A GYERMEKVÉDELMI INTERNET-KEREKASZTAL 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓJA

1. A Kerekasztal tevékenységének jogszabályi háttere
Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme
érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvényt, amely az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseit is módosította. A
törvénymódosítás életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal)
mint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Elnökének az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető
médiatartalmak, információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését biztosító jogszabályi
előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő, javaslattevő, véleményező, tanácsadó testülete. Az
elnökből és húsz tagból álló testület a törvényben meghatározott feladatai ellátásán túl előző évi
tevékenységéről az NMHH Elnökének évente május 1-jéig írásos beszámolót készít, amit a honlapján
is nyilvánosságra hoz.
2. A Kerekasztal megalakulása
A Kerekasztal elnökét és tagjait az NMHH Elnöke nevezi ki három évre. Mivel a 2014-ben megalakult
Kerekasztal tagjainak mandátuma lejárt, ezért a Kerekasztal új tagokkal alakult újjá 2017. március 28án tartott alakuló ülésén.
A Kerekasztal elnökét, valamint két tagot saját jelölés alapján, a további tagokat pedig
gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, a hírközlési piaci szakmai szövetségek ajánlásai,
valamint az illetékes minisztériumok javaslata alapján nevezte ki az NMHH Elnöke három évre. Az
újjáalakult Kerekasztal elnöke és tagjai:
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dr. Bene Emese, NMHH, a Kerekasztal elnöke
dr. Vass Ágnes, a Médiatanács tagja
Váradiné Kónya Ildikó, NMHH
dr. Baracsi Katalin, Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület; Magyar Jog- és
Államtudományi Társaság
Bogdándi Ferenc, Magyar Újságírók Közössége
dr. Csömör Magdolna, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
dr. Dávid Róbert, Belügyminisztérium
dr. Detrekői Zsuzsa, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
Kőrösné dr. Mikis Márta, Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
dr. Mayer Erika, Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület; Magyar Tartalomipari
Szövetség; Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége
Mikesy György, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Diákotthon és
Gyermekotthon
dr. Németh Tibor, Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
Pintér R. Róbert, Médiaunió Alapítvány
dr. Pócsik Ilona, Önszabályozó Reklám Testület; Reklám Világszövetség; Médiasmart Egyesület
Répás Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Sterner Zoltán, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
dr. Szilágyi Zsuzsanna, Magyar Lapkiadók Egyesülete
Szabó Gyula, Nemzeti Pedagógus Kar
Takács Imre, Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

20. Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
21. dr. Tausz Katalin, UNICEF

3. A Kerekasztal tevékenysége
3.1 A Kerekasztal ülései
A Kerekasztal hatályos ügyrendjében meghatározta, hogy legalább háromhavonta tartja üléseit.
Ennek megfelelően a Kerekasztal a 2017. március 28-án tartott alakuló ülést követően 2017. június
22-én, szeptember 5-én és november 30-án is ülésezett. A Kerekasztal valamennyi ülésén
határozatképes volt.
3.2. Az NMHH által fejlesztett
létrehozása, tevékenysége

szűrőszoftver

beállításait

meghatározó

munkacsoport

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (11) bekezdése előírja a köznevelési
intézmények számára, hogy a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető, internet-hozzáféréssel
rendelkező számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és
használható, magyar nyelvű szoftverrel kötelesek ellátni a gyermekek és tanulók harmonikus lelki,
testi és értelmi fejlődése védelmének érdekében. A jelenleg ingyenesen rendelkezésre álló
szűrőszoftverek nem minden operációs rendszerre való alkalmassága miatt, továbbá az oktatási
intézményekben felmerülő speciális igények kielégítésére indult el a Netszűrő elnevezésű
gyermekvédelmi szűrőszoftver fejlesztése az NMHH-ban.
Az NMHH munkatársai a 2017. június 22-én tartott ülésen bemutatták a Kerekasztal tagjainak a még
tesztelés alatt álló szűrőszoftver működését, főbb funkciót. Továbbá, mivel a Netszűrő működéséhez
kapcsolódó korhatár-besorolási, illetve fekete- és fehérlistákkal összefüggő feladatok pedagógiai,
illetve médiaértéssel összefüggő kompetenciákat igényelnek, ezért a szűrőszoftver egyes
beállításainak meghatározásával kapcsolatos hatósági munka támogatása, a javasolt beállítások
véleményezése céljából a Kerekasztal elnökének javaslatára a Kerekasztal munkacsoportot állított fel.
A munkacsoport tagjainak dr. Baracsi Katalint, Kőrösné dr. Mikis Mártát, dr. Pócsik Ilonát, Táler
Orsolyát és Váradiné Kónya Ildikót választották meg. A Kerekasztal munkacsoportja a soron
következő ülésre előterjesztést készített elő, amelyben véleményezte a szűrőszoftver egyes
beállításait, így különösen a korcsoportok életkori határait, javaslatot tett az egyes korcsoportok által
megtekinthető tartalmak szempontrendszerére, a listára való felkerülés szempontrendszerének
meghatározására, és véleményezte a Netszűrő által használt fehér- és feketelistákat.
A Kerekasztal a 2017. szeptember 5-én tartott ülésén az előterjesztést kisebb módosításokkal
elfogadta, a 2017. november 30-i ülésen pedig – a munkacsoport újabb előterjesztése nyomán – az
abban foglaltakat részben kiegészítette, illetve módosította. A Kerekasztal tagjai ezen túlmenően
javaslatokat, észrevételeket fogalmaztak meg a Netszűrő használhatósága érdekében, amelyek
elsődlegesen a szűrőszoftver továbbfejlesztését célozták. A Kerekasztal tárgyalta továbbá a
szűrőszoftver sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók által történő használhatóságát.
3.3. Az online döntéshozatal lehetőségének megteremtése
A Netszűrő működésének egyik alapját a különböző domainneveket tartalmazó fekete-, illetve
fehérlisták képezik, a szoftver többek között ezek segítségével határozza meg, hogy egyes
tartalmakat a felhasználó gyermekek megtekinthetnek-e, vagy sem. Mivel e listák tartalmát a gyorsan
változó internetes környezetben gyakran szükséges módosítani, ezért szükségessé vált egy olyan
gyors döntéshozatali mód elfogadása, amely hatékonyan tud a változásokra reagálni. A folyamatos,
két ülés közötti döntéshozatal biztosítása érdekében a Kerekasztal tagjai arról döntöttek, hogy
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beiktatják az ügyrendbe az online döntéshozatali eljárást, melynek alkalmazását a Kerekasztal
meghatározott ügykörben rendelheti el. Az online döntéshozatal során a Kerekasztal valamennyi tagja
közvetlenül részt vehet a szavazásra bocsátott domain tartalomkategóriába való besorolására irányuló
szavazás folyamatában az erre a célra kialakított szavazófelületen keresztül. A Kerekasztal az
ügyrend módosításával egyidejűleg döntött arról is, hogy a Netszűrő fekete- és fehérlistája bővítésére,
aktualizálására vonatkozó javaslatai tárgyában történő döntéshozatal körében ügydöntő online
szavazást rendel el. A Kerekasztal ezen döntésének megfelelően – a módosított ügyrendnek az
NMHH Elnöke által történt aláírását, valamint az elektronikus úton történő szavazás előkészítését,
illetve az arra való felkészülést követően – az első online döntéshozatalra 2018 elején került sor.
4. A Beszámoló elfogadása a Kerekasztal által
Jelen beszámolót a Kerekasztal 3/2018. (III/1.) számú döntésével fogadta el.
Az Ekertv. 4/D. § (3) bekezdése alapján előterjesztett Beszámolót elfogadom/nem fogadom el:

Budapest, 2018. március 27.

dr. Karas Monika
elnök
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