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Digitális dossziék

• Digital Decade 2030
• Digitális szuverenitás –2021. Q1

• Adatgazdaság
• DGA - Adatkormányzásról szóló rendelet

• DA – Adatokról szóló rendelet –2021. Q3
• 9 adattér: ipari; zöld megállapodás; mobilitási; egészségügyi; pénzügyi; energetikai; 

mezőgazdasági; közigazgatási; készség.

• AI – Mesterséges Intelligenciáról szóló rendelet –2021. Q2 

• Belső piac-verseny
• DSA – Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet

• DMA – Digitális Piacokról szóló rendelet



Digitális dossziék

• TELECOM-belső piac
• Roaming rendelet

• eGov
• eID - European e-identity rendelet –2021. Q2 

• TELECOM
• ePrivacy rendelet – trilógusok

• CSAM - Online gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló rendelet –
trilógusok

• Szélessávú hálózatok kiépítési költségeinek csökkentéséről szóló irányelv –
2021. Q4 

• Rádióspektrum politikai határozat –2021. Q4 



Digital Services Act

Cél: a digitális belső piac létrehozása a közvetítő szolgáltatások szabályozása révén

Kiindulópont: Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv 

A közvetítő szolgáltatók felelőssége és 
tartalom moderálás

Kellő gondossági kötelezettségek az 
átlátható és biztonságos online 

környezet érdekében

Végrehajtás, együttműködés, szankciók 
és érvényesítés 

Digital services

Online 
intermediaries

Hosting 
services

All 
platforms

Very large 
platforms



Hozzáadott érték

Felhasználók

• Online biztonság

• Az online véleménynyilvánítás 
szabadságának védelme

• Jobb érdekérvényesítés: 

• a jogellenes tartalom 
jelentése

• jogérvényesítés lehetősége a 
saját tagállamban

• átláthatóság, miért jelenik 
meg az adott tartalom, 
hirdetés

Hatóságok

• Határokon átnyúló határozatok 
a jogellenes tartalom 
eltávolítása, az információhoz 
való hozzáférés érdekében 

• Bűncselekmények gyanújának 
bejelentése

• A digitális szolgáltatási 
koordinátoron keresztül:

• Együttműködés a székhely 
szerinti koordinátor 
hatósággal

• Online óriásplatformok 
felügyelete

Platformok

• Korlátozott felelősség a 
jogellenes tartalomért

• Egyetlen kapcsolattartó pont 
jelölése (nem 27)

• Méretükhöz és hatásukhoz 
igazodó kötelezettségek

• Jogbiztonság a hatósági 
határozatok esetében

• Iránymutatások, szabványok a 
kötelezettségek egyszerűbb 
teljesítése érdekében



A jogellenes tartalom eltávolítása

Hatósági határozat

8. cikk

B tagállam hatósága határozatot hoz, amelyet 
közvetlenül az A tagállamban székhellyel 

rendelkező szolgáltatónak címez. 

B tagállam digitális szolgáltatási koordinátora 
továbbítja a határozatot a többi 26 tagállami 

digitális szolgáltatási koordinátornak

A szolgáltató követi a határozatban 
foglaltakat és eltávolítja a tartalmat

A szolgáltató értesíti B tagállam hatóságát

A közvetítő szolgáltatók – legalább évente 
egyszer – egyértelmű, könnyen érthető és 
részletes jelentést tesznek közzé az adott 
időszakban végzett tartalommoderálásról. 

Bejelentési és cselekvési 
mechanizmusok

14. cikk

A tárhelyszolgáltatók lehetővé teszik bármely 
személy vagy szervezet számára a jogellenes 

tartalom bejelentését.

A tárhelyszolgáltatók feldolgozzák a 
bejelentéseket és döntést hoznak: a 

jogellenes tartalmat eltávolítja, a hozzáférést 
megszünteti

Tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét a 
határozatról, és egyértelműen, konkrétan 

megindokolja döntését. 

A tárhelyszolgáltatók közzéteszik a döntéseket 
és azok indokolását a Bizottság által kezelt, 

nyilvánosan elérhető adatbázisban. 

Önkéntes, saját kezdeményezésű 
vizsgálatok

6. cikk

A közvetítő szolgáltató önkéntes, saját 
kezdeményezésű vizsgálatot folytat 

jogellenes tartalom észlelésére.

A jogellenes tartalmat észleli, eltávolítja, a 
hozzáférést megszünteti

A közvetítő szolgáltatók – legalább évente 
egyszer – egyértelmű, könnyen érthető és 
részletes jelentést tesznek közzé az adott 
időszakban végzett tartalommoderálásról. 



Digitális piacokról szóló jogszabályról szóló rendelettervezet
(Digital Markets Act)

Egyes digitális piacok 
jellemzői

magas piaci koncentráció, néhány nagy online platform közvetítő kapuként
szolgál az üzleti felhasználóik számára a végfelhasználók eléréshez

Érintett piacok (8 APSZ) online közvetítés (piacterek) számfüggetlen személyközi 
hírközlési szolgáltatás

online keresőprogram operációs rendszer

online közösségi hálózati szolgáltatás felhőszolgáltatás

videomegosztóplatform-szolgáltatás online hirdetés

Probléma gyenge piaci verseny és tisztességtelen piaci gyakorlatok az üzleti
felhasználókkal szemben

Cél a kapuőrök által uralt digitális piacok megtámadhatóságának és
tisztességességének biztosítása



Kik a kapuőrök?

Jelentős hatást gyakorol a belső 
piacra

min. 3 tagállamban nyújtja az APSZ-t
min. 6,5 md EUR éves árbevétel az EGT-ben
/ min. 65 md EUR piaci kapitalizáció

Alapvető platformszolgáltatása 
(APSZ) fontos kapu az üzleti 
felhasználók számára a 
végfelhasználók elérésében

>45 m végfelhasználó
>10 e üzleti felhasználó az EU-ban

Pozíciója állandósult és tartós utóbbi 3 pénzügyi évben fennáll

A kijelölés feltételei (vélelem) (kb. 15-20 vállalkozás)

A kijelölés folyamata

Kvantitatív feltételek (bejelentés)

Kvalitatív feltételek (vélelem megdöntése, kialakulóban lévő kapuőr)

Közzététel

Felülvizsgálat



Mik a kapuőrök kötelezettségei/tilalmazott gyakorlatai? (8+10+2)

Adatok

használata (egyesítés, elkülönítés)

hozzáférés (üzleti felhasználó saját adataihoz*, keresőadatokhoz)

hordozhatóság*

Forgalmazási csatornák
paritási klauzulák*

elterelés

Platformsemlegesség
önelőnyben részesítés a rangsorolásban

alkalmazás áruházhoz való hozzáférés

Eszközsemlegesség

előtelepített alkalmazások eltávolíthatósága

oldalterhelés

váltás*

kiegészítő szolgáltatások operációs rendszerhez, más funkciókhoz hozzáférése*

APSZ jelentette 
befolyás kiterjesztése

személyazonosító szolgáltatások

APSZ-ek használatának összekötése

Online hirdetések
ártranszparencia

teljesítménymérők transzparenciája

Egyéb

hatóságokhoz fordulás jogának korlátozása

vállalatfelvásárlások bejelentése

profilozási technikák leírásának ellenőriztetése, benyújtása



Jogérvényesítés

Bizottsági bejelentés

Kötelezettségek közvetlen alkalmazandók az APSZ-re (szabályozói 
párbeszéd)

Piaci vizsgálat
• Rendszeres meg nem felelés / szankciók
• Kötelezettségek listájának frissítése
• APSZ-ek bővítése
• Kvalitatív kijelölés

Digitális Piacok Tanácsadó Bizottság



Köszönjük a figyelmet!


