
SNAPcHAT

 Az alkalmazás legfőbb veszélye, hogy nem lekövet-
hető, nem visszakereshető a megosztott tartalom, sok 
fiatal ezért olyan tartalmakat is megoszt rajta, amelye-
ket egyébként nem tenne. 

 Az eltűnő üzenetekről ugyanakkor fontos tudni, hogy 
az interneten nyoma marad; ezeket is rögzíteni lehet 
akár képernyőmentés segítségével, majd a képeket 
más platformokon meg is lehet osztani.

 Az eltűnő üzenetek teret adhatnak az online zakla-
tásnak (hiszen a zaklató nem vonható felelősségre) és 
a szextingnek, vagyis az intim képek küldésének, az 
ilyen kéréseknek. Fontos tudni, hogy a szexting 18 év 
alattiak esetében mindig büntetendő.

 Az aktuális tartózkodási helyünk egyszerűen lekö-
vethető (SnapMap funkció), ezt az ismerőseink is lát-
hatják.

 A Snapchat rendkívül addiktív platform, így hajla-
mosíthat a túlhasználatra (ld. Streak, SnapMap, Story 
Mode).  A streak, a folyamatos kapcsolat fenntartásá-
nak igénye pedig rengeteg időt elvehet. 

KOcKÁZATOK

 A küldő fél azonnal értesítést kap az alkalmazástól, 
ha a másik felhasználó képernyőfotót készített a kül-
dött tartalomról (ez azonban kijátszható). 

 A magánszféra védelme: a felhasználók beállíthat-
ják, ki léphet velük kapcsolatba, láthatja őket a térké-
pen vagy megnézheti a Story-jukat. Lehetőség van a 
szélesebb nyilvánosság elérésére a “See Me in Quick 
Add” beállítással – ez 18 év alattiak számára nem 
ajánlott.

 A nemkívánatos tartalmakat elrejteni és jelenteni is 
lehet.

 Adatvédelmi beállítások:  
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center

 Szülőknek szóló információk:  
https://www.snap.com/en-GB/safety/safety-education 

BIZTONSÁG

INGyeNeS KÉP-, vIDeÓ- ÉS ÜZeNeTKÜLDŐ ALKALMAZÁS

 A Snapchat egy olyan ingyenes kép-, videó- és üze-
netküldő alkalmazás, ahol a privát (azaz kétszemélyes) 
beszélgetések során küldött tartalmak megnyitás után 
eltűnnek.

 Népszerűségét indokolja a számos arc- és helyfilter, 
különböző színes, egyedi, vibráló effekt és matrica, va-
lamint a kreatív képszerkesztési lehetőségek sokasága 

 Az alkalmazás legkedveltebb funkciója a Streak (ezt a 
tűz emotikon jelzi): ha két barát üzenetet küld egymás-
nak 24 órán belül, akkor „táplálják” ezt a tüzet. A tűz mel-
letti szám azt jelzi, hány napja küld folyamatosan a két 
barát egymásnak üzenetet, általában ez a szoros baráti 
kötelékre utal.

 A csetelésen kívül a Snapchat online tartalmak, hírek is 
megjelennek a „Discover” funkció alatt, és a platformnak 
„barátkereső” térképes funkciója is van.

JeLLeMZŐK

 A Snapchat átlátható, felhasználóbarát felülettel ren-
delkezik, népszerűsége az egyszerű kezelhetőségében 
rejlik: pár kattintással szinte végtelennek tűnő fotó- és 
videófilter  lehetőség/eszköz áll a rendelkezésünkre, 
valamint a Bitmoji (saját képünkre formálható virtuális, 
rajzfilmfigura szerű karakter) megjelenése is színesítette 
a lehetőségeket. 

 A felhasználók jellemzően a közeli baráti körükkel 
használják leginkább ezt a platformot, ennek következ-
tében a Snapchat jóval intimebb és zártabb, mint a többi 
közösségimédia-felület.

LeHeTŐSÉGeK

 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

digitalisgyermekvedelem.hu 
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Béres krisztina, Bodnár Fan-
ni, Madzin emília, Nagy lili lilla vettek részt.


