(káros, avagy súlyosan káros 
hatást kiváltó tartalom) 

A felhasználói magatartás jellege 

(push, avagy pull média)
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Lehetséges védelmi eszközök az ártalom mértéke és a szolgáltatás 
típusa alapján az EU-ban 
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Lineáris szolgáltatások Lekérhető szolgáltatások

Kiskorúakra káros 
tartalmak 

(Magyarországon 
II-V. kategória)

• Figyelmeztetés/piktogram

• Időkorlát

• Műszaki védelem 
(dupla-kódolás vagy előzár)

• Nincs korlátozás

Kiskorúakra súlyosan 
káros tartalmak

(Magyarországon
VI. kategória)

• Nem közzétehető • A kiskorúak hozzáférését 
korlátozó technikai 
berendezés 
(pin-kód alapú védelem) 



Az (analóg) lineáris televíziós műsorszolgáltatás  hagyományos 
védelmi eszközei /technikai védelem nélkül
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Szabadon fogható csatornák Prémiumcsatornák

Nagy-Britannia • 15 éves kortól 21:00 • 15 éves kortól 20:00

• 18 éves kortól 21:00

Németország • 12 éves kortól 20:00

• 16 éves kortól 22:00

• 18 éves kortól 23:00

Franciaország • 12 éves kortól  22:00

• 16 éves kortól  22:30

• 12 éves kortól nincs korlátozás  
kivéve szerda 20:30  

• 16 éves kortól 20:30

Pornográf műsorok nem tehetők közzé 



Set-Top-Box igénybevételével  nyújtott szolgáltatások  (1.)
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Lineáris szolgáltatások Lekérhető szolgáltatások

Nagy-Britannia • Nincs időkorlátozás , 
kivéve a „soft” felnőtt tartalom,
22-05 között  

• Pornográf (R18) tartalom nem 
tehető közzé

• Kiskorúakra súlyosan káros, valamint 
pornográf műsorok (R18)  életkor 
igazolásán alapuló beléptetéssel

Németország • 12/16 éves kortól  nincs 
időkorlátozás

• 18 éves kortól 20:00

• Pornográf tartalom nem tehető 
közzé 

• Pornográf tartalom kizárólag  zárt 
felhasználói csoportok részére



Set-Top-Box igénybevételével  nyújtott szolgáltatások  (2.)
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Lineáris szolgáltatások Lekérhető szolgáltatások

Franciaország • 12 éves kortól  22:00

• 16 éves kortól  22:30

• 18 éves kortól (pornográf tartalom) 
kizárólag a speciális engedéllyel 
rendelkező csatornákon 24-05 között 
+ személyes hozzáférési kód 

• 10 ill. 12 éves kortól piktogram
alkalmazása

• 16 éves kortól 22:30-05:00 között

• 18 éves kortól 22:30-05:00 között 
további hozzáférési kóddal 

Lekérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos előírások érvénybelépésének  határideje: 

• 2011. szeptember 1-ig az V. kategóriára vonatkozó hozzáférési korlát bevezetése
• 2012. január 1-től a klasszifikációra és tartalmak jelölésére vonatkozó kötelezettség 
érvényesítése

Az érvénybelépést követően 18-24 hónap múlva  várható a lekérhető tartalmakra vonatkozó 
szabályozás felülvizsgálata, különös tekintettel az internetes tartalmakra 



Hatékony műszaki megoldások elvárt tulajdonságai  - Franciaország 
- Set-Top-Box

A szolgáltatók kötelezően tájékoztatják az előfizetőket: 

• A zárrendszer létezéséről és működésének módjáról, a személyes, ötödik kategóriás
műsorokhoz hozzáférést biztosító kód létrehozásának szükségességéről

• A tartós zavarokról, amelyet az V. kategóriás műsorok nézése kiskorúaknál okozhat,
illetve a kiskorúak számára való hozzáférés lehetővé tételének büntetőjogi
következményeiről
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A védelem hatékonyságának hat feltétele a CSA szerint:

• Egy speciális, a kategóriához kötött kódzár, amely rögtön az első használatkor lép életbe 
a következő felirattal: „Ehhez a műsorhoz csak kóddal lehet hozzáférni, mert kiskorúakra 
káros hatású”

• A képmegjelenítési módok bármilyen változását követően, illetve minden egyes újabb V. 
(legmagasabb) kategóriás műsor sugárzásakor újra kéri a kódot

• A zárrendszer az V. kategóriás műsor teljes időtartamán keresztül aktív

• A személyes kód kizárólag erre a célra használható fel

• A személyes kód legalább négy (a 0000 kivételével), a képernyőn nem látható számból áll

• Az előfizető nem inaktiválhatja a zárrendszert



Hatékony műszaki megoldások elvárt tulajdonságai - Nagy-Britannia
- Lekérhető szolgáltatások

A társzabályozó hatóság irányelvei szerint a következő technikai eszközök alkalmasak a
hozzáférést engedélyező életkor-verifikációra:

• A hitelkártya visszaigazolása (kizárólag 18 éven felüliek részére kibocsátott hitelkártyák)
vagy a fizetés egyéb módja, amely lehetővé teszi a nagykorúság kötelező ellenőrzését

• Elismert személyes digitális azonosítót kezelő szolgáltatás, amely az ellenőrzést független
megbízható adatbázis alapján végzi, mint a választási névjegyzék

• Egyéb hasonló módszer, amely lehetővé teszi a számlatulajdonos nagykorúságának
ellenőrzését
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A pornográf, illetve egyéb a kiskorúakra súlyosan ártalmas tartalmak tekintetében olyan
technikai eszköz szükséges, amely alkalmas a hozzáférést engedélyező életkor-verifikációra.



Hatékony műszaki megoldások elvárt tulajdonságai – Németország
- Lekérhető szolgáltatások

Az illetékes hatósági értelmezés szerint ez két lépcsős megoldást igényel:

1. Ha a nagykorúságról történő megbizonyosodás személyes kapcsolaton  keresztül 
valósul meg

(igazi face-to-face ellenőrzés, s ennek összevetése a hivatalos azonosító adatokkal 
(személyi, útlevél, jogosítvány)

2. A hozzáférés minden egyes alkalmával ismételten ellenőrzésre kerül 

(egyénileg és speciálisan kiosztott felnőtt-jelszó biztosítása mellett, a másolás, 
továbbá a jogosulatlan felhasználás megnehezítésére egyéb védelmi intézkedések, 
pl. ID-Chip, SIM-kártya, Pendrive, DVD, CD-ROM, Set-top-Box)
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A pornográfiát, erőszakot tartalmakat tartalmazó szolgáltatások kizárólag zárt felhasználói 
csoportok részére engedélyezhetők, amennyiben megvalósítható, hogy ahhoz valóban csak 
felnőttek férjenek hozzá. 
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