
DIScORD

 Magyarországon 16 éves kortól 
 Egyes országokban már 13 éves kortól, lásd  

https://discord.com/terms.

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Discord egy VoIP (Voice-over-Internet Protocol) al-
kalmazás amit elsősorban játékosok számára fejlesz-
tettek (azért, hogy játék közben tudjanak egymással 
beszélgetni), de például a digitális munkarend során is 
használják kommunikációs felületként.

 Szöveges és hangalapú illetve videós kommunikáci-
óra is alkalmas, valamint képeket, emojikat is lehet a 
platformon küldeni.

 Az alkalmazásban úgynevezett szervereket lehet 
létrehozni, amely tulajdonképpen egy nagy csetszoba, 
ahol több csatornát tudunk létrehozni, a témaköröknek, 
csoportoknak megfelelően. A szervereknek tulajdono-
sa és moderátorai is vannak. 

 A kommunikációhoz létrehozhatunk saját szervert, 
vagy csatlakozhatunk egy másokhoz is.
Felhasználónévvel történő belépés után csatlakozha-
tunk szerverekhez vagy magunk és létrehozhatunk 
szervert, továbbá lehetőség van közvetlen üzenetkül-
désre is. 

 A Discord ingyenes, de van „premium subscription”, 
(ilyenkor lehet animált profilképünk, nagyobb méretű 
fájlokat tölthetünk fel és használhatjuk bármely szerver 
egyedi emojijait bármely szerveren). 

 Reklámmentes.

JeLLeMZŐK

 A témához kapcsolódóan gyakran jelenik meg durva, 
erőszakos tartalom és nyelvezet.

 Nem megfelelő viselkedés, online bántalmazás: ha 
nem ellenőrizhető, visszakövethető, ki áll a megjegy-
zések mögött, sokan olyan gondolatokat, kifejezé-
seket, tevékenységeket is megengednek maguknak, 
amelyeket névvel nem vállalnának. 

 Online fenyegetések, zsarolás, gyermekpornográfia, 
felbujtás

 Álidentitás, hamis személyiség felvétele a megté-
vesztés, becsapás érdekében

 Spam, hirdetés, átirányítás másik oldalra, a szemé-
lyes kapcsolatfelvétel lehetőségével

KOcKÁZATOK

 Egyszerű beüzemelhetőség, használat.
 Ingyenes, platformfüggetlen (Windows/Android/

IOS/Linux/MacOS) és böngészőben is megnyitható.
 Rendkívül népszerű, szinte minden érdeklődési kör-

höz találhatunk Discord-csatornát.
 Jól átlátható, könnyű kommunikáció.
 A moderátori rendszer segíti a tartalomszűrést.

LeHeTŐSÉGeK

 A Discord tájékoztató felületeinek egy része magya-
rul: https://discord.com/safety

 A Szolgáltatási feltételek:  
https://discord.com/terms címen érhető el.

 Adatvédelmi szabályzat:  
https://discord.com/privacy oldalon.

 A Discordon számos, a biztonságot segítő beállítás 
érhető el: van lehetőség tartalomszűrés beállításá-
ra, a közvetlen üzenetek (Direct Messages) engedé-
lyezésére, részleges vagy teljes tiltására, a kapcso-
latfelvételi kérelmek előzetes moderálására (pl.: ki 
küldhet kapcsolatfelvételi kérelmet?), lehetőség van 
más felhasználó blokkolására, jelentésére, a szülő 
bármikor törlheti, vagy töröltetheti gyermeke fiókját a  
support@discord.com címre írva.

BIZTONSÁG

vOIP ALKALMAZÁS

digitalisgyermekvedelem.hu 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓK A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMOKRÓL  //  lehetőségek és kockázatok

az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Bódis abigél, grandpierre 
Méda, szmulai alexandra, Vörös ádám vettek részt.


