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Online platform vízió 

Cél, hogy az NMHH tudásközponttá váljon a digitális szolgáltatások piacán:

• átlátja a digitális ökoszisztéma működését;

• elősegíti a közvetítő szolgáltatók átlátható működését;

• részt vesz a vonatkozó szabályozás kialakításában;

• támogatja a felhasználók eligazodását, innovatív hazai vállalkozások 

sikeres érvényesülését az online világban.
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 Médiaszabályozás

• Hagyományosan a médiaszabályozás feladata a közérdekű információk és az ehhez kapcsolódó 

eszmecserék és vélemények közzétételének megfelelő biztosítása

• Számos médiaszabályozási kérdés érintett (pl. kiskorúak védelme, gyűlöletbeszéd, reklámszabályozás,stb.)

 Tudásbázis-tudásközpont

• Újmédia-kutatás – a Médiatudományi Intézet kutatási programja

• Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ tudásbázisa, kiadványai

• NMHH piackutatások

 INTERNET HOTLINE, mint nem hatósági jogkörben eljáró jogsegélyszolgálat (Eht.)

 Elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozása büntető- és egyes közigazgatási eljárásokban (Eht.)

 Kéretlen elektronikus hirdetések (ekertv.)

 Videómegosztóplatform-szolgáltatókkal kapcsolatos eljárás (ekertv.)

 Online terrorista tartalommal szembeni eljárás (ekertv.)

Kapcsolódó NMHH tevékenység
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Szervezeti átalakítás (2022 február ) 

Szabályozási Igazgatóság

Online Platformok Főosztálya

Piacszabályozási Főosztály

Kutatási és Módszertani Főosztály

Elnök

Másodfokúdöntés-előkészítő Osztály
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Forrás: Papp János Tamás:

A közösségi média szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében 27. oldal, Wolters Kluver
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Online platformokkal kapcsolatos feladatok

• …rendszeres monitoring, elemzés;

• …jelentések, kutatások készítése;

• …piackutatások megtervezése, lebonyolítása;

• …jogszabályi javaslatok, szabályozási javaslatok véleményezése;

• …tudományterületek, kutatási eredmények elemzése;

• …konzultációs irányok kialakítása;

• …NMHH-n belüli véleményezési folyamat koordinálása;

• …hatósági szerepvállalásra javaslattétel.
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Online platform kutatások I.

1. DSA szabályozotti kör és érintett hazai jogszabályok

1-1. DSA érintetti kör (közvetítő szolgáltatók) azonosítása, klasszifikációja a kötelezettségek

terjedelmét meghatározó szolgáltatási jelleg és vállalatméret szerint;

1-2. A DSA-val érintett hazai jogszabályok azonosítása és azok potenciális módosításainak

előkészítése.

2. Fogyasztói tapasztalatok, digitális írástudás

2-1. Profilok törlésének és a tartalommoderálásnak a hazai vonatkozásai;

2-2. Digitális írástudás, fogyasztói tudatosság és az online platformok használata a hazai felnőtt

lakosság körében;

2-3. Digitális írástudás, fogyasztói tudatosság és az online platformok használata a hazai gyermekek

körében
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Online platform kutatások II.

3. Piacismeret növelése

3-1. A számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások (NI-ICS) piacának feltárása;

3-2. Online hirdetési piac működése, hagyományos médiapiaci szereplőkre gyakorolt hatások;

3-3. Hazai KKV-k, egyéni vállalkozók, magánszemélyek tapasztalatai az online platformok üzleti célú

használatakor;

3-4. Hazai online piacterek – piaci szereplők, kereskedelmi gyakorlat, problémák feltárása;

3-5. Az online ökoszisztéma meghatározó infrastruktúráit üzemeltető szolgáltatók feltérképezése; a

kiberbiztonsági és adatvédelmi kockázatok elemzése.

4. Nemzetközi és hazai legjobb gyakorlatok áttekintése

4-1. Legjobb gyakorlatok azonosítása az online platformok szabályozásában;

4-2. Az online platformokkal kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlat elemzése.

5. Társadalmi hatások vizsgálata

5-1. Álhírek (fake news) és szabályozási kihívások;

5-2. Az online platformok hatása a demokratikus nyilvánosságra (szociológiai és pszichológiai

vonatkozások);

5-3. Az online platformokon alkalmazott sötét megoldások (dark patterns).
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DSA tervezet véleményezése, már a „fogantatástól”

• Digitális szolgáltatások szabályozásával kapcsolatos Bizottsági konzultációra válasz

• Uniós előzetes hatástanulmányhoz vélemény

• Induló tárgyalási álláspont megfogalmazásában való részvétel

• Jogalkotási folyamat során folyamatos véleményezés

Kérjük, hogy amennyiben észrevételük lenne a mandátum-tervezetekkel kapcsolatban, azt 

szíveskedjenek korrektúrával jelölve megküldeni angol és magyar nyelven legkésőbb ma 9:50-ig

a ….. e-mail címekre.

A szűk határidő miatt szíves elnézésüket kérem.

DSA - amit eddig tettünk…
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DSA – és ami még hátravan…

Végleges 

szöveg

2022 nyár 2022 ősz

EU Hivatalos 

Lapjában való 

közzététel

20 nap

DSA 

hatálybalépése

Digitális Szolgáltatási 

Koordinátor kijelölés

Rendelet alkalmazása

VLOP 

kijelöléstől 

számított 4 

hónap

Hatálybalépéstől számított 

15 hónap, de legkésőbb 

2024. január 1.

Hatálybalépéstől számított 

15 hónapon belül

Rendelet alkalmazása 

VLOP-kra



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


