A JOGELLENES ONLINE GYŰLÖLETBESZÉDDEL SZEMBENI FELLÉPÉST
SZOLGÁLÓ MAGATARTÁSI KÓDEX
A Facebook, a Microsoft*, a Twitter és a YouTube (a továbbiakban: az informatikai
vállalatok) – amelyek az internettel foglalkozó uniós fórumban is tevékenyen részt vesznek –
több platformmal és közösségi médiát üzemeltető vállalattal együtt kollektív felelősséggel
tartoznak a szólásszabadság internetes úton történő előmozdítása és megkönnyítése iránt, és
ezt büszkén vállalják is.
Az informatikai vállalatok osztják továbbá az Európai Bizottságnak és az uniós
tagállamoknak a jogellenes online gyűlöletbeszéddel kapcsolatos fellépés iránti
elkötelezettségét is. Jogellenes online gyűlöletbeszéd alatt – a rasszizmus és az idegengyűlölet
egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló,
2008. november 28-i 2008/913/IB kerethatározatban foglaltak és az ennek rendelkezéseit
átültető nemzeti jogszabályok szerint – minden olyan magatartás értendő, amely a faj, a
bőrszín, a vallás, a származás, illetve a nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján emberek
egy csoportja vagy egy ilyen csoport valamely tagja ellen nyilvánosan erőszakra vagy
gyűlöletre uszít. Ezenfelül az informatikai vállalatok és az Európai Bizottság hangsúlyozzák a
véleménynyilvánítás szabadságához való jog védelmének szükségességét, mely védelem – az
Emberi Jogok Európai Bíróságának megállapítása szerint – nem csupán „az elfogadott, vagy
az ártalmatlannak, illetve jelentéktelennek tekintett információkra vagy eszmékre” terjed ki,
hanem „[az] olyan információkra és eszmékre is, amelyek az államot vagy a lakosság egy
részét sértik, megbotránkoztatják vagy zavarják”1.
A szélesebb értelemben vett társadalom – különös tekintettel a civil társadalmi szervezetekre
– ugyancsak meghatározó szerepet játszik az online gyűlölet elterjedésének megelőzésében a
megkülönböztetésmentesség, a tolerancia és a tisztelet előmozdítását célzó ellenpropaganda
révén, ideértve a tudatosságnövelő fellépéseket is.
Az informatikai vállalatok támogatják az Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat abban,
hogy a kihívással megbirkózva biztosítsák, hogy az online felületek ne nyújtsanak lehetőséget
a jogellenes gyűlöletbeszéd vírusos úton történő terjesztésére. A jogellenes gyűlöletbeszéd
terjesztése nem csupán azokat az egyéneket érinti kedvezőtlenül, akik annak célpontját
képezik, hanem azokat is, akik felemelik szavukat a nyitott társadalmainkon belüli szabadság,
tolerancia és megkülönböztetésmentesség érdekében, továbbá elrettentően hathat az online
felületeken folytatott demokratikus diskurzusra.
A Bel- és Igazságügyi Tanács 2016. március 24-i rendkívüli ülésén a brüsszeli terrorista
merényletek kapcsán kiadott közös nyilatkozat hangsúlyozza, hogy „a Bizottság még
intenzívebben fog együttműködni az informatikai vállalatokkal – különösen az internettel
foglalkozó uniós fórum keretében – egyrészt a terrorista propagandával szembeni hatékony
fellépés céljából, másrészt annak érdekében, hogy 2016 júniusára kidolgozásra kerüljön az
online gyűlöletbeszéd elleni magatartási kódex”2.
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A jogellenes gyűlöletbeszéd terjesztésének megelőzése érdekében lényeges annak biztosítása,
hogy a tagállamok teljes körűen érvényesítsék a 2008/913/IB tanácsi kerethatározatot átültető
vonatkozó nemzeti jogszabályokat az online és az offline környezetben egyaránt. Miközben a
gyűlöletbeszéd bűncselekménnyé nyilvánítására irányuló rendelkezések hatékony
alkalmazása a gyűlöletbeszéd egyéni elkövetőivel szembeni büntetőjogi szankciók
végrehajtásának erőteljes rendszerétől függ, ezt a munkát olyan fellépéseknek kell
kiegészíteniük, amelyek biztosítják, hogy az online közvetítők és a közösségi média
platformjai haladéktalanul – az érvényes bejelentést követően megfelelő időn belül –
intézkedjenek a jogellenes online gyűlöletbeszéddel szemben. Egy bejelentés akkor tekinthető
érvényesnek, ha megfelelően pontos és kellően megalapozott.
Az informatikai vállalatok hangsúlyozzák, hogy jelen magatartási kódex3 célja, hogy
útmutatóul szolgáljon a saját tevékenységeikhez, valamint megossza a bevált gyakorlatokat a
többi internetes vállalkozással, platformmal és közösségi médiát üzemeltető szolgáltatóval.
A jogellenes gyűlöletbeszéd terjedésének visszaszorításában vezető szerepet játszó
információs vállalatok magatartási kódexben állapodtak meg az Európai Bizottsággal, amely
az alábbi nyilvános kötelezettségvállalásokat foglalja magában:
● Az informatikai vállalatok olyan világos és hatékony eljárásokat vezetnek be a
szolgáltatásaik útján közzétett jogellenes gyűlöletbeszédre vonatkozó bejelentések
vizsgálatára, amelyek lehetővé teszik az ilyen tartalmak eltávolítását vagy
hozzáférhetetlenné tételét. Az informatikai vállalatok olyan szabályokat és közösségi
iránymutatásokat vezetnek be, amelyek egyértelművé teszik, hogy tiltják az erőszakra
és gyűlölködő magatartásra való uszítást.
● Az eltávolításra irányuló érvényes bejelentés kézhezvételekor az informatikai
vállalkozások – a kérelmek felülvizsgálatáért felelős külön csoportok révén –
összevetik az ilyen kérelmet a saját szabályaikkal és közösségi iránymutatásaikkal,
valamint ha szükséges, a 2008/913/IB kerethatározatot átültető nemzeti
jogszabályaikkal.
● Az informatikai vállalatok a jogellenes gyűlöletbeszéd eltávolítására irányuló érvényes
bejelentések többségét 24 órán belül felülvizsgálják, és szükség esetén eltávolítják
vagy hozzáférhetetlenné teszik az ilyen tartalmakat.


Fentieken túlmenően az informatikai vállalatok megismertetik felhasználóikkal és
tudatosítják azokban a szabályzatuk és közösségi iránymutatásaik alapján nem
megengedett tartalmak típusait. A bejelentési rendszer használata megfelelő eszközt
jelenthet erre a célra.



Az informatikai vállalkozások tájékoztatást adnak a bejelentések benyújtására
vonatkozó eljárásról a tagállami hatóságok és az informatikai vállalatok közötti
kommunikáció sebességének és hatékonyságának fokozása érdekében, különös
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tekintettel a jogellenes online gyűlöletbeszédre vonatkozó bejelentésekre, illetve az
ilyen tartalmak hozzáférhetetlenné tételére vagy eltávolítására. Az információáramlás
az egyrészt az informatikai vállalatok, másrészt a tagállamok által kijelölt nemzeti
kapcsolattartó pontokon keresztül történik. Ez lehetővé teszi azt is, hogy a tagállamok
– és különösen azok bűnüldöző hatóságai – jobban elsajátítsák azokat a módszereket,
amelyek segítenek a jogellenes online gyűlöletbeszédet terjesztő vállalkozások
felismerésében és bejelentésében.


Az informatikai vállalatok az adatszolgáltatással és a bejelentéssel kapcsolatos egyedi
társasági szabályokról és a közösségi iránymutatásokról szóló világos tájékoztatással
ösztönzik a szakértőket a bejelentések benyújtására és az erőszakra és gyűlölködő
magatartásra való uszítást előmozdító tartalmak megjelölésére, különösen a civil
társadalmi szervezetekkel való partnerségek útján. Az informatikai vállalatok
törekednek a civil társadalmi szervezetekkel való partnerségek erősítésére az ilyen
partnerségek földrajzi kiterjedésének kiszélesítésével, és adott esetben támogatást és
képzést nyújtanak a civil társadalmi partnerszervezetek számára annak érdekében,
hogy azok betölthessék „megbízható bejelentő” vagy ezzel egyenértékű szerepüket, a
függetlenségük és hitelességük kellő tiszteletben tartása mellett.



Az informatikai vállalatok a tagállamoktól és az Európai Bizottságtól kapott
támogatásra támaszkodva biztosítják a civil társadalmi partnerszervezetek és a
„megbízható bejelentők” reprezentatív hálózatához való hozzáférést valamennyi
tagállamban, ezáltal elősegítve a jó minőségű bejelentések benyújtását. Az
informatikai vállalatok honlapjaikon hozzáférhetővé teszik a „megbízható
bejelentőkre” vonatkozó információkat.

● Az informatikai vállalatok rendszeres képzést biztosítanak személyzetük számára az
aktuális társadalmi fejleményekről és véleményt cserélnek a további javulást
eredményező potenciális lépésekről.
● Az informatikai vállalatok fokozzák a más platformokkal és közösségi médiát
üzemeltető vállalatokkal való együttműködésüket a bevált gyakorlatok hatékonyabb
megosztása érdekében.


Felismerve a gyűlöletkeltő retorikával és az általa okozott előítélettel szemben fellépő
független üzenetek értékét, az informatikai vállalatok és az Európai Bizottság tovább
dolgoznak azon, hogy azonosítsák és előmozdítsák a gyűlöletkeltő propagandával
szembeni független narratívákat, új ötleteket és kezdeményezéseket, valamint
támogatást nyújtsanak a kritikus gondolkodást ösztönző oktatási programokhoz.



Az informatikai vállalatok fokozzák a civil társadalmi szervezetekkel folytatott
munkájukat annak érdekében, hogy képzéseket nyújtsanak a gyűlöletkeltő retorikával
és az általa okozott előítélettel szembeni fellépéssel kapcsolatos bevált gyakorlatokról,
valamint nagyobb mértékben nyújtsanak saját kezdeményezés alapján tájékoztatást a
civil társadalmi szervezetek számára, hogy azok hatékonyabb ellenpropagandakampányokat folytathassanak. Az Európai Bizottság, a tagállamokkal együttműködve
oly módon járul hozzá ehhez a törekvéshez, hogy lépéseket tesz a civil társadalmi
szervezetek erre vonatkozó konkrét szükségleteinek és igényeinek feltérképezésére.
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● Az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával más érintett platformokat és
közösségi médiát üzemeltető vállalatokat is arra ösztönöz, hogy csatlakozzanak a jelen
magatartási kódexben meghatározott kötelezettségvállalásokhoz.

Az informatikai vállalatok és az Európai Bizottság megegyeznek arról, hogy rendszeresen
értékelik a jelen magatartási kódexban foglalt nyilvános kötelezettségvállalásokat, ideértve
azok hatását is. Emellett megállapodnak az arra irányuló eszmecsere folytatásáról is, hogy
milyen lépések szükségesek az átláthatóság előmozdításához és az alternatív narratívák
ösztönzéséhez. Ennek céljából rendszeres találkozókra kerül majd sor, és 2016 végéig
előzetes értékelést nyújtanak be a rasszizmussal, az idegengyűlölettel és az intolerancia más
formáival foglalkozó magas szintű uniós munkacsoporthoz.
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