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Köszönetnyilvánítás

A könyvben olvasható útmutatásokat a Nemzeti Távközlési Egyesület (ITU) az alábbi információ- 
és kommunikációtechnikai (ICT) és (online) gyermekvédelmi szektor vezető szervezeteinek 
képviselőivel közösen dolgozta ki:

ECPAT International, Global Kids Online network, International Disability Alliance, Nemzetközi 
Távközlési Egyesület (ITU), London School of Economics and Political Science, Internet Matters, 
Parent Zone International és UK Safer Internet Centres/SWGfL.

Az munkacsoport elnöke Karl Hopwood (Insafe network of Safer Internet Centres (Insafe))  volt, 
munkájukat Fanny Rotino (ITU) koordinálta.

Felbecsülhetetlen munkával járult hozzá a projekthez a COFACE-Families Europe, az Ausztrál 
Internetbiztonsági Biztos, az Európai Bizottság, az Európai Tanács, az e-Worldwide Group 
(e-WWG), az ICMEC, a Youth and Media/Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard 
University, valamint több ország kormánya és a magánszektor képviselői, akik számára fontos ügy 
a gyermekek és fiatalok számára jobb és biztonságosabb internet.

Az útmutató nem jöhetett volna létre a munkacsoport tagjainak ideje, lelkesedése és kemény 
munkája nélkül.

Az ITU hálás az összes partnerének, akik idejükkel és meglátásaikkal segítették a könyv 
megszületését:

• Julia Fossi és Ella Serry (az ausztrál Internetbiztonsági Biztos)
• Martin Schmalzried (COFACE-Families Europe)
• Livia Stoica (Európa Tanács)
• John Carr (ECPAT International)
• Manuela Marta (Európai Bizottság)
• Salma Abbasi (e-WWG)
• Laurie Tasharski (ICMEC)
• Lucy Richardson (International Disability Alliance)
• Carolyn Bunting (Internet matters)
• Fanny Rotino (ITU)
• Sonia Livingstone (London School of Economics & Global Kids Online)
• Cliff Manning és Vicki Shotbolt (Parent Zone International)
• David Wright (UK Safer Internet Centres(SWGfL)
• Sandra Cortesi (Youth and Media)

1 1 Under the Connecting Europe Facility (CEF), European Schoolnet runs, on behalf of the European Commission,

the Better Internet for Kids platform which includes the coordination of the Insafe network of European Safer

Internet Centres. More information is available at www.betterinternetforkids.eu
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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
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Előszó

Az ITU 2009-ben adta ki az első Online Gyermekvédelmi Útmutatót. A célunk akkoriban az volt, 
hogy a különféle érintetteknek (szülőknek, oktatóknak, iparági szereplőknek, jogalkotóknak és 
gyerekeknek) biztosítsunk nemzetközileg is elfogadott kereteket ahhoz, hogy a legfiatalabb 
felhasználók is biztonságban, boldogan és magabiztosan internetezhessenek. 

Azonban azóta teljesen megváltozott az internet. A gyermekeknek szóló tartalmak mennyisége 
megsokszorozódott, hiszen vannak oktatási célú honlapok, játékok és más szórakoztató 
tevékenységek, és a tartalommegosztás, a tanulás, a barátokkal, a családdal és a világgal való 
kapcsolattartás számtalan új módja áll rendelkezésre. Ezzel egyidőben azonban az internet túl 
veszélyessé vált ahhoz, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják.

A gyerekek és a szüleik számos kockázattal és kihívással néznek szembe, ilyen például a 
biztonsági kérdések, az álhírek és a deepfake videók, az erőszakos és a nem megfelelő tartalmak, 
az online csalók, és a grooming (becserkézés, behálózás), a szexuális bántalmazás és kihasználás 
széles skálája.

Ráadásul a COVID-19 járvány miatt sokkal több gyereknek kellett becsatlakoznia az online 
világba, hogy folytatni tudják tanulmányaikat és fenn tudják tartani a szociális kapcsolataikat. A 
vírus miatt bevezetett korlátozások nemcsak azt jelentették, hogy a fiatalabb gyerekek előbb 
kezdték el használni az internetet, mint ahogy azt szüleik tervezték, hanem azt is, hogy a szülők 
kevésbé tudták felügyelni a gyerekeiket, veszélynek téve ki őket, hiszen így könnyebben 
elérhetnek helytelen tartalmakat és könnyebben megtalálják őket a szexuális ragadozók.

Miután felismertük a problémát, az ITU tagállamoknak már nem csak a rendszeresen frissített 
Online Gyermekvédelmi Útmutatókat akartuk közzétenni. Ehelyett átgondoltuk, átírtuk 
és átszerkesztettük a szabályokat, hogy reflektáljanak a mostani helyzet okozta lényeges 
változásokra.

A célunk, hogy felhívjuk az olvasó figyelmét az online kihívásokra, és, hogy egy olyan anyagot 
biztosítsunk, amely hatékonyan segíti a gyerekek biztonságos online tevékenységét. Ezek az 
útmutatók hangsúlyozzák a nyílt kommunikáció, a folyamatos párbeszéd és egy biztonságos 
környezet megteremtésének fontosságát, amelyben a gyerekek és fiatalok elmesélhetik a 
félelmeiket, az aggályaikat.

Azon túl, hogy reflektálunk a digitális technológia és platformok fejlődésére, ez az új kiadás 
rámutat a hiányosságaikra is: a fogyatékossággal élő gyerekek helyzetére, hiszen számukra az 
online világ különösen fontos ahhoz, hogy teljes és kielégítő életet éljenek. A könyv szintén 
foglalkozik a bevándorló gyerekek és egyéb sérülékeny csoportok kivételes helyzetével.
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Az ITU, mint globális szervezet nevében büszke vagyok arra, hogy ezek az áldolgozott útmutatók 
egy olyan globális közös munka eredményei, melyet egy, az érintetteket tömörítő közösség 
szakértői hoztak létre.

Szintén örömmel tölt el, hogy bemutathatom az új online gyermekvédelmi kabalafiguránkat, 
Sangót, egy barátságos, energikus és félelmet nem ismerő karaktert, akit a gyerekek terveztek 
az ITU új, nemzetközi, fiatalokat célzó programjának keretein belül.

Egy olyan időben, amikor egyre több fiatal csatlakozik be az online világba, az alábbi Online 
Gyermekvédelmi Útmutató fontosabb, mint valaha. A szülők, az oktatók, az iparági szereplők, a 
jogalkotók és maguk a gyerekek is fontos szerepet játszanak a gyerekek online biztonságának 
kialakításában. Remélem, hogy hasznosnak találják majd ezeket az útmutatókat, és elkísérik 
gyerekeiket ezen a különleges kalandon, hogy felfedezhessék azt a rengeteg, csodálatos 
lehetőséget, amit az internet kínál számukra.

Doreen Bogdan-Martin 
Igazgató, Telecommunication Developement Bureau
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Összefoglaló

Az ITU adatai alapján 2019-ben nagyjából 4,1 milliárd ember használta az internetet, ami 5,3%-
os növekedést jelent a 2018-as évhez képest.

A gyerekek és a fiatalok több célból használják az internetet, például, hogy egy iskolai feladathoz 
információt szerezzenek, vagy, hogy a barátaikkal csevegjenek. A gyerekek nagyon ügyesen el 
tudják sajátítani a bonyolult programok és applikációk működését, értik, hogyan csatlakozzanak 
az internetre a mobiljaikon, tabletjeiken és egyéb olyan eszközökön, mint például az okosóra, 
iPod Touch, e-könyv olvasók és játékkonzolok.1

Az internet szintén fontos szerepet tölt be a sérülékeny csoportokhoz tartozó, kiszolgáltatott 
gyerekek és fiatalok életében. A bevándorló gyerekeknek segít kapcsolatban maradni a szüleikkel 
és barátaikkal, valamint betekintést nyújt az új otthonuk kultúrájába. A fogyatékossággal élő 
gyermekek számára megkönnyíti a szocializálódást, valamint az olyan tevékenységekben való 
részvételt is, amelyekre offline nem lenne lehetőség, emellett egyforma esélyeket biztosít az 
online térben.

De az internet, azon kívül, hogy hozzáférést és lehetőségeket biztosít, kockázatokat és 
problémákat is rejteget, amikre néhányan fogékonyabbak, mint mások. A bevándorló 
gyerekeknél például nagyon veszélyes lehet, ha valaki visszaél az online adataikkal, melyek, 
ha rossz kezekbe kerülnek, felhasználhatóak arra, hogy beazonosítsanak és célba vegyenek 
embereket etnikum, migrációs státusz vagy egyéb személyiségjegyek alapján2; autizmus 
spektrum zavaros (ASD) gyerekek és fiatalok, akik nehezebben értik meg mások szándékait, 
könnyen áldozatul eshetnek rossz szándékú személyeknek; a fogyatékos gyerekeket és fiatalokat 
pedig gyakrabban közösítik ki, bélyegzik meg és manipulálják.

Általános tévhit sok szülő és nevelő körében, hogy a gyerekek nagyobb biztonságban vannak, 
ha otthon vagy az iskolában használják a számítógépet, mint bárhol máshol. Ez a felfogás 
téves, mert a gyerekek virtuálisan bárhova el tudnak jutni a világban, miközben ugyanolyan 
veszélyeknek lehetnek kitéve, mint a valós világban. Azonban, ha mobilról, tabletről vagy más 
mobileszközről interneteznek, még nagyobb lehet a veszélyforrás, mert ezek az eszközök 
bárhonnan azonnali hozzáférést biztosítanak az internethez és kisebb az esélye, hogy ezeket 
ellenőrzik a szülők vagy a gondviselők.

Az Online Gyermekvédelem által kialakított útmutatók az ITU Globális Kiberbiztonsági Tervének3 
részét képezik. Azzal a céllal jött létre ez a szervezet, hogy biztonságossá tegye az online teret, 
nemcsak a mostani, hanem az elkövetkező generációk fiataljai számára is. Az útmutatók a 
különböző kisebbségi csoportokhoz tartozó gyerekekre is koncentrálnak, főként a bevándorlók 
gyerekeire, ASD-s (autizmus spektrum zavaros) gyerekekre vagy a fogyatékossággal élőkre.

A könyv útmutatóként szolgál, amelyet át lehet alakítani a 18 évesnél fiatalabbakat érintő 
országos vagy helyi szabályozásoknak megfelelően.4

1 ITU, (2019), Measuring digital development. Facts and figures 2019, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf.
2 UNICEF (2017), The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World, https://www.unicef.org/uzbekistan/media/711/file/SOWC:%20

Children%20in%20a%20Digital%20World.pdf.
3 ITU (2020), Global Cybersecurity Agenda (GCA), https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/gca.aspx.
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Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint gyermek minden 18 évnél fiatalabb személy. A könyv 
ezt a korosztályt érintő helyzeteket mutat be. Mindazonáltal egy 7 éves internetfelhasználó 
kevés valószínűséggel tart ugyanarra igényt, mint egy 14 éves kilencedik osztályos, vagy egy 
majdnem felnőtt 17 éves. Ezeket a különbségeket is figyelembe véve fogalmaztunk meg a 
tanácsokat, úgy, hogy azok reflektáljanak a különböző helyi, jogi és kulturális tényezőkre az 
adott országban vagy régióban.
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1. Bevezetés

Ha globális szinten nézzük, háromból egy internetező 185 év alatti, ami megdöbbentő arány, 
ha figyelembe vesszük, hogy 2018-ban a világ népességének több mint fele használja az 
internetet. A fejlődő országokban a gyerekek interneteznek a legtöbbet, a technológiával 
nőnek fel, és általában mobiltelefonról kapcsolódnak először.6

Ahogy világszerte egyre több gyerek kapcsolódik7 az internethez, az ott történtek befolyásolni 
fogják a jogaik érvényesülését. Az internethez való hozzáférés alapvető fontosságú a gyerekjogos 
érvényesüléséhez.8

Az, hogy minden harmadik gyerek felhasználó, azt jelenti, hogy nagyjából 346 millió gyerek 
nem az. Általában pont azok nem tudnak kapcsolódni, akiknek a leginkább hasznos lehetne. 
Megfigyelhető, hogy az afrikai régióban nagyjából a gyerekek 60%-a nincs online, Európában 
viszont csak 4% ez az arány.

Nagy különbség van a nemek között az internet hozzáférésben. Kutatások9 azt mutatják, hogy 
Amerikát kivéve minden régióba a férfiak nagyobb számban használják az internetet, mint a 
nők. Sok országban a lányok nem rendelkeznek ugyanazokkal a lehetőségekkel, mint a fiúk, 
viszont, ahol meg is lenne a lehetőség, ott még akkor is gyakrabban figyelik meg és korlátozzák 
a lányokat az internethasználatban.10

A digitális szakadékok nem csak a hozzáférhetőségben mutatkoznak meg. Azoknak a gyerekeknek, 
akik leginkább a telefonjukat használják internetezésre, csak másodrangú élményben lehet 
részük, azok pedig, akik nem rendelkeznek digitális műveltségi kompetenciákkal vagy egy 
kisebbségi csoport nyelvét beszélik, nehezen tudnak releváns tartalmat találni online. Továbbá, 
a vidéki gyerekektől nagyobb eséllyel lopnak jelszót vagy pénzt, hiszen nekik gyengébbek a 
digitális műveltségi kompetenciáik, viszont több időt töltenek online (főként játékokkal) és 
kevesebb szülői segítséget kapnak vagy kevésbé ellenőrzik őket.

A gyerekeknek és a felnőtteknek is folyamatos problémát okoz a digitális szakadék, a 
megoldás pedig elköteleződést és kreatív ötleteket kíván. A gyerekek egyre nagyobb számban 
csatlakoznak az internethez, de nem biztos, hogy előtte megkapják a megfelelő iránymutatást a 
szülőktől, tanároktól vagy más felnőttől. Emiatt a gyerekek online kockázati kitettsége jelentős.

Az internet egy hihetetlenül gazdag és inspiráló technológiává vált. A gyerekek és a fiatalok 
számtalan előnyre tehetnek szert belőle, ahogy az egyéb digitális eszközökből is. A technológia 
átformálja az egymással való kommunikáció módját és az online játékok, a zenehallgatás és 
a különböző kulturális tevékenységek új lehetőségei, képesek lebontani az emberek közti 
határokat. A gyerekek kiszélesíthetik látókörüket azáltal, hogy információkat keresnek és a 
kapcsolataikat ápolják. Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés segít kialakítani 
a digitális műveltség kompetenciáit, ami az offline világba is átültethető. Az interneten a 
gyerekek hozzáférhetnek olyan egészségügyi és edukációs oldalakhoz és információkhoz, 

5 Livingstone, S., Carr, J., and Byrne, J. (2015) One in three: The task for global internet governance in addressing children’s rights. Global Commission on Internet 
Governance: Paper Series. London: CIGI and Chatham House, https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-and-childrens 
-rights

6 ITU (2020), Measuring the Information Society Report, https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-E.pdf
7 UNICEF (2017), The State of the World’s Children 2017: Children in a Digital World, https://www.unicef.org/uzbekistan/media/711/file/SOWC:%20

Children%20in%20a%20Digital%20World.pdf.
8 UNICEF.
9 Araba Sey and Nancy Hafkin (2019), REPORT OF EQUALS RESEARCH GROUP, LED BY THE UNITED NATIONS UNIVERSITY (United Nations University 

and EQUALS Global Partnership), https://i.unu.edu/media/cs.unu.edu/attachment/4040/EQUALS-Research-Report-2019.pdf.
10 UNICEF (2019). Growing up in a connected world. UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20

Summary%20Report.pdf.
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amelyek fontosak lehetnek, de tabuként kezelik őket egy adott közösségben. A gyerekek és 
fiatalok azok, akik a leginkább ki tudják használni az internet nyújtotta lehetőségeket.

Mégis megkérdőjelezhetetlen az a rengeteg kihívás, amely a gyerekeket és a fiatalokat 
érinti, amelyekről beszélni kell. Mindeközben azt is fontos kommunikálni hogy az internet 
alapvetően biztonságos hely. Fontos továbbá hogy, miközben védjük a gyerekeket, ne sérüljön 
a szólásszabadság, a szabad kifejezésmód és az egyesülési szabadság.

Különösen fontos, hogy a következő generáció magabiztosan tudja használni az internetet, 
azért, hogy az előnyöket is ki tudják élvezni. Ezért fontos az egyensúlyra törekedni, amikor a 
gyerekek és fiatalok online biztonságáról beszélünk.

Beszéljünk nyíltan a gyerekekre és fiatalokra leselkedő kockázatokról, tanítsuk meg nekik 
felismerni a veszélyeket, hogy ők maguk meg tudják akadályozni ezeket vagy kezelni tudják a 
károkat anélkül, hogy indokolatlanul megijednének vagy eltúloznák a bajt.

A gyerekek és fiatalok nem veszik komolyan komolyan azt a megközelítést, amely teljesen vagy 
majdnem kizárólag a technológia negatív aspektusaival foglalkozik. A szülők vagy a tanárok 
gyakran hátrányból indulnak, mert a fiatalok gyakran többet tudnak a technológiáról és annak 
lehetőségeiről, mint az idősebb generáció. A kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek többsége 
meg tudja különböztetni az internetes bántalmazást a viccelődéstől vagy piszkálódástól, 
felismerik, hogy az internetes bántalmazás ártó szándékú. A világ sok részén elég jól tudják a 
gyerekek, hogy milyen veszélyekkel találkozhatnak online.11

Ebből arra következtethetünk, hogy az online biztonság tanítására történő törekvések 
sikeresek, azonban még mindig sokan vannak világszerte, akiknek fel kell hívni a figyelmét a 
témára, különösen a sérülékeny csoportoknál, akiknél nagyobb energiaráfordítás szükséges a 
tudatosság fejlesztéséhez, a segítő szervezetek megismeréséhez, melyekhez fordulhatnak az 
internetes bántalmazás vagy más online károk elszenvedői.

Sok kihívás vár még ránk. Nem csak az online világhoz való hozzáférés jelent problémát. 
A technológiai változások mértéke is kihívások elé állítja a gyerekek online biztonságát. A 
mesterséges intelligencia és gépi tanulás, a virtuális és kiterjesztett valóság, a big data, az 
arcfelismerés, a robotika és az Internet of Things (dolgok internete) mind hozzájárul a gyerekek 
médiahasználatának átalakulásához.12

Fontos, hogy minden érintett végiggondolja a fejlesztéseknek a gyerekekre gyakorolt hatását 
és, hogy megoldást találjanak arra, hogyan támogassák őket a megfelelő digitális kompetencia 
elsajátításában, hogy ne csak túléljenek a digitális világban, hanem előnyükre is fordítsák azt. 
Azért szükséges befektetnünk a szülők és tanárok digitális képességeibe és kompetenciáiba, 
hogy támogatni tudják a gyerekeket, segítsék fejleszteni a kritikus gondolkodásukat és értékelő 
képességeiket, hogy ezek segítségével el tudjanak igazodni a gyorsan érkező, különböző 
minőségű információk között, és így tudatos digitális állampolgárrá váljanak. 

11 Since 2016, ITU undertakes consultations within COP with children and adult stakeholders on relevant issues such as cyberbullying, digital literacy and 
children’s activities online.

12 Council of Europe (2016), Digital Citizenship Education, https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home.
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Az ITU konzultációi megmutatták, hogy egyes országokban nem jut elég forrás a digitális 
kompetencia fejlesztésére és a gyerekek online biztonságára. Azonban a szülők, a tanárok, a 
technológiai cégek és a kormány is fontos szerepet töltenek be az online biztonsági megoldások 
támogatásában. Egy, a tagállamokban végzett ITU felmérés arra enged következtetni, hogy a 
tudásmegosztás és az összehangolt intézkedések támogatása jelentős, ezáltal biztosítva még 
több gyermek biztonságát.

Továbbra is kihívás egyensúlyban tartani a gyerekek lehetőségeit és a kockázatokat. Az ITU 
tagállamok szintén azt mutatták, hogy habár az internet előnyeit népszerűsítő törekvések az 
elsődlegesek, de ezzel összhangba kell hozni a biztonságos feltételeket biztosító jogokat, 
amelyek lehetővé teszik a digitális részvételt és jólétet.13

13 ITU News (2018), Celebrating 10 Years of Child Online Protection, https://news.itu.int/celebrating-10-years-child-online-protection/.



6

Online Gyermekvédelem - Útmutató szülőknek és pedagógusoknak 

2. Mit jelent az online gyermekvédelem?

Az online technológia nagyon sok lehetőséget kínál a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy 
kommunikáljanak, új dolgokat tanuljanak, kreatívak legyenek és hozzájáruljanak egy jobb 
társadalom kialakításához. De a technológia szintén magában hordozhat új kockázatokat, mint 
például a magánélethez való jog megsértése, illegális tartalmakkal való találkozás, zaklatás, 
internetes bántalmazás, személyes adattal való visszaélés, grooming vagy akár a gyerekek 
szexuális bántalmazása.

A kötetben megfogalmazott útmutatók egy holisztikus szemléletet vezetnek be, mellyel a 
gyerekek és fiatalok válaszolhatnak az őket érintő veszélyekre és problémákra, miközben 
a digitális műveltségi kompetenciáikat is fejlesztik. Az útmutatók alapvetése, hogy minden 
érintett segíthet a digitális ellenállóképesség kialakításában, a jóllét elérésében és a gyerek 
védelmében, miközben megtanítják a fiatalokat kiélvezni az internet előnyeit.

A gyerekek védelme közös felelősség és minden érintett felelőssége, hogy biztosítsa számukra 
a fenntartható jövőt. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a jogalkotóknak, a magánszektornak, 
a szülőknek, a gondozóknak, az oktatóknak stb. támogatnia kell a gyermekek kiteljesedését – 
online és offline is.

A szülők, gyámok és oktatók felelőssége továbbá biztosítani, hogy a gyerekek és a fiatalok 
biztonságosan és felelősségteljesen kezeljék a honlapokat.

Az elmúlt években a mobilinternet hozzáférés nagy mértékben fejlődött és nem létezik olyan 
megoldás, amivel egyszerű lenne megvédeni a gyerekeket és a fiatalokat online. Ez egy globális 
probléma, amely globális választ kíván a társadalom minden rétegétől, beleértve a gyerekeket 
és a fiatalokat is.

Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk az információs és kommunikációs technológia gyors fejlődése 
által felvetett problémákra, a 2008-ban az ITU által indított, nemzetközi Online Gyermekvédelem 
14(COP) kezdeményezés folytatja munkáját, hogy összehozza a partnereket a különböző globális 
szektorokból, hogy biztonságos és támogató környezetet lehessen kialakítani a gyermekeknek 
és fiataloknak világszerte. Az útmutatók mindenkinek szólnak, beleértve a gyerekeket és a 
fiatalokat is a világ minden tájáról. Ezek az útmutatók  egy alapként szolgálnak, mely átalakítható 
a nemzeti vagy helyi szokásoknak, törvényeknek megfelelően.

Ezt az útmutatót egy szakértői csoport készítette a COP kezdeményezés keretein belül, és 
az a célja, hogy információt, tanácsot és biztonsági tippeket adjon szülőknek, gyámoknak és 
oktatóknak a gyerekek online védeleméről.

Az alább olvasható útmutatókat az ITU szakértő csoportja írta. Ezek a 2009-es ITU COP Útmutatók, 
valamint a 2016-os frissített ajánlások átdolgozott változatai. Az ITU tagországok kérésére az 
ITU felülvizsgálatot indított 2019-ben, hogy elkészítse az útmutatók második változatát.

Ezek az új útmutatók kitérnek a fogyatékossággal élő gyerekek speciális helyzetére az online 
ártalmakkal szemben, valamint olyan új technológiai fejlesztésekre is, mint a mobilinternet, 
applikációk, az Internet of Things (dolgok internete), az ezekhez kapcsolódó játékok, online 
játékok, robotika, gépi tanulás és mesterséges intelligencia.

14 ITU (2020), Child Online Protection, https://www.itu.int/en/cop/Pages/default.aspx
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3. Gyerekek és fiatalok egy összekapcsolt világban15

Globális szinten – becslések szerint – háromból egy gyerek internet-felhasználó, és háromból egy 
internetfelhasználó 1816 év alatti. 2017-ben a világ népességének fele használta az internetet; 
a 15-24 éves korcsoport között ez az arány kétharmadára emelkedett.

„Az internettel nőttünk fel. Mármint, az internet mindig is velünk volt. A felnőttek még 
csodálkoznak, hogy „Wow, megszületett az internet”, de nekünk ez teljesen normális” – mondja 
egy 15 éves szerb fiú. 

A gyerekek és fiatalok körében a mobiltelefon a legnépszerűbb olyan eszköz, amelyen 
hozzáférhetnek az internethez. Ez egy nagy változás az előző évtizedhez képest. Európában 
és Észak-Amerikában az internethasználók első generációja asztali számítógépen csatlakozott, 
azonban a fejlődő országokban mindig is a mobilkészülék volt az első.

A gyerekek és a fiatalok azért szeretik a mobileszközöket, mert bárhova magukkal tudják azt 
vinni, nem kell megosztaniuk másokkal, akikkel együtt laknak, az eszköz egyszerre több funkciót 
is el tud látni, például SMS írás, telefonálás, képek megosztása és böngészés; emellett mindig 
be van kapcsolva.

„A mobil kicsit egyszerűbb. Mindenhova magunkkal tudjuk vinni, kisebb és könnyebb rajta 
dolgozni. Jobban tetszik, hogy az érintőképernyőt használok, mintha billentyűzetet kéne ” – 
mondja egy 12 éves szerb lány.

Kutatásokból az derül ki, hogy a hozzáféréssel rendelkező lányok és fiúk nagyjából ugyanolyan 
arányban használják a mobilt internetezéshez. Az asztali számítógépeket inkább fiúk használják.

A gyakorlatban viszont minden gyerek és fiatal több eszközön keresztül kapcsolódik az 
internethez, és az eredmények alapján a fiúk több eszközt használnak, mint a lányok.

A gyermekek és a fiatalok átlagosan hétköznap két órát töltenek online, és nagyjából a 
kétszeresét hétvégén. Néhányan úgy érzik, folyamatosan elérhetőek. De sokaknak nincs 
is internet-hozzáférése otthon, vagy ez a hozzáférés korlátozva van. A statisztikák nagyban 
eltérnek, és többféle nézőpont van arról, hogy a gyerekek mennyi időt töltenek online. A DQ 
Intézet néhány friss kutatása azt mutatta ki, hogy Ausztráliában a gyerekek és a fiatalok akár 38 
órát is eltölthetnek online egy héten.17

„Kávézóba szoktam menni, mert otthon nincs számítógépünk… És az iskolában nincs 
internetkapcsolat” – mondja egy 15-17 éves fiú Dél-Afrikából.

„Egész nap elérhető vagyok, de azért nem használom egész nap” – állítja egy 13-14 éves fiú 
Argentínából

15 This chapter is mainly drawn from the following source: UNICEF (2019). Growing up in a connected world. UNICEF Office of Research - Innocenti, 
Florence, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf. The comprehensive research, as part of the comparable high-
quality evidence work of the Global Kids Online, collects voices from children in 11 countries, across 4 regions, from 2016 to 2018 (14,733 children 
aged 9-17 years). The report focuses at the positive effects of ICTs for children and asks at the same time when the use of ICTs becomes problematic 
in children’s lives. All figures of chapter  here below are taken from this report. Qualitative and quantitative methodology on which these findings are 
based can be found at Livingstone, S., Kardefelt Winther, D., and Saeed, M. (2019). Global Kids Online Comparative Report, Innocenti Research Report. 
UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence. Online under: https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.
html Further information on the Global Kids Online international research project can be found online under: http:// globalkidsonline.net.

16 Livingstone, S., Carr, J., and Byrne, J. (2015) One in three: The task for global internet governance in addressing children’s rights. Global Commission 
on Internet Governance: Paper Series. London: CIGI and Chatham House,  https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-
and-childrens -rights

17 DQ Institute (2020), Child Safety Index, https://www.dqinstitute.org/child-online-safety-index/
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A Global Kids Online (GKO) kutatása szerint nagyjából ugyanannyi lány és fiú rendelkezik 
internet hozzáféréssel, azonban ennek ellenére néhány országban a fiúknak mégis nagyobb 
szabadságuk van az internethasználatban, mert a lányokat gyakrabban ellenőrzik és korlátozzák.

A móka világa

A gyerekek és fiatalok gyakran különböző pozitív és szórakoztató célból mennek fel a netre. 
A kutatásban szereplő 11 országban a legnépszerűbb tevékenység – lányoknál és fiúknál is 
egyaránt – a videónézés. A gyerek és fiatal internethasználók több mint harmada mondta azt, 
hogy legalább hetente néz videókat online, akár egyedül, akár családtagokkal.

„Amikor anyukám megvette a laptopot, elkezdtünk több időt tölteni együtt; minden hétvégén 
kiválasztottunk egy filmet és megnéztük azt közösen a nagymamámmal” – egy 15 éves lány, 
Uruguay.

A gyerekek és a fiatalok játszani is szeretnek online, amivel gyakorolják a játékhoz való jogukat, 
és alkalmanként még a tanuláshoz való jogukat is. A fiúk gyakrabban játszanak online játékokkal, 
derül ki a kutatásban szereplő országokat nézve. De sok internetező lány játszik még így 
is online; például Bulgáriában (60%) és Montenegróban (80%). Ami a videónézést illeti, a 
gyerekek és a fiatalok valószínűbb, hogy online játszanak, ha könnyű hozzáférni az internethez.

„Játszom online játékokkal és még pénzt is keresek vele” – egy 17 éves fiú, Fülöp-szigetek.

A felnőttek aggódnak a gyerekekért és fiatalokért, amiért azok nagyon sokat nézik a képernyőt 
vagy, mert azt hiszik, a gyerekek csak elpazarolják az idejüket online. A GKO szerint ezek a 
szórakoztató tevékenységek, az oktató, informatív és szociális online élmények jó lehetőségek 
az érdeklődési körük és képességeik fejlesztésére.



9

Online Gyermekvédelem - Útmutató szülőknek és pedagógusoknak 

1. ábra: Gyerekek (%), akik legalább heti egyszer játszanak online, nem és 
kor szerinti eloszlás18

Forrás: : UNICEF

Megjegyzés: A gyerekeket és fiatalokat arról kérdezték, hogy milyen gyakran végezték az alábbi online 
tevékenységeket az elmúlt hónapban: olyan emberekkel való chatelésre, akiknek más a lakóhelyük vagy hátterük, 

mint az övék; meglátogattak egy közösségimédia-oldalt; beszéltek olyan barátokkal vagy családtagokkal, akik 
messze élnek; használtak azonnali üzenetküldést; meglátogattak olyan honlapokat, ahol az emberek kifejezhetik az 

érdeklődésüket.

Új kapcsolatok kialakítása

Az internet, az azonnali üzenetküldő alkalmazásokkal és közösségi médiával, nagyon fontos 
találkozási pont lett a gyerekek és a fiatalok számára, akik ezáltal gyakorolják a szólásszabadsághoz 
való jogukat, amikor például kapcsolatot tartanak a barátaikkal, családtagjaikkal és sok más 
gyerekkel és fiatallal, akiknek hasonló az érdeklődési körük. A kutatásban résztvevő 11 országban 
sok gyereket és fiatalt lehet „aktív felhasználónak” nevezni, mivel rengeteg különböző online 
szociális tevékenységben vesznek részt, például chatelnek a barátaikkal és családtagjaikkal, 
különböző üzenetküldő alkalmazásokat használnak és kapcsolatot építenek olyan emberekkel, 
akiknek hasonló az érdeklődési körük. Néhány gyerek emellett arról is beszámolt, hogy 
könnyebbnek tartja az interneten őszintén kifejezni magát.

„Online meg tudom mutatni az igazi önmagamat, hiszen nincsenek szabályok…Több, mint 
5000 barátom van online” – egy 15 éves, magát melegnek tartó fiú, Fülöp-szigetek.

Az online szociális interakciók a korral is növekednek. Például néhány közösségimédia-oldalon 
van regisztrációs korhatár, és ahogy egyre idősebbeknek lesznek, úgy kapnak egyre több 
szabadságot.

18 This figure was taken from: UNICEF (2019). Growing up in a connected world. UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, https://www.unicef-irc.
org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf
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 2.ábra: Gyerekek (%), akik három vagy annál több online tevékenységben 
vesznek részt hetente, nem szerinti eloszlás19

Megjegyzés: A gyerekeket és fiatalokat arról kérdezték, hogy milyen gyakran végezték az alábbi 
online tevékenységeket az elmúlt hónapban: olyan emberekkel való chatelésre, akiknek más a 
lakóhelyük vagy hátterük, mint az övék; meglátogattak egy közösségimédia-oldalt; beszéltek 
olyan barátokkal vagy családtagokkal, akik messze élnek; használtak azonnali üzenetküldést; 
meglátogattak olyan honlapokat, ahol az emberek kifejezhetik az érdeklődésüket.

Forrás: UNICEF

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az internet a szocializáció új világát a nyitja meg, bár 
a szülők gyakran panaszkodnak arra, hogy a gyerekek és fiatalok online interakciói az offline 
kapcsolataikat teszik tönkre.

„Egy bulin csak ülnek egy asztalnál. Mind a tizen csak a saját kis eszközeiket nyomogatják.” – egy 
15-17 éves fiatal egyik szülője, Chile.

De az ilyen viselkedés nem csak a gyerekekre és fiatalokra jellemző. Néhány szülő folyamatosan 
telefonál vagy internetezik a családi programok alatt – és ez sok gyereket és fiatalt zavar.

„Az asztalnál, amikor eszünk, Apa mindig a telefonját használja. Ez az egyetlen alkalom, amikor 
mindannyian együtt vagyunk, és ez nagyon idegesít” – egy 14 éves lány, Uruguay.

Szélesebb internet hozzáféréssel a gyerekek és a fiatalok ki tudják szélesíteni a látókörüket,

19 This figure was taken from: UNICEF (2019). Growing up in a connected world. UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, https://www.unicef-irc.
org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf,
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 információkat gyűjthetnek és kiterjeszthetik a kapcsolataikat. A több szociális interakcióval, akár 
online, akár személyesen, tapasztalatokat szereznek és fejlesztik a képességeiket. 

A GKO kutatások azt mutatják, hogy azok a gyerekek és a fiatalok, akik aktívan szocializálódnak 
az interneten, ügyesebben kezelik az adataikat online, ami segít biztonságban maradniuk.

Az alkotás öröme

Azokat az online tartalmakat, amik tetszenek a gyerekeknek és fiataloknak, nagyon sokszor 
más gyerekek készítették. A GKO által vizsgált 11 országban átlagosan a gyerekek, fiatalok 
10-20%-a készít és tölt fel saját videót vagy zenét, ír blogot vagy történeteket, vagy fejleszt 
honlapokat heti rendszerességgel.

„Van blogom és folyamatosan frissítem.” – egy 15-17 éves lány, Fülöp-szigetek.

„Meg tudsz osztani videókat és játékokat, zenét, képeket és ötleteket.” – egy 9-11 éves lány, 
Ghána.

„DIY (saját kezűleg készített) kártyákat készítek, és posztolom őket online. A barátaimnak 
tetszenek.” – egy 15-17 éves lány, Fülöp-szigetek.

„Igen, tudom, hogy kell számítógépeket feltörni, de már nem csinálom” – egy 15-17 éves fiú, 
Fülöp-szigetek.

3.ábra: Gyerekek (%), akik legalább egy kreatív tevékenységet végeznek 
online legalább hetente, nem és kor szerinti eloszlás20

Megjegyzés: Gyerekeket és fiatalokat kérdeztek arról, hogy milyen gyakran végezték az alábbi tevékenységeket online 

az előző hónapban: saját videó vagy zene létrehozása, amit meg is osztottak, egy blog vagy történet vagy honlap 

elkészítése, más által készített videó vagy zene posztolása.

Forrás: UNICEF

Információéhség

Mint a felnőttek, a gyerekek és fiatalok is használják az internet adta előnyöket, hogy élvezzék az 
információhoz való jogukat. A gyerekek és fiatalok egy-kétötöde számít „információkeresőnek”, 
vagyis keres többféle módon információt online hetente abból a célból, hogy tanuljon valami 
újat, iskolai vagy munkalehetőségekről értesüljön, híreket, egészségügyi információkat keressen 
és rendezvényeket találjon a környékén.

Sok gyerek és fiatal használja az internetet a házi feladathoz vagy, hogy bepótolja az órákat, 
melyekről lemaradt.

„Megkértek, hogy keressük meg a ghánai miniszterek neveit, hogy keressünk rá országokra és 
a pénznemekre. Más országokról is olvashatsz híreket.” – egy 12-14 éves lány, Ghána.

„Az interneten megkereshetünk mindent, ami a sulihoz kell, és nem találjuk meg a könyvekben.” 
– egy 9 éves lány, Szerbia.

20 This figure was taken from: UNICEF (2019). Growing up in a connected world. UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, https://www.unicef-irc.
org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf.
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„Megbuktam matekból, ezért megnéztem pár videót, amiben elmagyarázták, hogy mit kell 
tanulnom.” – egy 15-17 éves fiú, Argentína.

„Ha nem megyek iskolába, akkor meg tudom beszélni a barátaimmal, hogy miről maradtam le 
órán. Ezért fontos, hogy meglegyen a barátod WhatsAppja.” – egy 16-17 éves lány, Dél-Afrika.

4.táblázat: Gyerekek (%), akik három vagy annál több információkereső 
tevékenységet folytatnak legalább hetente, nem és kor szerinti eloszlás21

Megjegyzés: A gyerekeket és a fiatalokat arról kérdezték, hogy milyen gyakran folytatták az alábbi 
információkereső tevékenységet online az előző hónapban: tanulási vagy munkalehetőség utáni 
kutatás; házi feladathoz segítségként; rendezvényeket vagy újdonságokat keresni a környékükről; 
híreket keresni; egészségügyi információkat keresni maguknak vagy ismerősüknek. Argentína 
hiányzó adat miatt nem szerepel.

Forrás: UNICEF

Néhány gyerek jobban használja az internetet információkeresésre. Az adatokból az derül 
ki, hogy azok a gyerekek és a fiatalok, akik szélesebb körben használják az internetet 
információkeresésre, idősebbek, és jobban részt vesznek különböző online tevékenységekben, 
valamint a szüleik támogatják őket és bátorítják az internethasználatot. Ez azt jelenti, hogy azok a 
gyerekek és a fiatalok, akik a megfelelő szülői támogatással nőnek fel, több online tapasztalatot 
szereznek és ezeket jobban is tudják hasznosítani.

Mivel ennyi információ érhető el online, a gyerekeknek és fiataloknak rendelkezniük kell 
megfelelő képességekkel, hogy megtalálják a helyes tartalmat és ellenőrizzék a források 
igazságtartalmát.

21 This figure was taken from: UNICEF (2019). Growing up in a connected world. UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence, https:// www .unicef -irc 
.org/ publications/ pdf/ GKO %20Summary %20Report .pdf, 
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Ebben a tekintetben kicsi a különbség a lányok és a fiúk között, mivel tinédzser korukra 
tapasztalatot szereznek abban, hogy megtalálják online azt, amire szükségük van. A gyerekek és 
a felnőttek, akik több videót néznek online, jobb információkereső képességgel rendelkeznek, 
talán azért, mert megtanulják, hogy kell keresni.

A gyermekek, fiatalok által online szerzett információ mennyisége és minősége az érdeklődésüktől 
és a motivációjuktól függ. Azonban az elérhető információ mennyisége hatással van arra, 
hogy mit találnak, például magasabb találatszám lesz olyan nyelveken, amelyet sok ember 
beszél. Mégis, a kisebbségi csoportokhoz tartozók is hasznot húzhatnak az információkeresési 
lehetőségekből, még ha limitált is az elérhető információ mennyisége.

„Mivel senki sem beszéli a nyelvünket az iskolában, néha románul írok be valamit YouTube-ra 
és meghallgatom a nyelvünkön a videót, és olyan jó, hogy mindent megértek.” – egy 12 éves 
román fiú, Szerbia.

Azonban az nem elég, hogy tudunk keresni információt online, fontos az is, hogy ellenőrizni 
tudjuk, hogy helyesek-e ezek az információk.

„Külföldi híradókat is nézek, mert szeretem felmérni, hogy egy adott ország hogyan viszonyul 
egy adott szituációhoz. Mindennek két oldala van. Például ugyanazt a dolgot Amerika máshogy 
láthatja, mint Oroszország.” – egy 16 éves lány, Szerbia.

Ahhoz képest, hogy milyen sok gyerek vélekedett úgy, hogy gyorsan és jól keres információt, 
nagyon kevesen mondták, hogy az információk kritikus értékelésében is jók. 

„Olyan sok álhír található online.” – egy 15 éves fiú, Fülöp-szigetek.

Mindent egybevetve, a gyerekek és a fiatalok még nem használják ki teljesen az internet előnyeit 
az információ megszerzésénél és ellenőrzésénél. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, több segítségre 
van szükségük, akár a szüleiktől, iskoláiktól vagy az internetszolgáltatójuktól, hogy jogaik minél 
jobb kihasználásában segítsék és erre bátorítsák őket a digitális világban.

Aktív állampolgárrá válás

Azon kívül, hogy információt keresnek és tartalmat gyártanak, a gyerekek és a fiatalok részt 
vehetnek polgári és politikai tevékenységekben is az interneten. A Gyermekek jogairól szóló 
egyezmény szerint a gyerekeknek vannak különböző polgári jogaik, például, hogy meghallgassák 
őket, kifejezhessék magukat és találkozhassanak másokkal. De a GKO kutatásából tisztán 
láthatjuk, hogy kevés gyerek és fiatal használja ki ezt a lehetőséget.

A fiatalok nagy valószínűséggel folytatnak politikai tevékenységet online.

„A politika… talán nem tudatosan keres rá. De a lányom például olvas ilyenekről a Facebookon.” 
– egy 13-14 éves gyerek egyik szülője, Argentína.

„De ki is fejezik a véleményüket… Twitteren… és ez is a dologhoz tartozik.” – egy 15-17 éves 
gyerek egyik szülője, Argentína.

Kockázatok és ártalmak

A gyerekek és a fiatalok új kockázatoknak vannak kitéve online, amelyek sérelmet okozhatnak 
nekik. Információkat találhatnak az önsebzésről vagy az öngyilkosságról. Találkozhatnak 
gyűlöletbeszéddel vagy erőszakos, explicit szexuális tartalmú oldalakkal. A GKO felmérése 
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szerint azok gyerekek és a fiatalok, akik többféle tevékenységben vesznek részt, több veszéllyel 
találkoznak, talán a nagyobb kitettség miatt vagy amiatt, hogy magabiztosabban fedezik fel 
az internetet.

Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy nem minden kockázat. Azok a gyerekek és a fiatalok, 
akik ki vannak téve az online kockázatoknak, nem kerülnek bajba, ha megvan a kellő tudásuk 
és ellenállóképességük a helyzet kezeléséhez. Ezért nagyon fontos, hogy azonosítsuk azokat, 
akik fogékonyabbak az online kockázatokra, és ismerjük fel, hogy mitől válnak a kockázatok 
komoly problémákká, mert így anélkül védhetjük meghatékonyan a gyerekeket és fiatalokat 
online, hogy korlátoznánk a lehetőségeiket.

A GKO kutatásában résztvevő gyerekek és fiatalok nagyjából 20%-a mondta az, hogy látott 
az elmúlt évben olyan honlapot vagy beszélgetést, ami az önkárosításról szólt, és nagyjából a 
gyerekek és fiatalok 15%-a látott öngyilkosságról szóló tartalmat, valamint gyűlöletbeszéddel 
is találkoztak.

Chilében a 15-17 éves korcsoport nagyjából fele jelentette, hogy felzaklatta őket valami online 
az elmúlt évben. Amikor megkérték őket, hogy ezt fejtsék ki, sokféle problémát említettek, 
beleértve az internetes átveréseket, a pornográf pop-up hirdetéseket, bántó viselkedést, 
kellemetlen vagy ijesztő híreket és fényképeket, diszkriminációt és bántalmazást. Bulgáriában a 
gyerekek és a fiatalok láthatnak olyan honlapokat, amelyek gyors fogyási lehetőséget hirdetnek, 
ezekkel a válaszadók negyede találkozott.

„Undorító kommentek vannak más emberekről.” – egy 13-14 éves lány Dél-Afrikából.

A megkérdezett gyerekek és fiatalok nagyjából harmada-negyede találkozott már erőszakos 
vagy szexuális tartalommal valamilyen médiumban. Néha véletlenül találják meg ezeket, más 
esetekben pedig a barátjuk ajánlja nekik a pornográf tartalmat, vagy mások küldték nekik, akár 
ismeretlenek is. Néhány gyerek és fiatal kért már másoktól szexuális tartalmú képeket.

„Nagyon felzaklatott, amikor egy fickó pornográf képeket küldött nekem.” – egy 12-14 éves 
lány, Ghána.

„Egyszer egy idegen megkérdezte, hogy „mennyibe kerülök”, vagyis, hogy mennyibe kerülne 
velem egy szexuális aktus.” – egy 16 éves fiú, Fülöp-szigetek.

Több országban, sok gyerek és fiatal találkozott már különböző online kockázatokkal, de 
sokkal kevesebben gondolják úgy, hogy ezek valóban sérelmet okoztak nekik. Az eredmények 
országonként eltérnek és az idősebbek kicsit nagyobb eséllyel tapasztalnak online bántalmazást, 
mint a fiatalabbak, valószínűleg azért, mert ők több időt töltenek online és több tevékenységben 
vesznek részt.

„Épp az Instagramot néztem és rákattintom egy kommentre, ami vicces volt, ezért látni akartam, 
hogy mások mit szóltak hozzá, majd rákattintottam egy linkre és hirtelen meztelen nők ugrottak 
fel.” – egy 10 éves fiú, Szerbia.

„Imádom a lovakat, ezt mindenki tudja. Épp háttérképeket kerestem, amikor véletlenül 
megláttam egy olyan képet, amin épp egy lovat vág le egy ember.” – egy 10 éves lány, Szerbia.

„Nagyon megijedtem… láttam egy képet egy fiúról, akit lelőttek.” – egy 12-14 éves fiú, Ghána.
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5.ábra: Gyerekek (%), akiket bántottak már online, nem és kor szerinti eloszlás22

Forrás: UNICEF

A gyerekeket és a fiatalokat online és offline is lehet bántalmazni. Online platformokon sértő 
és durva üzenetek okozhatják a bajt, vagy az, hogy kihagyják őket a csoport tevékenységeiből 
vagy megfenyegetik őket. Ezek a tapasztalatok az „online bántalmazás” fajtái. De a bántalmazás 
nem csak online, hanem offline környezetben is megjelenhet. Nagyjából egyenlő mértékben 
éltek át zaklatást offline és online a gyerekek és fiatalok.

„Mindenki elkezdett piszkálni és kinevetni egy fiút. Végül kilépett a csoportból.” – egy 13-14 
éves fiú, Argentína.

„Aggódom az internetes bántalmazás miatt, mert sok érzelmi kárt okozhat.” – egy 14 éves lány, 
Uruguay.

Hogyan válaszolnak a gyerekek és a fiatalok az ártalmas online tapasztalatokra? Kezdetben a 
barátaikhoz vagy a testvéreikhez fordulnak segítségért. Utána talán elmondják a szüleiknek. 
Nagyon kevés gyerek és fiatal kér segítséget a tanáraitól a megfigyelt országokban. Habár a 
kamaszok több kockázattal találkoznak, mint a gyerekek, nem szenvednek ennek megfelelően 
nagyobb kárt, amiből arra következtethetünk, hogy a tapasztalattal az ellenállóképesség is 
megnő.

22 This figure was taken from: Global Kids Online (2019). Global Kids Online: Comparative Report, UNICEF Office of Research – Innocenti.
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Fontos megemlíteni, hogy a gyerekek és a fiatalok nem mindig különítik el az „online” és az 
„offline” teret. Nekik az online esemény, legyen az jó vagy rossz, összefonódik az életük többi 
részével.

Elsődleges a magánszféra védelme 

A Gyermekek jogairól szóló egyezmény szerint a gyerekeknek joguk van a magánszférához. 
Nagyon fontos az autonómia és a magabiztosság kialakításához, összefügg a gyerek 
információhoz való jogával, a szólásszabadsággal és a részvételhez való joggal. A magánszféra 
védelmével a gyerekek és kamaszok meg tudják védeni magukat a kihasználástól. Gondosan 
kell kezelniük a digitális identitásukat, és védeniük kell a személyes adataikat, amennyire 
lehetséges.

Sok gyerek és fiatal képes arra, hogy megfelelően menedzselje a személyes kapcsolatait 
online, például, hogy felismerje, hogy milyen információt lehet és mit nem lehet megosztani, 
tudja, hogy kell megváltoztatni a közösségimédia-oldalon az adatvédelmi beállításokat, hogy 
kell eltávolítani a nem kívánt kapcsolatokat. Ez azt feltételezi, hogy a korai internetbiztonsági 
törekvések sikeresek voltak. Sok gyerek és fiatal fejlesztett ki online biztonsági stratégiákat, és 
tudja, hogy számítania kell bizonyos kockázatokra, ha az internetet használja.

„Van egy Facebook profilom az igazi barátaimnak és egy azoknak, akikkel csak online 
ismerkedek.” – egy 14 éves lány, Fülöp-szigetek.

„Amikor internetezek, akkor én vagyok felelős azért, amit teszek.” – egy 17 éves lány, Uruguay.

Problémás, hogy a gyerekek és a fiatalok elárulhatják online a személyes adataikat, fotókat 
oszthatnak meg és lehetséges zaklatókkal és rossz szándékú emberekkel beszélhetnek.

A gyerekek és a fiatalok kialakíthatnak online kapcsolatokat olyan emberekkel, akikkel azután 
személyesen is találkozhatnak, bár ez elég ritka jelenség. A vizsgált országokban kevesebb, 
mint a gyerekek és fiatalok negyede találkozott valakivel személyesen is, akit online ismert meg.

Talán meglepő, de a gyerekek és a fiatalok a legtöbb esetben élvezik ezeket a személyes 
találkozókat és jól érzik magukat utánuk. Ez azt jelenti, hogy megéri nekik így bővíteni a baráti 
körüket (úgy, hogy először online ismerték meg az embert). Másrészről, hiába kevés olyan 
esetet jelentenek a gyerekek és fiatalok, ahol rosszul érezték magukat egy ilyen találkozó után, 
van ok az aggodalomra.A szülőknek, akik a gyerekeikről osztanak meg tartalmakat, figyelembe 
kell venniük, hogy ez hogyan érinti a gyereket. Vannak olyan aggodalmak, hogy a „sharenting” 
(amikor a szülők információt és képeket osztanak meg a gyerekekről online) megsértheti a gyerek 
biztonságát, zaklatáshoz vezethet, megalázható lehet vagy későbbi negatív következményekkel 
járhat.23 A fogyatékos gyerekek szülei megoszthatnak olyan információkat, amellyel nagyobb 
veszélynek teszik ki a gyerekeket, miközben csak tanácsot kérnek.

23 UNICEF and the Office of Research-Innocenti (2017), Child Privacy in the Age of Web 2.0 and 3.0: Challenges and Opportunities for Policy, https://
www.unicef-irc.org/publications/pdf/Child_privacy_challenges _opportunities.pdf.



17

Online Gyermekvédelem - Útmutató szülőknek és pedagógusoknak 

Ott az otthon, ahol a wifi

Egyik módja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az online kockázatok nem okoznak károkat 
a gyerekeknek és a fiataloknak, az, hogy olyan eszközöket adunk a szülők kezébe, amelyek 
segítenek biztonságos környezetet kialakítani a gyerekek internethasználatával kapcsolatban.

„A felnőtteknek nagy befolyásuk van a fiatalabbak felett és jó példát kell mutatniuk, amit követni 
lehet.” – egy 13 éves lány, Uruguay.

Elméletileg a szülőknek sok lehetőségük van támogatni a gyerekeket és a fiatalokat az 
internethasználatban, mert általában otthonról használják azt.

Azonban, mivel komplex és gyorsan fejlődő technológiával állunk szemben, sok szülő nem érzi 
magát eléggé magabiztosnak ahhoz, hogy felügyelje, a digitális technológiában nála sokkal 
járatosabb gyereke mit csinál. A szülőket szintén befolyásolják a népszerű aggodalmak, mint 
például a „túl sok képernyőidő”, az „internetfüggőség” és a „cukrosbácsik”. Ott van a kísértés, 
hogy a szülők inkább csak korlátozzák az internethozzáférést a gyerekeknek, megszabják, 
hogy mennyi időt tölthetnek online vagy megtilthatják, hogy bevigyék az eszközeiket a 
hálószobájukba, vagy nem használhatják őket evés közben vagy lefekvés után, mint, hogy 
támogassák őket abban, hogy lehetnek hatékonyak online.

A legtöbb országban, a szülők a fiatal gyerekek internethasználatában vesznek részt, hogy 
segítsenek nekik a digitális térben eligazodni, miközben ezzel egyidőben több korlátozást 
vezetnek be számukra, mint az idősebbeknek. Ahogy a gyerekek nőnek, egyre kevésbé 
avatkoznak közbe, bár valószínűleg a tinédzsereknek is hasznos lenne a szülői támogatás az 
online lehetőségekkel és kockázatokkal kapcsolatban.
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6.ábra: Gyerekek (%), akik otthon használják az internetet legalább heti 
egyszer, nem és kor szerinti eloszlás24

Forrás: UNICEF

A hiányzó szakértelem miatt bizonytalanok a szülők, hogy beavatkozzanak-e a gyerekek és a 
fiatalok internethasználati szokásaiba.

 

24 This figure was taken from: Global Kids Online (2019). Global Kids Online: Comparative Report, UNICEF Office of Research – Innocenti.
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4. Sérülékeny gyerekeks

Különböző okokból lehetnek a gyerekek és fiatalok sérülékenyek. Egy 201925-es kutatás szerint 
„a sérülékeny gyerekek digitális élete ritkán kap olyan kiemelt figyelmet, mint amilyet a »valós 
életük« problémái. Ezen kívül a kutatás arra is rámutat, hogy legjobb esetben is csak “ugyanazt 
az alap internetbiztonsági tanácsokat kapják, mint a többi gyerek, pedig szükség lenne speciális 
iránymutatásra.”

Habár itt három célcsoportot emeltünk ki a sérülékeny gyerekek köréből (bevándorló, autizmus 
spektrum zavarral rendelkező és fogyatékossággal élő gyerekek), sokkal szélesebb skáláról 
van szó. 

Bevándorló gyerekek

A bevándorló gyerekek és a fiatalok gyakran úgy érkeznek meg egy adott országba, hogy 
már rendelkeznek bizonyos szocio-kulturális tapasztalatokkal és elvárásokkal. Habár a legtöbb 
esetben úgy gondoljuk, hogy a technológia elősegíti a kapcsolódást és a részvételt, de 
találkozhatnak a gyerekek különböző online veszélyekkel. Emellett az empirikus tapasztalatok 
és kutatások26 alapján a digitális média az alábbi létfontosságú funkciókat tölti be:

• szükséges az tájékozódáshoz (új országba utazás esetén),
• szükséges a befogadó ország társadalmának/kultúrájának megismeréséhez és az 

integrációhoz,
• a közösségi média kulcsfontosságú a családdal és a kortársakkal való kapcsolattartáshoz 

és információgyűjtéshez.
 

A rengeteg pozitívum mellett a digitális média azonban kihívások elé is állíthatja a bevándorló 
gyerekeket:

• infrastruktúra – fontos, hogy legyenek olyan online helyek, ahol biztonságban tudnak 
maradni,

• források – a bevándorlók a legtöbb pénzüket előre fizetett mobilkártyákra költik el,

• integráció – a hozzáférés mellett megfelelő digitális oktatást is biztosítani kell nekik.

Autizmus Spektrum Zavarral (ASD) rendelkező gyerekek

Az autizmus spektrum két alapterületet fed le a DSM-527 (mentális betegségek legfrissebb 
diagnosztikus rendszere) viselkedés diagnosztikában. 

• Szűk körű és ismételt viselkedés (igény az állandóságra).
• Társas és kommunikációs nehézségek.
• Gyakran kíséri értelmi fogyatékosság, nyelvi problémák és hasonlók.

25 Adrienne Katz (2018), Vulnerable Children in a Digital World, https://pwxp5srs168nsac2n3fnjyaa-wpengine .netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/2019/02/Vulnerable-Children-in-a-Digital-World-FINAL.pdf.

26 Better Internet for Kids (2017), Report on the proceedings of the Safer Internet Forum 2017, https://www.betterinternetforkids.eu/
documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-96ec-35943b7d975d

27 Cardwell C. Nuckols (2013), The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, https://dhss.delaware.gov/dsamh/files/si2013_
dsm5foraddictionsmhandcriminaljustice.pdf.
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A technológia és az internet végtelen lehetőséget kínál fel a gyerekeknek és a fiataloknak a 
tanulásra, kommunikációra és játékra. De az előnyök mellett nagyon sok veszély is van, melyekre 
az ASD-s gyerekek és fiatalok még inkább érzékenyek lehetnek:

• az interneten több szocializálódási lehetőség várja az autizmus spektrumon lévő gyerekeket 
és fiatalokat és kiélvezhetik az érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységeket, 
amelyekre offline nem lenne lehetőség,

• sokkal jobban ki vannak téve a „hamis barátoknak”, mivel nem olyan kifejlettek a szociális 
érzékeik, pl. nehezebben értik meg mások szándékait,

• az online kockázatok gyakran pont az autizmus jellemzőire épülnek: konkrét, rájuk szabott 
iránymutatás tudná fejleszteni a digitális képességeiket, de a mélyben rejtőző kihívások 
megmaradnak.

Fogyatékossággal élő gyerekek

A fogyatékos gyerekek digitális tapasztalatairól készült egyik legelső konzultatív kutatás szerint 
a gyerekek sok esetben úgy érzik, hogy az online életük nagyon hasonló az ép gyerekekéhez. 
Azonban így is van pár fontos különbség28. Ezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a 
fogyatékossággal élő gyerekek előtt álló kihívások és akadályok jelentősen eltérnek egymástól, 
mert azok a korlátozottságuk típusától és természetétől is függnek. A szükségleteiket egyénre 
szabva kell figyelembe venni.29

A fogyatékossággal élő gyerekek és fiatalok hasonlóképpen találkoznak az online kockázatokkal, 
mint a épek, de ők még nagyobb mértékben vannak ezeknek kitéve. 12%-kal nagyobb eséllyel 
bántalmazzák őket az interneten, mint az ép gyerekeket. Néhány fogyatékossággal élő gyerek 
és fiatal talán kevésbé képes kezelni az online kapcsolatait vagy nem tudnak különbséget tenni 
a valódi és hamis információk között. Néhányukat nagyon könnyű rávenni arra, hogy pénzt 
költsenek, helytelen információkat osszanak meg stb. Továbbá gyakran kiközösítik, megbélyegzik 
őket, vagy különböző akadályokba ütköznek (fizikai, gazdasági, társadalmi és viselkedésbeli) 
egy közösség részeként. Ezek a tapasztalatok negatív hatással lehetnek a fogyatékossággal 
élő gyerekek szociális interakcióira és barátságaira az online térben, mely tevékenységek 
általában pozitívak, hiszen segíthetnek az önbizalom erősítésében és egy támogató közeg 
kialakításában. Szintén nagyobb eséllyel lesznek grooming, online becserkészés és szexuális 
zaklatás áldozatai. Kutatások szerint azok a gyerekek, akik offline is nehezebben boldogulnak, 
valamint akik pszichoszociális nehézségekkel küzdenek, nagyobb veszélyben vannak.30

A grooming, az online becserkészés és a szexuális zaklatás elkövetői nem csak a gyerekeket 
és fiatalokat célozzák meg, hanem kifejezetten a fogyatékossággal élőket. Ilyen tettesek 
lehetnek az ún. „megszállottak”, vagyis olyan ép személyek, akik a fogyatékossággal élőkhöz 
vonzódnak szexuálisan (leggyakrabban amputáltakhoz és olyanokhoz, akik a mozgáshoz 
valamilyen segédeszközt használnak).31 Néhányan azt is elhitetik az áldozattal, hogy ők maguk 
is fogyatékossággal élők. Különböző tetteket követhetnek el az ilyen emberek: letölthetnek 
képeket és videókat fogyatékos gyerekekről és fiatalokról, majd megoszthatják ezeket az ilyen 
émájú fórumokon és közösségimédia-oldalakon. Ezeken a platformokon viszont gyakran nem 
lehet rendesen jelenteni az ilyen tartalmakat.32

28 7 Lundy et al. (2019), TWO CLICKS FORWARD AND ONE CLICK BACK: Report on children with disabilities in the digital environment, https://rm.coe.
int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with -disabili/168098bd0f.

29 ibid.
30 Andrew Schrock et al. (2008), Solicitation, Harassment, and Problematic Content, https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF-

LitReviewDraft_0.pdf.
31 Richard L Bruno (1997), Devotees, Pretenders and Wannabes: Two Cases of Factitious Disability Disorder,Sexual and Disability, https://link.springer.

com/content/pdf/10.1023/A:1024769330761.pdf.
32 UNO (2008), Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol, https://www.un.org/disabilities/documents/convention/

convoptprot-e.pdf. For guidelines on these rights, see Article 9 onAccessibility and Article 21 on Freedom of expression and opinion, and access to 
information
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Egyes fogyatékossággal élő gyerekeknek és fiataloknak nehézséget okozhat az online terek 
használata és az azokból való kimaradás az átláthatóság hiánya (pl. olyan appoknál, ahol nem 
lehet növelni a betűméretet), a kért módosítások megtagadása (pl. szövegfelolvasó szoftver 
vagy adaptív számítógép tartozékok), vagy a megfelelő segítség hiánya (pl. segítség az 
eszközhasználatban és a társas interakciók kezelésében) miatt.

Néhány fogyatékossággal élő gyerek és fiatal szülei túlságosan is féltik a gyereküket, az 
információhiány miatt nem tudják, hogyan támogathatnák legjobban a gyerekek internetezését 
és hogyan tudnák megvédeni a gyerekeket a zaklatástól és a bántalmazástól.33 Miközben 
segítséget vagy tanácsot keresnek, a fogyatékos gyerekek és fiatalok szülei esetenként 
megoszthatnak olyan tartalmakat a közösségi médián (fotók, videók) a gyerekekről, melyek 
veszélyeztetik a gyerekek biztonságát most és hosszú távon is. Ezeket a szülőket emellett 
megkörnyékezhetik olyan gátlástalan emberek, akik kezeléseket, terápiát vagy „gyógymódot” 
ajánlanak a gyerek állapotára.34

33 2 Lundy et al. (2019), TWO CLICKS FORWARD AND ONE CLICK BACK: Report on children with disabilities in the digital environment, https://rm.coe.
int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with -disabili/168098bd0f

34 Sonia Livingstone et al. (2019), UNICEF Innocenti Research Brief: Is There a Ladder of Children’s Online Participation?, https://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/IRB_2019-02%2013-2-19.pdf.
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5. Új kockázatok és kihívások

Internet of Things (a dolgok internete)

Az internet megváltoztatta az emberek életét, hiszen bármikor és bárhonnan hozzáférhetünk 
az emberi tudás összességéhez. Néhány embernek az élet még sosem volt ennyire kényelmes. 
De ez a változás eltörölt néhány hagyományosabb életmódot, legyen szó akár az üzleti életről, 
akár a magánszféráról. Például néhány korábbi üzleti modell teljesen megváltozott vagy 
érvénytelenné vált, a magánszférában pedig a személyes találkozások egyre kevésbé lettek 
fontosak az internet miatt.

Fontos figyelembe venni a nyílt internet és az Internet of Things (IoT, a dolgok internete) közti 
különbséget: a nyílt internet csupán virtuális; nem létezik a valóságban és a mi döntésünk, hogy 
interakcióba lépünk-e vele. Ez viszont már nem igaz dolgok internetére, ahol a fizikai tárgyakon 
keresztül lehet hozzáférni az internethez, hogy azok megkönnyítsék az életünket. Erre jó példa 
a tweetelő kenyérpirító.

Az IoT lehetőségei megszámlálhatatlanok. Már elérhető hordható eszközöknél, házi világításnál, 
kameráknál, kocsiknál, WC-nél, csomagolásoknál, villamos fogyasztásmérőknél, orvosi 
szenzoroknál stb. Az IoT képes arra, hogy mindent pozitív irányba változtasson meg. Bizonyos 
értelemben ez a „negyedik ipari forradalom” része.

Amennyiben ezeket a tárgyakat a gyerekek közelében használjuk (pl. az otthonukban), akkor 
ők ki lehetnek téve a viselhető okoseszközök kockázatainak, például kiderülhet a tartózkodási 
helyük.

Erős piaci lehetőségek is vannak az IoT-ben, azonban természetesen felmerülnek lehetséges 
problémák is:

Technikai/Biztonsági problémák

• Az eszköz biztonsága – a megfelelő biztonság relatíve drága; fogékonyak vírusokra/kártevőkre.

• A kommunikáció biztonsága – az energiaellátás miatt gyengébb a titkosítás az ilyen eszközökön. 
Könnyen manipulálható egy harmadik fél által, alkalmas személyazonosság ellopására, stb.

• Mindig bekapcsolt kommunikáció – egyre jobban bízunk az olyan eszközökben, melyek mindig 
kapcsolódva vannak.

• Adatbiztonság a felhőben – nem tudhatod, hogy ki használja az adataidat.

Szociális problémák

• Emberek kirekesztése.

• Visszaélés a személyi adatokkal.

• A technológia elősegítheti a családon belüli erőszak előfordulását.35

Gazdasági problémák

• Munka elvesztése

Környezeti problémák

• Az eszközök elkészítésének minden fázisa szennyezi a környezetet (50 milliárd eszköz készül 5 

évente)

35 Julie Inman Grant, 2019, When “smart” is not necessarily safe: the rise of connected devices extending domestic violence, https://www.esafety.gov.au/
about-us/blog/when-smart-not-necessarily-safe-rise-connected-devices-extending-domestic-violence.
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Internetkapcsolattal bíró játékok és robotika

A gyors ütemű technológiai fejlődés alapvető változásokat hozott az emberi életben, amelyek 
nemcsak a felnőtteket érintik, hanem, hála az „Internet of toys-nak” (játékok internete), a 
gyerekeket és a fiatalokat is. Ahogy életünk egyre több területét változtatjuk át számítógépes 
adattá, azon is el kell gondolkodnunk, hogyan tudjuk megvédeni a gyerekeket és a fiatalokat, 
és hogyan támogathatjuk őket egy biztonságos digitális világban.

A robotikáról alkotott vélemények folyamatosan változnak, a gyerekkor “robotizálását” sok vita 
övezte eddig. 36Korábban ezt lebutítottnak, mocskosnak és veszélyesnek látták, ami ráadásul az 
ipari és gyári munkát is veszélyezteti, mostanra viszont a robotok szofisztikált, segítőkész és társas 
eszközökké váltak, amikkel interakcióba lehet lépni az otthonunkban és a szabadidőnkben. 
Habár régóta léteznek játékok robotokhoz hasonló kinézettel, mostanában rengeteget fejlődött 
a robotkészítés. Már nemcsak úgy néznek ki, mint a tipikus sci-fikből ismert robotok, hanem 
tudnak sétálni, beszélni és gondolkodni is.

Végbement néhány jelentős technológiai változás a robotikával párhuzamosan, amelyeket így 
lehet összefoglalni:

• a számítási kapacitás exponenciális növekedése;
• mobil kapcsolódás;
• adattá való átalakítás és hálózatba kötött információk;
• a szenzorok, mikrofonok és kamerák miniatürizációja;
• robotikus felhő alapú számítástechnika;
• a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás fejlődése.

Manapság talán Siri a legnépszerűbb robot, akivel a gyerekek és a fiatalok is kommunikálnak; 
akármilyen érdekes is a beszélgetés ezzel a digitális asszisztenssel, megfigyelhető a mesterséges 
intelligencia (artificial intelligence – AI) és az algoritmusok fejlődésének mértéke. Egy társas 
robotot úgy lehet definiálni: „Egy mesterséges, megtestesített eszköz, amely érzékeli a 
(szociális) környezetét, szándékosan és autonóm módon léphet interakcióba (bárkivel) a 
környezetében úgy, hogy követi a szerepéhez kapcsolt szociális szabályokat.” A társas robotok 
főleg a gyerekeket és a fiatalokat nyűgözhetik le, mert ők az új technológiák korai felhasználói, 
ezért a cégek őket akarják felhasználóknak is. Ráadásul a gyerekek és a fiatalok érdeklődése 
intenzív, de időszakos. Ennek eredményeképp még fogékonyabbak lesznek a robotokkal való 
interakcióra..

A gyermek-robot kapcsolat tipikus jellemzői: 

•       mobilitás;
• interaktivitás/kölcsönösség;
• „naturalizáció” (beszéd, gesztusok és vizualitás az üzenetek helyett);
• az interakció szabályozhatósága;
• perszonalizáció;
• (nem) megtestesülés.

36 Jochen Peter at the Safer Internet Forum 2017: Better Internet for Kids (2017), Report on the proceedings of the Safer Internet Forum 2017, https://
www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/1738388/Report+on+the+proceedings+of+the+Safer+Internet+Forum+2017/fa4db409-4fae-45b1-
96ec-35943b7d975d
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A folyamatok az alábbi tényezőkre reflektálnak:

• antropomorfizmus (emberi jellemzőket és viselkedéseket imitálnak);
• szociális jelenlét;
• közreműködés;
• észlelt hasonlóságok.

A robotokkal való kapcsolatnak sokféle pozitív és negatív következménye lehet a gyerekek 
és fiatalok kognitív fejlődésére. Ilyen pozitív következmény lehet a gyerekre szabott tanulás 
elősegítése, a folyamatosan fejlesztett és támogatott egyéni tanulás. Kevésbé pozitív 
következmény az „edukációs buborékból” származhat, ami hasonló a tartalmakat korlátozó 
„filterbuborékhoz”. Ilyen esetekben fennáll a fragmentáció veszélye a gyerek tudásában és 
a tények felidézésében, mert a tanulási módszer teljesen az algoritmusos tanuláson alapszik. 
Például, amikor egy gyerek megkérdezi Alexát (ahogy megkérdezhetnék akár a Google-t vagy 
a Binget), csak egy választ kapnak, ami megnehezíti, hogy kritikusan fel tudják mérni a kapott 
információ tartalmát.

Hasonló aggályok merülhetnek fel a gyerek személyiségfejlődésekor is. Különböző tanulmányok 
37kimutatták, hogy a robotok fontos szerepet játszanak a gyerekek és a fiatalok életében azáltal, 
hogy segítik kiterjeszteni és fejleszteni az identitáskeresést serdülőkorban. De a robotok miatt 
felmerülnek biztonsági kérdések is, valamint használhatóak megfigyelő eszközökként is, melyek 
rögzítik a környezetüket, jelentős aggályokat vetve fel a szülők és a gyerekek, fiatalok számára.

Ha a kapcsolati oldalt vizsgáljuk, a robotok nem mindig tudják utánozni az igazi kontaktust. 
Egyrészről ez elválaszthatja a gyerekeket és a fiatalokat a társadalomtól, az algoritmusokban 
találva vigaszt. De azt is jelentheti, hogy a robotok menedéket jelenthetnek, mert velük meg 
lehet vitatni olyan dolgokat, amiket a szülőkkel vagy a kortársakkal nehéz. A robotokkal való 
kapcsolatunk mindig is egy szolga – mester viszonyt jelent majd, de a robotok egyre inkább 
„el tudják hitetni, hogy éreznek”, a gyerekek és a fiatalok pedig bedőlhetnek nekik és úgy 
gondolhatják, hogy a velük való kapcsolat valóságos és kölcsönös.

Ahogy Jochen Peter mondta, „a robotok többet kínálnak, mint a hagyományos játékok, de 
veszélyt is jelentenek a legfiatalabb felhasználókra”.38

37 Van Straten, C. L., Peter, J., & Kühne, R. (2019). Child-robot relationship formation: A narrative review of empirical research. International Journal of 
Social

38 Van Straten, C. L., Peter, J., & Kühne, R. (2019). Child-robot relationship formation: A narrative review ofempirical research. International Journal of Social
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Online játék

Vásárlók és bevétel tekintetében a játékipar megelőzte a film- és zeneipart. Továbbá a kis 
eszközökön is hozzáférhető mobiljátékok megjelenése óta egyre többen játszanak ezekkel. A 
2019-es State of Online Gaming kutatás rámutatott, hogy a játékosok 51,8%-a férfi és 48,2%-a nő. 
Franciaországból, Németországból, Indiából, Olaszországból, Japánból, Szingapúrból, a Koreai 
Köztársaságból, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból 4500 fő 18 évnél idősebb 
felhasználó vett részt a kutatásban, akik legalább heti egyszer játszanak videójátékokkal.39 Az 
USA-ban 2010 óta a játékosok 21%-a 18 év alatti.40

A franciaországi, németországi, spanyolországi és az egyesült királyságbeli kutatások kimutatták, 
hogy a 6 és 64 év közöttiek 54%-a játszik videójátékokkal, és közülük 77% játszik legalább egy 
órát egy héten. Továbbá Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, az Egyesült 
Királyságban és Franciaországban a 6-15 éves korcsoport háromnegyede játszik online, ez 
pedig 24 milliót hozott az öt GameTrack Európai piacra. Egy játékos több különböző eszközön 
is játszik, de nagyjából tízből minden hetedik vagy konzolon vagy okoseszközön játszik.41

Világszerte több mint 2,5 milliárd játékos van. A PUBG nevű játék csúcstartó a játékosok számát 
tekintve, előfordult, hogy egy adott órában egyszerre 3 millió játékos játszott a programmal.

Az egyik vezetővezető videójáték streamelő platform a Twich, ami 2017-ben az összes játékos 
videótartalommal foglalkozó platformo bevételének 54%-át generálta.42

A alkalmazáson belüli vásárlások egyre fontosabb részei az online játékoknak. Megnövekedett 
internetkapcsolattal és -sebességgel egyre több játékos tölti le a játékait, ahelyett, hogy fizikailag 
megvennék azokat. Dél-Afrikában a játékra költött online tranzakciók 13%-kal növekedtek meg 
2018 és 2019 között.43

Habár a közönség egyre sokfélébb, a játékiparban még mindig a férfi játékkészítők dominálnak 
és gyakran a heteroszexuális férfiakra alakítják a kínálatot. Sajnálatos módon ez gyakran ahhoz 
vezet, hogy a női karakterek túlszexualizáltak, valamint egyértelműen hiányoznak azok a 
játszható karakterek, akik nem fehér férfiak.

A mobiljátékokon túl megnőtt az online játékosok száma is. Nem mindennel lehet online 
játszani, de manapság az összes játékkonzol képes online módra váltani. Ha online játékokkal 
játszunk, akkor egyszerre lehet másokkal játszani az interneten. Néhány játék megengedi a 
felhasználóknak, hogy „barátokkal” játszanak, de mások egy csoportba rakhatnak idegen 
játékosokkal bárhonnan a világon, néha véletlenszerűen, néha szint vagy érdeklődési kör szerint.

Több különböző játék érhető el online és ezek folyamatosan változnak. Alább olvasható néhány 
népszerű játék és műfaj leírása:

First-person shooter (FPS) – Belső nézetű lövöldözős játék: olyan akciójátékok, ahol lőfegyverrel 
kell harcolni belső nézetben. Pl.: Call of Duty, Overwatch, BioShock, Battlefield

39 Limelight Networks (2019), Market Research: The State of Online Gaming, http://img03.en25.com/Web/LLNW/%7B02ca9602-173c-43a4-9ee1-
b8980c1ea459%7D_SOOG2019_MR_8.5x11.pdf.

40 Statista.com (2019), U.S. Average Age of Video Gamers in 2019 | Statista, https://www.statista.com/statistics/189582/age-of-us-video-game-players-
since-2010/.

41 Isfe.eu (2019), GameTrack In-Game Spending in 2019, https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2019/12/GameTrack-In-Game-Spending-2019.pdf.
42 WEPC (2018), 2018 Video Game Industry Statistics, Trends & Data - The Ultimate List, https://www.wepc.com/news/video-game-statistics/.
43 Chris Cleverly (2019), Mobile Gaming in Africa, https://medium.com/kamari-coin/mobile-gaming-in-africa-cc8bb6d7c49b.
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Akció-kalandjáték: olyan játékok, amelyben a játékos felfedez és bejár különböző helyszíneket, 
miközben logikai feladatokat old meg és harcol. Pl.: Grand Theft Auto (GTA), Super Mario, 
Uncharted, The Legend of Zelda, God of War

Sportjátékok: olyan játékok, amelyek egy valós sport stratégiai és fizikai elemeit szimulálják. 
Pl. FIFA, Madden NFL, NBA

Sandbox/nyílt világú játékok: olyan játékok, amelyekben minimális vagy egyáltalán nincs 
történetmesélés. A játékos szabadon felfedezheti és megváltoztathatja a virtuális világot. Pl.: 
Minecraft, Terraria, Skyrim, Fallout

Multiplayer Online Battle Arena (Moba): olyan játékok, amelyeket két egymás ellen versenyző 
csapat játszik, a cél, hogy elpusztítsák vagy elfoglalják a másik bázisát. Pl.: Dota 2, League of 
Legends, Heroes of the Storm, Paragon

Az online játékfüggőség, amelyet az Egészségügyi Világszervezet 201844-ban gaming 
disorder (játékzavar)-ként definiált, komoly aggodalomra adhat okot. Ezt a Betegségek 
nemzetközi osztályozásának 11. kiadásában közölték először és úgy definiálták, mint olyan 
videójáték minta („digitális-játszás” vagy „videó-játszás”), amelyet káros játék-kontroll jellemez. 
A játék egyre fontosabbá válik, amíg át nem veszi más tevékenységek helyét, miközben a 
jelentősége folyamatosan csak nő, a negatív következmények felbukkanásának ellenére is. 
Fontos megjegyezni, hogy ahhoz, hogy a játékfüggőséget diagnosztizálni lehessen, a rá utaló 
viselkedési mintáknak legalább 12 hónapja jelen kell lenniük.

A másik komoly kockázat az online szerencsejáték. Néhány játék felajánl véletlenszerű 
nyereményeket tartalmazó ajándékdobozokat, amelyeket a játékos játékon belüli valutáért 
vehet meg (játékon belüli valutát pedig valódi pénzzel lehet venni).45

Friss kutatások alapján a globális lootbox (ajándékdoboz) piac 20 milliárd fontot ér.46

Mesterséges intelligencia (AI) és gépi tanulás

A mesterséges intelligencia sok figyelmet kap a médiától. Az AI használata egyre széleskörűbb 
lesz, azonban ez az eszköz is felvet bizonyos problémákat és veszélyeket.

Fontos, hogy definiáljuk az AI-t és a gépi tanulást, azonban még nincs univerzálisan elfogadott, 
sokoldalú meghatározása. Minden a céltól, a fókusztól és az adott feladattól függ. Ezen 
definíciók sokszínűsége tükrözi az „emberi intelligencia” meghatározásának változatosságát, 
emellett különbség van a specifikus és az általános feladatok között: az emberek az általános 
feladatokban jók, amíg a specifikus feladatokban az AI a fejlettebb.

A gépi tanulás leginkább az olyan módszereket jelenti, ahol a gép adatok alapján tud tanulni. 
Célja az általánosított adatok alapján modelleket felállítani. A gépi tanulás teszi ki az AI 
használatának 80%-át.

Számos kérdés megfontolandó a mesterséges intelligenciával kapcsolatban:

•  Rosszul megfogalmazott problémák – a precíz definíció a siker kulcsa

44 WHO (2018), WHO | Gaming Disorder, https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/.
45 Parentzone.org.uk (date?) , What Are Loot Boxes?, https://parentzone.org.uk/article/what-are-loot-boxes.
46 RSPH (2019), Skins in the Game A High-Stakes Relationship between Gambling and Young People’s Health and Wellbeing? https://www.rsph.org.uk/

uploads/assets/uploaded/a9986026-c6d7-4a76-b300ba35676d88f9.pdf.
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• Adatok elérhetősége – a felhasznált adatok nagyon gyakran tévesek, helytelenek vagy nem 
áll elegendő mennyiségű adat rendelkezésre. Az adatok, amiket az AI és az algoritmusok 
fejlesztéséhez és betanításához használnak, felnőtt felhasználók adatai. Ez azt jelenti, 
hogy az algoritmusos döntéshozási rendszerek és a mesterséges intelligenciát használó 
mintafelismerés felnőtt-centrikusak, ezért rosszul ismerik fel a gyerekekre leselkedő 
veszélyeket vagy az ő viselkedésüket. Ugyanígy az AI döntéshozó folyamatait tápláló 
és formáló adatok nem feltétlen reprezentálják vagy veszik tekintetbe az emberek 
szükségleteit etnikai hovatartozásuk, nemük, fogyatékosságuk stb. szerint. Emiatt a 
gyerekek ezekből az alulreprezentált csoportokból még több hátrányt tapasztalnak meg.

• Nem mindig érthető folyamatok – néha teljesen maguktól működnek jól a dolgok, 
megfelelőek a modellek, de másra, mint az eredeti probléma, vannak például beszámolók 
arról, hogy az AI rosszul ismert fel képeket a keresésekben47

•       A hibák ára.

A mesterséges intelligencia egy csodálatos technikai fejlesztés, de még sok a kérdőjel, ami 
vele jár, hasonlóan az önvezető autók kérdéséhez.48

47 James Vincent (2019), If You Can Identify What’s in These Images, You’re Smarter than AI, https://www.theverge.com/2019/7/19/20700481/ai-machine-
learning-vision-system-naturally-occuring-adversarial-examples

48 Amy Maxmen (2018), Self-Driving Car Dilemmas Reveal That Moral Choices Are Not Universal, https://www.nature.com/articles/d41586-018-07135-0.
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6. A kockázatok és ártalmak megértése

A 7. ábra a gyerekeket érintő online kockázatok osztályozását mutatja be. Fontos megemlíteni, 
hogy vannak egészségügyi és jólléti problémák is (túlhasználat, alváshiány stb.).

7. ábra: Gyerekeket érintő online veszélyek49 

1.esettanulmány

Egy kisfiú megnézett egy videót, amiben az ISIS kivégzett egy jordániai pilótát. Akkor 
hallotta rádióban a hírt, amikor hazafelé tartott az iskolából az anyukájával. A fiú sokat 
kérdezett, de az anyja nem tudott rájuk válaszolni. Kikapcsolta a rádiót és csendben 
utaztak tovább. A fiút nagyon aggasztották a hallottak – a pilótát élve égették el – és 
amikor hazaért, rákeresett online az eseményre, hogy megértse a történteket. A kereső 
egy híroldal videóját is feldobta neki, amiben végignézhette a kivégzést. A fiú azt 
mondta, hogy tudta, hogy le kellett volna állítania a videót már akkor, amikor elkezdte, 
de nem volt rá képes és végignézte az egészet. Felzaklatta őt a videó, utána rémálmai 
voltak, mégse mondta el senkinek, mert félt a reakcióktól és úgy érezte, hogy csak 
őt hibáztatnák. Megérthető az anya reakciója is, ezáltal jól látható, hogy a felnőttek is 
küszködnek azzal, hogy feldolgozzák az online elérhető tartalmakat. Mindegy, hogy 
mennyire nehéz, de muszáj ezekről a dolgokról is beszélni. A szülőknek figyelniük kell 
a gyerekekre és egy olyan környezetet kell biztosítaniuk számukra, ahol nyugodtan 
beszélhetnek bármiről, ami zavarja őket.

49 Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. LSE, 
London: EU Kids Online, http:// eprints .lse .ac .uk/ 33731/ 
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Tartalom

•         Illegális vagy káros tartalomnak való kitettség, pl. pornográfia, szerencsejáték, önkárosításról 
szóló honlapok és egyéb nem gyerekeknek és fiataloknak való tartalmak. A legtöbb 
esetben az ilyen honlapok üzemeltetői nem biztosítják, hogy a gyerekek és a fiatalok ne 
tudjanak hozzáférni a tartalmakhoz.

•    Más felhasználókkal való kapcsolat.
•    Önsebzés, romboló és erőszakos viselkedés.
•    Radikális, rasszista és egyéb gyűlöletbeszédnek való kitettség.
•    Helytelen, hiányos vagy ismeretlen forrásból származó információ használata.
•    Illegális és sértő tartalom készítése, fogadása és terjesztése.

Online manipuláció/ befolyásolás

A gyerekek és a fiatalok egyre nagyobb számban vannak jelen online, például a közösségi 
médiában, ahol olyan különféle, algoritmusok által szűrt tartalmakhoz férnek hozzá, melyeket 
néha azzal a szándékkal hoztak létre, hogy manipulálja a felhasználókat. Létezik politikai 
manipuláció (bizonyos politikai nézetek reklámozása), álhírterjesztés (hamis információ 
terjesztése politikai, hirdetési vagy más céllal), reklámozás (korai kötődés kialakítása bizonyos 
márkák felé).

Az algoritmusok által kreált médiakörnyezetek jelentősen befolyásolhatják a gyerekek és 
fiatalok egészséges fejlődését, véleményét, érdeklődését, értékeit és szokásait azzal, hogy 
„szűrőbuborékban” mutatják be az információkat, valamint megakadályozza a széleskörű 
tájékozódást, azt, hogy szabadon fedezzenek fel és férjenek hozzá különböző véleményekhez 
és tartalmakhoz.

Kapcsolat

• Ha egy felnőtt másnak adja ki magát, például egy másik gyereknek, szándékos kárt, 
bántalmazást vagy zaklatást követ el.

Online kizsákmányolás vagy grooming

Az Európa Tanács a gyermekek szexuális kizsákmányolása és zaklatása elleni védelméről szóló 
Egyezménye (Lanzarote Egyezmény) mondja ki, hogy a grooming (gyerekek megkeresése 
szexuális aktus létesítése céljából) egy felnőtt által végzett tudatos cselekedet, az információ- 
és kommunikációtechnológia eszközein keresztül abból a célból, hogy találkozzon egy olyan 
gyerekkel, aki még nem érte el a beleegyezési korhatárt. Ennek eredménye a szexuális zaklatás 
vagy gyerekpornográf anyagok készítése.50 Ezekhez nem is mindig kell személyesen találkozni, 
megtörténhet online is, de így is hatalmas kárt okozhat a gyerekekben a gyerekpornográf 
tartalmak készítése, birtoklása és átadása.51

Mivel a kutatásba bevonták a gyerekeket és fiatalokat is, így a szexuális zaklatás vagy grooming 
esetében az áldozattá válás folyamata van inkább a fókuszban.

50 Council of Europe (1957), Article 23 of the Treaty No. 201: Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list .

51 Committee of the Parties to the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (2015), 
Opinion on Article 23 of the Lanzarote Convention and its explanatory note, http://rm.coe.int/coermpubliccommonsearchservices/
displaydctmcontent?documentid=090000168064de98
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2. esettanulmány

Ez egy 13 éves lány példája, akinek illetlen képeket küldött egy férfi Instagramon. 
A férfi meztelen képeket küldött magáról és ugyanerre kérte a lányt is. A lány 
ezt nem tette meg, letiltotta a férfit, jelentette az Instagramnál és elmesélte 
pár barátjának, nehogy velük is hasonló történjen, azonban már ők is átéltek 
ilyet. Habár a lány mindent jól csinált, mégse mesélte el az esetet a szüleinek, 
mert félt a reakciójuktól. Meg volt arról győződve, hogy megtiltanák neki, hogy 
tovább használja az Instagramot, ami elképzelhetetlennek tartott. Az összes 
barátja itt oszt meg híreket, pletykákat, itt szerveznek programokat, beszélik 
meg, hogy mi történt aznap az iskolában stb. A lány tényleg azt hitte, hogy a 
szülei (azért, hogy megvédjék őt) eltiltanák az Instagramtól. A lány nem csinált 
semmi rosszat – a képeket küldözgető férfi volt a hibás. Érthető, hogy a szülők 
meg akarják védeni a gyereküket, de az biztos, hogy nem jó, ha a gyereket 
büntetik valaki más tettéért. Azt kell feltételeznünk, hogy az, amit a lány az 
Instagramon csinált, rendben volt. Fontos, hogy a szülők elgondolkodjanak 
a reakciójukon, amikor a gyerekeik elmondanak nekik egy online problémát. 
Meg kell hallgatniuk és támogatniuk kell a gyereket.

Bántalmazás és zaklatás

A bántalmazás az bántalmazás, akárhol is történik. Az internetes bántalmazás különösen felháborító 
és káros lehet, mert még szélesebb körben és nagyobb nyilvánosság előtt terjed. Ezenkívül az 
elektronikusan előállított tartalom bármikor újra felszínre kerülhet, ami még inkább nehezíti az 
áldozatnak, hogy le tudja zárni magában a zaklatást; káros vizuális tartalmakat vagy bántó szavakat 
is tartalmazhatnak és bármikor elérhetők. Az online zaklatás bármikor megtörténhet, szóval még 
akkor is megsértheti az áldozat biztonságát, ha amúgy „biztonságos” helyen tartózkodik, például 
otthon. Manipulálhatják a személyes adatait, megszerkeszthetik a képeit és elküldhetik másoknak. 
Ráadásul mindezt névtelenül is meg lehet csinálni.52

Az offline is zaklatott gyerekek és a fiatalok valószínűleg online is áldozatokká válnak53. Friss 
tanulmányok szerint a fogyatékossággal élő gyerekek nagyobb eséllyel lesznek bántalmazás, 
például szexuális zaklatás áldozatai,54 ezért online is nagy veszélynek vannak kitéve.55 Ide 
sorolható még a bántalmazás, a zaklatás, a kiközösítés, a diszkrimináció a gyerek vélt vagy valós 
fogyatékossága miatt, vagy a fogyatékosságukból adódó dolgok miatt történő zaklatás, mint 
például a viselkedésük, a beszédük vagy az általuk használt segédeszközök és szolgáltatások 
miatt. Néhány veszély lehet:

• rágalmazás és a jó hírnév megsértése;

52 Dr Tanya Byron (2008), The Report of the Byron Review: Safer Children in a Digital World, https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120107041050/, 
https://www.education.gov.uk/publications/eorderingdownload/dcsf-00334-2008.pdf.

53 Schrock et al. (2008),Online Threats to Youth: Solicitation, Harassment, and Problematic Content, https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.
edu/files/RAB_Lit_Review_121808_0.pdf

54 Mueller-Johnson, Eisner and Obsuth (2014), Sexual Victimization of Youth With a Physical Disability: AnExamination of Prevalence Rates, and Risk and 
Protective Factors, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260514534529

55 3 UNICEF (2013), State of the World’s Children Report: Children with Disabilities, https://www.unicef.org/publications/files/sowc2013_exec_summary_
eng_lo_res_24_apr_2013.pdf.
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• bankkártya engedély nélküli használata: a szülők vagy mások bankkártyáját használhatják 
tagdíjak befizetésére, más szolgáltatásokért vagy termékekre való előfizetésre;

• bűnügyi tevékenységek, más ember megszemélyesítése pénzügyi nyereség céljából. 
Néhány esetben ez személyazonosság ellopásával is járhat, bár az általában felnőttek 
ellen szokott megtörténni.

• Kéretlen hirdetés: néhány cég becsapja, “átveri” a gyerekeket azért, hogy eladhassanak 
nekik termékeket. Ez felveti a felhasználó beleegyezésének kérdéskörét és, hogy 
hogyan lehetne ezt a gyakorlatban is megvalósítani. Nincs megfelelően szabályozva ez 
a terület, és nagyon nehéz eldönteni, hogy a gyerekek és a fiatalok megértik-e ezeket az 
adatmozgásokat. Hatalmas problémát jelent ezeknek a szabályoknak az alkalmazása az 
interneten, és ehhez a mobilhasználat is hozzájárul.

• Nem kívánatos kapcsolat, főleg olyan felnőttekkel, akik gyerekeknek vagy fiataloknak 
tettetik magukat.

Tett
• Személyes információ közzététele, ami fizikai bántalmazáshoz vezethet.
• Fizikai bántalmazás személyes találkozókon online ismerősökkel, fizikai és szexuális 

bántalmazásra való eséllyel.
• Szexting, intim képek megosztása, ami szexuális zaklatáshoz, kihasználáshoz, groominghoz 

és kép alapú zaklatáshoz vezethet.56

Szexting

A tinédzserek körében népszerű a szexting (szexuális tartalmú képek vagy üzenetek megosztása 
telefonon). Ezeket a képeket és üzeneteket gyakran egy pár vagy egy potenciális pár osztja 
meg egymással, de néha nagyobb közönséggel is megosztják ezeket. Úgy tartják, hogy a 
fiatal tinédzsereknek nincs megfelelő tudásuk ahhoz, hogy felismerjék az ilyen tevékenységek 
következményeit és a velük járó lehetséges kockázatokat.57

A sexting egy komoly veszélyforrás, hiszen jogi szankciókhoz vezethet az, hogy a gyerekek és a 
fiatalok illegális szexuális tartalmú anyagokat gyártanak kiskorúakról. Veszélyes lehet továbbá:

• Spamen és reklámon keresztüli megkeresés cégek részéről, akik specifikus korcsoportra 
és érdeklődési körre jellemző termékeket hirdetnek.

• Egészségügyi problémához vezető tevékenység, mint például a túlzott képernyőidő: 
a kényszeres és a túlzásba vitt internetezés és/vagy online játék a szociális és/vagy kinti 
tevékenységek helyett rossz hatással van az egészségre, az önbizalom kiépítésére, a szociális 
fejlődésre és az általános jóllétre.

• A képmáshoz való jog, valamint a szerzői jog megsértése plagizáláson vagy 
tartalomfeltöltésen keresztül (főként képekkel történő engedély nélküli visszaélés). Engedély 
nélkül kompromittáló képeket készíteni és megosztani bizonyítottan kárt okoz másoknak.

• Szerzői jogok megsértése, fizetős tévéműsorok, filmek vagy zenék letöltésével.

• Hamis életkor megadása: akár egy gyerek tetteti idősebbnek magát, hogy hozzáférjen 
valamihez, akár egy felnőtt tetteti magát gyereknek.

• A szülők e-mail-fiókjának engedély nélküli használata: szülői engedély kell az online 
fiókok aktiválásához, amit még a felnőttek is nehezen tudnak törölni, miután aktiválódtak. A 
gyerekek és a fiatalok azért használják, hogy megkerüljék az engedélykérést.

56 Lanzarote Committee (2019), Opinion on child sexually suggestive or explicit images and/or videos generated, shared and received by children, https://
rm.coe.int/opinion-of-the-lanzarote-committee-on-child -sexually-suggestive-or-exp/168094e72c

57 UNICEF (2011), Child Safety Online: Global Challenges and Strategies, http://www.unicef.it/allegati/child_safety_online_1.pdf.
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Az EU Kids Online 2020-as kutatása bemutatja, hogy a gyerekek és a fiatalok hogyan használják az 
újmédiát – azzal szemben, hogy mit gondolnak az emberek erről.58 Más kutatások azt vizsgálják, 
hogy a gyerekek szerint miként kellene megvédeni a jogaikat a digitális környezetben59 és a 
fogyatékossággal60 élő gyerekek élményeivel is foglalkoznak.

Egy online biztonsági kampány legfőbb célja, hogy megváltoztassa az emberek viselkedését. A 
gyerekeket és a fiatalokat biztonságosabb internethasználatra, a szülőket hatékonyabb online 
nevelésre, a gyerekekkel kapcsolatba kerülő egyéb felnőtteket (családtagok, tanárok stb.) pedig 
a hatékonyabb támogatásra akarják ösztönözni.

A gyerekek és a fiatalok online biztonságát nemcsak önmagában kell értelmezni, hanem egy 
olyan tényezőként, amely temérdek gyerekről és fiatalokról, az ő biztonságukról és az internetről 
szóló kezdeményezéssel összefügg.

7. A szülők, gondozók és gyámok szerepe

A szülők feladata, hogy támogassák gyermekeiket a technológia lehetőségeinek kihasználásában. 
Kiegyensúlyozott nézeteket kell képviselniük és fel kell ismerniük azt a sok pozitívumot, amit az 
internet kínál. A szülők előszeretettel koncentrálnak arra, hogy az internet az online tanulásban, 
információszerzésben segít, de fontos figyelembe venni és értékelni a szociális előnyöket is, 
a játékot és az érdeklődési körök felfedezését, ami motiválni fogja a gyerekeket a további 
internethasználatra. Ezek megértése segíthet a szülőknek támogatni a gyerekeket. Ahhoz, hogy 
biztosítsuk a gyerekeknek és a fiataloknak az internet biztonságos és felelősségteljes használatát, 
a szülőknek, gondviselőknek és gyámoknak az alábbiakat érdemes tudni:

1. Térképezzék fel a kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel a gyerekek találkozhatnak 
online. Fontos, hogy képesek legyenek felismerni a lehetséges kockázatokat, de azt se 
felejtsék el, hogy ezekből nem mindig születik baj.

2. Kövessék, hogy mit csinál a gyerek online, milyen típusú tartalmakat néz, oszt meg és 
készít, ismerjék a szolgáltatásokat, a platformokat és a játékokat, amiket használnak és 
az embereket, akikkel kapcsolatban vannak. Érdemes a szülőnek is kipróbálnia ezeket a 
platformokat.

3. A szülőknek érdemes megismerkedniük azokkal a hasznos honlapokkal és játékokkal, 
melyek segítik a gyerekeket a tanulásban és szórakoztatják őket. Egy megfelelő honlapnál 
vagy játéknál megtalálható egy biztonsági oldal linkekkel, bejelentő folyamatokkal és 
iránymutatással a gyerekeknek, fiataloknak és a szülőknek/gondviselőknek.

4. Beszélgessen rendszeresen, őszintén és nyíltan a gyerekével, az életkorának megfelelően, 
figyelembe véve azt, hogy mi fog megváltozni az idő múlásával.

a. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gyerekek és a fiatalok megértik a veszélyeket, 
amelyekkel találkozhatnak és beszéljék meg, hogyan lehet ezek ellen védekezni – 
akár úgy, hogy csak megbeszélik önnel a problémát..

b. Beszéljen arról a gyerekekkel, hogyan lehetnek jó digitális állampolgárok, gondolják át, 
hogy mit osztanak meg magukról és másokról, segítsen nekik egy pozitív viselkedést 
kialakítani.

58 Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids Online 2020: 
Survey results from 19 countries. EU Kids Online, http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/
EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf.

59 Council of Europe (2017), It is Our World: Children’s Views on How to Protect Their Rights in the Digital World, https://rm.coe.int/it-s-our-world-children-
s-views-on-how-to-protect-their-rights-in-the-/1680765dff

60 Lundy et al. (2019), TWO CLICKS FORWARD AND ONE CLICK BACK: Report on children with disabilities in the digital environment, https://rm.coe.int/
two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f.
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c. Ösztönözze őket a kritikus gondolkodásra az online látottakkal kapcsolatban, beszéljen 
arról, hogy nem mindenki az, akinek mondja magát vagy, hogy nem biztos, hogy igaz, 
amit látnak. Beszéljenek a szelfik manipulálásáról, és az álhírekről.

d. Beszéljen arról, hogy a kortársak milyen hatással lehetnek a viselkedésükre,  a 
kimaradástól való félelemről és az online barátságokról.

e. Beszéljenek az addiktív és immerzív technológia csábításáról, főleg az ingyenes 
szolgáltatásoknál, ahol a szolgáltatásért valójában az ott töltött idővel és a megadott 
adatokkal fizetünk.

5. Tanítsa meg a gyerekeknek, hogy mikor és hol kell segítséget kérni. Kérhetnek segítséget 
a szülőtől vagy a gondviselőtől, egy tanártól vagy egy felnőttől, akiben megbíznak. Tanítsa 
meg őket arra, hogy a rossz online élményeket meg kell beszélni egy felnőttel. 

6. Beszéljenek meg szabályokat a családban az eszközök használatával kapcsolatban, 
figyelembe véve azt, hogy a szülők és gondozók mintaadók az online viselkedésnél.

7. Győződjön meg róla, hogy a gyerekek egészséges mennyiségű időt töltenek el online, hogy 
jól töltik el ezt az időt és több tevékenységgel is foglalkoznak, például tanulással, kreatív 
alkotással és pozitív kapcsolatok létesítésével. Használja a beépített eszközöket, hogy 
ellenőrizni tudja, mennyi időt töltöttek el a gyerekek egyes appokkal és szolgáltatásokkal.

8. Értsen ön is és gyereke is az eszközökhöz. Rengeteg olyan eszköz van, ami segíthet a 
önnek a technológiai kérdések menedzselésében otthon és azon kívül is.

a. Vegye figyelembe az összes eszközt, nem csak az egyértelmű okostelefont, tabletet 
és PC-t! Ide tartoznak a játékkonzolok, a személyes asszisztensek, az okostévék és 
bármilyen más eszköz, amivel lehet internetezni!

b. Nézzen utána a korhatároknak, hogy eldöntse milyen tartalomhoz, játékhoz, 
applikációhoz és szolgáltatáshoz legyen hozzáférésük a gyerekeknek és fiataloknak! A 
korhatárok a különböző alkalmazásboltokban és platformokon eltérhetnek egymástól. 
Használja a beállításokat ezeknél az oldalaknál, hogy megszabja, milyen appok és 
játékok tölthetők le és használhatók!

c. Használja az online felületek szűrését is, amit gyakran szülői felügyeletnek neveznek, 
valamint a biztonságos keresőket, hogy szűrni tudja azokat a tartalmakat, amihez a 
gyerekek hozzáférhetnek!

d. Ismerje a család összes tagja, hogy mikor és hogyan kell jelenteni egy sértő tartalmat 
vagy azt a személyt, akiről úgy gondolják, hogy megszegi a felhasználási feltételeket, 
valamint ismerjék meg,, hogyan tudják a  nemkívánatos tartalmat és embereket 
blokkolni!

e. Óvatosan használja az olyan applikációkat, melyekkel ellenőrizni tudja a gyerek 
internethasználatát! Ennek nem várt következménye lehet az online tevékenységek 
eltitkolása, valamint felerősítheti a családon belüli erőszak hatását is. Ha alkalmazza 
őket, magyarázza el a gyerekének, hogy mit fog ellenőrizni és miért!

f. Ahogy a gyerekek és a fiatalok idősödnek és felnőnek, gondolja újra a korlátokat, 
hogy azok mindig a koruknak megfelelőek legyenek! Fontos, hogy elősegítsük, 
növeljük a gyerekek ellenálló képességét, ezáltal segítve őket az online térben való 
boldogulásban.

9. Tanítsa meg a gyerekeit, hogy ne osszák meg a jelszavaikat a barátaikkal vagy testvéreikkel! 
Gondolja át, hol és hogyan oszthatnak meg személyes adatokat! Egy mindenki számára 
látható profilon ne személyes, őket ábrázoló profilképet használjanak és a lehető 
legkevesebb személyes adatot adják meg, főleg a kort, az iskolát és a lakcímet ne 
posztolják.
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10. Ne feltételezze, hogy mindenki a gyermeke ellensége online! Általánosságban a 
gyerekeknek szánt honlapok biztonságosak, izgalmas és kreatív szociális és oktatási 
élményeket kínálnak, de ne felejtse követni a fejleményeket és mindig figyeljen!

11. Maradjon nyugodt és ne feltételezzen semmit elsőre, ha valami aggasztót hall vagy lát a 
gyereke vagy az egyik online barátjának viselkedése kapcsán. Ne fenyegesse meg, hogy 
elveszi az eszközeit, mert néhány gyereknek azok jelentik a társas kapcsolatokat. Ha a 
gyerek attól fél, hogy ön el fogja venni az eszközt, akkor még kevésbé fogja megosztani 
önnel a problémáit.

12. Fontos, hogy tanuljunk az eseményekből, hogy fejlesszük az ellenálló képességünket. Ha 
a gyerekek veszélyt vagy bajt érzékelnek online, a szüleik segíthetnek a gyógyulásban, a 
következtetések levonásában és abban, hogy elkerüljék a kiközösítést.

Kihez forduljunk segítségért?

Sok országban működnek segítő szervezetek, akiknél a gyerekek és a fiatalok bejelenthetnek 
egy problémát. Az ilyen szervezetek nagy nyilvánossággal rendelkeznek, de a különböző 
országok esetében különbözőképpen működik a tájékoztatás. Fontos, hogy a gyerekek és 
a fiatalok rájöjjenek, hogy sose túl késő jelenteni egy problémát, hiszen ezzel másoknak is 
segíthetnek.

Habár a gyerekek és fiatalok tudomásul veszik, hogy néha veszélyes dolgokban vesznek részt, 
nem félnek az ebből származó kockázatoktól, és szívesebben oldják meg a problémákat saját 
maguk vagy a kortársaikkal. Ebből az következik, hogy csak akkor fordulnak a szüleikhez vagy 
más felnőtthöz, ha nagyon súlyos a probléma. Ez az idősebb fiúknál a leggyakoribb, akik 
leginkább a „Jelentés”61 gombot használják (amit a Virtual Global Task Force fejlesztett ki) 
ahelyett, hogy beszélnének a szüleikkel vagy más felnőttel. De azért nem minden gyerekkel és 
fiatallal ez a helyzet. Azt láthatjuk, hogy azok a gyerekek, akik tisztában vannak a veszélyekkel, 
figyelnek a saját tevékenységükre, azonban az új technológiákkal kapcsolatban gyakran nem 
osztják azt a nézetet, hogy a gyerekek és fiatalok online viselkedésének ellenőrzésében és 
értékelésében a felnőtteknek kell a középpontban lenniük. Óvatosan kell eljárjunk, amikor 
különbséget teszünk offline és online világ között, mert ma már nem választható szét a kettő, 
átszövi az életünket a digitális technológia. Ez sok gyerek és kamasz számára azt jelenti, hogy 
egyensúlyt kell találnia a technológia nyújtotta lehetőségek (az identitás felfedezése, közeli 
kapcsolatok kialakítása, szocializáció) és a kockázatok (biztonsági kérdések, félreértések és 
zaklatások) között, amelyeket az online kommunikáció nyújt.62 A szülőknek és a tanároknak 
tudniuk kell, hogy ha online szexuális bántalmazással találkoznak, akkor a zaklatót le kell tiltani 
és a kommunikációt pedig bizonyítékként megtartani. A szülőknek sosem szabad megnézniük 
a gyerekükről vagy más gyerekről készített szexuális tartalmú képeket. Ezeket az anyagokat át 
kell adni a rendőrségnek, és az online zaklatást, illetve kizsákmányolást azonnal jelenteni kell 
a megfelelő hatóságnak. A szülők nem adhatják ki magukat a gyereküknek, nem léphetnek a 
gyerek helyébe, hogy „bebizonyítsák” a zaklatást.63

Az alábbi weboldalakon további információ található arról, hogyan kell jelenteni a gyerekek 
szexuális tartalmú képeit:

Internet Watch Foundation – https://www.iwf.org.uk/

61 0 Europol (2019), 2019 Virtual Global Taskforce Releases Environmental Scan, https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2019-virtual-global-
taskforce-releases-environmental-scan .

62 Manida Naebklang (2019), Report of the World Congress III against Sexual Exploitation of Children & Adolescents, https://www.ecpat.org/wp-content/
uploads/legacy/ECPATWCIIIReport_FINAL.pdf

63 Livingstone (2008), Taking Risky Opportunities in Youthful Content Creation: Teenagers’ Use of Social Networking Sites for Intimacy, Privacy and Self-
Expression, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444808089415 (last visited 16 January 2020].
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NCMEC – https://report.cybertip.org/

Europol – https://www.europol.europa.eu/report-a-crime/law-enforcement-reporting-channels 
-child-sexual-coercion-and-extortion/

8. Iránymutatások szülőknek, gondviselőknek 

A biztonsági tippek a kutatások adatait felhasználva készültek. A beszámoló ezen része 
abból a célból jött létre, hogy segítsen a szülőknek, gondviselőknek és gyámoknak a fiatalok 
biztonságos, pozitív és értékes online élményének megteremtésében. Az oktatóknak szóló 
útmutatókat egy külön listában szedtük össze.

A szülőknek, gondviselőknek és gyámoknak figyelembe kell venniük az egyes oldalak 
természetét, a gyerekek felkészültségét és annak a valószínűségét, hogy ő maga mérsékelni 
tudja-e a veszélyeket, mielőtt eldönti, hogy milyen online környezet lesz megfelelő a gyereknek.

Az internetben rengeteg lehetőséget rejt arra, hogy a gyerekek és a fiatalok választ találjanak 
a kérdéseikre. Pozitív és felelősségteljes online viselkedést tanítani tehát nagyon fontos. Az 1. 
táblázatban az egyes problémák különválasztva jelennek meg.
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1. táblázat: kulcsfontosságú területek szülőknek, gondviselő és gyámoknak

Szülők, gyámok

# Területek Leírás

A 
technológia 
biztonsága

1. Beszéljen a 
gyerekével! 
Csináljanak 
közös online 
programokat!

Érdeklődjön, hogy gyermeke mit csinál online, 
beszélgessen róla vele. Fontos, hogy a gyerekek 
és a fiatalok ne érezzék azt, hogy a szülők nem 
bíznak meg bennük. Lehet korlátozni és ellenőrizni 
őket, használni a szűrési lehetőségeket, de fontos 
mindent megbeszélni. Amikor a gyerekek és a 
fiatalok valaki mással töltenek időt házon kívül, 
akkor is lehet hozzáférésük más (valószínűleg 
nem ellenőrzött) eszközökhöz, ezért fontos a 
nyílt kommunikáció – ettől függ, hogy el fogják-e 
mondani, ha valami baj történt. Fontos, hogy ne 
reagálják túl, ha a gyerek arról mesél, hogy mi 
történt vele online. Az a fontos, hogy elmondták 
a történteket, és ha Önök jól reagálnak, akkor a 
gyerek is megnyugszik, és megérti, hogy segítenek 
neki, a jövőben is megbízhat Önökben. 

Segíthet a gyerekeknek és fiataloknak, ha 
megértik, hogy mi az az internet, mert így az is 
jobban megfogható lesz számukra, hogy mi az 
a „világ”, amiben a kedvenc platformjuk létezik 
– pl. Instagram, Snapchat vagy Youtube. Az 
internet gyakran tűnhet távoli, elvont helynek, és 
ha nem ismerjük, akkor nehezebb felismerni a 
veszélyeket. Az internet azonban inkább olyan, 
mint egy nagyváros, ahol sok szép hely és kedves 
ember van, de olyan területek is vannak, amelyek 
meglátogatása kockázatos lehet. Ez segíthet a 
gyerekeknek és a fiataloknak, abban, hogy lássák, 
milyen különböző csoportokkal találkozhatnak 
online, hogyan terjed az információ stb.

Érdeklődjenek, hogy mit csinálnak gyerekeik online 
és készüljenek fel arra, hogy megosszák egymással 
digitális élményeiket, beszélgessenek velük, ezzel is 
bizalmi kapcsolatot építve és elősegítve az őszinte 
és nyílt kommunikációt.
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Szülők, gyámok

# Területek Leírás

2. Ismerjék meg a 
család által használt 
technológiát, 
eszközöket és 
szolgáltatásokat.

Kezdjék az eszközökkel, mérjék fel az otthonukban, 
hogy melyekről lehet csatlakozni az internethez, 
beleértve a mobilokat, laptopokat, tableteket, 
okostévéket, játékkonzolokat, fitness trackeret.

Azonosítsa azokat az online szolgáltatásokat és 
applikációkat, amelyeket a család használ ezeken az 
eszközökön.

3. Telepítsen tűzfalat 
és vírusirtó 
programokat az 
eszközeikre.

Gondolja át, hogy 
néhány program, 
szűrése, tiltása 
vagy megfigyelése 
hasznos lehet-e a 
családnak.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszközökön van 
vírusirtó és kártevők (malware) elleni védelem, ezek 
legyenek frissen tartva. Tanítsa meg a gyermekétaz 
internetbiztonság alapjaira. Például: friss az 
operációs rendszer? Az adott applikáció legújabb 
verzióját használod? Telepítve vannak a legújabb 
biztonsági programok?

Hasznos lehet korlátozni és ellenőrizni a az 
online médiahasználatot, a felületeket, de 
fontos figyelembe venni a bizalom és biztonság 
kérdéskörét. A szülőknek meg kell értetniük 
a gyerekekkel, hogy miért használnak ilyen 
programokat, hogy a céljuk nem a megfigyelés, 
hanem az, hogy biztonságban tartsák az egész 
családot. 

Szabályok 4. Családként 
egyezzenek meg 
az elvárásokban 
az internet- és 
eszközhasználatról, 
a biztonságra, 
a korhoz nem 
illő honlapokra, 
applikációkra, 
játékokra, 
zaklatásra, 
képernyőidőre és 
idegen veszélyre 
fókuszálva.

Emellett 
bizonyosodjon 
meg arról, hogy 
támogató légkört 
biztosítson otthon, 
hogy a gyerekek 
és fiatalok úgy 
érezzék, meg lehet 
keresni önöket a 
problémákkal. 

Ahogy a gyerekek és fiatalok elkezdik használni 
a technológiát, fektessenek le közösen alapvető 
szabályokat.. Ezeknek legyen része az is,, hogy 
mikor és hogyan használhatják az internetet, 
valamint határozzák meg a maximális képernyőidőt 
is.

Digitális Példakép – fontos, hogy a szülők jó példát 
mutassanak. A gyerekek nagyobb valószínűséggel 
veszik át a megfelelő viselkedési mintákat, ha 
ezeket a szülőktől/gondviselőktől is látják.

Ez kiterjed a képek, fotók, videók készítésére és 
megosztására is, ezekhez beleegyezést szükséges 
kérni. . A szülőknek is így kell eljárniuk, amikor ők 
akarnak a gyerekről személyes posztot vagy fotót 
megosztani. Tartsa szem előtt a gyerek biztonságát, 
most és a jövőben is.

A gyerekeknek és fiataloknak szüksége van 
arra, hogy beszélni tudjanak önnel az online (és 
offline) tapasztalt problémákról és nehézségekről. 
Vitassák meg azokat a híreket, amelyeket ebben 
a kérdéskörben mutat be a média. Ez nem teszi 
személyessé a problémát, viszont lehetőséget ad a 
gyerekeknek a véleménynyilvánításra. 
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Szülők, gyámok

# Területek Leírás

A szülők és 
gondviselők 
oktatása 

5. Ismerje meg, 
hogy milyen 
online és mobil 
szolgáltatásokat 
használ a gyermeke 
(pl. közösségi 
média, honlapok, 
applikációk, játékok 
stb.), valamint azt, 
hogy hogyan tölti 
a gyerek az idejét 
online.

Ismerje meg, hogyan lehet a gyerekeket 
biztonságban tartani a különböző alkalmazásokon 
és platformokon, például privát profil készítésével, 
korhatárok betartásával stb.

Használja azokat szülői felügyeleti programokat, 
amelyek a mobileszközökönkon találhatók, 
például a Family Linket vagy más szülőknek szánt 
programokat. 

Minden, újonnan letöltött alkalmazás esetében 
vizsgálja meg, vannak-e benne reklámok, vagy 
lehetőség alkalmazáson belüli vásárlásra.

Próbálja megérteni a gyerek online motivációit. 
Miért használja az adott honlapot és szolgáltatást? 
Mit jelentenek ezek a helyek a baráti csoportok, az 
identitás és a közösséghez tartozás szempontjából? 
Ezek megértése segíteni fog abban, hogy átlássa 
azokat szociális és érzelmi kihívásokat, amelyekkel 
a gyerekek nézhetnek szembe (és amelyek 
veszélyes helyzeteket okozhatnak), valamint adjon 
nekik ötletet a hogyan lehetnek ezekkel szemben 
ellenállóbbak.

Internetes 
oldalak 
jellemzőinek 
értékelése

6. A digitális 
beleegyezés kora

Országonként változnak a törvények arra 
vonatkozóan, hogy mi a legalacsonyabb korhatár, 
amitől kezdve a cégek és honlapok személyes 
adatokat kérhetnek a gyerekektől szülői 
beleegyezés nélkül. Ez a „digitális beleegyezési 
korhatár” általában 13 és 16 év között van. Néhány 
országban ez csak ajánlás, de máshol a törvény 
része (vö. az EU tagállamokban a GDPR 8. cikke). 
Sok gyerekeknek szóló honlap kér szülői engedélyt, 
mielőtt engedné, hogy a gyermek regisztráljon, 
új profilt készítsen. Ellenőrizze a szolgáltatások 
korhatárát.
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Szülők, gyámok

# Területek Leírás

7. Bankkártyák és 
egyéb fizetési 
lehetőségek 
használatának 
ellenőrzése

Sok eszközön, applikáción és szolgáltatáson 
keresztül lehet vásárolni és menedzselni azon szülői 
profilokhoz való hozzáférést, amelyeknél különféle 
fizetési lehetőségek és bankkártya adatok vannak 
beállítva. Az illetéktelen hozzáférés elkerülése 
érdekében fontos, hogy biztonságban tartsa bank- 
és hitelkártyáit, ezek adatait és PIN kódját pedig ne 
árulja el senkinek. 

8. Jelentés Ismerje meg, hogyan lehet a problémákat jelenteni 
a gyerekek által használt platformokon, valamint 
hogyan  lehet profilokat törölni – ezt pedig,  ahogy 
növekednek a gyerekek, tanítsa meg nekik. Ismerje 
meg a helyi segítő szervezeteket is.

9. Hirdetés, 
megtévesztés és 
dezinformáció 

Ne felejtse, hogy a hirdetések félrevezetőek vagy 
pontatlanok is lehetnek. Beszéljen a gyerekeivel 
arról, hogy tudnak bejelenteni egy reklámot és 
hogy tudják jobban irányítani, hogy mit látnak 
online. Fontos felismerni, hogy az interneten 
látottak befolyásolják a nézeteiket, véleményüket, 
vásárlási preferenciáikat. Beszéljen gyermekeivel 
erről, és segítsen nekik egy tudatos és kritikus 
médiaszemlélet kialakításában!
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Szülők és gondviselők

# Területek Leírás

A gyerekek 
oktatása 

10. Támogató légkör 
megteremtése

A gyerekeknek és a fiataloknak meg kell érteniük, 
hogy az online világ ugyanolyan, mint a valódi, 
a jó és rossz élményekkel együtt. Fontos, hogy 
a gyerekek merjenek segítséget és támogatást 
kérni, ha valami rossz történt, történik velük és ők is 
képesek legyenek segítséget nyújtani másoknak.

A gyerek korától függően segíthet, ha önök 
ismerik a posztjaik tartalmát és valamennyi online 
profiljukat.

A gyerekeknek fel kell ismerniük az online 
kockázatokat. Ezek között vannak egyértelműek, 
de  néhány kevésbé egyértelmű helyzettel is 
találkozhatnak, például kényszerítéssel, zsarolással 
és megszégyenítéssel. Ezeket a módszereket mind 
az elkövetők, mind a valódi bűnözők használják.

A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy az 
internettel felelősség is jár. Tudniuk kell, hogy a 
törvények az online és offline térre is vonatkoznak és 
megfelelően kell viselkedniük.

11. Ahogy a gyerekek 
és fiatalok egyre 
többet tanulnak 
az online világról, 
előfordulhat, hogy 
olyan emberekkel 
szeretnének 
találkozni, akiket 
online ismertek 
meg. Fontos, hogy 
jól magyarázzuk 
el nekik az ebben 
rejlő kockázatokat, 
és tegyük meg 
a megfelelő 
elővigyázatossági 
lépéseket.

A gyerekek és fiatalok valós veszélybe kerülhetnek, 
ha olyan idegenekkel találkoznak személyesen, 
akikkel addig csak online beszéltek. Nem biztos, 
hogy azok, akiknek mondják magukat. De, ha 
tényleg kialakul egy erős online barátság és a 
gyerek szeretne találkozni ezzel a személlyel, 
ahelyett, hogy elengedné egyedül, menjen velük ön 
is vagy egy másik felnőtt, akiben megbízik. Persze 
ez is a gyerek életkorától függ.

Azt is meg kell jegyezni, hogy egyre gyakoribb, 
hogy az elkövetők és bűnözők nem is akarnak 
személyesen találkozni a gyerekekkel, “mindössze” 
szexuális tartalmú tartalmakat kérnek tőlük.

12. A személyes adat 
fontossága

Segítsen gyerekeinek megérteni és kezelni 
személyes adataikat. Magyarázza el nekik, hogy 
csak olyan dolgokról posztoljanak, amit nem baj, 
ha látnak mások is. Nem szabad olyan információt, 
személyes adatot megosztani, amiből azonosítani 
lehet bárkit. Emlékeztesse a gyerekeket online 
hírnevükre, melyet meg kell őrizniük. Ha egyszer 
megosztanak valamit, azt nehéz megváltoztatni.
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Szülők és gondviselők

# Területek Leírás

A gyerekek 
oktatása 

13. Bizonyosodjon 
meg arról, hogy 
a gyerekek és 
fiatalok értik, 
hogy mit jelent 
képeket posztolni 
az internetre, saját 
magukról és a 
barátaikról.

Magyarázza el gyermekeinek, hogy a képek nagyon 
sok személyes információt fedhetnek fel. Meg kell 
érteniük a képkészítés és -feltöltés veszélyeit. Ideális 
esetben mások képeit csak a beleegyezésükkel 
lehet feltölteni bárhova. Ez a szülőkre is vonatkozik, 
amikor a gyermekeikről készítenek vagy töltenek 
fel képeket. Azt is fontos megérteniük, hogy 
néha a családtagoktól vagy a barátoktól kerülnek 
ki  információk, ezért velük is érdemes beszélni 
erről.. Kérje meg gyermekeit, hogy ne posztoljanak 
magukról vagy a barátaikról olyan képeket, ahol 
látszik például az utcanév, a rendszámtábla, vagy az 
iskolájuk neve.
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9. A oktatók szerepe

Nagyon fontos, hogy az oktatóknak ne legyenek előfeltevéseik, hogy mennyit tudnak a 
gyermekek az online biztonságról. Fontos feladat például, hogy megtanítsák a gyerekeket a 
jelszavak fontosságára és arra, hogyan lehet erős jelszót beállítani és azt biztonságosan tárolni. 
Sok tinédzser ugyanakkor megosztja egymással a jelszavakat az igaz barátság és bizalom 
jeleként.

A gyerekek és fiatalok online magánélete gyakran vitatott kérdés. A London School of 
Economics által végzett kutatás szerint a gyerekek és fiatalok fontosnak tartják a biztonságos 
internethasználatot, foglalkoztatják őket a különböző védekezési stratégiák, de emellett szeretik 
azt, hogy online kapcsolódhatnak másokkal. Az eredmények megmutatták továbbá, hogy 
szükség van a szülői mediációra, amivel bátorítják a gyerekeket és segítenek nekik felismerni 
az online veszélyeket, amíg maguktól nem képesek erre. A kutatásból szintén kiderült, hogy 
„szükség van a szülőknek, oktatóknak és gyermekvédelmi munkásoknak tartandó digitális 
műveltséget fejlesztő felkészítésekre és tréningekre, mert azt láthatjuk, hogy komoly 
hiányosságok vannak a felnőttek tudásában a veszélyekről és a gyerekek adatait és online 
biztonságát megvédő stratégiákról”.64

Az iskoláknak lehetőségük van átalakítani a tanterveket, hogy segíteni tudjanak a tanulóknak 
kiteljesedni és elmélyíteni tudásukat az infokommunikációs technológiával kapcsolatban. 
Azonban a gyerekeknek és fiataloknak azt is meg kell tanulniuk, hogyan használják ezeket az 
eszközöket főleg az olyan együttműködésre épülő technológiákat, mint a közösségi platformok 
és szolgáltatások, amelyek fontos szerepet játszanak a szocializációban. A gyerekek és fiatalok 
manapság már könnyen létre tudják hozni a saját tartalmaikat és megoszthatják ezeket a 
közösségimédia-platformokon, ezek többségén ráadásul élő videók megosztására is van 
lehetőség.

Az oktatók segíthetnek a gyerekeknek és a fiataloknak okosan és biztonságosan használni a 
platformokat:

• Biztosítani szükséges, hogy az iskola rendelkezzen jó biztonsági és adatvédelmi szabályzatai és 
gyakorlatai, valamint az online jelenlétet is szabályozó házirendje, ezek hatékonyságát pedig rendszeresen 
vizsgálják felül.

• Az átfogóbb digitális kompetencia és a médiaműveltség eléréséért vegyék be a tantervbe a digitális 
médiaműveltség oktatását. Fontos, hogy a szociális és érzelmi fejlődés koncepciói beépüljenek 
az online biztonság oktatásába, mert ezek elősegítik az érzelmek kezelését és megértését, így 
egészséges kapcsolatokat tudnak kialakítani a gyerekek online és offline.

• Biztosítsák, hogy mindenki tisztában legyen a megfelelő használati feltételekkel (acceptable use 
policy, AUP). Fontos, hogy az AUP korosztályra szabott legyen.

• Ellenőrizzék, hogy az iskola zaklatással kapcsolatos szabályai kiterjednek-e az online térre is, valamint, 
hogy hatékony szankciók vannak-e bevezetve.

• Nevezzenek ki egy online biztonsági koordinátort.

• Bizonyosodjanak meg arról, hogy az iskolai hálózat biztonságos.

• Akkreditált internetszolgáltatót használjon az iskola.

• Szűrjék/ellenőrizzék az internethozzáférést.

• Tartsanak internetbiztonsági előadást a gyerekeknek, annak meghatározásával,  hogy ez hol, hogyan 
és mikor valósul meg.

• Képezzék ki az összes dolgozót és rendszeres időközönként küldjék el őket továbbképzésre.

64 Sonia Livingstone, Mariya Stoilova, and Rishita Nandagiri (2018), Children’s Data and Privacy Online: Growing up in a Digital Age, http://www.lse.ac.uk/
media-and-communications/assets/documents/research/projects/childrens-privacy-online/Evidence-review-final.pdf.
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• Legyen egy kapcsolattartó az iskolában, aki gyűjti és rögzíti az online biztonsági 
problémákat. Ezáltal az iskola is kap egy részletesebb képet arról, hogy milyen problémákról 
és trendekről kell beszélni.

• Az iskola vezetőségének legyen megfelelő tudása az online biztonságról.
• Rendszeresen vizsgálják felül az online biztonság intézkedéseket.
• Ismerjék az internet és az online világ oktatási és pszichológiai következményeit.
• A gyerekek és a fiatalok egyre többet használják az internetet, azonban ezzel párhuzamosan 

jelen van az internetbiztonság miatti félelem. Új technológia megjelenésénél korábban 
is felmerültek morális kérdések és félelmek,, főként a fiatal nők körében. Ha azonban 
alaposabban megvizsgáljuk ezeket a veszélyeket, azt tapasztalhatjuk, hogy a legtöbb 
esetben nem a technológia a hibás, hanem a megnövekedett arányú eszközhasználat 
és a szülői aggodalom. Az oktatók fontos szerepet játszanak az internet biztonságának 
előremozdításában és biztosításában, hisz a világon mindenhol úgy gondolják a szülők, 
hogy az iskola feladata megtanítani a gyerekeket és fiatalokat a digitális eszközök 
használatára. A kutatásokból az is világossá vált, hogy az online problémákkal kapcsolatos 
információk fő forrásai a szülők és az iskola.65Az Európa Tanács digitális állampolgársággal 
kapcsolatos oktatási projektjének részeként további útmutatásokat határoztak meg azokról 
a kompetenciákról, melyeket szükséges lenne beépíteni az oktatásba.66

8. ábra: Azon gyerekek száma, akik részesültek oktatásban vagy kaptak 
tanácsot a biztonságos internethasználattal kapcsolatban Internethasználat 
helye – otthon (2012), máshol (2017, 2018, 2019) –, és kor szerinti eloszlás67

Forrás: Ofcom

• A korai internetbiztonsági irányelvek a technológiai megoldásokra koncentráltak, 
mint például a korlátozó programok használata, de manapság egyre jelentősebbé 
válik az információs technológia mobilitása, ennek eredményeképp már nem csak a 
hagyományosabb asztali számítógépeken keresztül lehet elérni az internetet. Egyre többen 
használnak mobiltelefont, tabletet, digitális asszisztens és játékkonzolt, amelyek bármikor 
szélessávú kapcsolatot biztosítanak, így a gyerekek és fiatalok elérhetik az internetet az 
iskolában, otthon, a könyvtárban, egy internetkávézóban, gyorsétteremben, ifjúsági 
klubban vagy a tömegközlekedési eszközökön. Az iskolában is kell néha az internetet 

65 4 Ofcom (2020), Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2019,https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/190518/children-
media-use-attitudes-2019-chart-pack.pdf.

66 Council of Europe (2018), Guidelines to Respect, Protect and Fulfil the Rights of the Child in the Digital Environment, Recommendation CM/Rec(2018)7 
of the Committee of Ministers, Building a Europe for and with Children, https://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-
in-th/16808d881a

67 Ofcom (2020), Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2019, https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/190518/children-
media-use-attitudes-2019-chart-pack.pdf.
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használni a különböző feladatokhoz, de azt zárt csoportban teszik. A legelső alapvető 
feladatok közé tartozik annak biztosítása, hogy a hálózatot hatékony biztonsági beállítások 
védjék. A gyerekeknek és fiataloknak lehet olyan eszközük, amelyen nincs hálózat védelem, 
és ezért nélkülözhetetlen az oktatás, a vita és párbeszéd. 

• Az internetbiztonsági irányelveket úgy kell megtervezni és bevezetni, hogy az érintettek 
széles körére érvényes legyenek:

o az igazgatókra,

o az iskolavezetésre, 

o a tanárokra,

o az egyéb dolgozókra,

o a szülőkre vagy gondviselőkre,

o a helyi hatóságokra,

o és, ahol lehetséges, az internetszolgáltatókra is.

Minden érintett segítheti az ötleteivel az iskolai szabályok kialakítását, ezért fontos, hogy 
konzultáljunk velük is. Viszont nem elég csak lefektetni a szabályokat, be is kell azokat tartatni. 
Ha már a kezdetektől bevonunk mindenkit a folyamatba, jobban fogják érezni és érteni a 
szabályok szükségességét és nagyobb eséllyel tartják be azokat.

A biztonságos infokommunikációs tanulási környezet több fontos  részből tevődik összet:

• a teljes intézmény infrastrukturális biztonságának kiépítése;
• felelősségek, szabályok és eljárások;
• hatékony technológiai eszközök;
• széleskörű internetbiztonsági edukáció;
• rendszeres értékelési folyamat, amivel ellenőrizhető az infokommunikációs tanulási 

környezet hatékonysága.

Ezeket a már létező biztonsági szabályok közé szükséges beiktatni az iskolákban, nem pedig 
önállóan kezelni. Az online zaklatást ugyanúgy kell kezelni, mint az offline-t. De ez nem azt 
jelenti, hogy a technológia ne lehetne a megoldás része az alábbiak bevezetésével például:

• vírusírtók;
• ellenőrző programok, hogy követni lehessen ki, mikor, mit és melyik számítógépre töltött 

le;
• szűrni és kontrollálni a tartalmat, hogy minimalizáljuk az illetlen tartalmakat az iskolai 

hálózaton.

Az új technológiával kapcsolatban merülnek fel olyan problémák is, amelyek függenek a 
gyerekek életkorától és ezért nem vonatkoznak mindenkire. 2008 végén az Egyesült Államokban 
az Internet Safety Technical Task Force közzétett egy kimutatást a gyermekvédelemről és a 
digitális technológiáról, amiben kiértékelték a korábbi kimutatásoknál használt szakirodalmat 
az online szexuális kizsákmányolásról, zaklatásról, bántalmazásról és az illetlen tartalomnak 
való kitettségről.68 A jelentésből az derült ki, hogy „Aggodalomra ad okot, hogy a média 
felerősíti ezeket a félelmeket,  így más hangsúllyal mutatja be a fiatalokra való veszélyeket, mint 

68 ISTTF (2008), Enhancing Child Safety and Online Technologies: Final Report of the Internet Safety Technical Task Force to the Multi-State Working Group 
on Social Networking of State Attorneys General of the United States, https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF_Final_Report.
pdf.
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kellene.”. Több, mint 10 évvel később is változatlan a helyzet, a média figyelemfelkeltő címekkel 
bombázzaa szülőket és a tanárokat, ami arra ösztönzi őket, hogy korlátozzák a gyerekek internet-
hozzáférését ahelyett, hogy megtanítanák őket a helyes használatra.

Ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy bizonyos kockázatok rejtve maradnak, , és csökkenti 
annak a valószínűséget, hogy a társadalom foglalkozni fog a veszélyeket előidéző tényezőkkel.. 
Ha internetes bűncselekményekről közvetít a média, akkor a riportokban polarizált nézeteket 
képviselnek a szakemberek: vannak, akik azt gondolják, hogy fel vannak nagyítva a veszélyek 
és vannak, akik szerint még így is alábecsülik azokat.

A szülők, tanárok, gondviselők felelőssége, hogy a gyerekeket ne érje kár a digitális eszközök 
használatakor. Néhány példa a veszélyekre:

• szexuális zaklatás vagy grooming,
• illetlen vagy illegális anyagoknak való kitétel,
• olyan médiumnak való kitétel, ami támogatja a sértő viselkedést,
• internetes bántalmazás.

A gyerekeket fenyegető online kockázatok osztályozásának egy jó módszere látható a 7. ábrán.

Informális oktatási környezet

Az iskola és az otthon mellett a gyerekek hozzáférhetnek az internethez nem hivatalos helyeken 
is pl. ifjúsági klubokban vagy templomi csoportokban. Az összefonódó online és offline élet 
azt jelenti, hogy azok, akik ilyen környezetben dolgoznak gyerekekkel, befolyásolni tudják a 
gyerekek digitális környezetét és biztonságát, attól függetlenül, hogy nem feltétlen ez a fő 
feladatuk. Ezért kell mindenkinek, aki ezekben az informális terekben dolgozik, megértenie  a 
veszélyeket és lehetőségeket, hogy megfelelően tudja támogatni a gyerekeket. Ha szükséges, 
tovább kell képeznie magát, hogy ezt biztosítani tudja.

Az oktatóknak szóló útmutatók legfontosabb szempontjai és alapelvei ilyen helyzetekben is 
érvényesek, azonban előfordulhatnak kontextusbeli eltérések.

Az eszközök kezelése, szűrés és kommunikáció

A dolgozók, önkéntesek és gyerekek valószínűleg a saját eszközeiken akarnak hozzáférni 
az internethez informális környezetben, itt pedig a szűrt tartalmak kevésbé elérhetőek vagy 
megbízhatóak, mint az iskolában. Ezért annak biztosítása , hogy a felhasználók megértsék, 
hogyan tudják a saját eszközeiket biztonságossá tenni, még nagyobb szerepet kap informális 
környezetben. Azonban sosem szabad csak a korlátozási lehetőségekre támaszkodni.

Informális környezetben is szükségesek a gyerekvédelmi útmutatások, de lehet, hogy itt a 
tanárok vagy önkéntesek nem férnek hozzá a szervezet eszközeihez vagy e-mail-fiókjaihoz. 
Ezért külön figyelembe kell venni a személyes eszközök használatát és azt, hogy lehet ezeket 
biztonságosan ellenőrizni.

Mivel ebben a környezetben kevésbé férnek hozzá az oktatási eszközökhöz, felületekhez, ezért 
valószínűbb, hogy többet használják majd a közösségimédia-oldalakat és az üzenetküldő 
szolgáltatásokat itt, mint az iskolában. Ezen szolgáltatások biztonságos használatához is 
tartalmaznia kell útmutatást a szervezeti szabályzatoknak és gyakorlatnak. 
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Továbbképzés és segítségnyújtás

Azoknak a oktatóknak és önkénteseknek, akik ilyen környezetben dolgoznak, kevesebb 
lehetőségük van továbbképzéseken részt venni vagy olyan információs anyagokhoz hozzáférni, 
amelyeket az iskolában dolgozó oktatók elérhetnek. Megfontolandó tehát, hogy ezek a 
szabadidős, informális szervezetek milyen módon tudnak továbbképzést találni és finanszírozni.

A 2. táblázat az oktatókszámára megfontolandó szempontokat foglalja össze.
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10. Útmutatók oktatóknak

Tény, hogy a tanárok/oktatók a 2. táblázatban található területek esetében nem minden 
esetben rendelkeznek irányítással.  Ilyen például a szűrés és a tartalmak  ellenőrzése. Ezeket 
az intézkedéseket az iskolának vagy az oktatási intézménynek szükségek meghoznia.

2. táblázat: Tanári területek

# Terület Leírás

A technológia 
biztonsága

1 Győződjön meg 
arról, hogy minden 
eszköz biztonságos és 
jelszóval védett! 

A tanárok ugyanolyan sebezhetőek 
a kibertámadásokkal, kártevőkkel, 
vírusokkal és hackerekkel szemben, mint 
bárki más. Fontos, hogy minden eszközt 
megfelelően védjenek (pl. erős jelszóval) 
és lezárják őket, amikor nem használják 
(pl. ha a tanár elhagyja az osztálytermet, 
akkor le kell zárni az eszközt vagy ki kell 
jelentkezni belőle).

2 Telepítsen vírusírtókat 
és tűzfalakat.

Telepítsen minden eszközre tűzfalat 
és vírusírtó programot, ezeket pedig 
rendszeresen frissítse.

Szabályzatok 3 Minden iskolának 
legyenek belső 
szabályai, amivel 
szabályozható, hogy 
hol és hogy lehet 
használni a digitális 
eszközöket az iskolán 
belül, valamint a 
gyermekvédelmi 
incidensek 
kezelésének módja, 
beleértve az online 
incidenseket is.

A tanároknak be kell tartaniuk a 
mobilhasználattal és más elektronikus 
eszközökkel kapcsolatos szabályokat, 
valamint ezeket be kell tartaniuk a 
gyerekekkel is. Fontos, hogy a tanárok 
megfelelően példát mutassanak, 
amikor ezeket használják. Az iskoláknak 
pontosan meg kell határozniuk, hogy 
hol és mikor lehet ezeket az eszközöket 
használni.

4 Tanulókról készült 
képek

Az iskoláknak olyan szabályozást 
szükséges készíteniük, amely 
meghatározza, , hogy lehet-e képeket 
készíteni a tanulókról. Készíthetnek 
a dolgozók fotókat oktatási célból? 
Megadták ehhez az engedélyt a szülők/
gondviselők/diákok? Fontos lenne a 
szabályozásban rögzíteni, hogy saját 
eszközt nem lehet e célból használni 
a diákok és a tanárok biztonsága 
érdekében.
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# Terület Leírás

Szűrés és 
ellenőrzés

5 Az iskolai 
internethálózat legyen 
szűrt és ellenőrzött!

A diákoknak nem szabad hozzáférniük 
veszélyes és sértő tartalomhoz az 
iskolában. Egyetlen ellenőrző program 
sem teljesen hatékony, ezért fontos, 
hogy ezek mellé megfelelő oktatás 
és felügyelet társuljon. A szűrésnek 
legalább az illegális, veszélyes és sértő 
tartalmakhoz való hozzáférést meg kell 
akadályoznia. Az alábbi kategóriákat kell 
figyelembe venni:

• diszkrimináció

• gyűlöletbeszéd

• drogok és kábítószerek

• radikalizmus

• pornográfia

• kalózkodás és szerzői jog 
megsértése

• önkárosítással és öngyilkossággal 
kapcsolatos tartalom

• erőszakos tartalmak
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# Terület Leírás

Online hírnév/
digitális lábnyom

6 Értékeljük a digitális 
lábnyom és online 
hírnév fontosságát.

A tanároknak tudniuk kell, hogy 
amit online mondanak és tesznek, 
az befolyásolja a saját és az iskolájuk 
hírnevét.

Ezért mindig professzionálisan kell 
viselkedniük online. A gyerekeket 
szinténmeg kell tanítani az online hírnév 
fontosságára és arra, hogy hogyan lehet 
azt hatékonyan kezelni.

Hogy lehet online 
biztonságosan, 
hivatalosan 
kommunikálni

7 A tanulókkal, 
szülőkkel és egyéb 
érintettekkel történő 
professzionális, 
szakmailag megfelelő 
kommunikáció 
fontosságának 
felismerése.

Egyértelmű határt kell húzni  a tanár 
magánélete és karrierje között – 
beleértve az online tevékenységeket is.

Egy iskolai e-mail-címet csak a 
dolgozók és a gyerekek/szülők közti 
kommunikációra lehet használni. Az 
iskolák felállíthatnak erre vonatkozó 
szabályokat vagy eljárásokat, amelyek 
megtiltják a magánjellegű, oktatási 
célokat nélkülöző kommunikációt vagy a 
nem iskolai platformok használatát.

Személyes eszközöket ideálisan ne 
használjunk a diákokkal vagy szülőkkel/
gondviselőkkel való kommunikációhoz.

A négyszemközti online kommunikációt 
kerüljük.

Ha videókonferenciát kell tartani vagy 
távoktatásról van szó, az iskolának 
világosan meg kell fogalmaznia az 
elvárásokat a dolgozók és a diákok felé 
is (hol zajlik a távoktatás pl. nem lehet 
hálószobában – vegyük figyelembe, hogy 
más is otthon lehet).

A diákok 
viselkedése és 
sebezhetősége 
online, hatása 
a diákok 
védelmére és 
jóllétére

8 Megérteni azokat 
a veszélyeket 
és előnyöket, 
amelyekneka diákok ki 
lehetnek téve online

A tanároknak meg kell érteniük, hogy 
mit csinálnak a gyerekek és fiatalok 
online, valamint azokat a veszélyeket és 
előnyöket, amelyekkel szembesülhetnek.
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11. Következtetések

Az információ- és kommunikációtechnológia (IKT) átformálta a modern életet. Ezek miatt 
tudunk valós időben beszélni egymással, határok és korlátok nélkül információhoz és innovatív 
szolgáltatások széles tárházához hozzáférni. Ezzel párhuzamosan viszont új lehetőségek is 
nyíltak a kizsákmányolásra és zaklatásra. Megfelelő védelem nélkül a gyerekek és fiatalok – akik 
a leginkább használják az internetet – ki vannak téve különböző veszélyeknek, pl.: szexuális 
kizsákmányolás, zaklatás, különféleerőszakos, szexuális és egyéb felzaklató tartalmak.

Ha nincsenek meg az eszközeink egy biztonságos online tér megteremtésére, a gyerekek 
és fiatalok sebezhetőek maradnak. Habár folyamatosan nő a veszélyekkel és a helytelen 
eszközhasználattal kapcsolatos tudatosság, még mindig sok a tennivaló. Ezért nagyon fontos, 
hogy a szülők és oktatók megvitassák és eldöntsék a gyerekekkel és fiatalokkal közösen, hogy 
milyen a helyénvaló és biztonságos használat,  hogy hogyan kell felelősségteljesen használni 
az eszközöket.

Együttműködve a szülők, a tanárok, a gyerekek és a fiatalok kiélvezhetik az eszközök által 
nyújtott előnyöket, ezzel egyidőben pedig minimalizálhatják azokat a lehetséges veszélyeket, 
amelyek a gyerekekre leselkednek. . 
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Fogalomtár

Az alábbi meghatározások a Gyermekjogi egyezményben (1989), a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásával foglalkozó ügynökségek közötti munkacsoport által készített “Terminológiai 
útmutató A gyermekek védelme a szexuális kizsákmányolás és a szexuális visszaélések ellen” 
című műben (201669, Luxemburgi Útmutatók), az Európai Tanács Egyezménye: A gyermekek 
védelme a szexuális kizsákmányolás és a szexuális visszaélések ellen (2012)70, valamint a Global 
Kids Online jelentésében (201971) meghatározott definíciókra épülnek. 

Serdülő

A serdülő a 10-19 éves korcsoportot jelenti. Azonban a serdülő nem egy nemzetközi jogi 
kifejezés. A 18 évnél fiatalabbak még gyermeknek számítanak, de a 19 évesek már felnőttnek. 
Kivéve, ha a felnőtté válási korhatárt a nemzeti törvények máshogy határozzák meg.72

Mesterséges intelligencia (AI)

A legtágabb értelemben a kifejezés egyrészt science-fiction-szerű rendszerekre utal (az 
úgynevezett „erős” AI-ok, melyek öntudattal rendelkeznek), másrészt olyan rendszerekre, 
amelyek már működnek és képesek bonyolult feladatokat végrehajtani (arc- és hangfelismerés, 
járművezetés – ezek a rendszerek a „gyenge” vagy „közepes” AI-ok).73

AI rendszerek

Az AI rendszer egy gépi rendszer, ami emberek által meghatározott célokra képes előrejelzéseket 
vagy ajánlásokat tenni és döntést hozni, ezzel befolyásolva a valós vagy virtuális környezetet, 
emellett úgy alkották meg, hogy különböző szintű autonómiával működjön.74

Alexa

Amazon Alexa, vagy egyszerűen Alexa, egy virtuális asszisztens AI, amit az Amazon fejlesztett 
ki. Képes hangalapú interakcióra, zene lejátszására, feladatlisták készítésére, ébresztő 
beállításra, podcast streamelésre, hangoskönyvek lejátszására és különböző információk 
biztosítására (időjárás, forgalom, sport vagy bármi más valós idejű információ, hír). Alexa 
további okoseszközöket is képes irányítani. A felhasználók még bővíthetik is Alexa képességeit 
programok telepítésével (harmadik fél által fejlesztett funkciók, amiket máshol applikációknak 
hívunk pl. időjárásjelentés programok és más hangalapú appok).75

69 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf .

70 Council of Europe (2012), Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse: Council of Europe Convention, https://www.coe.int/t/
dg3/children/1in5/Source/Lanzarote%20Convention_EN.pdf .

71 Globalkidsonline.net (2019), Done Right, Internet Use Can Increase Learning and Skills, http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/ .
72 UNICEF and ITU (2015), Guidelines for Industry on Child Online Protection, https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf .
73 Council of Europe (2020), What’s AI?, https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/what-is-ai .
74 OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, https://webcache.googleusercontent .com/search?q=cache:hTtMv9k1ak8J:https://

legalinstruments.oecd.org/api/print%3Fids%3D648%26lang%3Den+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ch&client=safari.
75 Amazon (2019), Alexa Skills Kit Official Site: Build Skills for Voice, https://developer.amazon.com/en-US/alexa/alexa-skills-kit .
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A gyermek legfőbb érdeke

Magába foglalja az összes olyan tényezőt, amely egy adott szituációban egy adott gyerekekkel 
kapcsolatos döntéshez kell.76

Gyermek

A Gyermekek jogairól szóló egyezmény alapján gyereknek számít minden 18. életévét be nem 
töltött személy, kivéve, ha a nemzeti törvények máshogy határozzák meg a nagykorúságot.77

Gyermekek sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolás és abúzus

Beletartozik a szexuális kizsákmányolás és abúzus összes formája (Gyermekek jogairól szóló 
egyezmény, 1989, 34. cikk) pl. (a) gyerek manipulálása törvénytelen szexuális aktusban való 
részvételre; (b) Gyerekek kihasználása prostitúció vagy egyéb törvénytelen szexuális aktusokhoz; 
(c) Gyerekek kihasználása pornográf anyagokhoz, és beleegyezés nélküli, erőszakos szexuális 
aktushoz.78 A gyerekek ellen elkövetett szexuális kizsákmányolás egyre nagyobb mértékben 
az interneten vagy az online eszközökhöz kapcsolódóan történik meg.79

Gyermekek sérelmére elkövetett szexuális (kizsákmányolásból) és abúzusból eredő tartalmak

Az infokommunikációs technológiák gyors fejlődése a szexuális kizsákmányolás és abúzus új 
formáit hozta létre, amelyek megtörténhetnek virtuálisan is, nem feltétel a személyes találkozó.80 
Rengeteg bíróság gyerekpornográfiának vagy gyerekekről készített illegális tartalomnak 
minősíti a gyerekek szexuális abúzusáról készült képeket és videókat, ez a könyv összesítve 
gyerekek ellen elkövetett szexuális abúzusról készült tartalomként utal rájuk. Ez megfeleltethető 
a Broadband Commission Guidelines és a WePROTECT Global Allience Model National 
Response definícióinak. 81A fogalom pontosabban írja le a tartalmat. A pornográfia egy legitim 
iparra utal, és ahogy a Luxembourgi Útmutatókban áll:

„hozzájárulhat a (gyerekek ellen elkövetett) szexuális abúzus lekicsinyléséhez vagy akár még a 
legitimálásához is […] a „gyerekpornográfia” fogalom félrevezető lehet, azt hihetnénk, hogy a 
tartalmak a gyermek beleegyezésével készültek és legitim szexuális tartalmat reprezentál.”.82

A „tartalom a gyerekek ellen elkövetett szexuális (kizsákmányolásról) és abúzusról” fogalom 
gyerekek ellen elkövetett szexuális abúzusra és kizsákmányolásra utal. Ebbe beletartoznak az 
alábbiak, de nem csak ezek: a szexuális abúzusról készült tartalom és felvétel, szexuális aktus 
közben készített képek a gyermekről, a gyermekek nemi szerveiről készített képek, amelyeket 
szexuális célból készítettek.

Gyerekek és fiatalok

76 OHCHR (1990) , Convention on the Rights of the Child, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx .
77 UNICEF and ITU (2015), Guidelines for Industry on Child Online Protection, https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
78 7 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf .
79 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf .
80 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf .;” UNICEF and Global Kids Online (2019), 
Global Kids Online Comparative Report, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20LAYOUT%20MAIN%20REPORT.pdf

81 WePROTECT Global Alliance (2016), Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA): A Model National Response., 
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/ 582ba50bc534a51764e8a4ec/ 1479255310190/ WePROTECT+G 
lobal+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf ; Broadband Commission (2019), Child Online Safety: Minimizing the Risk of Violence, 
Abuse and Exploitation Online, https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf .

82 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Childrenfrom Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf
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Az ilyen játékok csatlakozni tudnak az internethez wifin vagy Bluetooth-on keresztül, és több 
kísérő alkalmazással működnek, hogy interaktív élményt biztosítsanak. A Juniper Research 
szerint a kapcsolódó játékok piaca 2015-ben elérte a 2,8 milliárd USD-t és a becslések alapján 
2020-ra 11 milliárd USD-re fog növekedni. Ezek a játékok gyűjtik és elraktározzák a személyes 
adatokat, pl. neveket, geolokációt, lakcímeket, képeket, hangokat és videó felvételeket.

Internet kapcsolattal rendelkező játékok

Az ilyen játékok csatlakozni tudnak az internethez wifin vagy Bluetooth-on keresztül, és több 
kísérő alkalmazással működnek, hogy interaktív élményt biztosítsanak. A Juniper Research 
szerint a kapcsolódó játékok piaca 2015-ben elérte a 2,8 milliárd USD-t és a becslések alapján 
2020-ra 11 milliárd USD-re fog növekedni. Ezek a játékok gyűjtik és elraktározzák a személyes 
adatokat, pl. neveket, geolokációt, lakcímeket, képeket, hangokat és videó felvételeket.83

Internetes bántalmazás

Az internetes bántalmazás egy csoport vagy egy személy által elkövetett, digitális eszközökön 
keresztüli, visszatérő, szándékos agresszív cselekedet.84 Általában olyan áldozatot keresnek, 
aki nem tudja megvédeni magát. Gyakran „arra használják a digitális eszközöket, hogy sértő, 
ártó információkat posztoljanak valakiről, sértő szándékkal megosszák a privát adatait, képeit 
vagy videóit, fenyegető vagy bántó üzeneteket küldjenek (e-mail, direkt üzenet, chat, SMS), 
pletykákat és hamis információkat terjesszenek az áldozatról vagy szándékosan kizárják őket az 
online kommunikációból.85 Lehet direkt (chat vagy üzenetküldés), félig publikus (e-mail listára 
kiküldeni zaklató üzeneteket) vagy publikus kommunikáció (az áldozat kinevetése céljából 
honlapot készíteni).

83 Jeremy Greenberg (2017), Dangerous Games: Connected Toys, COPPA, and Bad Security, https://georgetownlawtechreview.org/dangerous-games-
connected-toys-coppa-and-bad-security/GLTR-12-2017/.

84 Anna Costanza Baldry, Anna Sorrentino, and David P. Farrington (2019), Cyberbullying and Cybervictimization versus Parental Supervision, Monitoring 
and Control of Adolescents’ Online Activities, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.0058.

85 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf .;”UNICEF and Global Kids Online (2019), 
Global Kids Online Comparative Report, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20LAYOUT%20MAIN%20REPORT.pdf
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Online gyűlölet, diszkrimináció és erőszakos radikalizmus

„Az online gyűlölet, diszkrimináció és erőszakos radikalizmus az online erőszak formái, amelyek 
inkább csoportokat támadnak és nem egyéneket […] gyakran faji, szexuális orientáció, vallási, 
nemzeti, bevándorló státusz, nemi vagy politikai csoportoknál”.86

Digitális állampolgárság

A digitális polgár pozitívan, kritikusan és kompetensen képes működni a digitális környezetben, 
köszönhetően a hatékony kommunikációnak és tartalomgyártásnak, olyan szociális tevékenység 
céljából, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és méltóságot azzal, hogy megfelelően 
használja a technológiát.87

Digitális műveltség

A digitális műveltség azt jelenti, hogy az egyén rendelkezik olyan képességekkel, amelyek az 
élethez, tanuláshoz és munkához szükségesek egy olyan társadalomban, ahol a kommunikáció 
és az információhoz való hozzáférés egyre fontosabbá válik az internetes platformok, közösségi 
média és mobilok miatt. Ide érthető a tiszta kommunikáció, a technikai tudás és a kritikus 
gondolkodás.88

Digitális reziliencia/ Digitális ellenállóképesség

Ez a kifejezés leírja a gyermekek azon képességét, hogy érzelmileg megbirkózzanak az online 
történésekkel. A digitális ellenálló képesség magában foglalja azokat az érzelmi erőforrásokat, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermek megértse, mikor van veszélyben online, tájékozódjon 
a tennivalókról, segítséget kérjen, tanuljon a tapasztalatokból, és megbírkozzanak azzal, ha a 
dolgok rosszra fordulnak.89

Oktatók

Az oktató azon dolgozik, hogy bővítse egy másik ember tudását egy adott témáról. Oktatók 
lehetnek az iskolában dolgozó tanárok és a kevésbé hivatalos helyen dolgozók is. Például 
azok, akik a közösségimédia-oldalakat használják arra, hogy információt biztosítsanak az 
internetbiztonságról, vagy akik egy közösséget vagy egy tanfolyamot vezetnek internetbiztonsági 
témában.

Az oktatók munkája eltérő lehet attól függően, hogy milyen környezetben és milyen korosztállyal 
dolgoznak.

Iskolavezető testület

Mindenki, aki iskola menedzsmentjében dolgozik.

Grooming/online grooming

86 UNICEF and Global Kids Online (2019), Global Kids Online Comparative Report, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20LAYOUT%20
MAIN%20REPORT.pdf.

87 Council of Europe (date?), Digital Citizenship and Digital Citizenship Education, https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home.
88 Western Sydney University-Claire Urbach (date?), What Is Digital Literacy?, https://www.westernsydney.edu.au/studysmart/home/digital_literacy/

what_is_digital_literacy.
89 Dr. Andrew K. Przybylski, et al. (2014), A Shared Responsibility. Building Children’s’ Online Resilience Report, https://parentzone.org.uk/sites/default/

files/Building%20Online%20Resilience%20Report.pdf.
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A Luxembourgi Útmutatók megfogalmazása szerint a grooming gyerekkel való kapcsolatfelvétel 
szexuális kapcsolat kialakítása céljából, akár személyesen, akár az interneten.90 A folyamat 
során a gyerekek tudatosan vagy véletlenül is részei lehetnek a szexuális célú kapcsolatnak, 
valamint a folyamatban fontos szerepet kap az elkövető és a gyerek közötti kommunikáció és 
a szocializáció, hogy ezzel is még fogékonyabbá tegye a szexuális abúzusra. A grooming nem 
szerepel a nemzetközi jogban, néhány bíróság, például Kanadában, a „csalogatás” kifejezést 
használja.

Információ- és kommunikációtechnika, infokommunikációs technológia(IKT)

Ide tartozik minden információ technológia, amely kommunikációra használható. 91Például az 
internethez kapcsolódni képes szolgáltatások és eszközök, számítógépek, laptopok, tabletek, 
okostelefonok, játékkonzolok, TV-k és órák. Valamint olyan szolgáltatások, mint a rádió, a 
szélessávú rendszerek, hálózati hardverek és műholdak.

Online játék

Bármilyen típusú, egyéni vagy multiplayer digitális játék az internetre csatlakozó eszközön, 
például játékkonzolokon, asztali számítógépeken, laptopokon, tableteken és mobilokon 
keresztül.

Az „online játék ökoszisztéma” fogalom utalhat arra a tevékenységre, amikor egy másik embert 
nézünk játszani e-sport, streaming vagy videómegosztó platformon keresztül, ahova a nézők 
kommentelhetnek vagy kommunikálhatnak a játékosokkal és a többi nézővel.92

Szülői felügyeleti rendszerek

Egy olyan szoftver, ami segítségével a szülők irányíthatják a számítógép vagy egyéb eszközök 
funkcióit. Limitálhatnak bizonyos honlapokat és online szolgáltatásokat, de segíthetnek az 
időmenedzselésben is. Például be lehet állítani, hogy milyen időszakban kapcsolódhat fel az 
internetre. A továbbfejlesztett változatok rögzíthetik az összes elküldött és beérkező üzenetet. 
Általában jelszóval védettek.93

Szülők, gondviselők, gyámok

Néhány honlap általában csak a szülőkre utal (pl. „szülők oldala” vagy „szülőknek szóló tiltások”). 
Hasznos lehet olyan embereket is megnevezni, akik segíthetnek a gyereknek kihasználni az 
internet lehetőségeit, biztonságosan bánni az internettel és engedélyezhetik bizonyos honlapok 
elérésébe. Ebben a könyvben a „szülő” szó mindenkire érvényes (kivéve az oktatókra), akik 
jogilag felelősek egy gyerekért. A szülői felelősség és a szülők jogai országonként változnak.

90 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

91 0 UNICEF and ITU (2015), Guidelines for Industry on Child Online Protection, https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf.
92 UNICEF (2019), Child Rights and Online Gaming: Opportunities & Challenges for Children and the Industry,https://www.unicef-irc.org/files/upload/

documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf
93 UNICEF and ITU (2015), Guidelines for Industry on Child Online Protection, https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf .
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Személyes adat

Olyan online megtalálható adatok, melyek alapján azonosítani lehet az egyént. Például teljes 
név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám, ujjlenyomat vagy az arcfelismeréshez szükséges anyagok, 
biztosítási szám (TAJ szám) és további adatok, amelyek segítségével a valóságban vagy online 
azonosítani lehet valakit. A könyvben ezen kívül még olyan információkra is utal a kifejezés, 
amelyeket a honlapok gyűjtenek a gyerekekről, például az internethez kapcsolódó játékok, az 
Internet of Things vagy egyéb eszközök.

Biztonság

A biztonságot a személyes adatok megosztásával kapcsolatban lehet mérni. Van-e nyilvános 
közösségimédia-profilja az embernek, megoszt-e információkat olyan idegennel, akivel csak 
online beszél, használ-e biztonsági beállításokat, megosztja-e a jelszavát a barátaival, aggódik-e 
a biztonsága miatt.94

Sexting 

Saját magunktól és magunkról készített szexuális tartalmú anyagok, képek, üzenetek, videók 
küldése, fogadása és cseréje mobilon vagy az interneten95. A legtöbb országban illegális 
gyerekekről ilyen célú anyagokat készíteni, megosztani és birtokolni. Ha mégis találhatóak 
valahol ilyen képek gyerekekről, a felnőtteknek nem szabad azokat megtekinteniük. Ha felnőtt 
oszt meg egy gyerekről szexuális tartalmú képet, az bűncselekmény, amit jelenteni kell, a 
képeket pedig el kell távolítani.

Gyerekek szexuális zsarolása/ Sextortion

Megzsarolni valakit a saját magáról készült képekkel szexuális szívességekért, pénzért vagy 
más juttatásért cserébe, azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem teljesíti a kérést, akkor az elkövető 
megosztja a kompromittáló képet (pl. posztolja egy közösségi oldalra).96

Internet of Things/ A dolgok internete

A társadalom és gazdaság digitalizálódásának következő lépését jelenti, ahol a tárgyak és az 
emberek egymásra lesznek utalva a kommunikációs hálózatoknak köszönhetően és jelenteni 
tudnak az állapotukról és/vagy a környezetükről.97

94 US Federal Trade Commission (1998), Children’s Online Privacy Protection Act, https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf
905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5.

95 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

96 Terminology and Semantics (2016), Luxembourg Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, 
http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

97 Ntantko (2013), The Internet of Things, Digital Single Market, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/internet-of-things.
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URL 

A rövidítés az angol „uniform resource locator” kifejezésből (egységes erőforrás-
helymeghatározó) származik, és az internet oldalak címét jelöli.98 

Virtuális valóság

A virtuális valóság programok egy interaktív 3D-s világot hoznak létre, amelyben a tárgyaknak 
van térbeli kiterjedésük.99

WI-FI

A wifi(Wi-FI, wireless fidelity – vezeték nélküli hitelesítés) olyan technikai követelmények 
összessége, amelyek lehetővé teszik az adatok küldését a vezeték nélküli hálózaton.100

98 UNICEF and ITU (2015), Guidelines for Industry on Child Online Protection, https:// www .itu .int/ en/ cop/ Documents/ bD _Broch _INDUSTRY _0909 .pdf.
99 NASA (date?), Virtual Reality, online under:  https:// www .nas .nasa .gov/ Software/ VWT/ vr .html.
100 US Federal Trade Commission (1998), Children’s Online Privacy Protection Act, https:// www .ecfr .gov/ cgi -bin/ text -idx ?SID = 4939e7 

7c77a1a1a08c1cbf905fc4b409 & node = 16 %3A1 .0 .1 .3 .36 & rgn = div5.
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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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