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2020. évi ..... törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

l. § 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 1. §-a a
következő ( 1 a)-( 1 d) bekezdéssel egészül ki:

,,( 1 a) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarország területén letelepedett
videómegosztóplatform-szolgáltatóra.

( 1 b) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni - az (1 a) bekezdésben foglaltakon túlmenően arra
az egyik tagállamban sem letelepedett videómegosztóplatform-szolgáltatóra is,

a) amelynek az anyavállalata vagy a leányvállalata Magyarországon telepedett le; vagy
b) amely egy vállalatcsoport része és egy, ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozó másik vállalat
Magyarországon telepedett le.

( 1 c) Az (1 b) bekezdés alkalmazása során, ha az anyavállalat, a leányvállalat vagy a vállalatcsoport
további vállalatai mind különböző tagállamokban telepedtek le, a vidcómegosztóplatforrn
szolgáltatót akkor kell Magyarországon letelepedettnek tekinteni, ha anyavállalata Magyarországon
telepedett le, vagy ha egyik tagállamban sincs letelepedett anyavállalata, akkor abban az esetben, ha
leányvállalata Magyarországon telepedett le, vagy ha egyik tagállamban sincs letelepedett
leányvállalata, akkor abban az esetben, ha a vállalatcsoport másik vállalata Magyarországon
telepedett le.

(Id) Az (le) bekezdés alkalmazása során
a) ha a vállalatcsoportnak több leányvállalata van és ezek mindegyike más tagállamban telepedett
le, a videómegosztóplatform-szolgáltatót akkor kell Magyarországon letelepedettnek tekinteni, ha
leányvállalatainak egyike legelőször Magyarországon kezdte meg tevékenységét, feltéve, hogy
folyamatos és tényleges kapcsolatot tart fenn Magyarország gazdaságával;
b) ha a vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok mindegyike más tagállamban telepedett le, a
videómegosztóplatform-szolgáltatót akkor kell Magyarországon letelepedettnek tekinteni, ha az
ilyen vállalatok egyike legelőször Magyarországon kezdte meg tevékenységét, feltéve, hogy
folyamatos és tényleges kapcsolatot tart fenn Magyarország gazdaságával."

2.§

( 1) Az Ekertv. 2. § 1) pontja a következő lf) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató,
amely)



,,1 f) videómegosztóplatform-szolgáltató."

(2) Az Ekertv. 2. §-a a következő o )-r) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában.)

,,o} Videómegosztóplatform-szolgáltatás: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 71a. pontjában meghatározott
szolgáltatás;
p) Vídeómegosztóplatform-szolgáltató: az Mttv. 203. § 71b. pontjában meghatározott szolgáltató;
q) Felhasználó által létrehozott videó: az Mttv. 203. § 1 0a. pontjában meghatározott videó;
r) Kereskedelmi közlemény: az Mttv. 203. § 20. pontjában meghatározott közlemény;"

(3) Az Ekertv. 2. §-a a következő w)-y) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

,,w) Anyavállalat: olyan vállalat, amely egy vagy több leányvállalat felett kontrollt gyakorol;
x) Leányvállalat: olyan vállalat, amely felett egy anyavállalat - a legfelső szintű anyavállalat
leányvállalatait is ideértve - kontrollt gyakorol;
y) Vállalatcsoport: egy anyavállalat, annak minden leányvállalata, valamint minden további olyan
vállalat, amely ezekkel gazdasági és jogi szervezeti kapcsolatban áll."

3.§

Az Ekertv. a 15/B. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

,,A videómegosztóplatform-szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok

15/C. § 

( I) A videómegosztóplatform-szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot a
videómegosztóplatform-szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóság
Hivatalához (a továbbiakban: Hivatal), amely a videómegosztóplatform-szolgáltatásokról közhiteles
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a (2) bekezdés f)-h) pontja szerinti adatok vonatkozásában
minősül közhiteles hatósági nyilvántartásnak. A nyilvántartásba vétel nem feltétele a
szolgáltatásnyújtás megkezdésének.

(2) A videómegosztóplatform-szolgáltatás Hivatalhoz történő bejelentésében meg kell jelölni
a) a bejelentő nevét,
b) a bejelentő lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a szolgáltatással közvetlenül érintett
telephely (telephelyek) megjelölését,
e) a bejelentő elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét),
d) a bejelentő vezető tisztségviselőjének, képviselőjének, illetve a Hatósággal való
kapcsolattartásra kijelölt személynek a nevét és elérhetőségét (telefonszámát, postai és
elektronikus levelezési címét),
e) a bejelentő cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát (hivatalos azonosítószámát),
t) a szolgáltatás elnevezését és internetes elérhetőségét (URL-címét),
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g) a szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját,
h) arra vonatkozó adatot, hogy a joghatóság az l. § (la)-(ld) bekezdésében foglalt feltételek
közül melyiken alapul.

(3) A Hivatal a vidcómegosztóplatfonn-szolgáltatást a bejelentésben közölt adatoknak megfelelően
bejegyzi a videómegosztóplatfonn-szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásába, és a bejelentés
időpontjától számított nyolc napon belül a nyilvántartásba vétel tényét visszaigazolja a bejelentő
részére.

(4) A Hivatal a nyilvántartásnak a videómegosztóplatform-szolgáltató nevére, a
videórnegosztóplatform-szolgáltatás elnevezésére és a joghatóságra vonatkozó adatait és azok
változásait megküldi az Európai Bizottságnak.

(5) A nyilvántartásba vételt a Hivatal visszavonja, ha a bejelentett videómegosztóplatform
szolgáltatás elnevezése egy korábban nyilvántartásba vett, és a bejelentés időpontjában a
nyilvántartásban szereplő videómegosztóplatform-szolgáltatás elnevezésével azonos, illetve ahhoz
az összetéveszthetőségig hasonlít.

(6) A videórnegosztóplatforrn-szolgáltatást a Hivatal törli a nyilvántartásból, ha
a) az (5) bekezdés alapján a nyilvántartásba vétel visszavonásának lenne helye,
b) a videómegosztóplatforrn-szolgáltató kérte a nyilvántartásból való törlését,
e) a videómegosztóplatfonn-szolgáltatást a nyilvántartásba vételtől számított egy éven belül nem
kezdik meg, vagy a megkezdett szolgáltatást egy évnél hosszabb időre megszakítják,
d) a 15/D-l 5iG. §-ban foglalt követelmények megsértése miatt a Hivatal a
videórnegosztóplatform-szolgáltatás törlését rendelte cl, vagy
e) bíróság jogerős határozata elrendelte a videómegosztóplatform-szolgáltatás elnevezése által
elkövetett védjegybitorlás abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől.

(7) A videómegosztóplatform-szolgáltatónak tizenöt napon belül be kell jelentenie a Hivatalhoz, ha
a nyilvántartásban szereplő adataiban változás következett be.

(8) Ha a videómegosztóplatform-szolgáltató személyében változás következik be, az eredeti
bejelentést tevő videómegosztóplatfom1-szolgáltatónak kell kezdeményeznie a nyilvántartásban
szereplő adatok módosítását.

(9) Ha a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a videómegosztóplatform-szolgáltató
megsérti, a Hivatal - a l 5íl. § (3) bekezdésében foglalt elvek figyelembevételével - tízmillió
forintig terjedő bírságot szabhat ki.

15/D. § 

( 1) A szolgáltatást igénybe vevők védelme érdekében a videómegosztóplatform-szolgáltató köteles
a 15/F. § szerinti intézkedéseket, műszaki megoldásokat alkalmazni, ha

a) a videómegosztóplatform-szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott műsorszám,
felhasználó által létrehozott videó, a videómegosztóplatform-szolgáltató vagy más által
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forgalmazott, értékesített, szervezett kereskedelmi közlemény (a továbbiakban együtt: tartalom)
alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására;
b) a videórnegosztóplatforrn -szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott tartalom sérti az
emberi méltóságot, valamint alkalmas lehet valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi
és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség vagy ezek bármely
tagja elleni - a közösséghez tartozása miatt történő - gyűlölet keltésére vagy erőszakra uszításra;
e) a tartalom bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósíthat meg,
így különösen, ha a tartalom alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való felhívásra, közösség
elleni uszításra, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános
tagadására, illetve, ha gyennekpomográf tartalom megosztását, terjesztését vagy továbbítását
valósíthatja meg; vagy
d) videómegosztóplatfonn-szo!gáltatás igénybe vevője által közzétett kereskedelmi közlemény
nem felel meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 20 l 0. évi
CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § ( I )-(7) bekezdése vagy az Mttv. 24. §-a szerinti
előírásoknak.

(2) A videórnegosztóplatform-szolgáltató által forgalmazott, értékesített, szervezett kereskedelmi
közleménynek meg kell felelnie az Srntv. 20. § ( I )-(7) bekezdése és az Mttv. 24. §-a szerinti
követelményeknek.

(3) A videómegosztóplatfonn-szolgáltató köteles egyértelmű tájékoztatást adni az igénybe vevőnek
a kereskedelmi közleményt tartalmazó műsorszárnról és azon felhasználó által létrehozott videóról,
amely vonatkozásában a 15/G. § b) pontja szerint nyilatkozatot tettek, vagy amely videó esetében a
videómegosztóplatform-szolgáltatónak tudomása van arról, hogy kereskedelmi közleményt
tartalmaz.

(4) Ha a videómegosztóplatform-szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott tartalom a 13. § (1)
bekezdése szerinti jogosult ott meghatározott jogát sérti, felhívhatja a videómegosztóplatform
szolgáltatót a jogát sértő tartalom eltávolítására. Az értesítésre és az eljárásra a 13. § (1 )-( 12)
bekezdését kell alkalmazni.

(5) Ha a videómegosztóplatforrn-szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott tartalom a 13. § ( 13)
bekezdése szerinti kiskorú jogosult ott meghatározott jogát sérti, a kiskorú jogosult vagy
cselekvőképtelen kiskorú jogosult esetében a törvényes képviselője felhlvhatja a
videómegosztóplatform-szolgáltatót a kiskorú jogosult személyiségi jogát sértő tartalom
eltávolítására. Az értesítésre és az eljárásra a l 3. § ( 13)-(15) bekezdését kell alkalmazni.

(6) A 7. § alkalmazása során a videómegosztóplatform-szolgáltatóra a 10. §-ban szabályozott, a 2. § 
1) pont le) alpontjában meghatározott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. E rendelkezés nem érinti a videómegosztóplatform-szolgáltató 15/O-15/G. §-ban foglalt
kötelezettségeit.

15/E. § 
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( 1) A videómegosztóplatform-szolgáltató a felhasználók és a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő
tájékoztatása és a tartalomra vonatkozó követelmények érvényre juttatása érdekében köteles az
általános szerződési feltételeibe foglalni a 15/0. § ( l) bekezdésében írt eseteket, követelményeket
és az azok biztosítását szolgáló, a 15/F. § szerinti intézkedéseket, műszaki megoldásokat.

(2) A videómegosztóplatforrn-szolgáltató köteles a videómegosztóplatform-szolgáltatás igénybe
vevője által közzétett kereskedelmi közlemények vonatkozásában az Mttv. 24. §-ában és az Smtv.
20. § ( 1 )-(7) bekezdésében foglalt követelményeket belefoglalni az általános szerződési feltételeibe.

(3) A vídeómegosztóplatform-szolgáltató általános szerződési feltételeinek tartalmaznia kell a
felhasználók és a videómegosztóplatform-szolgáltató közötti, a 15/F. és l 5/G. § alkalmazásával
kapcsolatos jogviták peren kívüli és bírósági rendezésére szolgáló igényérvényesítési lehetőségekre
vonatkozó tájékoztatást.

15/F. § 

(l) A videómegosztóplatform-szolgáltató a 15/0. § (1) bekezdésében írt követelmények
érvényesülését köteles megfelelő intézkedésekkel, hatékony műszaki megoldásokkal biztosítani.

(2) A videómegosztóplatfonn-szolgáltató a 15/0. § ( 1) bekezdés a) pontjában foglalt követelmény
érvényesülése érdekében köteles hatékony életkor-ellenőrzést és - a felhasználó felügyelete alatt
álló - szülői felügyeleti rendszert biztosítani.

(3) A (2) bekezdés tekintetében az az életkor-ellenőrzés és szülői felügyeleti rendszer tekinthető
hatékonynak, amely a szolgáltatást igénybe vevők és a felhasználók valós életkorának ellenőrzése
alapján képes ténylegesen biztosítani a 15/0. § (l) bekezdés a) pontjában foglalt követelmények
teljesülését, így különösen azt, hogy a kiskorúak a káros tartalmakat rendes körülmények között
nem hallhatják vagy láthatják.

(4) Az (l) és (2) bekezdés szerinti intézkedés akkor minősül megfelelőnek, ha arányban áll a
tartalom által okozható hátránnyal, ártalommal. Az arányosság körében figyelembe kell venni a
tartalom jellegét, a tartalom által okozható hátrány, ártalom mértékét, a veszélyeztetett személyek
csoportjának jellemzőit, az adott videómegosztóplatform-szolgáltatás nagyságrendjét és jellegét,
valamint a veszélyeztetett jogokat és jogos érdekeket, többek között a videómegosztóplatform
szolgáltatók és a tartalmat létrehozó vagy feltöltő felhasználók érdekeit és a közérdeket. A 15/0. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a legkárosabb tartalom esetében a legszigorúbb hozzáférés
korlátozást kell alkalmazni.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedések nem vezethetnek előzetes ellenőrzési
intézkedésekhez vagy a tartalom feltöltésének olyan szűréséhez, amely nem felel meg e törvény
rendelkezéseinek.

(6) A videómegosztóplatfonn-szolgáltató által a kiskorúak ( l) és (2) bekezdés alkalmazása céljából
gyűjtött vagy más módon generált személyes adatai kereskedelmi céllal - így például közvetlen
üzletszerzés, profilalkotás és viselkedésalapú célzott reklámozás céljából - nem kezelhetők.
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(7) Az ( 1) és (2) bekezdésben foglalt követelményekre vonatkozó legjobb gyakorlatokról a Hivatal
ajánlást tehet közzé. Az ajánlás kötőerővel nem rendelkezik.

15/G. § 

A videómegosztóplatform-szolgáltató köteles olyan átlátható, hatékony és felhasználóbarát
mechanizmust, funkciót biztosítani, amely

a) megfelelő tájékoztatást ad az igénybe vevőnek az olyan tartalmakról, amelyek károsíthatják a
kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődését;
b) segítségével a felhasználó által létrehozott videót feltöltő nyilatkozhat arról, hogy az általa
feltöltött videó tudomása szerint tartalmaz-e kereskedelmi közleményt;
c) által az igénybe vevők bejelenthetik vagy megjelölhetik a videómegosztóplatform-szolgáltató
számára a I SíD. § ( l) bekezdésében foglalt követelményeket megsértő tartalmakat vagy panaszt
tehetnek az ilyen tartalmakkal kapcsolatban; valamint
d) közérthetően tájékoztatást ad a b) és e) pont szerinti nyilatkozatok, bejelentések, jelölések
megtételének, feldolgozásának folyamatáról és hatásáról, valamint a panaszok elintézési
rendjéről.

15/H. § 

A videómegosztóplatform-szolgáltató köteles a médiatudatosságot növelő intézkedéseket és
eszközöket alkalmazni és erről az igénybe vevőket tájékoztatni.

15/1. § 

(1) A ISíD-15/H. §-ban foglalt rendelkezések érvényesülését - a 15/J. §-ra és a 15/P. § (2)
bekezdésére is figyelemmel - a Hivatal hatósági hatáskörében felügyeli.

(2) A Hivatal jogsértés esetén a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:
a) a jogsértő magatartás tanúsítását megtilthatja, a videómegosztóplatform-szolgáltatót
kötelezheti a jogsértés megszüntetésére, valamint e törvényben foglaltak érvényesítése keretében
kötelezettséget állapíthat meg;
b) a videómegosztóplatform-szolgáltatót kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak az
internetes honlapjának nyitóoldalán való közzétételére a határozatban meghatározott módon és
ideig;
e) százmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki;
d) tizenöt perctől egy hétig terjedő időtartamban szolgáltatása felfüggesztésére kötelezheti a
videómegosztóplatform-szolgáltatót; vagy
e) törölheti a videómegosztóplatform-szolgáltatást a 15/C. § ( 1) bekezdése szerinti
nyilvántartásból.

(3) A jogkövetkezmény alkalmazása során a Hivatal az egyenlő elbánás elvét követve a
fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel jár el; a jogsértés súlyához, illetve ismétlődéséhez
igazodóan alkalmazza a fokozatosság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a
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jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos jogkövetkezményt alkalmaz.

(4) A Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés
ismételtségére, folyamatosságára. időtartamára. a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a
jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek
számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra
gyakorolt hatására. továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja
meg. A jogkövetkezmény alkalmazása körében isrnételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a végleges
hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely
tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja.

(5) A Hivatal nem hatósági hatáskörében eljárva rendszeres időközönként elemzi, felméri és
értékeli a videómegosztóplatform-szolgáltatók által, a 15/F. § alapján hozott intézkedések
megfelelőségét és hatékonyságát, ennek érdekében a videómegosztóplatfonn-szolgáltatóktól
adatszolgáltatást kérhet.

15/J. § 

( l) A Hivatal a videómegosztóplatform-szolgáltatók szakmai önszabályozó szervezeteivel és
alternatív vitarendező förumaival (a továbbiakban együtt: önszabályozó szervezet) az önkéntes
jogkövetés előmozdítása érdekében együttműködik.

(2) A Hivatal az (l) bekezdés szerinti együttműködés keretében a jogszabályoknak megfelelően
létrehozott és a jogszabályoknak megfelelően működő önszabályozó szervezettel együttműködési
megállapodás tartalmú közigazgatási szerződést (a továbbiakban: közigazgatási szerződés) köthet a
15/K. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági hatáskörébe tartozó ügyek önszabályozó
szervezettel történő megosztott ellátása, illetve hatósági hatáskörként nem szabályozott, de e
törvény szabályaival összhangban álló feladatok együttműködésben történő ellátása érdekében.

(3) A Hivatal a közigazgatási szerződésben felhatalmazhatja az önszabályozó szervezetet, hogy
nyilvántartott tagsága és a 15/M. §-ban meghatározott magatartási kódexet magukra kötelező
érvénnyel elfogadó videómegosztóplatform-szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a kódex hatálya
alá tartozó vállalkozások) irányában a l 5íK. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági ügytípusok
körében - a közigazgatási szerződésben kapott felhatalmazás terjedelmében - a konkrét hatósági
hatáskörgyakorlást megelőzően önigazgatási feladatokat lásson el nem hatósági feladatként.

(4) A (3) bekezdés szerinti felhatalmazás nem telepít az önszabályozó szervezetre hatósági,
közhatalmi jogkört, hatósági hatáskört, illetve az önszabályozó szervezet e felhatalmazás keretében
sem minősül közigazgatási hatóságnak, illetve a közigazgatási szervezetrendszer alanyának.

(5) A közigazgatási szerződésben történő felhatalmazás nem érinti a Hivatalnak a
videómegosztóplatfonn-szolgáltatásokkal összefüggésben e törvényben meghatározott hatásköreit,
a Hivatal a hatósági ügyben e felhatalmazástól függetlenül eljárhat.

15/K. § 
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( l) A közigazgatási szerződést a Hivatal a 15/J. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelő azon önszabályozó szervezetekkel köti meg. amelyek nyilvántartásba vett tevékenysége a
felhatalmazás tárgyát képező hatósági ügyet lefedi. vagy azt közvetlenül érinti, valamint amely a
kódex hatálya alá tartozó vállalkozásokról pontos és ellenőrizhető nyilvántartást vezet.

(2) A Hivatal a közigazgatási szerződésben a 15/0-15/H. §-ban foglalt követelményekkel
kapcsolatos feladatoknak a kódex hatálya alá tartozó vállalkozások irányában, nem hatósági
feladatként történő felügyeletére, ellenőrzésének ellátására hatalmazhatja fel az önszabályozó
szervezeteket.

(3) A Hivatal által - a (2) bekezdés szerinti feladatok tekintetében - az önszabályozó szervezet
számára biztosított felhatalmazás magában foglalja

a) a kódex hatálya alá tartozó vállalkozásokkal kapcsolatos egyedi ügyek ellátását (ideértve a
tagok tevékenységét érintő kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást),
b) a kódex hatálya alá tartozó vállalkozások közötti - a felhatalmazás tárgykörét érintő - viták,
jogviták eldöntését,
e) a kódex hatálya alá tartozó vállalkozások - felhatalmazással kapcsolatos - tevékenységére,
magatartására irányuló ellenőrzést.

15/L. § 

( 1) A közigazgatási szerződés keretében a Hivatal és az önszabályozó szervezet megállapodhat a
jogszabályokban nem szabályozott, de a videómegosztóplatform-szolgáltatásokhoz szorosan
kapcsolódó feladatok, tevékenység-, illetve szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó elvek, közérdekű
programok együttműködésben történő megvalósításáról.

(2) Az önszabályozó szervezet e törvényben meghatározott - közigazgatási szerződéses
felhatalmazáson alapuló - feladataival kapcsolatos szabályokat részletesen a közigazgatási
szerződés tartalmazza.

(3) A Hivatal a szakmai önszabályozó szervezet e törvényben meghatározott feladatai ellátásához
anyagi támogatást nyújthat, amelynek felhasználásáról az önszabályozó szervezetnek tételesen
elszámolva, évente a tárgyévet követő év május 31-ig kell beszámolnia a Hivatal számára.

15/M. § 

( 1) Az önszabályozó szervezet és a Hivatal által kötött közigazgatási szerződés kötelező tartalmi
eleme az önszabályozó szervezet által kialakított - e törvény szerinti önigazgatási feladatellátást
meghatározó - szakmai, magatartási kódex (a továbbiakban: magatartási kódex).

(2) A magatartási kódexet a közigazgatási szerződéskötés folyamatában az önszabályozó szervezet
készíti el, és egyeztetés céljából megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a magatartási kódexet kizárólag
abból a szempontból vizsgálja, hogy az megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak. A közigazgatási
szerződés megkötésének érvényességi feltétele, hogy a magatartási kódex tekintetében a Hivatal és
az önszabályozó szervezet megállapodjon.
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(3) A magatartási kódex részletesen tartalmazza - a 15/K. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás
tárgykörében - az önszabályozó szervezet önigazgatási feladatellátásával kapcsolatos eljárási és
garanciális rendelkezéseket, a tagok vonatkozó jogait és kötelezettségeit, a tagok és az
önszabályozó szervezet- felhatalmazás tárgyát érintő - viszonyát, illetve az önszabályozó szervezet
által meghozható döntések típusait, rendszerét és azok jogi hatását.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a magatartási kódex anyagi része tartalmazza
a felhatalmazás tárgyköre által kijelölt tevékenység, szolgáltatás, magatartás végzésére, folytatására
vonatkozó szabályokat, feltételeket, illetve követelményeket.

(5) Az önszabályozó szervezetek a magatartási kódexeik révén ösztönzik a tagjaikat megfelelő
intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy a kiskorúak kevésbé legyenek kitéve olyan
elektronikus hirdetéseknek, kereskedelmi közleményeknek, amelyek olyan táplálkozási vagy
élettani hatással bíró tápanyagokat és egyéb anyagokat - különösen zsírt, transzzsírsavakat, sót vagy
nátriumot és cukrokat - tartalmazó élelmiszerekre és italokra vonatkoznak, amelyeknek túlzott
mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott, továbbá ösztönzik a tagjaikat annak biztosítására,
hogy az ezen élelmiszerekről és italokról szóló elektronikus hirdetések, kereskedelmi közlemények
ne hangsúlyozzák ezek előnyös táplálkozási tulajdonságait.

15/N. § 

( 1) A Hivatal és az önszabályozó szervezet viszonyrendszerét a felek kötelesek a közigazgatási
szerződésben részletesen rendezni.

(2) A közigazgatási szerződés csak írásban köthető.

(3) A Hivatal a közigazgatási szerződés megkötését követően jogosult az önszabályozó
szervezetnek a magatartási kódex hatálya alá tartozó vállalkozásokról vezetett nyilvántartásaiba
betekinteni, illetve a nyilvántartott adatok tekintetében adatszolgáltatást kérhet annak érdekében,
hogy megfelelően elláthassa az önszabályozó szervezettel kapcsolatos feladatait.

15/0. § 

(1) A Hivatal azonnali hatállyal felmondhatja a közigazgatási szerződést, ha az önszabályozó
szervezet:

a) a közigazgatási szerződésben foglaltakat súlyosan, illetve ismételten megszegi, vagy
b) a közigazgatási szerződésben meghatározott feladatait nem a szerződésben foglaltaknak, vagy
a magatartási kódexben foglaltaknak megfelelően látja el.

(2) A határozatlan időre kötött közigazgatási szerződést bármely fél harmincnapos felmondási
idővel felmondhatja.

15/P. § 

( 1) Az önszabályozó szervezet tagjai tekintetében a közigazgatási szerződés felhatalmazásának
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tárgyát képező hatósági ügyben saját nem hatósági - feladataként jár el az e törvényben, illetve a
közigazgatási szerződésben meghatározottak szerint. Ennek keretében eljárása megelőzi, illetve
kiegészíti a Hivatal hatósági hatáskörgyakorlását (a továbbiakban: önszabályozási eljárás).

(2) A közigazgatási szerződésben meghatározott hatósági feladatok tekintetében a Hivatal az
önszabályozó szervezet tagjaival szemben csak abban az esetben járhat el, ha az önszabályozó
szervezet vonatkozó eljárása megítélése szerint nem felel meg a jogszabályoknak vagy a felek
közötti közigazgatási szerződés rendelkezéseinek.

(3) Az önszabályozó szervezet felelőssége belső működésében olyan eljárási szabályozás
kialakítása. elfogadása és érvényesítése tagjai irányában, amely biztosítja a videómegosztóplatform
szolgáltatásokkal összefüggő, e törvényben foglalt feladatok megfelelő és hatékony ellátását és az e
törvény szerinti szabályok megfelelő érvényesülését.

15/Q. § 

(1) Az önszabályozó szervezet önszabályozási eljárását kezdeményező kérelemre köteles eljárni.
Ettől függetlenül az önszabályozó szervezet a feladatkörébe utalt ügyekben saját döntése alapján is
indíthat eljárást.

(2) Az önszabályozó szervezet önszabályozási eljárásának határideje harminc nap, amely indokolt
esetben - az ügy bonyolultságára, illetve a tények feltárásának nehézségeire tekintettel - tizenöt
nappal meghosszabbítható. E határidőknél rövidebb határidőt a közigazgatási szerződés
megállapíthat.

(3) Ha az önszabályozási eljárás tárgykörébe tartozó beadvány érkezik a Hivatalhoz, a beadványt a
Hivatal megküldi az eljárásra jogosult önszabályozó szervezet részére. Ha az ügy mégsem tartozik
az önszabályozó szervezel feladatkörébe, vagy a beadvánnyal érintett vállalkozás nem tartozik a
kódex hatálya alá, akkor az önszabályozó szervezet a beadványt köteles haladéktalanul
visszaküldeni a Hivatal részére. Ha az önszabályozó szervezet a Hivatal által továbbított beadvány
alapján eljárását megindítja, akkor a Hivatal eljárásának kezdeményezésével együtt esetlegesen
befizetett illetéknek, díjnak megfelelő összeget a Hivatal visszafizeti a beadványt előterjesztő
számára.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a Hivatal eljárását kezdeményező beadvány nem
minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.)
szerinti eljárási kötelezettséget keletkeztető, eljárást megindító kérelemnek, kivéve, ha a beadványt
az önszabályozó szervezet a Hivatal számára visszaküldi. Ilyen esetben az önszabályozó szervezet
által visszaküldött beadvány Hivatalhoz megérkezésének napján kezdődik a Hivatal hatósági
eljárása.

(5) Ha az önszabályozó szervezethez érkezik olyan beadvány, amely nem tartozik a feladatkörébe,
de a Hivatal hatáskörével kapcsolatos, akkor az önszabályozó szervezet haladéktalanul tájékoztatja
a beadvány előterjesztőjét a Hivatal vonatkozó hatásköreiről, az cljárásindítás lehetőségeiről és

10 



annak szabályairól.

15/R. § 

( 1) Az önszabályozó szervezet a beadványt az e törvény és a Hivatallal kötött közigazgatási
szerződés, és különösen az annak részét képező magatartási kódex alapján megvizsgálja, és az ügy
tárgyában döntést hoz. Az önszabályozó szervezet döntése a kódex hatálya alá tartozó vállalkozások
számára kötelező és kötelezettséget tartalmazhat. Ha a döntés kötelezettséget tartalmaz, az
önszabályozó szervezet köteles ennek teljesítésére megfelelő határidőt megállapítani. A
kötelezettséget tartalmazó döntést e teljesítési határidő leteltét követően az önszabályozó szervezet
tíz napon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal az önszabályozó szervezet által megküldött,
kötelezettséget tartalmazó döntéseket köteles felülvizsgálni. Ha az önszabályozó szervezet
döntésének felülvizsgálatát a beadvány előterjesztője vagy a döntéssel kötelezett kéri, a Hivatal a
döntést harminc napon belül köteles felülvizsgálni.

(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az önszabályozó szervezet döntése nem felel meg az
önszabályozó szervezettel kötött közigazgatási szerződésben foglaltaknak, különösen a magatartási
kódex rendelkezéseinek, vagy megítélése szerint a döntés jogszabállyal ellentétes, illetve azt
állapítja meg, hogy az önszabályozó szervezet nem képes megfelelően érvényesíteni döntését,
abban az esetben hatósági eljárást indít a beadvány tárgyát képező ügyben. A Hivatalt eljárásában
az önszabályozó szervezet eljárása, döntése nem köti.

15/S. § 

( 1) A Hivatal hatósági hatáskörébe nem tartozó, de az önszabályozó szervezettel kötött
közigazgatási szerződés tárgykörét képező feladat, tevékenység megfelelő és hatékony ellátása az
önszabályozó szervezet önálló feladata, gyakorlatát maga alakítja. A Hivatal az önszabályozó
szervezettel folyamatosan együttműködik, feladatainak ellátását támogatja és ösztönzi.

(2) Az ( 1) bekezdés szerinti nem hatósági feladatok ellátásával és egyéb eljárásaikkal kapcsolatos
tapasztalatokról a felek rendszeresen tájékoztatják egymást. E feladatokat az önszabályozó
szervezet a Hivatallal kötött közigazgatási szerződés és az annak részét képező magatartási kódex
alapján látja el. E feladatok ellátásával kapcsolatos tapasztalatokat a Hivatal hatósági hatáskörei
gyakorlása, hatósági eljárásai, illetve jogszabály-előkészítő tevékenysége során - lehetőség szerint
figyelembe veszi.

15/T. § 

( l) A Hivatal az önszabályozó szervezet közigazgatási szerződésben meghatározott tevékenysége
felett felügyeletet lát el. E felügyeleti tevékenysége keretében a Hivatal folyamatosan ellenőrizheti
az önszabályozó szervezetnek a Hivatallal kötött közigazgatási szerződésében foglaltak
érvényesülését, szerződés szerinti teljesítését. A felügyelet keretében a Hivatal jogosult az
önszabályozó szervezet közigazgatási szerződéssel kapcsolatban folytatott valamennyi
tevékenységének megismerésére, amelynek érdekében az önszabályozó szervezetet
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adatszolgáltatásra kötelezheti.

(2) A Hivatal az önszabályozó szervezetnek a közigazgatási szerződés szerinti feladatellátása
körében lefolytatott eljárásait és meghozott döntéseit szükség szerint átfogóan ellenőrzi. Ennek
keretében az önszabályozó szervezet döntéseit - a közigazgatási szerződés és annak részét képező
magatartási kódexnek való megfelelés szempontjából - egyenként és összességükben is ért ékeli,

(3) Ha a Hivatal a felügyelet keretében megállapítja, hogy az önszabályozó szervezet a
közigazgatási szerződés felhatalmazásának tárgyát képező ügyekben nem vagy nem megfelelően jár
el, így különösen

a) a 15/P. §-ban foglalt eljárásokat nem a magatartási kódex rendelkezéseinek megfelelően
folytatja le,
b) a beadványokat nem a magatartási kódex rendelkezései szerint bírálja cl,
e) döntéseit nem a magatartási kódex rendelkezéseinek megfelelő tartalommal hozza, illetve
d) döntéseinek teljesítését, azok érvényesülését nem ellenőrzi, illetve nem intézkedik a
döntéseiben foglaltak érvényre juttatása iránt,

akkor a Hivatal megfelelő határidő tűzésével felhívja az önszabályozó szervezetet a közigazgatási
szerződésben foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsítására.

(4) Ha az önszabályozó szervezet a (3) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a
Hivatal a közigazgatási szerződést azonnali hatállyal, vagy a közigazgatási szerződésben
meghatározott felmondási időre felmondhatja.

(5) Ha az ellenőrzés eredményeként a Hivatal megállapítja, hogy az önszabályozó szervezet
eljárása, döntése jogszabállyal ellentétes, vagy a közigazgatási szerződésbe, illetve az annak részét
képező magatartási kódexbe ütközik, a Hivatal a szerződésszegés megállapításával egyidejűleg az
eljárás, valamint a döntés tárgykörében hatósági eljárást indít.

15/U. § 

Az önszabályozó szervezet a közigazgatási szerződés alapján végzett tevékenységéről, feladatairól
rendszeresen, de legalább évente, az önszabályozási eljárásainak menetéről, tartalmáról, alanyairól,
döntéseinek típusairól, tartalmáról, érvényesüléséről pedig legalább félévente írásban benyújtott
beszámolót készít a Hivatal számára.

ISN.§

Az e törvényben foglalt, a társszabályozásra vonatkozó rendelkezések nem érintik, és nem
korlátozzák a videómegosztóplatform-szolgáltatók azon jogát, hogy önszerveződéseik útján, e
törvény keretei között önszabályozási kezdeményezéseket fogadjanak el és érvényesítsenek a
tevékenységük körében. A Hivatal és a Hatóság e kezdeményezéseket támogatja és tiszteletben
tartja.

15/W. § 
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(1) Ha a Hivatal vagy az önszabályozó szervezet eljárása során kérdésessé válik, hogy
Magyarország joghatósága kiterjed-e valamely videómcgosztóplatform-szolgáltatóra, akkor a
Hivatal haladéktalanul az Európai Bizottsághoz fordul.

(2) Ha az Európai Bizottság válasza alapján Magyarország joghatósága fennáll, akkor a Hivatal
folytatja eljárását, vagy értesíti az eljáró önszabályozó szervezetet."

4.§

Az Ekertv. 16. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(5) E törvénynek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIIL törvény
módosításáról szóló 2020. évi .... törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) a videómegosztóplatform
szolgáltatók részére megállapított kötelezettségeit - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével a
videómegosztóplatform-szolgáltatók a Módtv. hatálybalépését követő 150 napon belül kötelesek
teljesíteni.

(6) A Módtv. hatálybalépésekor már szolgáltatást nyújtó, e törvény hatálya alá tartozó
videómegosztóplatform-szolgáltatók a 15/C. § (l) és (2) bekezdésében foglaltaknak a Módtv.
hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek eleget tenni."

5.§

Az Ekertv. 16/B. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

,,(l) A Hatóság az e törvény szerinti, a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti
eljárásában és a videómegosztóplatform-szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárásában az e törvényben
foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel az Ákr. rendelkezései szerint jár el."

6. § 

Az Ekertv. 18. § ( 1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

,,f) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a
tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti
vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek
(Audiovizuális rnédiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel
való módosításáról [l. § (la) és (lb) bekezdése, 2. § 1) pont lf) alpontja, valamint oj-r), w)-y)
pontja, l 5/C-15/W. §]" 

7. § 

Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8.§
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Ez a törvény a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010íl3/EU irányelvnek
(Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel
való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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