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- Új típusú veszélyforrások

megjelenése,

- Új fogalmak (pl: Cyberbullying,

Grooming, Sexting)

- InternetKon – új megoldások

szükségessége – DJP - DGYS

- A gyermekek elszenvedők és

közreműködők is egyben.



EU Kids kutatás:

- 9-16 éves korosztály 60%-a naponta 
használja az internetet;

- 26% már ismerkedett online; 9% túl van egy 
rossz offline élményen;

- 16% már böngészett olyan adatot, amely 
veszélyt jelenthet;

- 70% volt már online megfélemlítés áldozata.

NMHH 2013-as kutatás:
- 14-17 év közöttiek ¾-e felnőtt nélkül 

internetezik.

2014 ősze, 1191 fős kutatás, 10-19 évesek:

- 95%-nak volt mobiltelefonja;
- - 88%-nak profilja közösségi oldalon

Néhány adat



Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának 

pillérei

Tudatosítás és médiaműveltség

Védelem és biztonság

Szankcióalkalmazás 

és segítségnyújtás



A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia felépítése

Eszközrendszer

Célrendszer

Helyzetértékelés

SWOT elemzés



 A Kormány elfogadta Magyarország Digitális

Gyermekvédelmi Stratégiáját

4 elérendő cél:

1.) A Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás

új feltételeinek megteremtése;

2.) Biztonságos, értékteremtő és gazdag online

tartalomkínálat kialakítása;

3.) Az online zaklatás, megfélemlítés megelőzése és

kezelése;

4.) A tájékoztatás – képzés – továbbképzés megteremtése

1488/2016. (IX.2.) Kormányhatározat



Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás

 Megállapodás a magyarországi internetszolgáltatókkal

 Példa: UK, ahol az internetszolgáltatók önként vállalták a pornográf tartalmak

korlátozását, alapbeállításként az ilyen tartalmak szempontjából szűrt

internetszolgáltatás – nehézség a tartalomszűréssel kapcsolatos félelmek.

 Mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű,

minden operációs rendszeren elérhető, korszerű gyermekvédelmi

szűrőszoftverek - és azok rendszeres karbantartása.

 A gyermekek fejlődésére veszélyes internetes

tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazott hatékony

műszaki megoldások – külföldi tapasztalatok felmérése, egyeztetések

lefolytatása, Ekertv. módosítása

 Összeállítás vezetése a gyermekek számára veszélyes és káros,

illetve a javasolt online tartalmakról – „black list”, „white list”;

INTERPOL „Worst of list”;



Biztonságos, értékteremtő és gazdag online 

tartalomkínálat

 Gyűjtőhonlap – a gyermekek számára biztonságos, értékteremtő és

gazdag online tartalmak minél egyszerűbb elérése érdekében; gyermekek

számára valamint az online gyermekvédelemmel kapcsolatos fontos

információk.

 Gyermekbarát online tartalmak gyártásának

támogatására programok kidolgozása - az EFOP keretein belül.



Az online zaklatás, megfélemlítés megelőzése és 

kezelése

 Rendszeres monitoring és adatbázis építése - alapvető

probléma, hogy nincsenek adatok – gyerekek sérelmére, gyerekek által

elkövetett jogsértő cselekmények – szám, tendenciák, hatások – e nélkül

bármilyen állami szerepvállalás célt téveszthet. Nagy a látencia, illetve a

tudatlanság – fontos a tudatosítás.

 Resztoratív sérelemkezelés. Nem a kriminalizálás,

hanem a tudatosítás a cél! Büntetés kiszabása helyett, büntetőeljárás

helyett a konfliktus azonosítása, a szükséges teendők megállapítása, a károk

elhárítása, a sérült belső kapcsolatok hosszútávú helyreállítása a cél.



Tájékoztatás – képzés – továbbképzés

 Átfogó monitoring rendszer felállítása, kutatások 

végzése
 Rendszeres, nagymintás, kvantitatív és kvalitatív kutatások, nemzetközi

összehasonlítás, jó civil gyakorlatok összegyűjtése, módszertan fejlesztése, kutatások

tárgyának meghatározása, a kutatásban résztvevő szereplők azonosítása,

együttműködés kezdeményezése; évenkénti mérések lebonyolítása; konkrét ajánlások

megfogalmazása, pályázati lehetőségek áttekintése, pályázati feltételrendszer

módosítása, a gyerekek mint fogyasztók digitális vásárlási szokásainak vizsgálata;

 Médiahetek-program 
 Intenzív médiaoktatási program beindítása az első, a negyedik a hetedik és a

tizenegyedik osztályban;

 Délutáni sávban, 14-17 óra között;

 Szekciókban, meghívottakkal, szülők bevonásával, nyilvános diskurzus; non-formal,

színes, korszerű oktatási forma



Tájékoztatás – képzés – továbbképzés

 Kortárs mentorprogram
 Feltételrendszer meghatározása, együttműködő civil és iparági szereplők

felkérése, iskolai bevezetés előkészítése és végrehajtása.

 Ingyenes médiaműveltség-képzés (szülők, pedagógusok és 

gyermekekkel foglalkozó más szakemberek)
 Tanító és tanárképzés rendszerében általános médiaismereti és

médiapedagógiai tartalmak, módszertani ismeretek és gyakorlat beépítéséhez

szükséges tartalom és curriculumfejlesztések kezdeményezése;

 Civil szervezetek által elkészített oktatási és képzési anyagok felhasználása

 Állami gyermekvédelem rendszerében dolgozók médiaműveltség-képzésének

megszervezése és lebonyolítása;

 Pályázati feltételek módosítása civil szervezetek és hírközlési vmint

tartalomszolgáltatók számára;

 Fogyasztóvédelmi beavatkozási lehetőségek vizsgálata;



Intézkedési terv

 Elkészült Stratégia 47 pontból álló konkrét intézkedési

terve – amelynek fontos eleme átfogó és ingyenes képzési és továbbképzési

programok indítása az online zaklatások, megfélemlítések megelőzésére és

kezelésére a gyermekek, a szülők, a pedagógusok és gyermekekkel foglalkozó

más szakemberek médiaműveltségének fejlesztésére.

Együttműködés

 Gyermekek, szülők, pedagógusok, civil szervezetek, piaci szereplők,

hatóságok, kormányzati szervek hatékony összefogásának együttműködésének

megteremtése;

 Az elkülönült, önálló cselekvések összehangolása. A hazai és nemzetközi jó

példák átvétele, felerősítése.

 Fontos szerep hárul a Stratégia alapján a civil szervezetekre!



Köszönöm a figyelmet!


