
TIKTOK

  Az online megosztott tartalmak bárkihez, bárhová 
eljuthatnak az interneten, nem tudjuk követni, irányí-
tani útjukat.

 „Lájkfüggőség” és az azonnali visszacsatolás igénye: 
a reakciók iránti erős vágy kontroll nélküli használatot, 
túl sok megosztást, az értesítések folyamatos követé-
sét okozhatja; ez túlhasználathoz vezethet.

 Gyermekek számára káros tartalmak: veszélyes ki-
hívások, vulgáris dalszövegek, nehezen feldolgozható 
szexuális jellegű vagy agresszív tartalmak

 Magatartási és részvételi kockázatok: a többi közös-
ségi médiafelülethez hasonlóan itt is megjelenhet az 
online zaklatás, a behálózás, kéretlen kapcsolatfelvé-
tel.

 A felhasználók akár kihívó tartalmú videókat is közzé 
tehetnek, amelyek megragadhatják a szexuális raga-
dozók és pedofilok figyelmét is, ráadásul a felhaszná-
lók privát kapcsolatba tudnak lépni egymással

 Adatvédelem: a személyes adatok az alapbeállítás 
szerint nyilvánosak 

 A felhasználók letölthetik a videókat, ha nem enge-
délyezzük ezt a funkciót, a letöltés akkor is lehetséges 
a képernyőfelvétel funkció alkalmazásával.

KOcKÁZATOK

 A biztonsági menüben nyomon követhető a fiókakti-
vitás – ki/mikor/hol használja a fiókot (idegen eszköz-
nél lehetőség van a kijelentkeztetésre, jelszócserére)

 A TikTok fiók alapértelmezetten nyilvánosra van ál-
lítva, viszont az Adatvédelem és biztonság menüben 
átválthatunk privát fiókra, ez 18 év alatt mindenkép-
pen ajánlott.

 Szülői felügyelet: elérhető a Korlátozott mód (Restri-
cted Mode), amely igyekszik kiszűrni a kiskorúak szá-
mára káros tartalmakat; a képernyőidő is korlátozha-
tó.

  Letiltható a gyermekek számára kéretlen üzenetek 
küldése is.

 Biztonság: https://www.tiktok.com/safety 
 Szülőknek:  

https://www.tiktok.com/safety/resources/for-parents 

BIZTONSÁG

RÖvID ZeNÉS, TÁNcOS, TRÉFÁS vIDeÓK MeGOSZTÁSÁRA ALKALMAS PLATFORM

 A TikTok egy IOS és Android rendszereken elérhető al-
kalmazás, amelyre a felhasználók rövid, zenés, táncos, 
tátogós vagy tréfás videókat tölthetnek fel, és megnéz-
hetik mások tartalmait.

 A kínai ByteDance cég kezében van, korábbi neve Mu-
sical.ly

 Magyarországon nagyon sok gyerek erre a közösségi-
média-platformra regisztrál először, akár már 9-10 éves 
korában.

 A népszerű felhasználókat, TikTok-sztárokat több mil-
lióan követik, de a többséget csak a saját barátaik; a leg-
több felhasználó maga is tölt fel tartalmat.

 A TikTok divattrendekre és kihívásokra fókuszál; 
ugyanarra a témára sokan készítenek videókat.

 A For You szekcióban az alkalmazás algoritmusa válo-
gat személyre szabott, érdekes tartalmakat olyanoktól, 
akiket nem követünk. Néhány jól sikerült videó így akár 
több milliós nézettséget elérhet.

JeLLeMZŐK

 Színes tartalomválaszték, mert szinte minden fel-
használó egyben tartalomgyártó is

 Kevés hirdetés
 A videószerkesztés a digitális kompetenciák mellett a 

kreativitást is fejlesztheti

LeHeTŐSÉGeK

 13 éves kor fölött

HÁNy ÉveS KORTÓL?

digitalisgyermekvedelem.hu 
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