
15 15 Adatvédelem, online biztonság

15.1 Bevezetés

15.1.1  A gyermekeknek fokozottabb védelemre van szükségük 
az online térben 

A tudatos internethasználat fogalmán egyfelől az online világban rejlő lehetőségek ma-
ximális kihasználásának képességét értjük, másfelől azt a készséget is, amelynek bir-
tokában a médiahasználat során felmerülő lehetséges veszélyeket, kockázatokat fel-
ismerjük. Az online médiatudatosság mindezeken túl magában foglalja a biztonságos 
internethasználathoz szükséges védelmi megoldásoknak, valamint azoknak az eszkö-
zöknek és intézményeknek az ismeretét, amelyekhez a sérelmes helyzetek nem várt be-
következte esetén fordulhatunk. 

Miért van szükség a védelemre? Azért, mert a gyermekek – életkori sajátosságaik miatt – 
a felnőttekétől eltérő befogadási, élményfeldolgozási képességgel rendelkeznek.1 

 y Az interneten megjelenő egyes tartalmak károsan befolyásolhatják szellemi, lelki, 
erkölcsi fejlődésüket.

 y Életkorukból, eltérő tapasztalataikból, ismeretanyagukból fakadóan másképp dol-
gozzák fel az online információt.

 y A gyerekek egyre fiatalabb koruktól használják egyre aktívabban az internetet, kü-
lönösen a közösségimédia-platformokat, amelyek eredetileg nem az ő számukra 
készültek, és amelyek használatához szociálisan még nem elég érettek, így kockáza- 
taiknak is jobban ki vannak téve.

A védelmet célzó szabályok igazodnak a különböző korosztályok sajátosságaihoz, ahogy 
családi körben is más módon, más eszközökkel kell védelmet biztosítani egy óvodáskorú 
és egy iskolás gyermek számára. A műszaki megoldások (szűrés, időkorlátozás) vagy a 
szülői felügyelet alkalmazása, noha önmagukban nem tekinthetők megoldásnak, haté-
konyan segíthetik, hogy a kiskorúak csak az életkoruknak megfelelő tartalmakhoz férje-
nek hozzá. 

Emellett a tudatosság növelése, a médiaműveltség fejlesztése segíthet2 abban, hogy a 
gyermekek megbirkózzanak az online kockázatokkal a pandémia idején is. A gyermekek 
online védelme, különösen a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején, a pedagógus és a 
szülő szoros együttműködését igényli.

1 Kósa Éva – Vajda Zsuzsa (1998): Szemben a képernyővel. Eötvös József Kiadó, Budapest.
2 Studies show pioneering media literacy approach can build citizen resistance to the COVID-19 “infodemic". 

Forrás: https://www.irex.org/insight/studies-show-pioneering-media-literacy-approach-can-build-citi-
zen-resistance-covid-19 (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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15.2  A koronavírus okozta veszélyhelyzetben növekvő 
online kockázatok

Az intenzívebb internethasználat az online kockázatokat is növeli. Ezek minimalizálása 
mellett fontos, hogy biztosítsuk a gyermekek internethasználathoz kapcsolódó, alapvető 
jogait: a szólásszabadság jogát, az információhoz való hozzáférés jogát, valamint a ma-
gánszféra biztonságához, a személyes adatok védelméhez való jogot. 

A veszélyhelyzetben a tantermen kívüli, digitális oktatásra történő áttérés, valamint a 
karantén az online platformokat és közösségeket szinte nélkülözhetetlenné tette. Ezzel 
párhuzamosan a gyermekek online védelmére is nagyobb figyelemnek kell irányulnia.

15.2.1.  Az online kockázatok nem korlátozódnak a digitális 
munkarend idejére

A kiskorúak legtöbbször ugyanazon az eszközön érik el az internetet tanulási és szórako-
zási célra.

A digitális munkarend idején a képernyő előtt töltött időben nehezen különül el a „mun-
kára” és a „szórakozásra” szánt idő.

Sokszor ugyanaz a platform szolgál a tanulás és a szórakozás tereként is.

A digitális munkarend újdonsága és szabályozatlansága miatt a gyerekek sokszor az on-
line térben számukra eddig érvényes viselkedési normáikat viszik át a digitális oktatás 
terébe (chatelés stílusa a pedagógussal, trollkodás az online osztályteremben – például 
egymás vagy a tanár lenémítása, eltávolítása az online óráról).

A tudatos internethasználat elsajátítása, a kockázatok minimalizálása a digitális munka-
rend, a vegyes munkarend és a jelenléti oktatás idején egyaránt, egyformán fontos, és 
feladataiban, célkitűzéseiben ebből a szempontból nincs különbség.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben jelentősen növekvő online kockázatok:

 y Káros tartalmak: A megnövekedett képernyőidő, a felügyelet nélküli internetezés 
következtében a gyermekek nagyobb eséllyel férnek hozzá olyan, az életkoruknak 
nem megfelelő vagy kifejezetten veszélyes tartalmakhoz, mint a gyűlöletbeszéd, 
az összeesküvés-elméletek vagy az öngyilkosságra buzdítás. 

 y Csökkenő moderálás: A online töltött idő megnövekedésével párhuzamosan több 
tartalom kerül fel, és a moderálás is nehézkesebb3. A brit Internet Watch Foundation 
adatai alapján a legtöbb platformon megnőtt az automatikus moderálás aránya, így 
a gyermekek könnyebben érhetnek el erőszakos tartalmakat, vagy találkozhatnak 
gyűlöletbeszéddel a közösségimédia-platformokon.

3 COVID-19 Conversations: The Crisis of Online Child Sexual Exploitation. Forrás: https://www.equalitynow.org/
covid_19_online_exploitation (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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 y A tartalom és az információ hitelessége: A fokozottabb internethasználatból kö-
vetkezően megnőhet az olyan célzott reklámtartalom mennyisége, amely például 
egészségtelen étkezésre ösztönöz vagy az életkornak nem megfelelő ajánlatokat 
hoz. A koronavírus okozta információs krízis során a legfiatalabbakat is elérheti a 
kifejezetten a járványhoz kapcsolódó „álhír-járvány”, az „infodémia”4 (például az 
influencerek tartalmain vagy a célzott hirdetéseken keresztül).

 y Unalom és felügyelet nélkül töltött idő: A megnövekedett képernyőidő túlhasz-
nálattal, függőséggel kapcsolatos problémákat okozhat; a bezártság és az inger-
szegény környezet fokozhatja az online világ túlzott elvárásainak való megfelelés 
kényszerét, például a FOMO-t, a folyamatos kimaradásérzést, a testképzavarokat és 
az állandó megosztás igényét (oversharing), valamint a túlságosan erős, aktív online 
jelenlétet.

 y Kockázatos online viselkedés: Az unalom és a felügyelet nélkül online töltött idő 
eredménye, hogy a gyermekek könnyebben vonódnak be nem biztonságos tevé-
kenységekbe (például trollkodás, online kihívások, illetve szerencsejáték).5

 y Szexuális jellegű zsarolások, támadások: Megnő a szexuális jellegű online táma-
dások veszélye is.6

 y Online zaklatás: Az online zaklatás évek óta a vezető online kockázatok7 között sze-
repel. Az unalom, a bezártság, a strukturálatlan idő ennek további erősödéséhez 
vezethet. A veszélyhelyzetben a fiatalabb gyerekek is megismerkedhetnek az on-
line üzenetküldés, a játékok és az azonnali üzenetküldő szolgáltatások világával – ők 
azonban még tapasztalatlanabbak, ellenállási, megküzdési képességeik is gyengéb-
bek, ezért fokozottabban kitettek az online zaklatásoknak. 

 y Személyes adatokkal történő visszaélések: A videókonferencia-eszközök és az 
e-learning-platformok használatának robbanásszerű növekedésével előtérbe ke-
rültek az adatvédelmi kockázatok8 is, elsősorban ezen platformok (kiskorúak eseté-
ben különösen fontos) jogosulatlan adatgyűjtése, adatkezelése, adathasználata. Az 
ingyenes, szabadon hozzáférhető oktatási platformok számos, a magánszféra vé-
delmével és az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdést vetnek fel.9 Fontos megérteni, 
hogy a legtöbb ingyenes szolgáltatás esetében valójában a figyelmünkkel és a rólunk 
összegyűjtött személyes adatokkal fizetünk.

 y Adathalászat, online becsapások, csalások, csaló nyereményjátékok: A kiber-
biztonsági szakértők szerint rendkívüli módon megnőtt az iskolai rendszerek elleni 
támadások száma10. Az iskolák, diákok eszközei azért jó célpontok, mert gyengébb a 
védelmük és a felhasználói tudatosságuk is. A leggyakoribb támadástípusok az adat-
halászat (kéretlen vagy hamis üzeneteken keresztül a felhasználó önként adja meg 
adatait) és a rosszindulatú programok letöltésére csábító üzenetek.

4 Understanding the infodemic and misinformation in the fight against Covid-19. Factsheet. Forrás: https://iris.
paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14&isAllowed=y 
(utolsó letöltés: 2020. 11. 02.) .

5 COVID-19 and its implications for protecting children online (April 2020). Forrás: https://www.itu.int/en/ITU-D/
Cybersecurity/Documents/COP/COVID-19%20and%20Its%20Implications%20for%20Protecting%20Child-
ren%20Online.pdf (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

6 Why children are at risk of sexual exploitation during COVID-19. Forrás: https://ecpat.exposure.co/covid19 
(utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

7 Cyberbullying: What is it and how to stop it. Forrás: https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cy-
berbullying (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

8 Hye Jung Han: As Schools Close Over Coronavirus, Protect Kids’ Privacy in Online Learning. Human’s Right 
Watch. Forrás: https://www.hrw.org/news/2020/03/27/schools-close-over-coronavirus-protect-kids-pri-
vacy-online-learning (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

9 Sonia Livingstone, Mariya Stoilova, Rishita Nandagiri: Children’s data and privacy online – An evidence review. 
Forrás: https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/projects/child-
rens-privacy-online/Evidence-review.pdf (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

10 Kiberbűnözés – a magyar iskolák is a célkeresztben vannak. Forrás: https://hirek.pandahungary.hu/kiberbu-
nozes-a-magyar-iskolak-is-celkeresztben-vannak/ (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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 y Egészségügyi, jólléti kockázatok: A képernyő-túlhasználat gyakori következménye 
az alvásritmus felborulása, testképzavarok, étkezési zavarok kialakulása.11 

 y A felügyeleti eszközök korlátozottsága: A családtagok eltérő digitális kompeten-
ciája, a háztartásokba kerülő új eszközök és a megnövekedett képernyőidő miatt 
szükségessé válhat a szülői felügyeleti eszközök alkalmazása. A magyar iskolákban 
működik tartalomszűrő rendszer, a műszaki szűrés otthoni lehetőségeiről azonban 
a magyar szülők több mint harmada nem is hallott, és mindössze 9–11%-uk alkalmaz 
az internetezéssel összefüggő technikai korlátozást.12 A szülői felügyeleti eszközök – 
például a Google Family Link – beállítása, használata nagyon nehézkes. Még pedagó-
gusfórumokon is előfordul, hogy azt javasolják: az egyszerűség kedvéért a gyermek 
hamis életkort megadva regisztráljon egy-egy új alkalmazás használatához.

15.3.  Online kockázatok, prevenció és kezelés a jelenléti 
oktatás, a vegyes és a digitális munkarend idején

15.3.1. Adatvédelem

A személyes adatok védelme valójában nem az adat, hanem a mögötte álló személy vé-
delméről szól. 

Személyes adat minden olyan információ, ami egy személlyel közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolatba hozható, rá vonatkozik (név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi 
állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI-száma, a számítógép IP-címe, a tanuló-
ról készült fénykép, videófelvétel, jelszavak, PIN-kódok, helyadatok stb.).

Adatkezelő az, aki mások személyes adatait rögzíti, tárolja, netán továbbítja, nyilvános-
ságra hozza. Az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Mára a személyes adatok az online tér fizetőeszközévé váltak. Az interneten az ingye-
nesnek tűnő szolgáltatások nagy része a felhasználók személyes adatainak összegyűjté-
sére, (sok esetben jogtalan) felhasználására épül. 

A gyermek személyes adatai fokozottan védettek az online térben. A felnőttek fela-
data, hogy körültekintően tájékozódjanak az adatkezelés folyamatáról, felmérjék a koc-
kázatokat, és megteremtsék a lehető legbiztonságosabb online környezetet. A gyerme-
kek számára készített platformok, alkalmazások sok esetben figyelembe veszik azt, hogy 
a felhasználó gyermek, ezért vagy egyáltalán nem, vagy csak kevés adatot gyűjtenek, 
nincsenek személyre szabott hirdetések, és az adatokat nem adják ki harmadik félnek.

11 OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) – Combatting COVID-19’s effect on children. Forrás: http://
www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/combatting-covid-19-s-effect-on-children-2e1f3b2f/#secti-
on-d1e1767 (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

12 Médiahasználat-, médiafogyasztás-, médiaértés-kutatás 7–16 éves gyermekekkel és szüleikkel. A PSYMA HUN-
GARY Kft. kutatási jelentése a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére, 2017. Forrás: https://nmhh.
hu/cikk/197725/Mediahasznalat_mediafogyasztas_mediaerteskutatas_716_eves_gyermekekkel_es_szu-
leikkel (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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Az adatvédelmi beállítások olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a felhasz-
nálónak, hogy ő döntse el, ki fér hozzá a profil adataihoz, és ki ismerheti meg az általa 
megosztott tartalmakat. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hol találhatók az általunk használt, 
személyes adatainkat tároló online platformokon az adatvédelmi beállítások, és hogy 
azokat megfelelően be is tudjuk állítani.

A GDPR (Európai általános adatvédelmi rendelet) és az iskolák

Az iskolai nyilvántartásokban szereplő adatok közül a személyes adatok közé tartozik 
többek között az iskolai közösség tagjainak neve, lakcíme, elérhetőségei, fegyelmi 
adatai, valamint a diákok érdemjegyei és előmeneteli naplói. Az ilyen típusú adatok 
akkor is „személyesnek” minősülnek, ha az illető saját adatait publikálja valahol. Különle-
ges, érzékeny adatnak minősül például a gyermek vallási hovatartozása (jár-e hittanra), 
egészségügyi adatai (felmentés, allergia), étkezési szükségletei (akár egészségügyi, éte-
lérzékenységi, akár világnézeti okokból, például vegán étrend).

Az általános adatvédelmi rendelet hangsúlyosan megkülönböztet két szerepkört a sze-
mélyes adatokat kezelő felek tekintetében: az ún. adatkezelők határozzák meg az ada-
tok kezelésének módját és céljait, az adatfeldolgozók pedig az adatkezelők nevében 
feldolgozzák az adatokat. A különböző szerepköröket betöltő feleknek különböző jogi 
kötelezettségeknek kell megfelelniük.

Az iskolák tipikusan az adatkezelő kategóriába tartoznak, így egyértelmű és jól érthető 
szerződést kell kötniük az adatfeldolgozókkal. Az adatfeldolgozók köre rendkívül változa-
tos lehet: az iskolák esetében az állam (például a kompetenciamérés esetén) vagy a fenn-
tartó; de ennek minősülhet akár egy fényképész, egy online tanulási felület vagy éppen 
egy szoftver is. Bármely művelet, amelyet az adatfeldolgozók a személyes adatokon vég-
rehajtanak – így például az adatgyűjtés, az adattárolás, az adatok lehívása vagy megsem-
misítése – adatkezelésnek minősül, még akkor is, ha automatizált formában történik.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság készített egy tájékoztatót a di-
gitális munkarendű oktatás adatvédelmi és adatbiztonsági vonatkozásairól, amely letölt-
hető innen.

A School Education Gateway négy kérdéskör átgondolását javasolja az iskolák számára 
az adatvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos önellenőrzéshez:13

1. Az iskola milyen jogalapon kezel személyes adatokat? A GDPR szerint az adatke-
zelés hat esetben minősül jogszerűnek.14 Az iskolák számára e hat jogalap közül a 
leginkább releváns a „közérdekű feladat ellátása”, ami azt jelenti, hogy az iskolák 
bizonyos közérdekű feladat végrehajtása érdekében kezelhetnek adatokat. Ugyan-
akkor az ezen a jogalapon gyűjtött adatok más célok érdekében nem használhatók 
fel. Az iskoláknak abban az esetben is hozzájárulást kell kérniük, ha a diákok számára 
felhasználói fiókot szeretnének létrehozni egy felhőalapú szolgáltatáshoz.

2. Hol tárolják a különböző adatokat, és kik férhetnek hozzá ezekhez? Az iskolák-
nak felül kell vizsgálniuk adatkezelési gyakorlatukat. A személyes adatok védelmé-
nek leginkább megfelelő módjáról ugyanis csak akkor tudnak megfelelő döntéseket 
hozni, ha már teljes körű ismeretekkel rendelkeznek az általuk tárolt személyes ada-
tokról. Mind a hazai, biztonságos szervereken működő Nemzeti Köznevelési Portál, 

13 Rövid útmutató a GDPR-ről iskolák és pedagógusok számára. Forrás: https://www.schooleducationgateway.
eu/hu/pub/resources/tutorials/brief-gdpr-guide-for-schools.htm (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

14 Lawful basis for processing. Forrás: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the- 
general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/ (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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mind pedig a felhőszolgáltatáson alapuló e-KRÉTA rendszer adatvédelmi jellemzői 
bővebben is megismerhetők  a portálok felhasználási feltételeiből és adatvédelmi 
szabályzataiból.

3. Milyen biztonsági intézkedéseket léptettek életbe? A személyes adatok nem 
csak hackerek vagy ártalmas szoftverek révén kerülhetnek illetéktelen kezekbe. 
Ezért fontos, hogy az iskolai munkatársak kizárólag iskolai eszközökön tároljanak 
személyes adatokat, ezeket az eszközöket pedig erős jelszavakkal védjék. Amennyi-
ben mégis letöltenek adatokat valamilyen hordozható eszközre (pl. egy USB pen- 
drive-ra), azokat titkosítani kell. Emellett az iskolai munkatársak számára képzéseket 
kell tartani az online biztonságról.

4. A szülők tájékoztatása. Az iskoláknak érdemes a szülőket is tájékoztatni a szemé-
lyes adatok védelméről. Ismertessék, milyen adatokat gyűjtenek és miért, továbbá 
tájékoztassák a szülőket arról is, hogy az iskola által kezelt személyes adatokhoz 
mely harmadik felek rendelkeznek hozzáféréssel. Ne feledjék, hogy a GDPR-nak 
megfelelően a diákoknak és a szülőknek joguk van (ingyenesen) megtekinteni, mi-
lyen adatokat tárolnak róluk.

Adatvédelem a vegyes és a digitális munkarend idején

 y A digitális munkarendű oktatás során a diák neve, egyéb azonosító adatai (például 
az e-mail-cím), az írásbeli és szóbeli számonkérések tartalma is személyes adatnak 
minősülnek.

 y Az oktatás során online keletkező személyes adatok esetében az iskola az adatke- 
zelő (akkor is, ha a tanár kéri be az adott feladatot). Arra kell törekedni, hogy minél 
kevesebb érzékeny „adat” (elsősorban fotó vagy videófelvétel) keletkezzen, a szóbeli 
számonkérés lehetőleg élő videókapcsolattal, felvétel nélkül történjen. 

 y Az oktatási intézménynek, pedagógusnak az adatbiztonság szempontját is mérle-
gelve kell a megfelelő oktatási platformokat, alkalmazásokat kiválasztania. Például 
ebből a szempontból nézve a 13 év felettieket sem lehet Facebook-regisztrációra 
kötelezni. A videókonferencia-szoftverek közül olyat érdemes választani, amely nem 
rögzíti automatikusan a beszélgetéseket, és (a kivételes, nagyon indokolt esetektől 
eltekintve, a szükséges engedélyek birtokában) a pedagógus se rögzítse a tanórákat.

 y Érdemes arra törekedni, hogy egy gyerek minél kevesebb platformot, alkalmazást 
használjon (ez segíti az áttekinthetőséget, emellett csökkenti a keletkező adatok 
mennyiségét, a gyermek online lábnyomát).

A személyes adatok védelmével kapcsolatban az iskolák (mint adatkezelők) elkészítették 
és a honlapjukra feltöltötték a digitális munkarend során megvalósuló adatkezelés-
sel kapcsolatos tájékoztatót.

Milyen gyakorlati szempontokat érdemes végiggondolni az oktatásban részt vevő tanárok és 
diákok online védelme érdekében?

 y Rendelkezik-e az oktatási intézmény megfelelően kidolgozott szabályzatokkal, házi-
renddel, adatkezelési tájékoztatóval, amely a vegyes vagy a digitális munkarend ide-
jén is érvényes?

 y Hogyan kezelik az online oktatás során keletkező személyes adatokat?
 y Az oktatási intézmény munkatársai közül kinek milyen rendszerekhez, adatokhoz 

lesz hozzáférése?
 y Hogyan figyel az iskola a gyermekek biztonságára? Képzi-e ezzel kapcsolatban a pe-

dagógusokat?

225 



 y Ki fog technikai támogatást nyújtani?
 y Az oktatási intézmény által választott platformok, oktatási felületek mennyire biz-

tonságosak, mennyire védik a felhasználók adatait?

A személyes adatokkal kapcsolatos kockázatok:

 y Személyes adatokkal való visszaélés: lejáratás, zsarolás, kéretlen üzenetküldés (spam), 
személyiséglopás.

 y Személyes adatok illetéktelen megszerzése: adathalászat, lánclevelek, csaló nyere-
ményjátékok.

 y Illetéktelen adatkezelés, túl sok személyes adat begyűjtése: Az oktatás során használt in-
gyenes alkalmazások sokszor nem kezelik körültekintően a gyermekek adatait, ami 
visszaélésekre adhat lehetőséget; a szabályozatlan iskolai adatkezelés is okozhat 
problémákat.

Biztonságos jelszó használata és a magánszféra védelme:

 y Lehetőleg minden platformon más felhasználónevet és jelszót adjunk meg, ehhez 
szükséges lehet jelszókezelő alkalmazás (LastPass, Dashlane), vagy a böngésző jel-
szókezelőjének használata.

 y Használjunk erős jelszavakat. A jó jelszó minél hosszabb (akár inkább „jelmondat”), 
használjunk benne randomizált elemeket (számok, nagybetűk), ugyanakkor legyen 
könnyen megjegyezhető. 

 y Használjunk kétfaktoros azonosítást, ha lehetséges, amely újabb védelmi vonalat 
jelent: a belépéshez minden esetben szükséges egy, a telefonra küldött egyedi kód.

 y Ha egy eszközt több családtag is használ, érdemes beállítani külön felhasználói fióko-
kat.

 y A minél kevesebb személyes adat megosztásán túl – különösen a gyerekek esetében 
– érdemes kikapcsolni a személyre szabott hirdetéseket.

Az okoseszközök biztonsági szabályai:

 y Használjunk jelszót, PIN-kódot, ujjlenyomat-olvasót is.
 y Korlátozzuk biztonsági beállításokkal a gyermek hozzáférését, különösen a vásárlás 

terén.
 y Kapcsoljuk ki, és csak nagyon indokolt esetben kapcsoljuk vissza a helymeghatáro-

zást. Ha be van kapcsolva, mindig tudjuk, ki láthatja a gyermek tartózkodási helyét.
 y Az eszköz elnevezése (a hálózatban, bluetoothra való kapcsolódáskor) legyen sem-

leges.
 y Állítsunk be automatikus frissítést, vagy figyeljünk rá, hogy mindig a legfrissebb ver-

zió fusson.
 y Ha a webkamera nincs használatban, ragasszuk le, vagy használjunk kameratakarót.

Az Oktatási Hivatal informatikai biztonsági ajánlása itt olvasható.

Adathalászat elleni védekezés:

 y Csak megbízható forrásból érkező linkekre, mellékletekre kattintsunk (az azonnali 
üzenetküldőkben, chatfelületeken is).
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 y Figyeljük, hogy az online felület a szokásos, megbízható-e. A csalók sokszor az ere-
detire megtévesztésig hasonló beléptető képernyőt építenek fel, amelyekről csak 
alapos megfigyeléssel dönthető el, eredeti-e. Gyanakodjunk, ha az üzenet szokatlan 
témájú, magyartalan.

 y Gyanakodjunk a levélben érkező ellenőrző linkekkel kapcsolatban (az egeret ráhúz-
va, de nem rákattintva láthatjuk, hová vezet az adott link).

 y Felhasználónevünket és jelszavunkat ne küldjük el e-mailben. A szolgáltatók sosem 
kérik ilyen módon az adatokat. 

 y Ha adathalász-támadást tapasztalunk, értesítsük a szolgáltatót, akinek a nevében az 
akció történt.

 y A kéretlen leveleket, spameket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság erre a célra 
szolgáló űrlapján lehet jelenteni. 

A legfontosabb szempontok az adatvédelmi beállításoknál:

 y Minden új felületre történő regisztrációkor olvassuk el az adatvédelmi tájékoztatót, 
de mindenképpen keressük meg és szabjuk személyre az adatvédelmi beállításokat! 
Mivel ezek gyakran változnak, időről időre érdemes visszatérni, és ellenőrizni azokat.

 y Ne tegyünk nyilvánossá semmilyen személyes információt, például lakcímet, tele-
fonszámot vagy e-mail-fiókot (ezeket nyilvánosan semmiképp ne osszuk meg, se 
kommentben, se nyílt üzenetben)!

 y Legyünk tisztában azzal, hogy a közzétett információkat, posztokat, feltöltéseket 
vagy megosztásokat ki láthatja: mindenki vagy csak meghatározott emberek (és kik 
ők). Ezt akár posztonként is beállíthatjuk.

 y Ellenőrizzük időről időre, milyen információkat találhat az, aki rákeres a nevünkre az 
interneten.

15.3.2. A magánszféra védelme, biztonsága

„A magánszférát és a nyilvánosságot ma már szó szerint csak egy gombnyomás választja el 
egymástól.”15

Az online média használata mára a gyermekek és fiatalok személyiségfejlődésének egyik 
kulcskérdése. Kamaszkorban különösen nagy jelentősége van az online térben való 
megjelenésnek, önreprezentációnak (ennél fiatalabb korban a gyerekek még nem 
is felkészültek rá). A kamaszok számára különösen fontos a digitális identitás, a tudatos 
online megjelenés alakítása.

A folyamatos online jelenlét hatására elmosódott a magánszféra és a nyilvánosság 
határa. A magánszféra életünknek az a része, ahol másoktól elkülönülve saját, intim 
terünkben létezhetünk. Az online térben az énhatárok kezelése sokszor nem könnyű.  
A közösségi média személyiségre gyakorolt hatása miatt fontos, hogy 13 év (illetve a re-
gisztrációs korhatár) alattiak semmiképpen se használják azokat.

15 Simay Attila Endre – Gáti Mirkó (2015): Nyilvánosság és magánélet a mobiltelefon- és a közösségimédia-hasz-
nálat tükrében. Forrás: https://www.researchgate.net/publication/281319103_Nyilvanossag_es_magan- 
elet_a_mobiltelefon_es_a_kozossegi_media_hasznalat_tukreben (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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Az online világban a gyerekek, fiatalok sokszor mondanak, tesznek olyasmit, amit később 
megbánnak.16 A folyamatos online jelenlét eredménye a túl sok megosztás, a fokozott 
önfeltárás és az arra adott reakcióktól való függés pedig túl nagy szerepet adhat a külvi-
lágnak az önértékelés alakításában.

A túl sok megosztás a személyiségfejlődési problémákon kívül adatvédelmi kockázatokat 
is hordoz: minél több információt osztunk meg magunkról online, annál jobban meg-
könnyítjük az adathalászok, online ragadozók dolgát.

A szülő feladata, hogy segítse gyermekét énhatárainak kialakításában azzal, hogy 
maga is tiszteletben tartja a magánszféráját. Emellett az online viselkedésről való be-
szélgetéssel, a megosztási és biztonsági beállítások tudatos használatával is segítheti 
gyermekét.

A szülői mintaadás a magánszféra védelmével kapcsolatban is fontos, ezért a szülők (és a 
pedagógusok) ne posztoljanak képet, érzékeny, magánjellegű információt a gyerekekről 
az engedélyük nélkül. 

Az online személyiség „karbantartása” folyamatos feladat. Minden egyes poszt, meg-
osztás megfontolt döntést igényel, és időről időre szükség lehet törlésre, az információk 
frissítésére.

Webkamera-használat, online óra

 y Az online oktatás során, főként a videókonferencia-eszközök terjedésével a ma-
gánszféra szerepe különösen fontossá vált, hiszen az eddig fizikailag is elkülönülő 
otthoni és iskolai tér összefolyik. A webkamerán keresztül az osztálytársak és taná-
rok bepillantást nyerhetnek egymás otthoni körülményeibe, ezért mindig állítsuk be 
gondosan, mi látszik majd a képen, vagy használjunk virtuális hátteret.

 y A Safer Internet Program rövid videója a biztonságos webkamera-használatról itt 
nézhető meg. 

 y A webkamera számos esetben biztonsági rés is lehet. Ha nem vesszük igénybe a 
funkcióit, takarjuk le. Figyeljünk rá, hogy a gyermek csak osztálytársaival, tanáraival 
használja, idegenekkel történő kapcsolatteremtésre ne.

Fotók, hang- és videófelvételek

 y Képmás vagy hangfelvétel készítéséhez minden esetben a szülő írásbeli hozzájáru-
lása szükséges. (A vegyes vagy digitális munkarend idején a szokásos, a tanév elején 
aláíratott beleegyező nyilatkozatok csak akkor érvényesek, ha kitérnek az online ok-
tatás idején történő kép- és videófelvétel rögzítésére.)

 y A gyermekek által feladatként (vagy egy feladat végrehajtásának ellenőrzéseként) 
beküldött felvételeket általában csak az értékelés céljára lehet használni, továbbkül-
deni tilos. Ezeket a felvételeket igyekezzünk a legrövidebb időn belül törölni. Ez alól 
kivételt jelentenek a nem ellenőrzés céljára készült, hanem projekt jellegű, kreatív 
feladatok, tartalmak (pl. versmondás vagy tornagyakorlat).

16 James P. Steyer (2015): Szólj vissza a facebooknak! GABO Kiadó, Budapest.
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A megfelelő oktatási platformok kiválasztása

 y A megfelelő és biztonságos videókonferencia-eszköz kiválasztáshoz a Digitális 
Gyermekvédelmi Stratégia összeállítása segíthet.

 y A vegyes és a digitális munkarend során a magán (otthoni) és a nyilvános (iskolai) 
online szféra szétválasztása különösen fontos a magánélethez való jog védelme 
miatt. Az oktatás során használt platformokon a lehető legkevesebb személyes adat 
megadása indokolt. Az oktatási intézmények, pedagógusok törekedjenek a magán- 
és nyilvános célra használt platformok szétválasztására (bármennyire kényelmes is, 
ne a Facebook-csoport legyen az oktatási célú kommunikáció platformja). 

 y A privát felületeken lehetőleg ne legyen kapcsolat, kommunikáció gyerek és tanár 
között; ez mindkettőjük magánéletének védelmében szükséges. Az iskolával, tanu-
lással kapcsolatos kommunikáció csak a hivatalos felületeken történjen.

 y Érdemes létrehozni minden gyermeknek egy kizárólag a vegyes és digitális okta-
tás során használt, „hivatalos” e-mail-címet, amely a tanár számára biztonsággal 
beazonosítható. A gyermek minden oktatási felületre ezzel regisztráljon.

 y A gyermek nem használhat olyan platformot, amelynek regisztrációs életkorát 
még nem érte el (szülői felügyelettel, illetve a szülő fiókján keresztül sem).

15.3.3  Az egészséges személyiségfejlődést veszélyeztető és 
illegális tartalmak

Fontos tudni, hogy az interneten a rengeteg hasznos információ, program, alkal-
mazás mellett számos problémás tartalom is megjelenik. Különbséget kell tenni az 
adott esetben a gyermek személyiségfejlődésére nézve kockázatos, káros és az illegális 
tartalmak között.17 

 y Bizonyos típusú tartalmak, például a gyermekpornográfia vagy a drogfogyasztásra 
csábítás, illegálisak. Az illegális tartalmakat a felhasználók jelenthetik a szolgáltató-
nak, akinek azt el kell távolítania. 

 y Károsnak, az egészséges személyiségfejlődést veszélyeztetőnek tekinthetők 
azok a tartalmak (vagy azok vizuális megjelenítése), amelyek alkalmasak lehetnek 
a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésének negatív befolyásolására. 

A kockázatos, problematikus tartalmak ellen a leghatékonyabb védekezés a felhaszná-
lók tudatosságának növelése. Mindkét esetben hasznos lehet a tartalmakat valamelyik 
hotline szolgáltatónál jelenteni. A gyermekek esetében a káros tartalmak ellen a techni-
kai védelem, szülői felügyeleti eszköz, gyermekvédelmi szűrőszoftver használható.

A digitális és a vegyes munkarendű oktatás idején – a fokozottabb online jelenlét miatt 
– is megjelenhetnek ezek a tartalmak, hiszen az internet, szemben a valódi osztályterem-
mel, nem zárt, hanem nyitott tér, ahová könnyen „beszivárog” a külvilág. 

A káros tartalmak felsorolásában és definiálásában a hotline szolgáltatók felsorolását 
követjük. Ezek azok a tartalmak, amelyeket a biztonsagosinternet.hu vagy az NMHH In-
ternethotline oldalakon jelenteni lehet

17 A káros és jogellenes tartalmak eltávolítása online – mit javasol az EP? Forrás: https://www.europarl.europa.
eu/news/hu/headlines/economy/20201022STO89919/ (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.)
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Melyek az egészséges személyiségfejlődést veszélyeztető és illegális tartalmak?

 y Hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom: Olyan tartalom (személyes 
adat, fotó, videó), amelyet egy felhasználó engedélye nélkül tettek közzé az interneten.

 y Online zaklatás: Online zaklatást szenved el az a személy, aki többször is bántó, 
sértő üzeneteket kap az interneten keresztül, rendszeresen, tartósan háborgatják, 
megfélemlítik.

 y Pedofil tartalom: Olyan képek és videók, amelyek gyermekeket ábrázolnak mezte-
lenül vagy félmeztelenül, szexuális helyzetben azért, hogy felkeltsék másban a nemi 
vágyat.

 y Rasszista, uszító tartalom: Olyan mondanivaló, amely valamely vallást, felekeze-
tet, népcsoportot sért, vagy e csoportok tagjai elleni gyűlöletet kelt, erőszak elköve-
tésére sarkall. 

 y Erőszakos tartalom: Az emberi méltóságot sértő, indokolatlanul, öncélúan vagy 
felkavaróan naturalista módon erőszakot ábrázoló, sokkoló tartalmak, például az 
állatkínzást, kivégzést ábrázoló vagy élőben bemutató felvételek.

 y Adathalász honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tarta-
lom: A felhasználóktól személyes adatokat gyűjtő, majd azokkal visszaélő webolda-
lak, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak terjedését lehetővé 
tevő üzenetek.

 y Drogfogyasztásra csábító tartalom: Azok a – weboldalakon, csevegőszolgáltatá-
son vagy e-mailen keresztül történő – felhívások, amelyek kábítószer vagy új pszi-
choaktív anyag fogyasztására csábítanak, ezekkel kereskednek.

 y Terrorcselekményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalom: 
Azok a tartalmak, üzenetek, amelyekben vélhetően terrorcselekményre buzdítanak, 
illetve népszerűsítik vagy elősegítik a terrorizmust.

 y Egyéb, kiskorúakra veszélyes tartalom: Azok az egyéb káros, veszélyes vagy meg-
tévesztő tartalmak tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek alkalmasak lehetnek a 
kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésének negatív befolyásolására.

Hogyan védekezzünk az egészséges személyiségfejlődést veszélyeztető tartalmak ellen?

 y A gyermekek védelmét az online térben leginkább a tudatos médiahasználatra ne-
veléssel segíthetjük. A tudatos internethasználat csökkentheti a zavaró, káros online 
tartalmaknak való kiszolgáltatottságot.

 y A szűrőprogramok ismerete és használata rengeteg veszélytől megóvhatja a gyer-
mekeket. A gyermekvédelmi szűrőszoftverek szélesebb körű használatához fon-
tos tudatosítani, hogy ezek a rendszerek nem a gyerek ellen, hanem az ő érdekében 
vannak – őt védjük velük.

 y A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság összegyűjtötte és táblázatba foglalta a je-
lenleg a piacon elérhető gyermekvédelmi szűrőszoftvereket. Ezek közül a használt 
platformok, nyelvtudás, illetve a gyermek életkora alapján érdemes választani. 

 y A nagyobb technológiai szolgáltatók, illetve a mobilgyártók saját platformjaikhoz, 
valamint érintőképernyős eszközeikhez, játékkonzoljaikhoz is kínálnak ingyenes szü-
lői felügyeleti megoldásokat (Google Családi kapcsolat, Microsoft Családbiztonság, 
Apple Családi megosztás). 

 y A böngészőbeállítások lehetővé teszik a tartalomszűrést. A YouTube böngésző-
jében például beállítható a „Korlátozott mód”, amely szűri a felnőtt tartalmakat.  
A mobileszközre letölthető YouTube Kids alkalmazás szintén biztonságosabbá teszi a 
gyermekek számára a videók közti böngészést.  
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 y Nagyon fontos, hogy a 13 év alatti gyermekeket mindig korlátozott fiókkal, szü-
lői ellenőrzési-betekintési lehetőségekkel regisztráljuk ezekre a felületekre a 
személyes adatok fokozottabb védelme és a gyermekek egészséges fejlődését ve-
szélyeztető tartalomtól való védelem érdekében. Noha a közösségimédia-platfor-
mokon, például a Facebookon, Instagramon, TikTokon, Snapchaten a regisztráció 
korhatára 13 év, a szolgáltató fokozottan figyel a 13–18 éveseknek nyújtott tartal-
makra: számos, potenciálisan veszélyes tartalom, illetve viselkedési lehetőség szá-
mukra nem elérhető. Ezért is fontos minden online felületen a valós életkor megadá-
sa. Ez az ajánló abban segít, hogyan állítsuk be a szabályos életkort.

 y Csak legális forrásból, hivatalos alkalmazásboltból töltsünk le új szoftvereket, alkal-
mazásokat – a nem legális, ingyenes forrásból származó fájlok sokszor vírust tartal-
maznak vagy adathalászatra használják ezeket.

 y Gyermekbarát keresők: Léteznek olyan keresőprogramok, amelyeket gyerekek 
számára fejlesztettek, és kifejezetten gyermekbarát tartalmakat mutatnak, sok 
esetben az első néhány találatot akár moderátorok által válogatva. Ilyen például a 
Google-ra épített Kiddle, a Safe Search Kids vagy a német blinde-kuh keresőmotor. 
Magyar nyelven ilyen keresőprogram nem érhető el. A biztonságos keresési mód a 
Google beállításai között is megtalálható.

Szűrőszoftverekről, gyermekvédelemről további információt itt találhat. 

A szülői felügyeleti lehetőségek okoseszközökön való beállításáról az ipon.hu oldal digi-
tális gyermekvédelemről szóló cikksorozatának 1. és 2. részében olvashatnak. 

15.3.4.  Hol lehet jelenteni az egészséges személyiségfejlődést 
veszélyeztető vagy illegális tartalmakat, illetve segítséget 
kérni? 

A gyermekekre veszélyes, káros tartalmakat a forródrót (hotline) szolgáltatóknál le-
het jelenteni, amelyek egymással és a nemzetközi társszervezetekkel is kapcsolatban 
vannak: 

 y A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján kategóriák szerint lehet bejelen-
tést tenni az online káros tartalmakkal kapcsolatban.

 y A Kék Vonal, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Safer Internet Magyarország 
és az INHOPE működteti ezt a hotline-t, ahol egyetlen bejelentő felület áll rendelke-
zésünkre.

 y Az online zaklatással, rossz érzést keltő tartalmakkal kapcsolatban a Kék Vonal nyújt 
segítséget, segélyvonal (116-111), online chat és e-mail segítségével.

 y A gyerekek a yelon.hu chatszolgáltatását is használhatják.
 y Az adatbiztonsággal kapcsolatos jogsértéseket a NAIH-nál lehet jelenteni.
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15.3.5. Online viselkedés, kapcsolatok és kommunikáció

A magyar tizenévesek mintegy 80%-a tölt napi 3 vagy akár 4 óránál is több időt az inter-
neten.18 90%-uk okostelefonon éri el az internetet19, és leginkább telefonálnak, csetel-
nek, a közösségimédia-alkalmazásokat használják. Szinte folyamatosan kommunikálnak 
egymással szöveges üzenetekben, online közösségekben vagy akár virtuális világokban, 
játék közben.

Ezekben a helyzetekben úgy is viselkedhetnek, ahogy a valóságban sosem. 

 y Az online tér az anonimitás érzetét keltheti, és ez meggondolatlan cselekedetekhez 
vezethet (agresszív kommunikáció, trollkodás, online zaklatás, illetéktelen képmeg-
osztás). 

 y A fizikai jelenlét hiánya miatt a gyermekek arról is elfeledkezhetnek, hogy a beszél-
getőpartner nem az, akinek mondja magát. 

 y A metakommunikáció hiánya nehezíti a megértést, sokszor nem egyértelmű egy 
üzenet szándéka (tréfás vagy bántó-e). 

 y Online környezetben nem látjuk tetteink következményét, ez gátlástalanabbá te-
heti az elkövetőt. Az egyszer nyilvánosságra került tartalmat szinte lehetetlen meg-
állítani, törölni.

Akár tanórai keretben is érdemes megnézni, megbeszélni a Digitális Gyermekvédelmi 
Stratégia online zaklatást feldolgozó kisfilmjét. Az online erőszakot ugyanolyan komo-
lyan kell venni, mint a valós térben történőt. 

A gyerekeket érdemes tájékoztatni arról, hogy ha betöltötték a 14. életévüket, akkor bün-
tetőjogi következménye is lehet a tettüknek (rágalmazás, becsületsértés, zaklatás, ma-
gántitok megsértése, kényszerítés, zsarolás, gyermekpornográfia).

Az online erőszakkal szembeni védekezés pillérei:

 y prevenció: az online kockázatok tudatosítása, a bántalmazás jeleinek felismerése, 
a lehetséges lépések ismerete, biztonságos légkör megteremtése a közösségekben

 y a felnőtt figyelme és segítségnyújtása (a kutatások szerint a gyerekek sokszor 
azért nem beszélnek a zaklatásról, mert úgy érzik, nem kaphatnak segítséget)

 y konfliktuskezelési módszerek elsajátítása

Mit tehetnek a gyerekek az online konfliktusokkal, erőszakkal szemben?

 y Megfelelő biztonsági és adatvédelmi beállítások alkalmazása: A fiók ne legyen 
nyilvános, idegenek ne találhassák meg, és a gyermek gondolja meg alaposan, kit 
jelöl vissza!

 y Gondoljon át kétszer minden megosztást, különösen, ha zaklatott vagy mérges! 
Képzelje el, mit gondolhatnak mások, ha látják a posztot! Ne osszon meg pletykákat, 
kínos képeket!

18 Magyar tinik a neten. Forrás: https://besocial.hu/magyar_tinik_a_neten/be_social_Magyar_Tinik_a_Ne-
ten_2019_02_13_grafikonok.pdf (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).

19 Médiahasználat-, médiafogyasztás-, médiaértés-kutatás 7–16 éves gyermekekkel és szüleikkel. A PSYMA HUN-
GARY Kft. kutatási jelentése a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére. (2017) Forrás: https://nmhh.
hu/dokumentum/197726/NMHH_PSYMA_7_16_eves_2017_final.pdf (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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 y Blokkolás, jelentés: Az online felületeken lehetőség van arra, hogy a zaklató, nem-
kívánatos személyt leállítsuk, blokkoljuk, így nem fogjuk látni az üzeneteit. Minden 
platformon van lehetőség arra, hogy a bántó vagy káros tartalmakat jelentsük. Eze-
ket a szolgáltató, ha megalapozottnak ítéli a panaszt, eltávolítja. Fontos, hogy a gye-
rekek minden, általuk használt platformon megismerjék ezeket a lehetőségeket.

Az online térben folyó (vegyes vagy digitális munkarendű) oktatás során a tapasztala-
tok szerint a gyerekek meglévő online viselkedéskultúrájukat viszik át az online iskolai 
térbe. Nehezítik a „fegyelmet” a fejezet elején tárgyalt jelenségek: az iskolától, tanártól 
való térbeli távolság, az anonimitás érzete, a metakommunikáció és a következmények 
felmérésének hiánya. 

Hogyan lehet biztonságos, erőszakmentes online osztálytermi környezetet létrehozni?

 y Érdemes kidolgozni és elfogadni az online viselkedés, kommunikáció szabályait  
(a kommentelés a csoportban, felhasználónevek és avatárok használata, viselkedési 
szabályok a videókonferencián).

 y A vegyes és a digitális munkarendű oktatás házirendjében szabályozni kell az online 
viselkedést is; ennek kidolgozásába a gyerekeket is be lehet vonni. 

 y Az online térben folyó oktatás során különösen fontos a szülő-gyerek-pedagógus 
együttműködés, a felelősség, feladatok megosztása és a kommunikáció.

 y Bántalmazás nemcsak gyerekek között történhet, hanem a pedagógus is megvaló-
síthatja, és az ő sérelmére is végbemehet. Az erőszak ezekben az esetekben sem 
elfogadható.

 y Elképzelhető, hogy a gyerekek között meglévő korábbi konfliktusok (amelyek eddig 
személyesen vagy a privát online terekben zajlottak) átkerülnek az online osztályte-
rembe, és új esetek is felmerülhetnek. 

 y Különösen nagy figyelmet kell fordítani a szemlélők, a passzív résztvevők felelőssé-
gére, amelyhez az egész közösség attitűdformálására szükség van.

 y A gyerekekkel is meg kell ismertetni azokat a felületeket, ahol lehetőségük van segít-
séget kérni (hotline szolgáltatások, Kék Vonal).

Amennyiben a témáról többet szeretne tudni, látogassa meg a Digitális Gyermekvédelmi 
Stratégia tematikus oldalát! 

15.3.6. A tartalom és az információ hitelessége

Az internet megjelenésével sokkal gyorsabban, sokkal több információ jut el hozzánk, és 
ami még fontosabb, bárki megjelentethet tartalmat. A médiakörnyezetünk úgy vál-
tozott, hogy a hagyományos, meghatározó médiaintézmények egyeduralma megszűnt, 
a közösségi média – nagyon sok felhasználó első számú hírforrása20 – pedig egyre na-
gyobb teret hódít. 

Az online források hitelességének vizsgálata az oktatás során is fontos feladat.

20 Reuters Institute Digital News Riport 2018. Forrás: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/up 
loads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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A hamis, félrevezető tartalmak egy lehetséges felosztása21 a következő:

 1. Propaganda (manipulatív, érzelmekre épít, célja a politikai befolyásolás);
 2.  Kattintásvadász (szenzációhajhász, igazságtartalma nem releváns, célja a kattintás-

ból származó reklámbevétel);
 3.  Szponzorált tartalom (semleges információnak vagy hírnek tűnik, de valójában rek-

lám);
 4. Szatirikus, humoros tartalom;
 5. Hoax (a közösségi médiában gyorsan terjedő, öncélú hamis hír);
 6. Hiba, tévedés;
 7. Partizán tartalom (egyoldalú, ideológiai alapú szöveg);
 8.  Összeesküvés-elmélet (konteó, vélt leleplezés, alternatív magyarázat részben vagy 

egészben megmagyarázhatatlan eseményekről, célja az elbizonytalanítás);
 9.  Áltudományos tartalom (csodagyógymódok, oltásellenesség, a klímaváltozás taga-

dása stb.; célja befolyás és anyagi haszon szerzése);
 10. Álhír (teljes mértékben kitalált, megtévesztő tartalom).

Tanácsok:

 y Felnőttként gyakoroljuk az álhírek felismerését: nézzük meg a forrást, gondoljuk vé-
gig a megosztott információ célját! (Ha erős felindulást, felháborodást vagy nagy 
örömet vált ki, nagyobb a valószínűsége, hogy álhírrel van dolgunk.)

 y Tanítsuk meg gyermekeinket a tény és a vélemény elkülönítésére!
 y Keressük a megbízható információforrásokat, ne döntsünk megalapozatlan hír alap-

ján!
 y Tájékozódjunk minél többféle forrásból!
 y Beszélgessünk sokat a gyerekekkel az online térben szerzett élményekről is!

Amennyiben többet szeretne tudni a témáról, látogassa meg a Digitális Gyermekvédelmi 
Stratégia oldalát! 

Néhány segítő kérdés az információ hitelességének vizsgálatához:

Az információ hitelességének eldöntéséhez arra van szükség, hogy a médiahasználó fel 
tudjon tenni kérdéseket az információval kapcsolatban, és ezeket meg is válaszolja.

Ebben segít a FILTER betűszóval rövidített tényellenőrző kérdéssor:

 y F mint forrás: Ki a szerző, hol jelent meg? Hivatkozik-e forrásokra, szakértőkre, és 
azok megbízhatók-e?

 y I mint időpont: Kiderül-e, mikor jelent meg az információ? Ha igen, aktuális-e még?
 y L mint logika: Észszerű-e, hogy az és úgy történt, amiről a cikk szól? Következetes-e 

a szöveg? Valós-e az összefüggés a benne foglalt megállapítások között?
 y T mint tényellenőrzés: Megbízható források által ellenőrzött, értékelt információ-

kat közöl-e a cikk? Az információ valós tényeket közöl?

21 Infographic: Beyond Fake News – 10 Types of Misleading News. Forrás: https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-
types-misleading-info/ (utolsó letöltés: 2020. 11. 02.).
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 y E mint emóciók: Milyen érzések kerítettek hatalmukba a cikk elolvasásakor? Dühös-
sé tett? Fellelkesített? Vágyakozást keltett? Nem lehet, hogy a cikk csak ezt akarta 
elérni?

 y R mint részrehajlás: Nem maradt-e ki fontos információ? Nem lehet, hogy a szerző 
elfogult, és nem a teljes képet mutatja be, csak egy bizonyos nézőpontot támogat 
más nézőpontokkal szemben?

Az online információ hitelességével, álhírekkel kapcsolatban több magyar nyelvű online 
tananyag is elérhető. A DGYS Digitális Káprázatok tananyagcsomagjában több témakör 
is foglalkozik ezzel. 

Kifejezetten a koronavírussal kapcsolatos álhírekkel foglalkozik az Urbanlegends.hu  
13–15 éves diákoknak szóló online tanfolyama. 

15.3.7 A szerzői jog az interneten

Szerzői jogi védelem alatt áll minden szellemi alkotás, akár egy felhasználó által készített 
videó vagy rövid zeneszám, de egy szöveg is. A szerzői jog a szerzőt illeti meg, azt, aki a 
szellemi terméket megalkotta.

A szabad felhasználás azt jelenti, hogy a művek bizonyos – törvény által szabályozott – 
felhasználási módja esetén nem szükséges a szerző engedélye, és jogdíjat sem kell fizet-
ni. A magáncélú másolás engedélye lehetővé teszi, hogy magáncélra képeket, videókat 
tölthessünk le az internetről. 

Az online tartalmak sokszor a Creative Commons licence alá esnek, így szabadon – a 
szerző megjelölésével vagy akár anélkül – terjeszthetők, újrafelhasználhatók.

Fontos, hogy oktatási-tanulási célra is csak szabadon felhasználható anyagokat vehe-
tünk igénybe. Az interneten számos olyan oldal található, ahonnan jogtiszta zenét, képe-
ket tölthetünk le.22 A Google képkeresőjének beállításaival a felhasználási jogok alapján 
is szűrhetünk.

Részletesebben olvashatunk a témáról ezen a linken. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a koronavírus-járvány idején a digitális munkarend-
ben is használható, kifejezetten pedagógusoknak szóló útmutatót állított össze a témá-
val kapcsolatosan. 

22 Pixabay, Pexels, Freepik, YouTube Audio Library. 
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15.4.  A szülő, nevelő szerepe a tudatos és biztonságos 
internethasználat támogatásában

 1.  A szülőnek tisztában kell lennie az internethasználat előnyeivel, ugyanakkor képes-
nek kell lennie arra, hogy felismerje a kockázatokat és elkerülje az internethasználat 
veszélyeit.

 2.  Figyeljen arra, mivel foglalkozik gyermeke az interneten, ismerje meg az online mó-
don folyó oktatás során és a szórakozás idején használt platformokat, tartalmakat.

 3. Beszélgessen gyermekével az alábbi témákról:
a) a lehetséges online kockázatok;
b) a pozitív online viselkedés, együttműködés a közösséggel;
c) a mérlegelő gondolkodás fejlesztése, különösen az online testképpel és az álhí-

rekkel kapcsolatban;
d) a kortárs nyomás, az online kapcsolattartás előnyei, nehézségei;
e) a technológia függőségre hajlamosító tényezői.

 4.  Legyen biztos benne, hogy gyermeke tudja, hová forduljon, ha szükséges, és jelezze 
bizalmát.

 5.  Egyezzenek meg családi médiahasználati szabályokban, amelyek szükség esetén az 
online tanulást is szabályozzák.

 6.  Törekedjen kiegyensúlyozott „médiaétrendre”, ne vigye túlzásba az online tevékeny-
séget.

 7. Használjon szülői felügyeleti eszközöket, hogy támogassa gyermekét.
 8. Segítse gyermeke online létét az alábbi módokon is:

a) Figyeljen a korhatár-besorolásokra a filmek, játékok és különösen a közösségi 
média esetében.

b) Használjon szülői felügyeleti eszközöket és megbízható böngészőt.
c) Ismerje az egészséges személyiségfejlődést veszélyeztető tartalmak jelentési le-

hetőségeit, a nem kívánt kapcsolatok blokkolásának, jelentésének lehetőségét az 
online felületeken.

d) Bánjon óvatosan a gyermekek online tevékenységét ellenőrző alkalmazásokkal, 
hogy el ne veszítse gyermeke bizalmát. Ne kontrollálja túlságosan az online okta-
tást sem.

 9. Tanítsa meg gyermekét az adatvédelmi beállítások személyre szabására.
 10.  Ne felejtse el, hogy a legtöbb online felület biztonságos, és a kiegyensúlyozott mé-

diahasználat nem rejt veszélyeket.
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15.5. További információk, források, tananyagok

A Biztonságban online a digitális oktatás idején című videó elérhető a Digitális Témahét 
YouTube-csatornáján. 

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia honlapján számos oktatási anyag, szülőknek, pe-
dagógusoknak szóló tájékoztató érhető el.

 y Biztonságban online – GY. I. K.: A családok felkészítésére elkészült egy, a szülők 
által leggyakrabban feltett kérdésekből és az ezekre adott válaszokból álló 
tájékoztatócsomag. A veszélyhelyzet idején elsősorban a képernyőidő növekedé-
se (ezzel összefüggésben a nem megfelelő tartalmakhoz való hozzáférés), az online 
zaklatás (cyberbullying), a személyes adatok és a magánszféra védelme és a dezin-
formáció jelentett kockázatot. 

 y Tájékoztatók szülők, családok számára: A koronavírus okozta veszélyhelyzet kez-
detén váltak elérhetővé a Digitális Médiaműveltség Szülőknek Program keretében 
elkészített, a leggyakoribb online kockázatokat bemutató, letölthető anyagok.

 y A Digitális káprázatok tanórái elsősorban az iskolában tanító pedagógusoknak 
szeretnének kézzelfogható támogatást nyújtani a médiajelenségek és problémák 
tanulmányozásához. A témakörök között szerepel például a több forrásból történő 
tájékozódás, a hír és a vélemény elkülönítése, az internetfüggőségek és az online 
zaklatás is.

 y Kisfilmek: A médiaműveltség (médiaintelligencia) fejlesztésére alkalmas tananya-
gokhoz több, a korosztálynak szóló tematikus kisfilm is készült. A négy kisfilm a 
következő témákat dolgozza fel: Likefüggőség, Dezinformáció, álhír, fake news, On-
line zaklatás, Testképzavar.

 y A tudatos internethasználattal kapcsolatos ismeretszerzést, tájékozódást 
segítő tartalmak: A tudatos internethasználatot segítő annotált linkgyűjtemény 
száz megbízható, hasznos, releváns, magyar és angol nyelvű hivatkozást tartalmaz, 
amelyből az érdeklődő szülők, pedagógusok is tájékozódhatnak. A digitális gyermek-
védelem nemzetközi szakirodalma iránt érdeklődők a legfrissebb kutatási eredmé-
nyek köréből tájékozódhatnak.

A Safer Internet Program a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vezetésével működő 
konzorcium, amely ingyenes internetbiztonsági oktatást kínál iskoláknak. 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság több szolgáltatása is támogatja a tudatos mé-
diahasználatot: 

 y Gyerek a neten: a honlap egy szülőknek szóló, szótárformájú információs oldal, ame-
lyen az Internet Hotline jogsegélyszolgálatának munkatársai adnak tájékoztatást. 

 y A Para-kampány oldal az online kockázatok kezelésével foglalkozik. 
 y Az NMHH három Bűvösvölgy Médiaértési Központot üzemeltet Budapesten, Deb-

recenben és Sopronban. A Bűvösvölgy honlapján számos, pedagógusoknak szóló 
anyag is megtalálható. 
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https://www.youtube.com/watch?v=p9V7Krj3COo&app=desktop
http://digitalisgyermekvedelem.hu/
https://digitalisgyermekvedelem.hu/gyik
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/18
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/18
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/20
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/16
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/16
https://digitalisgyermekvedelem.hu/gyik
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/19
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/19
https://digitalisgyermekvedelem.hu/tajekoztatok
https://digitalisgyermekvedelem.hu/dmsz
https://digitalisgyermekvedelem.hu/toolbox
https://digitalisgyermekvedelem.hu/vendor-sites/index_IA.html
https://digitalisgyermekvedelem.hu/vendor-sites/index_IA.html
https://digitalisgyermekvedelem.hu/vendor-sites/index_IB3.html
https://digitalisgyermekvedelem.hu/vendor-sites/index_IIB.html
https://digitalisgyermekvedelem.hu/vendor-sites/index_IIB1.html
https://digitalisgyermekvedelem.hu/vendor-sites/index_IIB1.html
https://digitalisgyermekvedelem.hu/media-kisfilmek
https://youtu.be/e-HtxNPYkxA
https://youtu.be/ERGEKWLEvVg
https://youtu.be/c_oG_bKCKbQ
https://youtu.be/c_oG_bKCKbQ
https://youtu.be/yAhzYwvbefc
https://digitalisgyermekvedelem.hu/linkgyujtemenyek
https://digitalisgyermekvedelem.hu/kutatasok
https://digitalisgyermekvedelem.hu/kutatasok
http://saferinternet.hu/
http://gyerekaneten.hu/
http://nmhh.hu/para
http://buvosvolgy.hu/





