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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

2020 nyarán a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) online eseményén vettem részt. Szilvia, svéd királynő részvételével zajló 
rendezvényen mutatták be a gyerekjogi megközelítésen alapuló Online Gyermekvédelmi Útmutatókat. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy pár héttel később már én 

magam is aktív részese leszek ennek az új izgalmas ajánláscsomagnak.

Néhány levélváltást követően az a megtisztelő feladat talált meg, hogy elkészíthettem az Útmutatók magyar nyelvű változatát. A magyar nyelvű fordítás dr. Baracsi Katalin 
az internetjogász, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Digitális Jólét Program – Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája szakmai 

együttműködése révén valósult meg. 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) részéről hálás köszönettel tartozom Jaroslaw Ponder Úrnak, az ITU európai régió 
vezetőjének és Sarah Delporte asszonynak a bátorító támogatásért. Karl Hopwood, digitális szakértőnek, aki bátorított, hogy kapcsolódjak be ebbe az izgalmas munkába.

Külön köszönetemet fejezem ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársainak Farkas Annamária és Nagy Tünde asszonyoknak, Magyarország Digitális 
Gyermekvédelmi Stratégiája divízióvezetőjének dr. Gaskóné Nagy Erika asszonynak, Timár Borbála pedagógiai szakértő asszonynak.

A formai és tartalmi elkészítésében páratlan támogatást kaptam Sinkovicz Anitától, aki a fordítási munkálatokban közreműködött. Az Útmutatók nyelvhelyességi 
ellenőrzését és könnyed olvashatóságát Krúdy Norbert teremtette meg. Az, hogy pedig a tartalom szép formával is társul, minden pont, vessző, szövegdoboz, ábra a 

helyén, azért Simon Gabriellának tartozom nagy-nagy köszönettel.

Hét útmutató fordítása készült el, amely hiánypótló módon a 9-12 év közötti gyerekeknek szóló munkafüzeteket, tanári foglalkoztató füzeteket, szülői-tanári-politikai 
döntéshozók-iparági szereplők kézikönyveit foglalja magába. Az elkészült magyar nyelvű útmutatók ingyenesen elérhetőek dr. Baracsi Katalin, az internetjogász és az 

együttműködő partnerek online felületein.

Bízom benne, hogy sokak számára lesz új kedvenc Sango, az Útmutatók kabalafigurája. 

Biztonságos, pozitív és értékes online élményeket kívánok az új Online Gyermekvédelmi Útmutatókkal!

Dr. Baracsi Katalin LL. M családjogi szakjogász, internetjogász, közösségi média tréner



ÁTTEKINTÉS
Köszönjük, hogy a mi internetbiztonságra nevelő feladatainkat választotta!

Az alábbi kézikönyv nemcsak a feladatleírásokat tartalmazza, hanem forrásokat, beszédtémákat 

is ad. A könyvben szereplő feladatok elsősorban a 9-12 éves korcsoportnak szólnak. Célunk, 

hogy elindítsunk egy párbeszédet a diákok és tanárok között az internetbiztonság problémáiról 

és azok lehetséges megoldásairól.

A feladatok a gyerekek igényeihez mérten szabadon alakíthatóak.

A visszajelzéseket nagyon szívesen fogadjuk. Amennyiben szeretné megosztani velünk a 

véleményét a feladatokról, kérjük, töltse ki a Tanári visszajelzés című visszajelző lapot a könyv 

végén.

Reméljük, élvezni fogja a feladatokat!

3/33



Tartalomjegyzék
ÁTTEKINTÉS ...................................................................2

FELADATOK ÖSSZEGZÉSE .........................................4

ISMERD MEG A JOGAIDAT - FELADATLEÍRÁS ........5
• Bevezetés....................................................................................5
• 1. feladat: Jog vagy kívánság ...................................................5
• 2. feladat: Top 3 .........................................................................6

ISMERD MEG A JOGAIDAT - MEGOLDÁSOK ..........7
• 1. feladat: Jog vagy kívánság ...................................................7
• 2. feladat: Top 3 .........................................................................8

A MINDENT LÁTÓ SZEM – FELADATLEÍRÁS .............9
• Bevezetés....................................................................................9
• 3. feladat: Megosztás ................................................................9
• 4. feladat: Tanácsok .................................................................10

A MINDENT LÁTÓ SZEM - MEGOLDÁSOK .............11
• 3. feladat: Megosztás ..............................................................11
• 4. feladat: Tanácsok .................................................................11

IGAZ VAGY HAMIS? - FELADATLEÍRÁS ....................12
• Bevezetés..................................................................................12
• 5. feladat: Bizalom ...................................................................12

IGAZ VAGY HAMIS? - MEGOLDÁSOK .....................13
• 5. feladat: Bizalom ...................................................................13

LÉGY KEDVES – FELADATLEÍRÁS .............................14
• Bevezetés..................................................................................14
• 6. feladat: Üzenetek ................................................................14
• 7. feladat: Letiltva .....................................................................15

LÉGY KEDVES - MEGOLDÁSOK ...............................16
• 6. feladat: Üzenetek ................................................................16
• 7. feladat: Letiltva .....................................................................16

SEGÍTSÉG! – FELADATLEÍRÁS ...................................17
• Bevezetés..................................................................................17
• 8. feladat: Válasz ......................................................................17
• 9. feladat: Támogatás ..............................................................18

SEGÍTSÉG! - MEGOLDÁSOK .....................................19
• 8. feladat: Válasz ......................................................................19
• 9. feladat: Támogatás ..............................................................20

VESZÉLY? - FELADATLEÍRÁS .....................................21
• Bevezetés..................................................................................21
• 10. feladat: Figyelmeztetés ....................................................21
• 11. feladat: Védelem ...............................................................22

VESZÉLY? - MEGOLDÁSOK .......................................23
• 10. feladat: Figyelmeztetés ....................................................23
• 11. feladat: Védelem ...............................................................23

 VÍRUSÍRTÓK - FELADATLEÍRÁS ................................25
• Bevezetés..................................................................................25
• 12. feladat: Pajzsok ..................................................................25

VÍRUSÍRTÓK  - MEGOLDÁSOK ..................................26
• 12. feladat: Pajzsok ..................................................................26

 TANÁRI VISSZAJELZÉS ..............................................27
• Feladat neve .............................................................................27
• Vélemény ..................................................................................27

4/33



FELADATOK ÖSSZEGZÉSE
MODUL FELADATOK TÉMA ESZKÖZÖK IDŐ
Ismerd meg a 
jogaid

Jog vagy kívánság

Top3

• A gyerekek jogai és a 
digitális technológia

• Feladatlap

• ENSZ: A gyermekek jogairól szóló 
egyezmény

• Toll és ceruza

1 óra

A mindent látó 
szem

Megosztás

Tanácsok

• Online biztonság

• Személyes adat 
megosztása

• Feladatlap

• Toll és ceruza

1 óra 15 perc

Igaz vagy hamis Bizalom • Megbízható online 
források felismerése 

• Feladatlap

• Honlap képernyőképek (munkafüzetben)

• Toll és ceruza

40 perc

Légy kedves Üzenetek

Letiltva

• A helyes online 
viselkedés

• A nem megfelelő 
viselkedés letiltása, 
blokkolása

• Feladatlap

• Toll és ceruza

1 óra 15 perc

Segítség Válasz

Támogatás

• Internetes 
bántalmazásra adott 
válaszok

• Segítség az online 
kockázatokkal 
szemben

• Feladatlap

• Toll és ceruza

1 óra 15 perc

Veszély Figyelmeztetés

Védelem

•  Az online veszélyek és 
kockázatok

• Feladatlap

• Toll, ceruza, olló, ragasztó

1 óra 30 perc

Vírusirtó Pajzs • Megvédeni a 
számítógépet/mobil 
eszközöket a vírusoktól

• Feladatlap

• Toll és ceruza

30 perc
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 ISMERD MEG A JOGAIDAT - FELADATLEÍRÁS
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 1 ÓRA

CÉLOK: a feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• különbséget tenni jogok és kívánságok között

• értelmezni a jogaikat a digitális világban

• felismerni olyan jogokat, amelyekre hatással van a digitális technológia

Bevezetés
IDŐ: 5 PERC
Mutassa be A gyermekek jogairól szóló egyezményt a csoportnak. Beszéljen az egyezmény megszületésének előzményeiről, arról, hogy a jogok miért 
fontosak és, hogy a digitális technológia milyen módon befolyásolja a gyerekek jogait.

1. FELADAT: JOG VAGY KÍVÁNSÁG
IDŐ: 20 PERC

FELADATTÍPUS: EGYÉNI

FELADATLAP: JOGOK VAGY KÍNÁNSÁGOK

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (15 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Nézzék meg a képeket és olvassák el a hozzájuk tartozó 
kifejezéseket!

• Írják le az adott kép alá, hogy szerintük az jogot vagy kívánságot 
fejez kit

Vitakérdések (5 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapokat, beszéljék meg közösen a válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Mi a különbség jog és kívánság között?

• A digitális technológia használata jog vagy kívánság?

• Fel tudsz sorolni két online jogot?
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2. FELADAT: TOP 3
IDŐ: 35 PERC

FELADATTÍPUS: EGYÉNI

FELADATLAP: TOP 3

ESZKÖZÖK: GYERMEKJOGOK TÁBLÁZATA, TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (25 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Olvassák el A gyermekek jogairól szóló egyezményben 
megfogalmazott jogokat!

• Sorolják fel, véleményük szerint melyik a digitális világ három 
legfontosabb joga!

Vitakérdések (10 perc) 

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

You may wish to ask them the following questions:

• Mely jogok a legfontosabbak a mai digitális világban?

• Mely jogokra volt a legnagyobb hatása a digitális technológiának?

• A digitális technológiai jó vagy rossz hatással van a jogainkra?
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ISMERD A JOGAIDAT - MEGOLDÁSOK
1.FELADAT: JOG VAGY KÍVÁNSÁG

Jogok:

• A megkülönböztetés tilalma – 2. cikk: Minden gyermeket megilletnek az Egyesült Nemzetek Szervezete: A gyermekek jogairól szóló egyezményben 
megfogalmazott jogok, függetlenül a faji, nemi, nyelvi, vallási, etnikai hovatartozástól vagy fogyatékosságtól.

• Oktatás – 28. és 29. cikk: Minden gyermeknek joga van az oktatáshoz, amelynek célja a gyermek személyiségének, mentális és fizikai képességeinek 
fejlesztése, valamint a tehetséggondozás.

• Szabadidő – 31. cikk: Minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a játékhoz, valamint a kulturális és művészeti tevékenységekben való részvételhez.

• Megfelelő életszínvonal – 27. cikk: Minden gyermeknek joga van egy olyan életszínvonalhoz, amely biztosítja a lehetőséget a kellő fejlődéshez.

• Szabadság a saját kultúra, nyelv és hit gyakorlásához – 30. cikk: Egy kisebbségi csoportból származó gyermeknek joga van a saját kultúrája, hite és nyelve 
szerinti élethez.

• Laptopot használni információkeresés céljából** - 13. cikk: Minden gyermeknek joga van információt keresni és kifejezni a gondolatait.

• Tiszta levegő – 24. cikk: Minden gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségügyi ellátáshoz, az egészséges, tápanyagban gazdag ételekhez, tiszta 
vízhez és környezethez.

• Tápláló étel - 24. cikk: Minden gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségügyi ellátáshoz, az egészséges, tápanyagban gazdag ételekhez, tiszta 
vízhez és környezethez.

• Erőszaktól való védelem joga – 19. cikk: Az államnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy megvédje a gyermekeket az erőszaktól, 
bántalmazástól, elhanyagolástól, rossz bánásmódtól és kihasználástól.

• Pihenés céljából TV-t nézni** - 31. cikk: Minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a játékhoz, valamint a kulturális és művészeti tevékenységekben való 
részvételhez.

• Egészségügyi ellátás, amikor szükség van rá – 24. és 25. cikk: Minden gyermeknek joga van a lehető legjobb egészségügyi ellátáshoz, és azoknak a 
gyermekek, akik nem otthon élnek, joguk van ahhoz, hogy helyzetüket rendszeresen ellenőrizzék, így biztosítva, hogy a legjobb helyen legyenek..

• A lehetőség, hogy kifejezd a véleményed és meghallgassanak – 12. cikk: Minden gyermeknek joga van kifejezni a nézeteit olyan ügyekről, amelyek 
hatással vannak rá, és, hogy ezeket a nézeteket a másik fél komolyan vegye.
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Kívánságok:

• Saját gyerekszoba – Habár minden gyermeknek joga van egy egy megfelelő minőségű életszínvonalhoz, az ENSZ egyezménye azonban nem 
foglal magába saját hálószobához való jogot. Sok gyerek osztozik a szobáján a testvéreivel, szüleivel vagy más családtagjaival. Amíg az a hálószoba 
biztonságos és lehetőséget biztosít a gyermeknek a fejlődéshez, elfogadhatónak minősül.

• Gyorsétel – Habár sok gyermek szereti a gyorsételt, azonban az nem számít egészséges tápláléknak, ezért nem is vonatkoznak rá az Egészséghez való 
jog feltételei (24. cikk)

• Pénz öncélú elköltése – A gyermeknek és a családjának elég pénz kell, hogy rendelkezésükre álljon ahhoz, hogy alapvető szükségleteiket biztosítani 
tudják. Viszont az nem jog, hogy bármire elkölthesse a gyermek a pénzt, csak kívánság.

• Nyaralás – Habár a gyermekeknek joga van a szabadidőhöz és a pihenéshez (31. cikk), a nyaralás nem számít alapvető szükségletnek, ezért ez nem is egy 
jog.

• A legújabb divat – A gyermekeknek joga van a megfelelő ruházathoz (27. cikk, A gyermek joga a megfelelő életszínvonalhoz). Ennek ellenére, a márkás 
ruhák nem számítanak alapszükségletnek, ezért ez is egy kívánság, nem pedig jog.

Jog vagy Kívánság:

• Telefonon üzenetet küldeni** - A tevékenység besorolása az üzenetküldés céljától függ. Ha joggyakorlás céljából küld üzenetet a gyermek (pl. 
információkérés, véleménykifejezés), akkor jognak minősül. Azonban, ha más célból ír üzenetet (pl. zaklatás), akkor nem számít annak.

**Habár a digitális eszköz birtoklása vagy használata nem számít jognak, a gyerekek és a fiatalok egyre nagyobb arányban használják ezeket az eszközöket a 
jogaik gyakorlásához. Például, használhatják tanuláshoz, információkereséshez, pihenéshez és játékhoz vagy véleménykifejezéshez. A digitális technológia 
ezért felfogható olyan eszközként, amelyen keresztül a gyerekek gyakorolhatják a jogaikat.

2.FELADAT: TOP 3
Ennek a feladatnak nincsenek helyes megoldásai. A gyerekeknek végig kell gondolniuk, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek online (pl. 
véleménykifejezés, tanulás), és, hogy mitől kell őket megvédeni online (pl. személyes adatok biztonsága, bántalmazás, diszkrimináció stb.).
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MINDENT LÁTÓ SZEM – FELADATLEÍRÁS
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 1 ÓRA 15 PERC

CÉLOK: A feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• tudatosan kezelni az online biztonsági problémákat

• eldönteni, hogy milyen személyes adatot biztonságos megosztani és kivel

• megérteni a személyes információk megosztásának lehetséges következményeit

Bevezetés
IDŐ: 5 PERC
Röviden vitassák meg, hogy mit jelent az online biztonság a csoportnak és soroljanak fel néhány problémát ezzel kapcsolatban.

3. feladat: Megosztás
IDŐ: 30 PERC

FELADATTÍPUS: EGYÉNI

WORKSHEET: SHARING

MATERIALS: PENS/PENCILS

Feladatkitöltés (20 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Karikázzák be, szerintük ki láthatja az alábbi megosztásokat – 
közösségimédia-posztok, személyes adatok, tartózkodási hely, 
keresési előzmények!

• Ha bármi hiányzik a felsorolásból, írják be az üres helyre!

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Ki láthatja, hogy mit írsz és posztolsz online? Csak a barátaid vagy 
idegenek is?

• Használtad már valaha az adatvédelmi beállításokat, hogy 
szabályozd kik láthassák az adataidat online?

• Amikor feliratkozol egy weboldalra, tudod, hogy ki fér hozzá a 
megadott adataidhoz?
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4. feladat: Tanácsok
IDŐ: 40 PERC

FELADATTÍPUS: KIS CSOPORTOS

FELADATLAP: TANÁCSOK

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (30 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• A szövegdobozokban jelöljék, hogy egyetértenek-e az állításokkal 
és indokolják is meg a válaszukat!

• Színezzenek be az 1-től 4-ig tartó skálán annyi csillagot, amennyire 
egyetértenek az állítással! Az 1 a “Nem igazán értek egyet”, a 4 
pedig a “Nagyon egyetértek”.

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Biztonságos-e megosztani személyes adatokat online (pl. teljes név, 
lakcím, telefonszám, képek)?

• Kivel beszélnétek meg, hogy biztonságos-e megosztani valamit?
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A MINDENT LÁTÓ SZEM – MEGOLDÁSOK
3.FELADAT: MEGOSZTÁS
A feladat célja, hogy a gyerekek elgondolkodjanak azon, mely adattípus tekinthető érzékenynek, és az azokhoz kapcsolódó információk miket árulnak el 
róluk. Emlékeztesse őket, hogy ha egyszer bármilyen információt megosztanak online, azt nagyon nehéz megváltoztatni vagy eltávolítani.

Minden olyanszeméllyel kapcsolatban, akivel megoszthatják az adataikat, beszéljék át, hogyan használhatják fel a megosztott információkat és mihez 
kezdhetnek ezekkel az adatokkal. Különösen fontos minden elemnél végiggondolni, hogy az idegenek, a techcégek, üzleti vállalkozások, valamint a 
kormányzat is hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, ha nem körültekintően osztjuk meg. 

4.FELADAT: TANÁCSOK
„Minden adatvédelmi és biztonsági beállításom be van kapcsolva, ezért nem igazán aggódom az adataim miatt.”
Az egyik legfontosabb digitális műveltségi készség, hogy testre tudjuk szabni az adatvédelmi és biztonsági beállításokat. Azonban ezek a beállítások 
nem minden esetben nyújtanak teljes körű védelmet, ezért nem szabad a gyerekeknek csak erre támaszkodniuk. Ösztönözze a gyerekeket arra, hogy 
végiggondolják, milyen egyéb módokon tudnak idegenek hozzáférni az adataikhoz (pl. cégeken vagy olyan honlapokon keresztül, amelyekre feliratkoztak), 
valamint, hogy ezek az információk miként használhatók fel (pl. személyre szabott reklámokhoz).

„Nagyon félek a hackerektől, akik hozzá tudnak férni az adataimhoz és fel tudják használni azokat.”
Néha a hackerek feltörnek adattároló rendszereket, és nyilvánosságra hozhatják az ott tárolt személyes adatokat. Habár annak, hogy ez velünk történik, 
viszonylag kicsi az esélye, ettől függetlenül fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a honlapokkal, cégekkel megosztott adatok nincsenek mindig 
biztonságban.

„Nem érdekel, hogy megosztom a teljes nevemet és a lakcímemet a honlapokkal, ahova feliratkozom. Úgysem tudnak vele mit csinálni.”
A teljes név és a lakcím érzékeny személyes adatnak minősülnek. Nem tudhatjuk minden esetben, hogy a honlapok milyen módon fogják ezeket 
felhasználni, vagy épp kivel osztják meg ezeket. Ezért is fontos, hogy minden alkalommal elolvassuk a felhasználási feltételeket és megismerjük a honlap 
adatkezelési elveit. Emellett mindig megvan az esély arra, hogy a honlap biztonsági rendszere feltörhető, és ezáltal hozzáférhetővé válnak a személyes 
adataink.
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IGAZ VAGY HAMIS? - FELADATLEÍRÁS
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 40 PERC
CÉLOK: a feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• megérteni, hogy nem minden online forrás megbízható

• ellenőrizni, hogy az adott információ hiteles-e

BEVEZETÉS
IDŐ. 5 PERC
Nem minden információ valós, amit online olvasol. Ebben a feladatban arról fogunk beszélgetni, hogyan ismerhetjük fel a megbízható információkat 
különböző honlapokon, és hogy milyen ismertetőjelek vannak, amelyek árulkodhatnak a forrás hitelességéről.

5. Feladat: Bizalom
IDŐ: 35 PERC

FELADATTÍPUS: KIS CSOPORTOS

FELADATLAP: BIZALOM

ESZKÖZÖK: KÉPERNYŐKÉPEK, TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (25 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Nézzék meg a négy honlapról készített képernyőképet, 
majd beszéljék meg csoportokban, hogy az azokon található 
információk megbízhatóak-e!

• A táblázatba írják be, hogy milyen típusú honlapról van szó (pl. 
egyetemi honlap, híroldal vagy szórakoztató oldal)!

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Miért gondoltad, hogy az adott weboldal és információ 
megbízható? Milyen jelek utaltak erre?

• Miért gondoltad, hogy az adott információ nem megbízható? 
Milyen erre utaló jelek voltak?

• Hogyan tudod ellenőrizni, hogy az interneten talált információ 
megbízható-e?
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IGAZ VAGY HAMIS? - MEGOLDÁSOK
5. FELADAT: BIZALOM
A feladat lényege, hogy ösztönözze a gyerekeket a kritikus gondolkodásra az internetes portálokkal kapcsolatban, és hogy megértsék, hogy nem minden 
tartalom az, aminek látszik, még ha esetleg egy hivatalos logó is található az oldalon.

UNICEF: egy világszervezet hivatalos honlapja (UNICEF).
Ez a honlap megbízható, hiszen van hivatalos logó és a szervezet is ismerős lehet a gyerekeknek. A fejlécnél található menüpontok, mint például az „Így 
segíthetsz”, „Így segítünk”, „Ezt tesszük itthon” stb. is egy megbízható jótékonysági szervezet ismérvei.

Wikipédia: online enciklopédia. A Wikipédia nyílt forrású és az internet használók is tudják szerkeszteni az oldalt.
Sok ember támaszkodik a Wikipédián található információkra. Azonban ez egy nyílt forrású honlap és bárki tudja szerkeszteni, ezért érdemes kritikusan 
kezelni az innen származó információkat.

Hircsarda.hu : szatirikus híroldal.
Ennek az oldalnak a szórakoztatás a célja, nem a megbízható hírközlés. Például az „Az átázott leveleket gyűjtő férfi végre vett egy medencét is” című cikk 
humoros hangvételű és igazolja, hogy ez nem egy komolyan vehető portál.

Pirulakaluz.hu : Egészségügyi információs honlap.
Elsőre megbízhatónak tűnhet az oldal, hiszen ez az egyik legismertebb egészségügyi internetes oldal. Azonban az innen származó bejegyzések nem mindig 
valósak és nem ajánlott, hogy az olvasó az itt található információk alapján diagnosztizálja magát.
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 LÉGY KEDVES – FELADATLEÍRÁS
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 1 ÓRA 15 PERC

CÉLOK: a feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• megfelelően viselkedni online

• megérteni, hogy mikor helyénvaló letiltani embereket

Bevezetés
IDŐ: 5 PERC
Kérje meg a csoportot, hogy soroljanak fel néhány példát az emberekkel való helyes bánásmódra. Rosszul bánnak-e néha egymással az emberek online? 
Mit lehet akkor csinálni, ha valakit zaklatnak?

6. Feladat: Üzenetek
IDŐ: 30 PERC

FELADATTÍPUS: EGYÉNI

FELADATLAP: ÜZENETEK

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (25 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Az üres helyre írjanak egy üzenetet egy barátjuknak arról, 
hogy szerintük hogyan kéne online viselkedniük egymással az 
embereknek!

• Gondolkozzanak el arról, miket szabad és miket nem szabad 
csinálni online!

Vitakérdések (5 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Hogyan kéne a fiataloknak egymással viselkedni az interneten?

• Ugyanúgy kell az emberekkel online is bánni, mint offline? Vannak 
különbségek?

• Az anonimitás és az ismeretlenekkel való beszélgetés másféle 
viselkedésformát követel?
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7. Feladat: Letiltva
IDŐ: 40 PERC

FELADATTÍPUS: EGYÉNI

FELADATLAP: LETILTVA

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (30 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

Write their names at the top of their worksheets

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Olvassák el az online tevékenységekről szóló leírásokat!

• Ha letiltanák valamelyik embert, az alatta lévő lakatot színezzék ki!

• Ha nem tiltanák le, akkor hagyják üresen azt!

• A lakatok alatt indokolják meg a döntésüket

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Tiltottál már le valakit korábban? Ha igen, miért tettél így?

• Ha nem tudnád, hogy blokkolj-e valakit, kitől kérnél tanácsot?

• Mikor jó ötlet blokkolni valakit? Milyen helyzetek jutnak eszedbe, 
amiért blokkolnál valakit?

16/33



LÉGY KEDVES – MEGOLDÁSOK
6. FELADAT: ÜZENETEK
Ennek a feladatnak nincsenek helyes megoldásai. Bátorítsa a gyerekeket arra, hogy végiggondolják a helyes online viselkedésformákat, és hogy vajon 
ugyanazok a szabályok érvényesek-e az online térben is, mint offline. Vitassák meg, hogy milyen megnyilvánulások fogadhatók el, és hogy mit szeretnének, 
velük hogyan bánjanak online. Néhány válaszlehetőség: tisztelni mások véleményét, kerülni a diszkriminatív és sértő nyelvhasználatot, valamint a 
bántalmazást.

7. FELADAT: LETILTVA
Az osztálytársad:

Ha letiltod az osztálytársadat, nem fog tudni többé sértő üzeneteket küldeni. Viszont emellett érdemes beszélni egy tanároddal vagy a szüleiddel a 
történtekről, hiszen valószínűleg tudnak segíteni a konfliktus feloldásában, vagy jelentheted is őt a közösségi oldalon.

A legjobb barátod:

A legjobb barátod valószínűleg nem szándékosan sértett meg, főleg, ha ez az első alkalom, hogy valami csúnyát mondott rólad online. Ahelyett, hogy 
egyből letiltanád őt, privát chatben vagy személyesen beszéld meg vele, hogy érezted magad az üzenetek miatt.

Egy idegen:

Veszélyes lehet egy idegent ismerősnek visszaigazolni. Mielőtt elfogadnád a kérését, nézd végig a profilját, hogy ismered-e. Ha nem ismered, akkor tiltsd le.

Anyukád: 

Anyukád mindig a legjobbat akarja neked. Ahelyett, hogy letiltanád, beszélgess el vele, mondd el neki, hogy nem szeretnéd, ha gyerekkori képeket töltene 
fel rólad, és kérd meg, hogy törölje őket.

Valaki, akivel chatelsz:

A nem helyénvaló fotókéréseket óvatosan kell kezelni, főleg akkor, ha olyan ember kér tőled képeket, akit nem ismersz elég jól vagy nem bízol benne. Ha 
ismeretlen kéri,, akkor tiltsd le őt. Ha az egyik ismerősöd az, beszélj vele, mondd el, hogy nem éreznéd jól magad, ha ilyen képet küldenél és nem akarsz 
ilyen képeket megosztani vele. Ajánlott megbízható felnőtt segítségét kérni ilyen helyzetekben.

Valaki az iskoládból:

Ha ismerősöd, akkor beszélj vele, hogy miért nem helyes, ha erőszakos videókat küld neked. Ha azért küldte a videót, hogy megfélemlítsen, megijesszen 
vagy bántson,  tiltsd le őt.
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SEGÍTSÉG! – FELADATLEÍRÁS 
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 1 ÓRA 15 PERC

CÉLOK: a feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• felmérni, hogy a különböző emberek hogyan reagálhatnak az online bántalmazásra

• megtalálni azokat az embereket és szervezeteket, akik segítséget tudnak nyújtani

Bevezetés
IDŐ: 5 PERC
Néha szemtanúi is lehetünk az online zaklatásnak, néha pedig mi is lehetünk az elszenvedő fél. Hogyan reagálhatunk ezekre a szituációkra? Vannak olyan 
emberek vagy szervezetek, akiktől segítséget lehet kérni ilyen helyzetben?

8. Feladat: Válasz
IDŐ: 40 PERC

FELADATTÍPUS: KIS CSOPORTOS

FELADATLAP: VÁLASZ

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (30 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Csoportokban beszéljék meg, hogyan reagálnának, ha őket 
bántanák online, és hogyan, ha mást!

• Írják le az üres helyre, hogy az adott személy mit kezdjen ezzel 
a helyzettel!

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Bántottak már online? Láttad már, hogy valaki mást bántanak? Mit 
tettél?

• Milyen felelőssége van az embereknek a bántalmazás 
megfékezésében?
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9. Feladat: Támogatás
IDŐ: 30 PERC

FELADATTÍPUS: EGYÉNI

FELADATLAP: TÁMOGATÁS

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (20 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Sorolják fel, hogy kihez fordulhatnak, ha bármi rossz történik velük 
az online térben!

• Bal oldalra írják le azokat az embereket, akikhez fordulhatnak a 
bajban, és azt is, hogy ők miben tudnak segíteni!

• Jobb oldalra írják le azokat a szervezeteket, akikhez fordulhatnak, a 
bajban, és azt is, hogy azok miben tudnak segíteni!

• Semmi baj, ha egy sem jut eszedbe! Írd le nyugodtan, hogy nem 
tudod.

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Ha bármi történik online, ami felzaklat téged, kitől tudsz segítséget 
kérni?

• Ha látsz valami ijesztőt vagy bántót online, kivel tudsz beszélni róla?
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SEGÍTSÉG! – MEGOLDÁSOK
8. FELADAT: VÁLASZ
Akit zaklatnak: 
A zaklató ellen a következő módon lehet fellépni:

• oszd meg a történteket egy felnőttel, akiben megbízol (pl. szülő vagy tanár);

• ne válaszolj a zaklató üzenetekre;

• tiltsd le az elkövetőt;

• jelentsd a közösségi oldalakon, kiberbiztonsági szervezeteknél, kérj segítséget a rendőrségtől, készíts képernyőképeket az üzenetekről bizonyítéknak;

• keress fel egy segítő szervezeteket. 

Barátok:
A barátok felelőssége, hogy támogassanak a bajban:

• kérdezd meg a barátodat, hogy jól van-e, kell-e neki segítség;

• segíts letiltani vagy jelenteni a zaklatót;

• beszélj a zaklatóval, szólítsd fel, hogy hagyja abba ezt a viselkedést, tudasd vele, hogy nincs rendben, amit csinál;

• segíts képernyőképeket készíteni az üzenetekről;

• kérj segítséget olyan felnőttől, akiben megbíztok, vagy keress elérhetőséget egy segítő szervezethez.

Más szemlélő:
A szemlélőknek fontos szerepük van a bántalmazás felismerésében vagy megállításában. Néhány mód, ahogy tudtok segíteni:

• biztosítsd támogatásodról az elszenvedőt;

• beszélj a zaklatóval, szólítsd fel, hogy hagyja abba ezt a viselkedést, tudasd vele, hogy nincs rendben, amit csinál;

• jelentsd a zaklatást a közösségimédia-oldalon;

• segíts képernyőképeket készíteni az üzenetekről.
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9. FELADAT: TÁMOGATÁS
Ki és hogyan tudna segíteni neked, ha valamilyen baj ért téged online?
Minden gyerek más felnőttben bízik és mástól szeretne segítséget kérni egy ilyen helyzetben. Például szülőktől, tanároktól, igazgatóktól, barátoktól vagy 
családtagoktól.

Különbözőféleképp tudunk ilyen helyzetben segítséget nyújtani: hallgassuk végig a gyereket, keressünk egy megfelelő szervezetet, ahol jelenteni tudjuk a 
problémát, adjunk tanácsot, segítsünk blokkolni a zaklatót, segítsünk beállítani a biztonsági beállításokat a közösségimédia-oldalakon vagy próbáljunk meg 
offline megoldást találni.

Milyen honlapokat, szervezeteket tudsz ilyenkor felkeresni, és ők miben tudnak segíteni?
Sok országban vannak olyan honlapok és szervezetek, akiknél lehet jelenteni az internetes zaklatást. A közösségimédia-oldalaknál és egyéb honlapoknál 
van lehetőség anonim módon jelenteni a sértő megnyilvánulásokat. Ilyenkor a honlapok rendszergazdái letörlik a tartalmat a honlapjukról és letiltják az 
elkövetőket.

Kiberbiztonsági intézetek, helyi segélyvonalak, fiatalokat segítő szervezetek vagy akár a rendőrség is tud segítséget nyújtani: jelenthetik online az elkövetőt, 
szellemi és érzelmi támogatást nyújthatnak, tanácsot adhatnak arról, hogyan kezeljük a problémát vagy nyomozást indíthatnak kiberbűncselekmény miatt.
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VESZÉLY? - FELADATLEÍRÁS
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 1 ÓRA 30 PERC

CÉLOK: a feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• megérteni az online kockázatokat

• felismerni, hogy kihez fordulhatnak segítségért

• átgondolni, hogyan védhetik meg magukat online

Bevezetés
IDŐ: 5 PERC
Bizonyos online tevékenységek biztonságosak, de néha történhet valami vagy csinálhatunk olyasmit, ami veszélyes. Kérje meg a csoportot, hogy soroljanak 
fel példákat biztonságos és veszélyes tevékenységekre.t.

10. Feladat: Figyelmeztetés
IDŐ: 35 PERC

FELADATTÍPUS: KIS CSOPORTOS

FELADATLAP: FIGYELMEZTETÉS

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA, OLLÓ, RAGASZTÓ
Feladatkitöltés (25 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Olvassák végig a mondatokat, majd vágják ki és ragasszák fel azokat 
a figyelmeztető skálára! A skála bal szélére a legbiztonságosabbat, 
jobbra a legveszélyesebbet.

• Ha szerintük hiányzik valami, írják fel maguktól ezeket a skálára 
aszerint, hogy mennyire biztonságosak vagy veszélyesek.

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Ugyanazok a dolgok biztonságosak szerinted és a szüleid szerint?

• A szüleid vagy más felnőttek veszélyesnek ítélnek meg valamit, 
amiről te azt hiszed, hogy biztonságos?

• Biztonságos személyesen találkozni valakivel, akivel online 
ismerkedtél meg?
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11. Feladat: Védelem
IDŐ: 50 PERC

FELADATTÍPUS: KIS CSOPORTOS

FELADATLAP: VÉDELEM

ESZKÖZÖK: CERUZA VAGY TOLL

Feladatkitöltés (40 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Olvassák el a gyerekekről szóló mesét!

• Válaszoljanak az alábbi kérdésekre minden történet kapcsán:

Mi történik a gyerekekkel a mesében?

Kitől kérhettek volna segítséget?

Te tudnál-e kezelni egy hasonló szituációt?

Hogyan védheted meg magad a hasonló helyzetektől?

Vitakérdések (10 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Ha úgy döntesz, hogy találkozol személyesen valakivel, akivel online 
ismerkedtél meg, mit tehetsz a biztonságod érdekében?

• Ha valaki online sértő dolgokról szeretne beszélgetni veled, vagy 
fotókat kér rólad, mit tehetsz a biztonságodért?

• Kivel tudsz beszélni vagy kitől tudsz segítséget kérni, ha valamilyen 
veszélyes dolog történik veled online?
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VESZÉLY? – MEGOLDÁSOK
10. FELADAT: FIGYELMEZTETÉS
Ennek a feladatnak a célja, hogy összegyűjtsük a gyerekek megfigyeléseit, tapasztalatait online kockázatokról. Sokféle jó megoldás lehet, néhány példa:

BIZTONSÁGOS:
• Barátokkal, családtagokkal chatelni.

• A Google-t használni információszerzés céljából.

• Megosztani egy posztot egy közösségimédia-oldalon (ha nem tartalmaz személyes adatokat vagy kifogásolható képeket).

• Zenét, videót vagy más digitális tartalmakat létrehozni.

NEM BIZTONSÁGOS:
• Személyes adatokat megosztani (lakcím, iskola stb.).

• Idegenekkel chatelni.

• Idegenek ismerősnek jelölését elfogadni.

• Személyesen találkozni valakivel, akivel online ismerkedtél meg.

11. FELADAT: VÉDELEM
Lehetséges válaszok az adott szituációkra:

Jázmin:
1. Jázmint zaklatják.

2. El kellene mesélnie egy megbízható felnőttnek, egy barátnak vagy egy segélyszervezetnek.

3. Nincs válasz

4. Tiltsa le vagy jelentse a zaklatót; ne válaszoljon az üzeneteire; csináljon képernyőképet az üzenetekről.
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Gábor:
1. Gábor online játékfüggő.

2. Beszélnie kellene a szüleivel, a barátaival, egy megbízható felnőttel vagy egy segítő szervezettel.

3. Nincs válasz

4. Határozzon meg egy időkorlátot a napi játékmennyiséghez;ne tartson elektronikus eszközöket a hálószobában; töltsön időt más tevékenységekkel is, 
például sportolással vagy találkozzon a barátaival

Zara:
1. Zara egy idegennel beszél online, aki szeretne személyesen is találkozni vele. Ennek akár súlyos következményei is lehetnek, például emberrablás vagy 
másfajta erőszakos cselekmény.

2. Beszélnie kellene a szüleivel, a barátaival vagy egy segítő szervezettel.

3. Nincs válasz

4. Ne jelöljön vissza idegeneket; kérjen tanácsot egy felnőttől, mielőtt eldöntené, hogy találkozzon-e az idegennel.

Márk:
1. Márk anyukája a fiú engedélye nélkül osztott meg róla egy fotót, amit mások felhasználhatnak akár zaklatáshoz, csúfolódás céljából vagy a jövőjét is 
befolyásolhatja.

2. Márknak beszélnie kellene az anyukájával és meg kellene kérnie, hogy törölje le a fotót.

3. Nincs válasz

4. Nagyon fontos, hogy minden, az adott képen szereplő ember beleegyezzen a kép kiposztolásába; ne osszunk meg személyes adatokat vagy érzékeny 
képeket online.
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 ANTIVÍRUS - FELADATLEÍRÁS
FELADATRA SZÁNT IDŐ: 30 PERC
CÉLOK: a feladatok végére a gyerekek képesek lesznek:

• megelőzni a telefonos, számítógépes vírusokat

Bevezetés
IDŐ: 5 PERC
Kérdezze meg a csoportot, hogy volt-e már valaha vírusos a számítógépük vagy telefonjuk. Ha igen, hogyan lett az? Mi történt az eszközzel, amikor vírus 
került rá?

12. Feladat: Pajzsok
IDŐ: 25 PERC

FELADATTÍPUS: KIS CSOPORTOS

FELADATLAP: VÉDELEM

ESZKÖZÖK: TOLL VAGY CERUZA

Feladatkitöltés (20 perc)

Kérje meg a gyerekeket az alábbiakra:

• Írják fel a nevüket a feladatlapok tetejére!

• Írjanak le maximum 5 dolgot, amivel védeni lehet a számítógépet a 
vírusoktól!

• ● Tegyenek pipát azok mellé, amiket ők is meg tudnak csinálni!

Színezzék ki aszerint z emotikonokat, hogy melyik módszer mennyire 
hatásos.:

Mosolygós fej: nagyon hatásos

Semleges arc: nem tudom, mennyire hatásos

Szomorú arc: nem hatásos

Vitakérdések (5 perc)

Miután kitöltötték a feladatlapjaikat, beszéljék meg közösen a 
válaszokat.

Az alábbi kérdéseket is felteheti nekik:

• Hogyan lehet megelőzni, hogy a számítógépünk vírusos legyen?

• Csináltál már korábban bármit is, hogy megvédd a számítógéped a 
vírusoktól?
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ANTIVÍRUS - MEGOLDÁSOK
12. FELADAT: PAJZSOK
Sokféle módon lehet a vírusok ellen védekezni. Néhány lehetséges megoldás:

• Telepíts az eszközeidre vírusírtó programokat! – Ezek a programok átnézik a számítógépet és megvédik a vírusoktól, kémprogramoktól és rosszindulatú 
programoktól, amelyek kárt tudnának okozni benne, hozzá tudnának férni az e-mailekhez és fájlokhoz..

• Folyamatosan frissítsd a vírusírtókat! – Nagyon fontos, hogy a legújabb frissítések is telepítve legyenek, mert akár minden nap felléphetnek újfajta 
fenyegetések.

• Használj tűzfalakat! – A tűzfalak megakadályozzák, hogy a vírusok veszélyes programokat telepítsenek a számítógépedre és értesítést küldenek, ha 
bármilyen gyanús program hozzá akar férni az eszközeidhez.

• Használj erős jelszavakat! – Az erős jelszavak különböző betűket, számokat és szimbólumokat is tartalmaznak. Minél összetettebb, annál nehezebben 
tudja más kitalálni a jelszót.

• Ne nyiss meg gyanús e-maileket! – Ha nem ismered fel az e-mail feladóját, akkor ne nyisd meg azt.

• Ne nyiss meg linkeket vagy mellékleteket olyan e-maileknél, amelyeknek nem ismered a feladóját – A linkek és mellékletek könnyedén tartalmazhatnak 
vírusokat, ezért a legjobb, ha meg sem nyitod azokat, főleg, ha nem ismered a feladót.

• Ne tölts le semmit olyan oldalakról, amelyekben nem bízol – Zenék és filmek letöltése közben néha letöltődhetnek vírusok is.

• Blokkold a felugró reklámokat – A felugró ablakok veszélyes linkeket és információkat tartalmazhatnak, ezért érdemes letölteni a felugró ablakokat 
blokkoló programot.

• Készíts másolatot a fájlokról– Fontos, hogy legyen másolat minden fájlról, arra az esetre, ha vírusos lenne a számítógép.

Fontos, hogy a felsoroltak közül egyszerre több módszert is alkalmazzunk. Beszélje át a gyerekekkel, hogy mennyire hatásos egy-egy módszer és miért. 
Nincsenek helyes megoldások.
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 TANÁRI VISSZAJELZÉS
Ha segítene nekünk továbbfejleszteni ezeket az anyagokat, kérjük, ossza meg velünk a véleményét a feladatok teljesíthetőségéről, beleértve az időkeretet, a 
feladatok érthetőségét (a gyerekek és az Ön számára is), a feladatlapok formátumát. Kérjük, véleményét a cop@itu.int e-mail-címre küldje.

FELADAT 

NEVE
VÉLEMÉNY

Jog vagy kívánság

Top 3

Megosztás

Tanácsok
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Bizalom

Üzenetek

Letiltva

Válasz

Támogatás

Figyelmeztetés
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Védelem

Pajzsok

2. Milyen csoporttal csinálta a feladatokat (korcsoport, nem, ország)?

3. Élvezték a gyerekek a feladatokat?

4. Megfelelőek voltak a feladatok az adott korcsoport számára?
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5. Felkészültnek érezte magát ahhoz, hogy ezt a tananyagot oktassa és válaszoljon a gyerekek kérdéseire?

6. 6. Mennyire voltak hasznosak a leírások a beszélgetésekhez? (Karikázza be a választ)

Egyáltalán nem  Valamennyire hasznos  Nagyon hasznos                Semleges

Kérjük, fejtse ki véleményét:

7. Használná még ezeket az anyagokat a jövőben? Miért igen/miért nem?
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www.itu.int/cop

Ezt a munkafüzetet a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) a digitális környezetben való gyermekjogokkal 
és -védelemmelfoglalkozó szervezetek képviselőivel közösen készítette el.

A feladatok a Nyugat Sydney-i Egyetem Young and Resilient Research Centre munkáin alapszanak a 5Rights 
Foundation támogatásával. A munkafüzet abból a célból jött létre, hogy széles körben megismertesse az 

ENSZ Gyermekek jogairól szóló egyezményt a digitális környezetben
A feladatsorok nem jöhettek volna létre a hozzájáruló írók és az ITU grafikus csapatának ideje, lelkesedése 

és kemény munkája nélkül. Külön köszönet a gyerekeknek az értékes visszajelzésekért, amelyekkel ezt a 
könyvet formálták.

Az ITU hálás az összes partnerének, akik segítették a könyv megszületését idejükkel és meglátásaikkal:
Amy Jones és Olivia Solari Yrigoyen (Child Rihts Connect), John Carr (ECPAT International), valamint 

Amanda Third és Lilly Moody (Nyugat Sydney-i Egyetem)
Ezt a fordítást nem a Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) készítette, és nem tekinthető hivatalos ITU-
fordításnak vagy kiadványnak. Az ITU nem felelős semmilyen tartalomért vagy hibáért ebben a fordításban.

Ez a Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) eredeti művének adaptációja. Az adaptációban kifejtett 
nézetek és vélemények kizárólag az adaptáció szerzőjének vagy szerzőinek felelősségei, és az ITU nem 

támogatja azokat.
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