
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a 2014. november 19-én (szerdán) 
megtartott Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal üléséről készült. 

 
 

A Kerekasztal tagjaiként jelen vannak: 
 

Dr. Koltay András NMHH, a Kerekasztal elnöke 
dr. Vass Ágnes NMHH 

Váradiné Kónya Ildikó NMHH 
Alpár Vera Gyermekmédia Közhasznú Egyesület 

dr. Baracsi Katalin Katalin Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület; Magyar Jog- és 
Államtudományi Társaság 

dr. Csömör Magdolna Hírközlési Érdekegyeztető Tanács 
dr. Detrekői Zsuzsa Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 

Hargitai Lilla Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú Alapítvány 
dr. Mayer Erika Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület; Magyar Tartalomipari 

Szövetség 
Mikesy György Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Diákotthon 

és Gyermekotthon 
dr. Németh Tibor Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 

Nyilas Orsolya képviseletében Zolnai Emese Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 

dr. Pócsik Ilona Önszabályozó Reklám Testület; Reklám Világszövetség; Médiasmart 
Egyesület  

dr. Szilágyi Zsuzsanna Magyar Lapkiadók Egyesülete 
Sterner Zoltán Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 

Tóth Beáta képviseletében Dani Bence Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Infokommunikációért Felelős Államtitkárság 

 
 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 
 

dr. Péter Nóra Infomédia Szabályozási Főosztály jogi elemző 
dr. Szikora Tamás Médiatanács Titkárság jogi munkatárs 
Tarcsai Zoltán Infomédia Szabályozási Főosztály elemző 

Sipkáné Czeiner Boglárka Médiatanács Titkárság munkatárs, a jegyzőkönyv vezetője 
 
 

Megfigyelőként jelen van: 
 

Pulai Szilvia Gyermekmédia Közhasznú Egyesület 
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Az ülést Dr. Koltay András, a Kerekasztal elnöke 14 óra 10 perckor megnyitotta, köszöntötte 
a Kerekasztal tagjait, valamint a résztvevőket, majd megállapította a Kerekasztal 
határozatképességét. 
 
Szavazásra tette fel, hogy a Kerekasztal jegyzőkönyvének hitelesítő tagja Váradiné Kónya 
Ildikó legyen, ezt a Kerekasztal jelenlévő tagjai egyhangúan, 14 igen szavazattal elfogadták. 
 
A Kerekasztal 14 igen szavazattal a 10/2014. (XI. 19.) számon az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el: 
 

1. Beszámoló az oktatási és a kommunikációs munkacsoport tevékenységéről, valamint 
a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács Gyermekvédelmi Munkacsoport 
ülésein elhangzottakról 

2. Beszámoló a tartalomszolgáltatók által alkalmazott figyelemfelhívó szövegekkel 
kapcsolatos vizsgálat eredményeiről 

3. Az internet-hozzáférés szolgáltatók által a honlapjaikon elhelyezett, a 
szűrőszoftverekre, a telepítést elősegítő kisfilmre, illetve szöveges útmutatóra 
vonatkozó linkek elérhetősége kapcsán végzett vizsgálatról szóló beszámoló 

4. A Kerekasztal 2015. évi munkatervére vonatkozó javaslatok előzetes megtárgyalása 
5. Egyebek 

 
 
 

A napirendi pontok tárgyalása 
 

Beszámoló az oktatási és a kommunikációs munkacsoport tevékenységéről, 
valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács Gyermekvédelmi 
Munkacsoport ülésein elhangzottakról 
 
A Kerekasztal 2015. évi munkatervére vonatkozó javaslatok előzetes megtárgyalása 
 

Az oktatási munkacsoport vezetője, Pócsik Ilona beszámolójában hangsúlyozta az iskolai 
csatorna fontosságát a szűrőszoftver megismertetésében. Ismertette, hogy a munkacsoport 
beszámolója e-mailben lesz eljuttatva a Kerekasztal tagjainak. A beszámoló tartalmazza a 
további lépésekhez szükséges javaslatokat.  
A kommunikációs munkacsoport vezetője, Szilágyi Zsuzsanna ismertette, hogy a jövőbeni 
feladatok meghatározása ebben a munkacsoportban is megtörtént, az anyagot a 
munkacsoport beszámolójába foglalva a Kerekasztal tagjai e-mailben megkapták. A 
célkitűzések összhangban állnak a Kiberbiztonsági Tanács céljaival. Szilágyi Zsuzsanna 
felvetette, hogy a Bűvösvölgyben létre lehetne hozni egy olyan foglalkozást, amely az 
internet veszélyeire figyelmeztetne, veszély esetén pedig a problémára keresne megoldást. 
Alpár Vera javasolta a meghatározott célok mellé határidők kitűzését, valamint a szóba 
jöhető támogatások összegyűjtését. 
Pócsik Ilona felvetette, hogy az iskola weboldalán – olyan részre, melyet csak a szülők látnak 
– is fel lehetne tüntetni a szűrőszoftver ismertetését. 
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Németh Tibor és Csömör Magdolna hangsúlyozták, hogy olyan anyagot kellene összeállítani, 
amely alkalmas arra, hogy felkerüljön a honlapokra, amely tömören, érthetően és 
egyszerűen szól az internetezés veszélyeiről. Pócsik Ilona hozzátette, hogy azokat a meglévő 
anyagokat kellene átformálni, amelyek ezekről készültek. 
Mikesy György elmondta, hogy a napokban a Bűvösvölgyben egy interjút készítenek vele, 
ennek kapcsán kívánja népszerűsíteni a szoftvert. 
 
Koltay András megköszönte a munkacsoportok beszámolóját és készített anyagokat. Felkérte 
a két munkacsoport vezetőjét, hogy január végére készüljön egy cselekvési terv, minden 
lépés mellé kerüljön költségterv és konkrét személy, aki a végrehajtásért felelős. 
 
 

Beszámoló a tartalomszolgáltatók által alkalmazott figyelemfelhívó szövegekkel 
kapcsolatos vizsgálat eredményeiről 

 
Váradiné Kónya Ildikó ismertette a 70 honlapra kivetített vizsgálat eredményeit.  
 

Az internet-hozzáférés szolgáltatók által a honlapjaikon elhelyezett, a 
szűrőszoftverekre, a telepítést elősegítő kisfilmre, illetve szöveges útmutatóra 
vonatkozó linkek elérhetősége kapcsán végzett vizsgálatról szóló beszámoló 

 
Tarcsai Zoltán ismertette az anyagot. Sterner Zoltán hozzátette, hogy külföldön nem is 
használják a figyelmeztető 18-as karikát, mert nem találják elég hatékonynak. Csömör 
Magdolna előfizetéshez kötné a felnőtt tartalmak elérését. Tarcsai Zoltán pedig az angol 
minta követését tartaná jónak, ahol kód beírásával érhető el a felnőtt tartalom. 
Németh Tibor az 1. határozati javaslathoz tett észrevételt, a jól látható helyett főoldalt 
szerepeltetne. A javaslatot a Kerekasztal elvetette, ugyanakkor javasolta a könnyen elérhető, 
jól látható kiegészítést. Ezzel a Kerekasztal tagjai egyetértettek. 
Hargitai Lilla e-mailen keresztül javasolta felhívni a szolgáltatók figyelmét a gyermekbarát 
figyelmeztetés megjelenítésére a felnőtt tartalmak esetén. Felvetette, hogy sajtóközlemény 
is megjelenhetne, amelyből látható lenne, hogy a Kerekasztal kiküldött egy értesítést a 
szolgáltatók felé. Javasolta a vizsgálati eredményekről készült anyag népszerűsítését is, 
esetleg szintén az említett sajtóközleményben. 
 
A Kerekasztal jelenlévő tagjai a beszámolót és az abban foglalt döntési javaslatot 14 igen 
szavazattal, egyhangúan elfogadta és az alábbi döntést hozta: 
 

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 11/2014. (XI. 19.) számú döntése 
 

a kiskorúakra káros tartalmakra felhívó jelzésekkel, továbbá a gyermekvédelmi 
szűrőszoftverekkel és a kapcsolódó segédanyagok elhelyezésével kapcsolatban 

 
A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (továbbiakban: Kerekasztal) felhívja az érintett 
internet-hozzáférés szolgáltatók figyelmét, hogy a kiskorúak védelmét lehetővé tevő 
gyermekvédelmi szűrőszoftverek letöltési linkjét, továbbá az azok telepítését és használatát 
bemutató videókat, szöveges útmutatókat honlapjukon könnyen elérhető, jól látható helyen 
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és módon, a Kerekasztal 2014. április 23-án elfogadott ajánlásában foglaltaknak megfelelően 
tegyék elérhetővé.  
  
A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal felhívja az érintett tartalomszolgáltatók figyelmét, 
hogy az Eker. tv. 4/A. § hatálya alá tartozó, kiskorúakra káros tartalmak esetén a Kerekasztal 
2014. április 23-án elfogadott ajánlásában foglaltaknak megfelelően alkalmazzák a 
kiskorúakra káros tartalmakra figyelmeztető jelzéseket, azaz 

• a tartalom forráskódjában egyértelműen utaljanak annak káros voltára; 

• a tartalom megjelenítése előtt optikai azonosítással hívják fel a figyelmet a 
kiskorúakra káros tartalomra; 

• tegyék lehetővé a tartalmat letölteni kívánó életkor-ellenőrzését; 

• szövegesen is hívják fel a figyelmet a tartalom kiskorúakra káros voltára, továbbá 
szerepeltessék a kiskorúakra káros tartalmak elérésének korlátozását lehetővé 
tevő gyermekvédelmi szűrőszoftver letöltési linkjét. 

 
Egyebek 

 
 
Koltay András tájékoztatta a Kerekasztal tagjait, hogy a következő ülésre 2015. január 
közepén, előre láthatóan 12-én vagy 14-én kerül sor, a pontos dátumot a tagok e-mailben 
fogják egyeztetni. 
 
Ezt követően megköszönte a részvételt, majd az ülést 16 óra 15 perckor berekesztette. 
 
Budapest, 2014. december 5. 
 
A jegyzőkönyvet készítette: 

 
 
 

Sipkáné Czeiner Boglárka 
 
 
Hitelesítette:  Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 Váradiné Kónya Ildikó s.k. Dr. Koltay András s.k. 
 a Kerekasztal tagja a Kerekasztal elnöke 
 


