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Szeresd az Internetet, de ne szippant-

sanak be a romboló kihívások! A Nem-

zeti Média- és Hírközlési Hatóság 

(NMHH) elnökének tanácsadó testüle-

teként működő Gyermekvédelmi Inter-

net-kerekasztal 2022. szeptember 28-i 

ülésén az online kihívások veszélyei-

vel, visszaszorításuk lehetőségeivel és 

a szülői tudatosság növelésének fon-

tosságával foglalkozott. A kerekasztal 

ISZE által delegált tagja Kőrösné dr. 

Mikis Márta tiszteletbeli elnökünk. Tőle 

értesültünk a témával való szembe-

nézésről. Tudjuk, hogy az online kihí-

vások terjedését a közösségi média is 

nagymértékben elősegíti. „Így a       

YouTube, a Facebook, a Snapchat és 

a WhatsApp, sőt mára már kifejezetten 

a TikTok vált az online kihívások meg-

jelenésében, valamint terjedésében 

leginkább érintett felületté.” 

Az NMHH állásfoglalásának olvasása 

kapcsán az ISZE elnöksége úgy gon-

dolta, hogy a meglévő tudás közreadá-

sával és a tagjainktól begyűjtött isme-

retekből elkészítjük az Inspiráció tema-

tikus számát. Inspiráció c. periodikánk-

nak immár a 29. évfolyamát írjuk-

szerkesztjük! A közel 30 éves időszak 

alatt – kezdetben nyomtatásban, jelen-

leg online formában – elsősorban a 

számítástechnika, majd informatika 

(jelenleg Digitális kultúra) tantárgy isko-

lai tanítását, illetve az IKT oktatási al-

kalmazását igyekeztünk segíteni mód-

szertani tanácsokkal, újdonságokkal. 

Mindig lépést tartottunk az újonnan 

megjelenő és az iskolák falai közt is 

helyet kérő hardver- és szoftverkínálat-

tal, felhasználói újdonságokkal. Az in-

ternet, a Sulinet, az interaktív táblák 

stb., majd a mobil eszközök, továbbá 

az alkalmazások egyre fiatalabb élet-

korban történő megjelenése folyamato-

san új kihívások elé állította Egyesüle-
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tünket is. 25 év alatt 6787 informatikai-

pedagógiai továbbképző tanfolyamot 

szerveztünk, amelyet közel 110 ezer 

pedagógus végzett el! A Nemzeti Tehet-

ségsegítő Tanács országos szintű Akk-

reditált Tehetségpontjaként és a Kárpát-

Medencei Tehetségsegítő Tanácsok 

Szervezetében Mentor Tehetségsegítő 

Tanácsként működünk, hat tehetséggon-

dozó műhellyel, amelyek a 20 és 15 éve 

szervezett informatika versenyeinktől 

kezdve az Alulteljesítő Tehetségesek 

műhelyén át a multimédia és szakiskolai 

fejlesztés témájában látnak el fontos 

fejlesztési feladatokat, az iskolai munkát 

kiegészítve. Mindebből következik, hogy 

újságunk információi nem csak az infor-

matika tanárok számára szólnak, hanem 

rendszeres olvasóink más tantárgyak 

tanárai ugyanúgy, mint tanítók, óvodape-

dagógusok, fejlesztőpedagógusok vagy 

éppen szakdolgozatukat készítő hallga-

tók, habilitáló doktorok, PhD iskolába 

járók. Éppen ezért láttuk fontosnak, hogy 

az internet kockázatait-veszélyeit taglaló 

témában is „megszólaljunk”, a szakértők 

véleményét éppúgy eljuttatva az érde-

keltekhez, mint a közlésre érdemes napi, 

iskolai tapasztalatokat. (https://isze.hu)  

E tematikus számunk szervezése, a cik-

kek begyűjtése során láttuk, hogy jó 

ügyet szolgálunk egy külön kiadvány 

megjelentetésével, mert a veszély elhá-

rítása nem a tiltást kell, hogy erősítse, 

hanem digitális pedagógiai megközelí-

tést igényel. Abban szeretnénk segíteni 

e szám közreadásával, hogy az online 

térben okosan, szakszerűen tudjanak 

eligazodni a pedagógusok és a tanulók 

egyaránt. Ezekkel a gondolatokkal adom 

közre a tematikus szám cikkeit, amelyek 

megírásáért köszönet illeti a szerzőket 

és a kiadvány megalkotóit. 

Dr. Bánhidi Sándorné főtitkár, 

az Inspiráció felelős kiadója 
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Minden olvasó 
legyen minél tá-

jékozottabb, 
tudjon minél 

többet a témá-
ról! A szoftver-

fejlesztőket 
(köztük tagjain-
kat is) felkérjük, 
hogy fejlessze-
nek olyan we-

bes, mobil alkal-
mazásokat, 

amelyek az on-
line térben tud-
ják megfékezni 
a „kihívásokat”. 

Dr. Bánhidi 

Sándorné 

https://isze.hu


„Újabb halálos kihívás terjed a gyere-

kek között” – gyakori cím a médiában, 

de sajnos sokan nem is sejtik, hogy 

miről szól egy-egy virtuális kihívás és 

mitől veszélyes. A Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökének 

tanácsadó testületeként működő Gyer-

mekvédelmi Internet-kerekasztal szept-

ember 28-i ülésén az online kihívások 

veszélyeivel, visszaszorításuk lehető-

ségeivel és a szülői tudatosság növelé-

sének fontosságával foglalkozott. 

Az online kihívások terjedése nem csu-

pán az online tér és a közösségi szol-

gáltatások velejárója, mindinkább a 

fiatal korosztály, különösen a tinédzse-

rek sajátos szocializációjának a része. 

Igazán jelentős veszéllyé mégis az el-

múlt évek trendszerűen terjedő és egy-

re nagyobb fizikai és mentális veszé-

lyeztetettséggel járó, önkárosítást vagy 

akár halált eredményező online terjedő 

kihívások váltak. 

A szakirodalom alapvetően a veszé-

lyes és veszélytelen virtuális kihívások 

között tesz különbséget. A veszélytelen 

online kihívások közé soroljuk a társa-

dalmi jellegű feladatokat, mint például 

a Jerusalema táncos kihívását vagy a 

szolidaritási kihívások csoportjába tar-

tozó Ice Bucket kihívást. A gond nem 

ezekkel van, hanem azon kihívásokkal, 

amelyek a résztvevőket vagy másokat 

fizikai, pszichikai veszélynek teszik ki. 

Ilyenek például az önkárosításra, mér-

gező anyagok belégzésére vagy fo-

gyasztására, illetve egyéb súlyos sérü-

léssel járó cselekedetekre bíztató kihí-

vások.  

Csak néhány az utóbbi években elter-

jedt veszélyes, sőt halált is okozó kihí-
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ROHAMOSAN TERJEDNEK A GYERMEKEKET  

VESZÉLYEZTETŐ ONLINE KIHÍVÁSOK 

vások közül: Kék Bálna-kihívás, Fahéj-

kihívás, Autó szörf-kihívás, Kiki-kihívás, 

Benadryl-kihívás, Blackout-kihívás, 

Mosókapszula-kihívás, Radír-kihívás, 

Jég és só-kihívás.  

Az online terjedő trendek népszerűség-

ének számos oka lehet, amelyek a kis-

korúak esetében főként a társadalmi 

hovatartozás, a csoporttudat és kötő-

déseik fontosságában keresendők. A 

szakirodalom és a pszichológusok 

a „fear of missing out” (FOMO), vagyis 

a „kimaradástól való félelem” jelensé-

gét emelik ki. 

 

A veszélyes online kihívások hatásai 

Az egyik első és forradalminak mond-

ható kihívás – ami már Magyarorszá-

gon is elterjedt – az Ice Bucket challen-

ge volt 2014-ben. A kihívás eredetileg 

az ALS megbetegedésekre kívánta 

felhívni a figyelmet, és pénzgyűjtési 

célja volt.  

Ám a kihívások nem álltak meg a jó 

ügyeknél, hanem a veszélyek felé vet-

ték az irányt. Az online kihívások – 

mindamellett, hogy azok gyakran a kor-

társak közötti kapcsolatok erősítésének 

eszközei – fizikai vagy pszichikai ve-

szélyeztetettséget is generálhatnak. 

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 

véleménye szerint ezen kihívások leg-

veszélyesebb hatása a szándékos ön-

károsítás lehet. Az önkárosítást olyan 

szándékos önsértésként vagy önmér-

gezésként határozza meg a szakiroda-

lom, amely általában 13 és 15 éves kor 

között kezdődik, és ezt követően válik 

gyakoribbá, különösen lányok eseté-

ben.  
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Ez a feladat 

ugyanakkor nem 

csak a közösségi 

médiára hárul, a 

szülői tudatos-

ság növelése is 

legalább annyira 

fontos. Közös 

érdekünk, hogy 

a szülő felismer-

je, ha a gyerme-

ke bajban van, 

így akár olyan 

trendet jelentő 

online kihívá-

sokban vesz 

részt, amelyek 

testi épségét 

vagy mentális 

egészségét ve-

szélyeztetik.  
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tonsága érdekében. Vagyis, ha egy hashtagnél hirte-

len megugrik az érdeklődés, akkor azt a TikTok ki-

vizsgálja. 

A közösségi média oldalak vállalásai és törekvései 

ellenére továbbra is komoly problémát jelentenek 

ezek a trendek. Ezen kívül az is kérdés, hogy az 

újonnan megjelenő veszélyes online kihívásokra mi-

lyen gyorsan képesek reagálni a platformok, illetve 

hogy az ilyen jellegű tartalmak és az ezekre mutató 

címkék (hashtagek) szűrését végző mechanizmusok 

mennyire hatékonyak. 

Ez a feladat ugyanakkor nem csak a közösségi mé-

diára hárul, a szülői tudatosság növelése is legalább 

annyira fontos. Közös érdekünk, hogy a szülő felis-

merje, ha a gyermeke bajban van, így akár olyan 

trendet jelentő online kihívásokban vesz részt, ame-

lyek testi épségét vagy mentális egészségét veszé-

lyeztetik. Ennek érdekében ismerniük kell az új on-

line trendeket és segítséget kell nyújtaniuk ezek el-

kerülésében, értelmezésében és a káros hatások 

korai észlelésében. 

A téma fontosságára és aktualitására tekintettel a 

Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal tagjai egyetér-

tettek abban, hogy a kérdést a tagok által képviselt 

szervezetek bevonásával további vizsgálatnak vetik 

alá és egy következő ülésükön ismét napirendre tű-

zik. 

Forrás: https://nmhh.hu/cikk/232393/

Rohamo-

san_terjednek_a_gyermekeket_veszelyezteto_online_kihiv

asok?fbclid=IwAR1xWUHPZLsF4Hk9HX-

clVbmPznGQa2HWFN_5G2MfAYDLDc4oMI7_YJYseI ,  

illetve az NMHH Facebook-oldala:  

https://www.facebook.com/nmhholdala  

 

A Kék Bálna-kihívás éppen ezeket a fiatalokat találta 

meg. A szorongó, elszigetelődő gyerekek kiszolgál-

tatott helyzetére apellált, és az önsértésen túl öngyil-

kosság elkövetésében csúcsosodott ki. 

A szándékos önkárosítástól eltérően vannak olyan 

esetek, amelyek során az ideiglenes vagy maradan-

dó egészségromlás a kihívás közvetlen következmé-

nye. Ilyen volt a hazánkban is megjelenő Fahéj-

kihívás, amely során a résztvevők nagy mennyiségű 

fahéj elfogyasztására vállalkoznak. A fahéj beléleg-

zése tüdőgyulladást okozhat, valamint a légutak 

hámsérülésével és hegesedésével járhat.  

A járulékos önkárosítással vagy halállal végződő 

esetek egyik visszatérő példája az úgynevezett 

Blackout-kihívás is, amely annak 2008 körüli felbuk-

kanását követően a TikTok közösségi oldalon 2021-

ben vált ismét népszerűvé. A feladat ez esetben a 

lélegzet visszatartása volt addig, amíg az eszmélet-

vesztés be nem következik. A hosszantartó oxigén-

mentes állapot eredményeként különösen a gyerme-

kek esetén fulladásos halál is bekövetkezhet. Hazai 

esetek közül a Vonat-szelfi jelenség terjedt el, amely 

az álló vonatok tetején készülő képek készítését tűz-

te ki célul. A kihívás idén – sajnálatos módon – több 

esetben is tragédiával végződött. 

A kihívások a fizikai sérelemokozás mellett súlyos 

érzelmi károkkal is járhatnak, így az önkárosításon 

kívül vagy éppen ezt kiegészítve félelmet kelthetnek, 

depressziót és poszttraumás stresszt is okozhatnak 

a gyermekek körében. 

 

Változások kellettek a közösségi irányelvekben 

Az online kihívások terjedését a közösségi média is 

nagymértékben elősegítette. Így a YouTube, a Face-

book, a Snapchat és a WhatsApp, sőt mára már kife-

jezetten a TikTok vált az online kihívások megjelené-

sében, valamint terjedésében leginkább érintett felü-

letté. Az egyre több veszélyt és halált okozó kihívá-

sok ellen viszont lépni kellett. A nagy elérésű közös-

ségi média oldalak zömében változtattak közösségi 

irányelveiken és szigorúbb fellépést hirdettek az 

ilyen jellegű tartalmakkal szemben.  

Az emberéleteket követelő Blackout-kihívás elterje-

dését követően a TikTok bejelentette, hogy új tarta-

lommoderációs eszközöket és hashtageket ellenőr-

ző, szűrő technológiát vezetnek be a gyermekek biz-
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Egyre nagyobb népszerűségnek örven-

denek a digitálisan létrehozott, vagy 

digitálisan manipulált influencerek. A 

CGI (Computer Generated Images) és 

DeepFake karakterek ma már nem-

csak ártatlan játékszerek, hanem ko-

moly kulturális és gazdasági hatással 

bíró megoldások is.  

A 2010-es évek elejétől fogva általános 

trend, hogy az online felületeken nép-

szerűvé váló tartalom-előállítók 

(influencerek vagy hétköznapi híressé-

gek) egyre nagyobb hatással vannak 

az ismertségipar működésére. A külön-

böző közösségi médiafelületekre készí-

tett tartalmak segítségével ismertté 

váló hétköznapi fiatalok növekvő befo-

lyására gyorsan felfigyelt a kommuni-

kációs és marketing szakma – ezt jól 

igazolja az influencer marketing és az 

online hírességeket menedzselő ügy-

nökségek felvirágzása. Az influencerek 

többsége azonban még ma is csak 

tizenéves, legfeljebb fiatal felnőtt. Ők 

pedig gyakran megbízhatatlanok, sok-

szor nem vagy nem az elvárt módon 

teljesítik a partnerek megbízásait, ami 

sok fejtörést okoz az együttműködő 

márkáknak. Részben ezzel a problé-

mával összefüggésben jelentek meg 

az első digitálisan kreált influencerek 

2016-ban, majd az igazi robbanást 

2018 és 2019 hozta el.  

De kik is azok a digitális influencerek? 

A digitálisan megalkotott karaktereknek 

három típusát ismerjük. A valósághű, 

számítógép által előállított karakterek, 

angolul realistic CGI (Computer Gene-

rated Image), legfontosabb jellemzője, 

hogy szinte teljes mértékben valóság-

hűek. Az említett karaktereket jellem-

zően divatmárkák megrendelésére 

hozzák létre, s ennek megfelelően 
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A Z GENERÁCIÓ ÚJ BÁLVÁNYAI: DEEPFAKE ÉS 

CGI INFLUENCEREK1  

olyan megbízható reklámfelületekként 

működnek, amelyek minden helyzetben 

a márka szándékainak megfelelően 

viselkednek. A valósághű CGI szerep-

lők részletesen kidolgozott fiktív sze-

mélyes háttérrel és kapcsolatrendszer-

rel rendelkeznek, a valós influencerek-

hez hasonlóan gyakran keverednek 

kalandokba; szerelmesek lesznek, ösz-

szevesznek, kibékülnek egymással.  

A stilizált CGI karakterekkel ezzel 

szemben nem azt a hatást szeretnék 

elérni, mintha azok valóságosak lenné-

nek. Éppen ellenkezőleg, ebbe a kate-

góriába olyan imidzseket sorolunk, 

amelyek leginkább rajzfilmfigurákra 

emlékeztetnek. Stilizált CGI karaktere-

ket ma már bárki létrehozhat egy okos-

telefon segítségével.  

Ezeket többnyire nem is arra használ-

ják, hogy a valóságban nem létező, új 

karaktereket hozzanak létre, hanem 

valós személyeket helyettesítenek az 

online térben, például a Snapchat felü-

letén. A stilizált CGI avatárok marketing 

célú hasznosítása egyelőre szűkös 

keretek között mozog, de a szakembe-

rek nagy potenciált látnak a megoldás-

ban.  

Ebben a felsorolásban egy viszonylag 

új, de annál fontosabb lehetőség a De-

epFake alkalmazás, amely csak 2017-

ben jelent meg. A kifejezés a „deep 

learning” és a „fake” angol kifejezések 

összevonásából született. Előbbi egy 

mesterséges intelligenciával támoga-

tott, gépi tanulási folyamatra utal, utób-

bi az így létrehozott hamisított tartalma-

kat jelöli. Maga az alkalmazás arra ad 

lehetőséget, hogy egy mozgóképes 

tartalomban egy vagy több szereplő 

arcát kicseréljük egy másik ember ar-
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A DeepFake al-

kalmazások ma 

már bárki szá-

mára elérhetők, 

mobiltelefonon 

vagy asztali gé-

pen is futtathat-

ják őket a fel-

használók.  

Dr. habil Guld Ádám  
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tartalmak. Ennek jellemzően híres amerikai színész-

nők estek áldozatául, akiknek az arcvonásait pornó-

sztárok arcára másolták, így azt az illúziót keltették, 

mintha a felnőtt filmekben például Scarlett Johans-

son vagy Angelina Jolie szerepelnének. Nem kellett 

sokat várni arra sem, hogy az alkalmazás a politikai 

manipuláció eszközévé váljon. Többek között az 

amerikai politikusról, Nancy Pelosiról jelent meg egy 

manipulált videó, amiben úgy tűnt, mintha a politikus-

nő ittasan nyilatkozna egy talk show-ban. Eközben 

Indiában egy politikai lejárató kampányban került elő 

egy olyan szex videó, amellyel kapcsolatban felme-

rült a DeepFake használatának gyanúja. 

DeepFake videók a marketing eszköztárában 

Az aktuális marketing trendeket vizsgálva azt talál-

juk, hogy a személyes vonzerőnek, a híres emberek 

meggyőző erejének egyre nagyobb szerepet tulajdo-

nítunk, lényegében ez jelenti az influencer marketing 

alapját. A DeepFake alkalmazások viszont komoly 

kihívást és veszélyt jelentenek ezen a területen. A 

DeepFake az influencer marketing új korszakát je-

lentheti, hiszen a jövőben olyan problémákkal és 

visszaélésekkel találkozhatunk, amelyek a márkákat 

és az influencereket is negatívan befolyásolhatják.  

Példának okáért, híres emberek, influencerek bele-

egyezése nélkül készülhetnek olyan videók, ahol az 

arcukkal olyan termékeket népszerűsítenek, ame-

lyekről valójában még nem is hallottak. Ez egyfelől 

az influencer hitelességét rombolja, másfelől azok-

nak a márkáknak az imidzsét is negatívan befolyá-

solhatja, amelyekkel a szereplőnek valóban van 

együttműködése.  

Influencerek személyére irányuló támadásra már 

most is akad példa; az egyik elhíresült esetben Kim 

Kardashian nyilatkozott arról egy DeepFake videó-
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cának képével. A jelenség önmagában nem újdon-

ság, a mozgóképes tartalmak manipulációja a film 

történetével egyidős. Az viszont komoly változást 

jelent, hogy korábban egy ilyen videó előállításához, 

a felvett anyag megvágásához és hamisításához, 

komoly technikai háttér, valamint jelentős szakmai 

tapasztalat kellett.  

Jelenleg a téma két szempontból is rendkívül aktuá-

lis. Részben a technikai fejlődés most ért el egy 

olyan szintet, ami már bárki számára lehetővé teszi a 

hamisított videók létrehozását. Részben pedig egyre 

nagyobb teret hódít a felhasználók körében a felüle-

tes olvasás és megtekintés, a kontextus ismerete 

nélküli, kritikát mellőző befogadás gyakorlata. Így 

nem csak egyre több hamisított tartalom kerül az 

online térbe, de egyre nagyobb az esély arra is, hogy 

ezek megtévesszék a közönséget.  

Így működik a DeepFake  

A DeepFake alkalmazások ma már bárki számára 

elérhetők, mobiltelefonon vagy asztali gépen is fut-

tathatják őket a felhasználók. Mindössze néhány 

gigabájt tárhelyet igényelnek, az egyszerűbb alkal-

mazások használata pedig pár perc alatt elsajátítha-

tó. 2018-tól egyre több ilyen applikációt dobtak piac-

ra a fejlesztők, így jelent meg a FakeApp, a Deep-

FaceLab, a FaceSwap, a MyFakeApp vagy a kínai 

fejlesztésű Zao, ami ma is komoly népszerűségnek 

örvend az internetezők körében.  

A DeepFake alkalmazások felhasználása széles ke-

retek között mozog, ezek között hasznos, ártalmat-

lan és kifejezetten veszélyes példákat is találunk. A 

fejlesztőket eredetileg egy nemes cél vezérelte, 

ugyanis a DeepFake videókban akár néhány fény-

kép segítségével életre lehet kelteni ma már nem élő 

embereket. Az eredeti elképzelés szerint így Albert 

Einstein tarthatott volna interaktív fizika órát középis-

kolásoknak vagy Marilyn Monroe mesélhetett volna 

az ötvenes-hatvanas évek amerikai történelméről. Az 

utóbbi években azonban a mainstream szórakoztató-

ipar is szívesen nyúlt a lehetőséghez, így több televí-

ziós műsorban jelentek meg humoros paródiák, ami-

ket DeepFake alkalmazások segítségével állítottak 

elő.  

Az egyik legnagyobb probléma, hogy az alkalmazás 

szélesebb elterjedésével együtt a világhálót elárasz-

tották a DeepFake segítségével manipulált pornográf 

 Sylvia a világ első gyorsan öregedő CGI influencere, egy 

korai posztja 30 évesen, illetve a halála előtti órákban 
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CGI, DeepFake vagy valóság?  

A CGI karakterek többsége egyelőre megkülönböz-

tethető a valós hírességektől. Ugyanakkor a Deep-

Fake videók leleplezése a technológia fejlődése mi-

att már most is egyre komolyabb kihívást jelent. Egy-

felől a fejlesztők egy csoportja versenyt fut az idővel, 

és olyan digitális alkalmazásokon dolgozik, amelyek 

képesek felismerni a hamisított videókat. Másfelől 

valószínűsíthető, hogy a technológia további fejlődé-

sével a DeepFake videók még jobb minőségűek 

lesznek. Ezért kiemelt esetekben, például politikai 

céllal készült hamisított videók leleplezésében, olyan 

szakemberekre is számítanak, mint a nyelvészek 

vagy a testbeszéd elemzésével foglalkozó kommuni-

kációs szakemberek.  

A legfontosabb dolog jelenleg mégis az, hogy belás-

suk, a CGI és DeepFake technológiák már itt vannak 

és nem is fognak eltűnni. Itt is igaz a megszokni 

vagy megszökni tétel, bár megszökni egyre nehe-

zebb, így jobb, ha megtanulunk együtt élni velük.  

A DeepFake komoly kihívásokat és lehetőségeket is 

rejt magában a kommunikációs és marketing szak-

emberek számára. Viszont lényeges, hogy ők még 

nagyobb figyelmet fordítsanak a márkák és a közön-

ség edukálására, illetve folyamatosan tájékozódja-

nak az alkalmazással kapcsolatos jogi környezet 

változásairól. A hétköznapi felhasználók pedig ne 

higgyenek a szemüknek, legalábbis ne elsőre.  

A CGI és DeepFake videók korában minden esetben 

érdemes megerősíteni a kritikai hozzáállást, és lehe-

tőség szerint több forrásból tájékozódni a kétes ere-

detű tartalmak megbízhatóságát illetően.  

 

Dr. habil Guld Ádám PhD 

egyetemi docens 
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ban, hogy mekkora örömmel manipulálja a közönsé-

gét azért, hogy még gazdagabb legyen. A videó pil-

lanatok alatt elterjedt a világhálón, és nagyon sokan 

egy percig sem kételkedtek abban, hogy valódi-e.  

Ugyanakkor arra vonatkozó példák is akadnak, hogy 

a megfelelő kezekben a DeepFake alkalmazások 

komoly hasznot is hajthatnak. Ha megfelelő keretek 

között használják, akkor például időt és pénzt lehet 

megtakarítani általa, vagy oly módon lehet áthidalni 

nyelvi és kulturális különbségeket, amelyre korábban 

nem volt lehetőség.  

 

 

Elis a svéd ICA üzletlánc CGI technológiával előállított 

baba influencere. Az első posztban Elis ultrahang felvétele 

látható, a másodikon az áruház egyik tervezőjével 

szerepel.  

Knox Frost realisztikus CGI influencer, aki a  

WHO COVID-19 kampányában hívta fel a Z generációs 

fiatalok figyelmét az oltás fontosságára  



A napjainkban zajló kommunikációs 

forradalomnak több frontvonala is van, 

például: 

− a mind jobban digitalizálódó vezeté-

kes telefonok, 

− az egyre több mindent magába fog-

laló mobiltelefonok (okostelefonok), 

− az interneten alapuló üzenő-

alkalmazások (pl. Messenger, ICQ), 

− a világhálón alapuló telefonálás (pl. 

Skype), 

− maga a világháló. 

Mint minden nagy változásnak, így a 

kommunikációs forradalomnak is van-

nak árnyoldalai. Nagyjából az internet 

tömeges elterjedésétől (1990-es évek) 

lehet számítani a kiberbűnözés megje-

lenését is. Nézzük a legfőbb formáit! 

1. Nigériai levelek 

A nigériai levelek, más néven a "419-

es átverés" az egyik leggyakoribb átve-

réses bűncselekmény. Nevét a nigériai 

Büntető Törvénykönyv vonatkozó para-

grafusáról kapta. Kezdetben hagyomá-

nyos postai úton, illetve faxon terjedt, 

de ma már az internet elterjedésével 

az e-mail a leggyakoribb terjedési kö-

zege. Forrás: USA, az Egyesült Király-

ság, Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság, 

Elefántcsontpart, Benin, Togo, Orosz-

ország, Pakisztán, India, Hollandia és 

Spanyolország. 

A nigériai levelek modern formái az 

1980-as években alakultak ki, számta-

lan variánsban. A csalás elkövetési 

módja mostanában egy e-mail, amelyet 

látszólag egy kiválasztott címzettnek 

küldenek (igazából rengetegen meg-

kapják ugyanazt), amelyben minimális 

segítségért cserébe busás összeget 

ígérnek az áldozatnak.  
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INTERNETES BŰNÖZÉS 

A legutóbbi időkben már hivatalosnak 

látszó profilokat kreálnak közösségi ol-

dalakon is, hogy a potenciális áldozato-

kat becserkésszék. Az e-mail tárgya 

gyakran "XY ügyvéd asztaláról", "Az Ön 

segítségére van szükségem", illetve ha-

sonló lehet.  

Sokszor még az e-mail tulajdonosát is 

megszólítják (a címzettek listája elég 

olcsón megszerezhető az e-mail kevés-

bé jogkövető oldalain). Maga a történet 

is több változatban létezik, de a legin-

kább egy kormányzati vagy banki tisztvi-

selő van megadva feladóként, aki nagy 

mennyiségű pénzről vagy aranyról tud, 

amelyhez azonban nem tud hozzáférni – 

a legtöbb esetben azért, mert nincs hoz-

zá joga. A lényeg, hogy Öntől, mint cím-

zettől kér egy kisebb-nagyobb összeget 

„a fogaskerekek beolajozására”, vagy a 

kiutaláshoz elengedhetetlenül szüksé-
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Nagyjából az 

internet töme-

ges elterjedésé-

től (1990-es 

évek) lehet szá-

mítani a kiber-

bűnözés megje-

lenését is. 

Tamás Ferenc 

 

(A képen az egyik átverős levél; kép 

forrása: http://2.bp.blogspot.com/)  
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Egyetlen kivétel van ez alól: április 1., amikor a ko-

moly (hazai és nemzetközi) hírportálokon is megje-

lennek komolytalan „hírek”. Például néhány angol 

hír: 

https://www.theguardian.com/theguardian/2017/

apr/01/fake-news-the-best-and-worst-april-fools-day-

stories  

Nemzetközi átverési csokor: http://hoaxes.org/

aprilfool.  

Ezek közül az egyik legismertebb az 1976. április 1-

én a BBC Radio2 által felröppentett álhír, amely sze-

rint a szerint a bolygók együttállása nagymértékben 

befolyásolja a földi gravitációt. 

3. Tárolt adatokhoz való hozzáférés, visszaélés 

Sokat ér az e-mail címünk. Például az internet ke-

vésbé jogkövető részein terjednek ilyen-olyan címlis-

ták, amelyekben lévő ötezer "valódi" e-mail címet 

lehet 5-8 $-ért megvenni. Ez a hírlevél-küldőknek, 

illetve a kéretlen levelek feladóinak aranybánya, mi-

vel van értéke egy olyan e-mail címnek, ami tényleg 

létezik és valódi ember van mögötte. Sok ilyen cím-

listában az e-mail cím mellett megtalálható a tulajdo-

nos neve is – ezt többek között hírlevelek küldői is 

árulták.  

Csak akkor adjuk meg az adatainkat, ha az tényleg 

szükséges. Érdemes fenntartani egy "muszáj meg-

adni" típusú e-mail címet is. Más téma a személyi 

igazolvány száma, a TAJ-szám vagy a bankkártya 
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ges előleget kéri el. Bár a levelek túlnyomó részére 

nem érkezik válasz, mégis gyakran vannak olyan 

emberek, akik elhiszik a mesét, és az ő megkárosítá-

sukból busás hasznot szednek be a csalók, amely a 

nyilvánvaló beugratás ellenére is jövedelmezővé 

teszi a dolgot.  

Olyan verzió is létezik, amelyben a címzett „örökölt” 

egy nagyobb összeget, de az utalás elindításához 

egy sokkal kisebb összeget kell átutalni egy lenyo-

mozhatatlan bankszámlára. Az örökség persze nem 

létezik, de a címzettként megadott bankszámla na-

gyon is, és onnan már sohasem lehet visszaszerezni 

az egyszer átutalt pénzt.  

2. Átverő hírek/hírlevelek 

Angolul: hoax.  

− Bill Gates (vagy valaki más milliárdos) elosztogat-

ja a vagyonát és aki ezt a levelet továbbküldi, az 

biztosan kap belőle.  

− Egy gyanús telefonszámot nem szabad felvenni, 

mert több ezer eurós mobilszámlát generál.  

− Sürgősen „A” Rh negatív vért keres egy leukémiás 

kisfiúnak a vérellátó szolgálat.  

− Ezzel a biztos befektetéssel évi 45%-os kamatot 

realizálhat.  

Egy dolog közös ebben a négy üzenetben: egyik 

sem igaz! A legtöbb kamuhírt egyszerűen le lehet 

leplezni: elég figyelmesen végigolvasni őket és gon-

dolkodni! Pl.: hazánkban jelenleg évi 40-50%-os ka-

mat vagy egy hírlevél továbbküldéséért több száz, 

esetleg több ezer Euró?! 

Másik fajta hoax a kb. semmiért több ezer €-s fizetés 

ígérete, vagy amire igen sok idős ember érzékeny: 

különféle rák ellenszere, amit persze a sajtó eltitkol. 

Ugye, ezek sem tűnnek komolynak, pedig rendsze-

resen vannak olyanok, akik elhiszik. Mindezek 3-6 

hetente szoktak felröppenni.  

Ha valami hihetőnek tűnik, akkor érdemes utánake-

resni és többszörösen ellenőrizni. A kiemelkedő je-

lentőségű híreket úgyis átveszik a fontosabb hírpor-

tálok, akár több is! Soha nem szabad csak egyetlen 

forrásból tájékozódni. Meg kell nézni minél több sza-

vahihető, megbízható, pártatlan (hír)oldalt is! Ha va-

lami józan ésszel nem hihető, akkor még alaposab-

ban utána kell nézni! 

(Kép forrása: http://hoaxes.org/aprilfool)  

 

https://www.theguardian.com/theguardian/2017/apr/01/fake-news-the-best-and-worst-april-fools-day-stories
https://www.theguardian.com/theguardian/2017/apr/01/fake-news-the-best-and-worst-april-fools-day-stories
https://www.theguardian.com/theguardian/2017/apr/01/fake-news-the-best-and-worst-april-fools-day-stories
http://hoaxes.org/aprilfool
http://hoaxes.org/aprilfool
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- A biztonsági adatainkat soha nem szabad megadni 

egy nyílt hálózatra kötött gépen, így például soha 

nem szabad egy webkávézóban vásárolni vagy ban-

kolni! 

- Bankkártya adatok csak biztonságosan! Ha nem 

mindent értünk, akkor nem szabad vásárolni! 

- Az EU területén nincsenek vámok, de más a hely-

zet a nem-EU-s címről rendelt árukkal. Az új uniós 

szabályok szerint 2021. július 1-jétől az Európai Uni-

ón kívülről érkező, 22 euró értéket meg nem haladó 

árukra vám-árunyilatkozatot kell benyújtani, és utá-

nuk áfát is kell fizetni. 150 eurós összeghatárig az 

áruk behozatala továbbra is vámmentes marad, az 

alkoholtartalmú termékek, a parfümök és a kölnivi-

zek, továbbá a dohány és a dohánytermékek kivéte-

lével. 

(Például az első, saját magam által írott szépirodalmi 

könyvet az USÁ-ban nyomtatta ki a Google Prints 

(Createspace), mivel még így is olcsóbb volt, mint 

bármelyik magyar kiadó. Az így nyomtatott könyvből 

aztán rendelhettem példányokat igen kedvezvényes, 

szerzői áron. De ha a rendelés és csomagolás meg-

haladta az 50 $-t, akkor még a vámot is kellett fizet-

nem!) 

- A jelenlegi magyar szabályozás szerint létezik a 

vásárlástól való elállás joga. Ez azt jelenti, hogy az 

interneten rendelt áruk esetén a vevő egyoldalúan 

visszaléphet és a termék (hiánytalan) visszaküldése 

után lehet kérni az ár visszafizetését – általában 14 

naptári napon belül. Részletesebb információ: 

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

node/2709#Mi%20az%20az%20el%C3%A1ll%C3%

A1si%20jog?  

- Külföldi megrendelés esetén mindig meg kell bizo-

nyosodni a jótállásról, illetve a garanciáról is, továb-

bá ennek határokon belüli teljesítéséről.  

Sokan nem tudják, hogyha rendelünk valamit az 

Ebayen, nincs nyomkövető száma (tracking number) 

és esetleg elvész a küldemény, akkor az eladónak 

kötelessége visszafizetni az árát (ár+postaköltség), 

függetlenül attól, hogy hol veszhetett el. Erre a vár-

ható érkezés utolsó napjától számítva 30 napunk 

van. Reklamáció nyitása esetén új határidők indul-

nak, amelyekre szintén figyelni kell. Bár maga a fo-

lyamat nem nehéz, de megfelelő odafigyeléssel 

megoldható. 
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adatai. Ezek kiemelten fontosak! Ezekre nagyon kell 

vigyázni! Csak igen indokolt esetben és csak megfe-

lelő biztonsággal rendelkező cégnek! Sajnos az 

adatbázisok is időnként sérülnek, így kiszivároghat-

nak a biztonságban hitt adataink/képeink. (Elég pél-

dául a celebek nem nyilvánosságnak szánt, de kiszi-

várgott fotói Brad Pitt, Ariana Grande, Rihanna, Mi-

ley Cyrus, Orlando Bloom, Katy Perry...) Ehhez elég 

pl. a telefonunkat kiadni a kezünkből egy 

"jószándékú" ismerősnek vagy elég a hackereknek 

kihasználni a szoftverek biztonsági hibáit. Ugyan-

ilyen adatvesztéshez vezethet az is, ha a mobiltele-

fon Bluetooth kapcsolatát bekapcsolva hagyjuk, mi-

vel így esetleg megszerezhetők egyes adatok/képek. 

Ám sokat érhet például a cégünk fizetési/juttatási 

listája egy konkurens cégnek vagy egy fejvadásznak. 

Az adatvédelem irányába igen fontos lépés az EU 

területén bevezetett GDPR irányelv.  

4. Csaló webáruházak 

Kétszázezer forintos notebook negyed áron, márkás 

póló alig ezer forintért – csak két példa a tipikus in-

ternetes átverésre. A külföldi internetes áruházakban 

rengeteg termék érhető el csábító áron, de vajon 

meg lehet-e rendelni ezeket biztonságosan? Ami 

kell: 

- A weboldal megbízhatósága: háttérinformációk, 

vélemények, fórumok, reklamációs lehetőség, kö-

zönségszolgálat, NYELVTUDÁS,... (Itt nem az ilyen-

olyan fordító oldalakra kell gondolni!) 

- Már elég kevés informatikai tudással is lehet we-

báruházat nyitni, de az „IstiPisti kisboltja” vagy vala-

mi hasonló érdekes nevű áruházaktól ódzkodni kell.  

- Csak hivatalos helyről szabad rendelni! A hazai 

nagy cégeknek általában cégnév.hu típusú webhe-

lyük van, míg a külföldieknek leggyakrabban nagy-

márka.com vagy valami hasonló címük van. Nagyon 

körül kell nézni a nevesincs weboldalakon! 

- Csak biztonságos weboldal: HTTPS-protokoll kizá-

rólag! Ezt a weboldal címe előtt egy kis (zöld) zárt 

lakat jelzi. Így az adatfolyam megfelelő titkosítással 

megy az inter-

neten keresz-

tül.  

- Vírusirtó, tűzfal, egyéb biztonság is kell – főleg a 

saját gépre. Persze mindent a lehető legfrissebb ver-

zióval és adatbázissal.  

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2709#Mi%20az%20az%20el%C3%A1ll%C3%A1si%20jog
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2709#Mi%20az%20az%20el%C3%A1ll%C3%A1si%20jog
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2709#Mi%20az%20az%20el%C3%A1ll%C3%A1si%20jog
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nyolták. Idővel úgy tűnt, hogy javul a helyzet, mivel 

legfőbb zaklatójával is sikerült zöld ágra vergődnie. 

Aztán a nyári szünetben az egyik menő osztálytárs-

nőjével is csetelni kezdett, így Ryan életében először 

már várta a tanítás kezdését. Az évkezdés után 

azonban csalódnia kellett, mivel kiderült, hogy a bé-

külés és az új barátnő is csak átverés volt, hogy így 

újabb eszközökhöz jussanak a bántalmazói. A lány 

intim információkat csalt ki belőle a neten keresztül, 

amikkel azután az egész iskola előtt nevetségessé 

tették. A fiú nem bírta tovább a folyamatos megaláz-

tatásokat és végül a házuk fürdőszobájában fel-

akasztotta magát. 

(A képen: az áldozat; a kép eredetije: https://

www.findagrave.com/memorial/18107556/ryan-

patrick-halligan) 

Megelőzés: ha valaki jól eligazodik és védekezik a 

való életben, akkor a neten is védettebb. Ilyen eset-

ben fontos tapasztaltabb emberhez (szülő, tanár, 

informatikus stb.) fordulni és ne okozzon gondot a 

segítség kérése sem. 

7. Unokázós csalók 

Mivel egyre több idős használja az internetet, ezért 

nagyjából 2010 után kezdett kialakulni ez a típusú 

bűncselekmény. Az idős polgártársaink közül a leg-

többen elég keveset tudnak az internetről, csak erre-

arra használják; pl.: kapcsolattartás, Facebook. Rá-

adásul nagyon elővigyázatlanok az adataikkal kap-

csolatban, vi-

szont nagyon 

büszkék az 

unokáikra.  

Így egy jószán-

dékkal kirakott 

unokás képre 

felfigyelhetnek 

az erre szako-

sodott bűnö-

zők, akik a na-

gyi telefonszá-

mát megsze-

rezve felhívják (telefonon vagy Messengeren) a na-

gyit – jellemzően azzal a mesével, hogy az unoka 

balesetezett és nem tud a telefonhoz jönni. Viszont a 

kórházi ellátásra, illetve egyéb költségekre azonnal 

pénz kell. Még pár személyes adatot is tudnak mon-

dani, hála a közösségi oldalaknak. A rendőrség kéré-
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5. Bankszámla adatok 

Mindig óvatosan a bankkártyánk, vagy a bankszám-

lánk adataival! Például ki venné észre, ha 300 Ft-ot 

leemelnének a bankszámlájáról havi 1-2 alkalom-

mal? De pl. tízezer ilyen bankszámla-tranzakcióval 

már több milliót lehet keresni! 

Sokszor próbálkoznak azzal, hogy hamis webolda-

lakra irányítják rá a figyelmüket, amelyben pl. az 

áramszolgáltató kéri az adatainkat ellenőrzésre. Eh-

hez küldenek egy hivatalosnak tűnő levelet és a hát-

térben működik is egy hivatalosnak tűnő weboldal, 

de a befizetendő összeg itt csak átverés! Sajnos 

sokszor a bankok oldalát is hamisítják, erre érdemes 

vigyázni! Ami kiemelten fontos: egy bank soha nem 

kéri e-mailen az ügyfeleinek adatait és/vagy bank-

kártyaszámát.  

Az itt látható példán a közkedvelt közösségi oldal, a 

Facebook egy hamisítványa látható. (A kép eredetije: 

http://www.cenzion.com/

feed/articles/phishing-and-

hoaxes-in-facebook.html)  

 

6. Kiberzaklatás (cyberbullying) 

Különösen tizen-huszonévesek körében népszerűek 

a közösségi honlapok/alkalmazások. Sok fiatal sze-

rint itt zajlik az életük és itt kiemelten fontos népsze-

rűnek, jópofának, szépnek stb. 

lenni. DE! Például egy grima-

szos fotóval vagy igen rosszul 

sikerült buliképpel is aláásha-

tunk az illetőnek. Ha ezt akar-

va vagy akaratlanul, de sértő-

en tesszük – főként, ha rend-

szeresen –, akkor ez a kiber-

zaklatás. Pontosítva: cyber-

bullyingről akkor beszélünk, 

amikor az interneten, mobiltelefonon stb. keresztül 

rendszeresen érkeznek valakitől vagy valakiktől 

olyan üzenetek, amelyek sértőek, félelemkeltőek 

vagy manipulatívak és a címzett önbecsülését pró-

bálják aláásni. Magyarországon ez még nem annyira 

jellemző, mint külföldön, de a cyberbullying első tra-

gikus kimenetelű esete 2003-ban történt Ameriká-

ban. Az áldozat a 13 éves Ryan Patrick Halligen volt. 

A fiú kisgyerek kora óta tanulási nehézségekkel küz-

dött, osztálytársai emiatt rendszeresen maróan gú-

(A kép forrása: http://www.police.hu/hu/

hirek-es-informaciok/bunmegelozes/

aktualis/figyelem-ismet-unokazos-

https://www.findagrave.com/memorial/18107556/ryan-patrick-halligan)
https://www.findagrave.com/memorial/18107556/ryan-patrick-halligan)
https://www.findagrave.com/memorial/18107556/ryan-patrick-halligan)
http://www.cenzion.com/feed/articles/phishing-and-hoaxes-in-facebook.html
http://www.cenzion.com/feed/articles/phishing-and-hoaxes-in-facebook.html
http://www.cenzion.com/feed/articles/phishing-and-hoaxes-in-facebook.html
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+1. Jogi háttér: 

Az Európa Tanács 2001. november 23-án Budapes-

ten fogadta el a Számítástechnikai bűnözésről szóló 

egyezményt. Az egyezmény 2004. július 1-jén lépett 

életbe, miután az Európa Tanács 5 tagállama – köz-

tük hazánk – ratifikálta azt. 2011. október 1-ig az 

Európa Tanács 31 tagja és az Egyesült Államok rati-

fikálta az egyezményt. Az egyezmény védeni kívánja 

a számítástechnikai rendszerek, hálózatok, adatok 

hozzáférhetőségének sérthetetlenségét, az ilyen 

rendszerek titkosságát; biztosítani a rendszerek, há-

lózatok, adatok visszaélésszerű használatának meg-

előzését. Az egyezmény bűncselekménnyé nyilvánít-

ja az ilyen eseteket. Továbbá meghatározza a kiber-

bűnözés elleni hatékony fellépést lehetővé tevő fel-

derítést, nyomozást és üldözést nemzeti és nemzet-

közi szinten biztosító jogköröket és rendelkezéseket. 

URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/

-/conventions/treaty/185  

Tamás Ferenc 

tanár, informatikus, mesterpedagógus,  

pedagógiai minősítési szakértő 

Felhasznált források: 

http://magyarnarancs.hu/tudomany/
internetes_csalasok_a_nigeriai_kapcsolat-58233  
http://hu.realityandmyths.com/nigeriai-levelek/  
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20031127szulohazaja.html  
https://24.hu/tag/hoax/ 
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20100924-hoax-uzenetek-
amiket-semmikepp-sem-szabad-tovabbkuldeni.html 
http://www.urbanlegends.hu/2017/12/teszteld-magad-bedolsz-e-
az-alhireknek-ime-a-novemberi-hoaxkviz/ 
https://emailcimlista.hu/email-cimlista-letoltes/ 
http://www.netszolga.hu/ujportal/index.php?
option=com_content&view=article&id=524&Itemid=193  
http://appleblog.blog.hu/tags/biztons%C3%A1g 
https://szifon.com/2017/04/06/ios-10-3-az-apple-azt-tanacsolja-
hogy-ellenorizd-az-icloud-beallitasaidat/ 
https://icuccok.hu/2013/04/10/igy-mkoedik-az-apple-icloud-
felhszolgaltatasa/ 
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2709#Mi%20az%
20az%20el%C3%A1ll%C3%A1si%20jog? 
http://hvg.hu/tudomany/20130719_bank_adathalasz_tamadasok?
ver=2&utm_expid=1324304-
23.8USXuGWPRhWtdjJmATShwQ.1&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fwww.google.hu%2F 
https://biztonsagosinternet.hu/hu/tippek/online-banki-ugyintezes 
https://books.google.hu/books?
id=6HSlIOJyOrcC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=hamis+banki+oldala
k&source=bl&ots=-
tCA-
CupXmG&sig=EaHoZV6DTRIdQk_EEpzyq6tXKag&hl=hu&sa=X&
ved=0ahUKEwjX8YCDho_YAhVBZ1AKHce_Ac0Q6AEIODAD#v=
onepage&q=hamis%20banki%20oldalak&f=false 
 http://mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying 
http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/

treaty/185  
http://bunmegelozes.info/ 
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se, hogy mindig ellenőrizni kell a hívást, azaz fel kell 

hívni az állítólag bajba került személyt a már jól is-

mert telefonszámán. Esetleg érdemes megbeszélni 

egy vészhelyzeti jelszót is, amivel igazolható a ve-

szély valódisága. Ha továbbra is kétséges a hívás 

valódisága, akkor nyugodtan fel lehet hívni a köz-

ponti segélyhívó számot (112) és ott garantáltan se-

gítenek.  

Például:http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/

bunmegelozes/aktualis/figyelem-ismet-unokazos-

csalok-1 

8. Gyermekpornográfia (pedofília) 

Ez az internet sötét oldalának (dark web) jelenlegi 

legdurvább megnyilvánulása.  

Világszerte ez a legerősebben üldözött rész, ezért 

igen titokban terjednek ezek a hálózatok, hozzáféré-

sek. A szolgáltatók zéró toleranciát hirdetnek az ilyen 

oldalakkal szemben. Ezt segíti ráadásként a legis-

mertebb hacker-közösség, az Anonymous akciója, 

amikor egy-egy tárhelyszolgáltatót feltörve lelövik az 

ilyen oldalakat. (pl.: Freedom Hosting II tárhelyszol-

gáltató) Másik példa: az Anonymous 2011-ben negy-

ven gyermekpornóoldal ellen indí-

tott támadást, ezek közül a Lolita 

City volt a legjelentősebb – itt 

több száz felhasználó adatait is 

megszerezték. 

(A képen: az Anonymous csoport 

jelképévé vált maszk; kép eredetije: 

https://www.amazon.com/Vendetta-

Fawkes-Rubies-Comics-Halloween/

dp/B00EVLBZR6)  

 

(A kép eredetije: https://www.thesslstore.com/blog/what-is-

the-dark-web/)  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
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http://magyarnarancs.hu/tudomany/internetes_csalasok_a_nigeriai_kapcsolat-58233
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https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
http://bunmegelozes.info/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/figyelem-ismet-unokazos-csalok-1
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/figyelem-ismet-unokazos-csalok-1
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/figyelem-ismet-unokazos-csalok-1
https://www.amazon.com/Vendetta-Fawkes-Rubies-Comics-Halloween/dp/B00EVLBZR6
https://www.amazon.com/Vendetta-Fawkes-Rubies-Comics-Halloween/dp/B00EVLBZR6
https://www.amazon.com/Vendetta-Fawkes-Rubies-Comics-Halloween/dp/B00EVLBZR6
https://www.thesslstore.com/blog/what-is-the-dark-web/
https://www.thesslstore.com/blog/what-is-the-dark-web/


Az internetet nap mint nap használjuk, 

ismerve azt a tényt, hogy online világ 

számos veszélyt is rejt magában. Már 

a 2016-ban megjelent Digitális Gyer-

mekvédelmi Stratégia is kiemelte, hogy 

gyermekeinket meg kell védenünk az 

internet káros tartalmaitól, kockázatai-

tól, valamint fel kell készítenünk őket, 

szüleiket és tanáraikat is a tudatos és 

értékteremtő internethasználatra. A 

NAT2020-ban végre az alsó tagozaton 

is megjelent (újra!) az informatika, Digi-

tális kultúra tantárgy néven, amelynek 

egy új, fontos és kiemelt témaköre a 

„Védekezés a digitális világ veszélyei 

ellen” című anyagrész. Különösen fon-

tos a netezés szabályainak, illemtaná-

nak, kockázatainak megismertetése, 

hiszen a gyermekek jórésze egyedül, 

ellenőrizetlenül böngészik vagy kom-

munikál. Erre – a saját mobil eszközök 

miatt – számos helyen lehetőségük 

van! A szülők sokszor nem is gondol-

ják, milyen káros hatások érhetik gyer-

mekeiket, akik olykor nem kívánt, ve-

szélyes szituációba is kerülhetnek. És 

szinte nincs alsó korhatár! A felméré-

sek szerint az elmúlt három évben a 7-

8 éves korcsoportban megháromszoro-

zódott az okostelefonnal rendelkező és 

közösségi oldalakra (is) látogató gyer-

mekek száma! Sőt, egyre több óvodás 

is megjelenik a nethasználók között! 

Megdöbbentő az utóbbi évek gazdag 

„választéka”, ami a káros, sőt veszé-

lyes hatásokat 

illeti. Sokszor 

a rendőrségi 

hírekből érte-

sülünk arról, 

milyen problé-

mát, pszichi-

kai vagy fizi-
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HUGGY WUGGY ÉS TÁRSAI 

kai veszélyt, olykor betegséget, önkáro-

sítást vagy halált okoz a neten fellelt 

„kihívások” követése! 

Még ki sem hevertük a Kék bálna jelen-

séget, máris újabb és újabb veszélyfor-

rások jelentek meg. És a hiszékeny, 

meggondolatlan, befolyásolható fiatalok, 

gyermekek – társaik előtt mintegy bátor-

ságukat bizonyítva – belemennek ezek-

be a káros, olykor életveszélyes játékok-

ba. Fahéj-kihívás, Autó szörf-kihívás, 

Kiki-kihívás, Benadryl-kihívás, Blackout-

kihívás, Mosókapszula-kihívás, Radír-

kihívás, Jég és só-kihívás… megannyi 

lehetetlen, elképesztően buta „feladat”, 

amelyre sajnos mindig van jelentkező. 

Legutóbb a vonat-szelfi követelt halálos 

áramütéssel áldozatot. 

2022 

És a hiszékeny, 

meggondolatlan, 

befolyásolható 

fiatalok, gyer-

mekek – társaik 

előtt mintegy 

bátorságukat 

bizonyítva – be-

lemennek ezek-

be a káros, oly-

kor életveszé-

lyes játékokba.  

Kőrösné dr. Mikis 

Márta 

(Grafika: Séra Tamás) 
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kockázatok megismertetésére. Az Oktatási Hivatal 

30 órás akkreditált tanfolyamot hirdetett a korosztályt 

tanító pedagógusok felkészítésére. Az alábbi két 

feladatot a Digitális kultúra tanítóknak — Módszerta-

ni útmutató és tanmenetjavaslat az informatikai is-

meretek tanításához című, alsó tagozatra szánt di-

daktikai kiadvány (Neteducatio, 2022.) gazdag fel-

adatgyűjteményéből idézzük mintaként, 3-4. osztá-

lyos tanulókkal való feldolgozásra:  

• Veszélyes helyzetek 

Ha valakit bántalmaznak (akár „élőben”, akár online), 

segítenünk kell. Mit gondoltok, mit tehet ilyen eset-

ben: 

- a bántalmazott áldozat,  

- a zaklató barátai, 

- más szemlélők? 

Milyen felelőssége van az embernek a bántalmazás 

megfékezésében? Nézzetek utána, hová fordulhat-

nak segítségért azok, akik bajban vannak, mert vala-

mi rossz történt velük? 

• Letiltva 

Vitassátok meg, ki mit tenne az alábbi helyzetekben: 

- Egyik osztálytársad mobilon már többször is durva 

üzenetet küldött neked 

- Édesanyád megosztja kiskori fényképedet a neten, 

aminek te nem örülsz 

- Valaki az iskolából küld neked egy erőszakos tar-

talmú, félelmetes videót 

- Egy ismeretlen arra kér, küldj neki fotót magadról 

és lakásotokról 

Milyen viselkedési szabályok érvényesek az online 

térben? Vajon mit kell tennünk ilyen esetekben? 

 

Túl a Digitális kultúra tantárgy előírt követelményein, 

segítsünk tanítványainknak és szüleiknek mi is a 

felvilágosító munkában, az őrült online kihívások 

próbálkozásainak és egyéb veszélyes tevékenysé-

geknek felderítésében, megelőzésében, elkerülésé-

ben! 

Kőrösné dr. Mikis Márta 

tiszteletbeli elnök,  

a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal  

ISZE által delegált tagja 

 

 

 

Nehogy azt higgyük, hogy csak a tinikre veszélyesek 

a TikTok, Facebook, youtube… stb. oldalakon meg-

hirdetett „játékok”. A legkisebbek számára már meg-

jelentek és hazánkban is kaphatók a félelemkeltő 

online horrorjátékok figuráinak plüss változatai is, 

például a huggy-wuggy, amely egyáltalán nem a ré-

gi, jól ismert Szezám utca figuráit idézi, hanem az 

„ölelj meg, míg meg nem halsz” szlogennel borotva-

éles fogaival rémisztget. A Momó borzalmait túlha-

ladva már sajnos a magyar óvodások körében is 

fellelhető. A nagyobbak akár Huggy Wuggy jelmezbe 

is bújhatnak (rendelhető online!), vagy a neten ingye-

nes, gyilkos játékot játszhatnak. 

 

Az utóbbi években a trendszerűen terjedő, egyre 

fiatalabb korosztályt érintő online veszélyek ellen a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is 

küzdeni próbál. 2022. szeptember 29-én tette közzé 

honlapján azt az állásfoglalást, amelyet e lapszá-

munk 3.-4. oldalain teljes terjedelemben közlünk. Az 

állásfoglalást azóta átvette és honlapján népszerűsí-

tette a legtöbb, témával foglalkozó szervezet. 

A Digitális kultúra tantárgy tanítása 2022 szeptembe-

re óta kötelező minden általános iskola alsó tagoza-

tán is, minimum heti egy tanórában. A „Védekezés a 

digitális világ veszélyei ellen” című kötelező tantervi 

anyagrész lehetőséget ad a tanítóknak az internetes 

2022 



Magyarország Digitális Gyermekvédel-

mi Stratégiája (DGYS) 2016 óta szá-

mos kutatással, a jogi-szabályozási 

környezet áttekintésével és oktatási, 

tudatosító programokkal, tájékoztató 

anyagokkal támogatja a gyermekek 

online biztonságát. 

Társadalmasító, edukációs célú prog-

ramjaink célcsoportja a gyermekek, a 

szülők, a család, mint a kisgyerekkori 

médianevelés elsődleges szereplői, 

valamint a pedagógusok. A DGYS edu-

kációs tartalmainak fókuszában ezért a 

lehetőségek és kockázatok kiegyensú-

lyozottsága áll; támogatja a digitális 

eszközök életkornak megfelelő keretek 

között történő használatát; a gyermek 

egyéni érdeklődésének és a családi 

nevelési elveknek megfelelően. 

Óvodás korosztály 

A digitális médianevelésnek már az 

óvodás, sőt az óvoda előtti korban el 

kell kezdődnie; napjainkban a magyar 

családok körében nagy a bizonytalan-

ság abban, hogy milyen digitális neve-

lési stratégiákat kell alkalmazni. Ez az 

egyik legfontosabb eredménye az óvo-

dások digitális médiahasználati attitűd-

jére vonatkozó, 2021-es DigiMini kuta-

tásunknak is.  
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A GYERMEKEK VÉDELME AZ ONLINE TÉRBEN – 

MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS GYERMEKVÉDELMI 

STRATÉGIÁJÁNAK TUDATOSÍTÓ, TÁJÉKOZTATÓ 

ANYAGAI 

OkosÓvoda Program: A 2018 óta zajló 

programban évente 100 óvoda (2021-

től bölcsőde is) számára nyílik lehető-

ség arra, hogy egységes szolgáltatás-

ként, kész arculati elemeket tartalmazó 

modulokból, a saját igényeinek megfe-

lelően alakítsa ki honlapját. 2022-re 

összesen 340 óvoda honlapja elérhető, 

amelyek együttesen több, mint 4 millió 

kattintást vonzottak. A program célja, 

hogy a szülők és az óvoda közötti on-

line kommunikáció rugalmasabb le-

gyen, illetve egy dedikált, hivatalos fe-

lületen történjen. Az intézményi honla-

pokon a DGYS szakmai tartalmai, és a 

szülőknek, óvodapedagógusoknak szó-

ló ajánlások is elérhetőek.  

Iskolás korosztály 

A gyermekek médiaműveltségének 

fejlesztése céljából kidolgoztuk és mű-

ködtetjük a Kortárs NETMENTOR 

Programot, amelyben az internethasz-

nálat előnyeit és az annak során felme-

rülő kockázatokat a leginkább érintet-

tek számára a hozzájuk hasonló korú 

iskolások mutatják be, akik adott eset-

ben segítséget is tudnak nyújtani. 

A programban kilencedikes diákokat 

képzünk, akik a saját iskolájukban vagy 

más intézményben tudatos internet-

használattal kapcsolatos foglalkozáso-

kat tartanak. A kortárs mentor program 

hatása az egész iskola, illetve a men-

tortevékenység során a programba 

bevont általános iskolák, tudatos inter-

nethasználattal kapcsolatos attitűdjére, 

az ezzel kapcsolatos problémák keze-

lésére kihathat. 

2022 

A program célja, 

hogy a szülők és 

az óvoda közötti 

online kommu-

nikáció rugalma-

sabb legyen, il-

letve egy dedi-

kált, hivatalos 

felületen történ-

jen.  

Dr. Gaskóné Nagy 
Erika 

https://digitalisgyermekvedelem.hu/digimini
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A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Kommuniká-

ció és Médiatudomány Tanszéke együttműködésével 

két tanév alatt számos közösségimédia-platformhoz, 

játékhoz és csevegőalkalmazáshoz készült részle-

tes, informatív tájékoztató.  

A tájékoztató anyagokat egységes szempontrend-

szer alapján hoztuk létre: a korhatár-besorolás, a 

platform bemutatása, jellemzői, a lehetőségek és a 

kockázatok, valamint a biztonsági beállítások a tájé-

koztató témái. Ezek egy része a gyakorlott felhasz-

nálók számára is az újdonság erejével hatnak. Az 

egységes szempontrendszer támogatást nyújthat az 

új változatok, esetleg a még nem létező felületek, 

vagy a hasonló platformok megítélésében is.  

Elérés: https://digitalisgyermekvedelem.hu/

platformok  

A Gyerekkel a digitális világban ingyenes, online tan-

anyag a digitális gyermekvédelem alapvető szem-

pontjait, a digitális nevelés alapjait mutatja be az ér-

deklődőknek, amely támogatást, segítséget, azonnal 

használható információkat, eszközöket kínál, szóra-

koztató, interaktív módon. A tananyagban videók és 

azok szöveges átiratai, reflektáló / gyakorlati felada-

tok és a további tájékozódást segítő linkek találha-

tók.  

A Nexius Learning regisztrációs felületére mutató 

kampánylink legkönnyebben a 

https://digitalisgyermekvedelem.hu/gyerekkelonline 

oldalról érhető el. 

Dr. Gaskóné Nagy Erika  

divízióvezető, Digitális Jólét Nonprofit Kft.  

2022 

Szülők, családok 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájá-

ban kiemelt helyen jelenik meg a szü-

lők médiaműveltségének fejlesztése annak érdeké-

ben, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak 

családi környezetben.  

A Digitális Médiaműveltség Szülőknek Program 

(DMSZ) szülők, családok digitális médiaműveltségé-

nek, médianevelési készségeinek fejlesztését céloz-

za. A program célja a gyermek nevelésében legköz-

vetlenebb szerepet játszó felnőttek feladatának tuda-

tosítására, és médianevelési kompetenciák fejleszté-

sére.  

A képzés a Digitális Jólét Program Hálózat által üze-

meltetett DJP Pontok mentorainak munkájára épül, 

akik a koncepció szerint a helyi közösségekben segí-

tik a szülőket, 2018 óta mintegy 480 mentort képez-

tünk, akik közel 9000 főt, azaz családot értek el.  

Tananyagok, tájékoztatók 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája 

az elmúlt években több, az edukációs programoktól 

független, önálló tájékoztató anyagot is készített. 

Számos tananyag, tájékoztató, kisfilmek, ajánlások 

és módszertani segédanyagok készültek, amelyeket 

a http://digitalisgyermekvedelem.hu honlapon és a 

Facebook-oldalunkon is publikáltunk. 

https://digitalisgyermekvedelem.hu/platformok
https://digitalisgyermekvedelem.hu/platformok
https://digitalisgyermekvedelem.hu/gyerekkelonline
http://digitalisgyermekvedelem.hu


A MediaSmart Hungary Oktatási Köz-

hasznú Nonprofit Kft. több mint 16 éve 

indította útjára a Médiatudor oktatási 

segédanyagot, ami a tudatos média-

használatra nevelést tűzte ki célul. Ak-

kor még szó sem volt internetes veszé-

lyekről, kihívásról, de azt már tisztán 

lehetett látni, hogy a média egyre na-

gyobb teret kér és kap az életünkben, 

a gyerekeink életében.  

Első lépésekként pedagógus tovább-

képzéssel – hogy az oktatási segéd-

anyagot jól alkalmazzák –, a pedagó-

gusokkal való gyakori konzultációkkal, 

a szülőkkel történő találkozásokkal 

igyekeztünk elérni, hogy az iskolákban 

és otthon is egyre több figyelmet kap-

jon a gyerekek médiahasználata. 

Azután az események felgyorsultak: a 

2010-es években már a digitális világ 

került a médiahasználat középpontjá-

ba. Nem haboztunk, kiváló – a szakte-

rületet a legjobban ismerő – pedagó-

gus kollégák segítségével elkészült a 

Digitális világ című oktatási segéd-

anyagunk, ami a mai napig komoly se-

gítséget jelent a tanórákon és azok 

mellett, a digitális világ alapszintű meg-

ismertetésében.  
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MÉDIATUDATOSSÁG – ELIGAZODÁS A DIGITÁLIS 

VILÁGBAN 

Ami pedig különösen érdekes és fon-

tos, már ebben az anyagban felhívtuk a 

figyelmet arra, hogy a digitális világ 

veszélyeivel foglalkozni kell, meg kell 

azokat ismertetni a pedagógusokkal, 

szülőkkel és a gyerekekkel. 

Ezért meghatározott szempontjaink 

alapján újabb oktatási segédanyagok 

készültek: 

− A világháló új veszélyei 10-14 éve-

seknek, 

− Iskolai erőszak offline és online tér-

ben 

− Cyberbullying, 

− Igaz, vagy kamu. 

Azért, hogy az anyagokban foglaltak 

„célba” érjenek, akkreditált pedagógus 

továbbképzésünk során már több mint 

200 tanár, tanító, óvodapedagógus 

végezte el a 60 órás tanfolyamot. 

 

2022 

A legújabb kez-

deményezésünk: 

oktatási segéd-

anyag készítése 

– egy tanóra ter-

jedelemben – a 

veszélyes inter-

netes kihívások-

ról. Honlapunkon 

gazdag szakmai 

anyagokat, hasz-

nos tanácsokat, 

ismereteket kí-

nálunk: 

www.mediatudor

.hu 

Almási  Gizella 

http://www.mediatudor.hu
http://www.mediatudor.hu
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A kortárs program keretében jelenleg is több közép- 

és általános iskolával működünk együtt. A legújabb 

kezdeményezésünk: oktatási segédanyag készítése 

– egy tanóra terjedelemben – a veszélyes internetes 

kihívásokról. Honlapunkon gazdag szakmai anyago-

kat, hasznos tanácsokat, ismereteket kínálunk: 

www.mediatudor.hu 

 

Almási Gizella 

projektvezető 

 

Tanfolyamunkat elvégző pedagógusok a sikeres vizsgát 

követően 

Néhány éve elindítottuk a Kortárs programot, ami a 

lehetőségek közül egy, amikor nem a szülők, taná-

rok, hanem a korban hozzájuk közel álló fiatalok se-

gítik a „kicsiket”. A kortárssegítő – aki már szintén 

digitális bennszülött –, sok helyzetben közvetlenebb 

módon tud segíteni a ’digitális bevándorlónak’ minő-

sülő felnőttnél.  

Közismert, hogy a tizenévesek többnyire könnyeb-

ben tudnak kapcsolatot építeni saját kortársaikkal, 

mivel ismerik kultúrájukat, nyelvezetüket, problémái-

kat. A kortárscsoporthoz való igazodás erős motivá-

ciós tényező is, így a társaknak a médiával kapcso-

latban is nagyobb a befolyása. Ez segíti a hatékony-

ságot.  

 

2022 

 

(A fotók forrása: www.mediatudor.hu ) 

http://www.mediatudor.hu
http://www.mediatudor.hu


Sokan, akik már átléptük a negyedik 

ikszet, természetesen töretlenül kíván-

csiak vagyunk diákjainkra, számítanak 

nekünk, de amikor arra kerül a sor, 

hogy szót értsünk velük, megesik, hogy 

elveszetteknek érezzük magunkat, za-

varban vagyunk, izzad a tenyerünk, és 

azon hezitálunk, vajon felhívhatjuk-e 

őket telefonon, vagy inkább Messenge-

ren küldjünk nekik egy üzenetet. Nem 

értjük a vloggerek, youtuberek, 

instagrammerek, tiktokerek sajátos 

szavajárásaival teletűzdelt beszédüket. 

Márpedig ha szeretnénk megérteni, 

megismerni őket, akkor nem nyugod-

hatunk ebbe bele, nem legyinthetünk 

lemondóan, hogy ők már úgyis egy 

másik nyelvet beszélnek.  

Ki ismeri a Z generációt? 

Felmerülhet a kérdés: ha nem mi, ak-

kor ki ismeri a Z generációt (vagyis az 

1996–2009 között született fiatalok 

nemzedékét)? A kérdés megválaszolá-

sa könnyebb, ha elgondolkodunk egy 

újabb kérdésen: kivel és hol töltik el a 

legtöbb időt a mai 13–26 évesek? Nyil-

vánvalóan a kedvenc online platformja-

ikon, Youtube-, Tiktok-, Instagram-

sztárjaik performanszai előtt, közben 

kommentelve és egymással csetelve. 

Éppen ezért döntöttem el – A rejtélyes 

Z generáció című könyvem írása előtt 

–, hogy mindenképpen szeretnék ezek 

közül az influenszerek közül jó néhány-

nyal interjút készíteni, s ezekből idézni 

a könyvben.  

Ebben a cikkben röviden arról szeret-

nék szót ejteni, mi történik pontosan 

akkor, amikor a diákok – a számunkra 

még viszonylag új – Tiktokot görgetik. 

Valóban csak bugyuta videókkal talál-

kozhatnak ott? 
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IRODALOM, TERMÉSZETTUDOMÁNYOK,  

MŰVÉSZETEK A TIKTOKON?! 

 

Tiktoker tanárok 

Ha egy váróteremben ülve mellettünk 

egy tizenéves folyamatosan görgeti az 

TikTokot, nem árt tudnunk, hogy nem 

feltétlenül csupa haszontalansággal üti 

el az időt. Bár a TikTok első látogatás-

kor minden bizonnyal nem az oktatótar-

talmakat teszi elénk, egy kis keresgélés 

után hasznos videókra, sőt, akár taná-

rok csatornáira is bukkanhatunk. Ilyen 

tanár például 29 éves Márton Z. Viktor 

is, aki szabadidejében készít matekos 

és logikai feladatokkal foglalkozó rövid 

felvételeket, amikkel felvételire, vagy 

éppen érettségire is felkészíti nézőit. Mi 

sem bizonyítja jobban, hogy tanulásra 

is van igény az alkalmazáson, mint az, 

hogy Viktornak alig 4 hónap alatt 170 

400 követője lett.  

A matematikán kívül a történelem, az 

irodalom, a művészetek és az idegen 

nyelvoktatás is felköltözött már erre a 

2022 

A meglévő tár-

sadalmi egyen-

lőtlenségeket 

csak akkor ké-

pes a digitalizá-

ció áthidalni en-

nél a korosztály-

nál is, ha van 

mindenkinek 

hozzá kódja és 

megfelelő kultu-

rális háttere. Er-

re fontos az ok-

tatásnak is fi-

gyelmet fordíta-

ni és erőfeszíté-

seket tenni. 

Bereczki Enikő 
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értelemben vett iskola, mert azt is megmutatja rajta, 

hogy a tanár is ember, így neki is van bolondosabb 

és komolyabb oldala is. Egy interjúban azt nyilatkoz-

ta, hogy igyekszik „a nagyon hivatalos információkat 

lefordítani a gyerekek nyelvére, mert sokszor azt 

veszem észre, hogy megkapják ugyan a hivatalos 

tájékoztatásokat, de nem tudnak velük mit kezdeni. 

Erre valók a live-ok, vagy a rövid, magyarázósabb 

videók, amik maximum egy percesek lehetnek, úgy-

hogy ott nagyon összeszedetten, lényegre törően 

kell beszélni.”  

A „TikToker-tanárok” jól példát jelentenek egy egé-

szen új szemléletre: annak a modern tanárnak az 

előképei, aki nem feltétlenül a kizárólagos informá-

cióforrás, de mindannak a tudásnak és készségnek 

a birtokában van, amellyel akár személyre szabottan 

elmagyarázza az anyagot, akár segíti az elakadáso-

kat, és inspirációt nyújt új ismeretek szerzéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Vencel kortárs irodalom órája a TikTikokon 

Fiatal oktató-tiktokerek 

A 22 éves Varga Vencel nemcsak politológus hallga-

tó, hanem egyben szenvedélyes slammer, aki a Tik-

Tokon is befutott szórakoztató irodalmat is oktató 

videóival. Vencel rendhagyó magyar órákat is tart 

gimnáziumokban, középiskolákban, ahol a korai 

kép- és videóalapú oldalra. Sőt, még tanárok, tanítók 

csatornái is vannak a Tiktokon! Az igazság az, hogy 

kezdetben nagyon aggódtam miatta. A 25 éves taní-

tó, Meizer Bence TikTok oldalát már akkor is sokan 

nézték, amikor elkezdett dolgozni. Erről így vall: 

„Nagyon jól is esett, mégis féltem, mit szólnak majd 

a kollégák, gyerekek, sőt, a gyerekek szülei jobban 

is aggasztottak véleményüket illetően. Később azon-

ban, mivel a videóim ugyanúgy megtekinthetők biz-

tonságosan gyereknek és felnőttnek egyaránt, mer-

tem bátran folytatni. Amikor bemegyek a gyerekek-

hez dolgozni, még ha fel is jön témaként a Tiktok, én 

ugyanúgy pedagógusként igyekszem ellátni a köte-

lességeimet. Az, hogy készítek videókat, és ezek 

nagy részben a munkámról szólnak, kihatással sem-

milyen irányba nincsenek arra, hogy hogyan végzem 

a dolgom. Legfeljebb néha megállítanak a folyosón 

megdicsérni egyik-másik videómat. Mindkettő része 

az életemnek, de az egyik a hobbim, a másik a hiva-

tásom.” 

Kerekasztalbeszélgetés konferencián a Z generációról 

(2022. október 4-5., Siófok) 

 

Csillag Hajnalka, magyar történelem szakos tanárnő 

tiktokos pályafutása 2019 nyarán indult, hogy meg-

mutassa a diákoknak, milyen az iskola egy tanár 

szemszögéből, megértesse velük, hogy minden pe-

dagógus volt valamikor diák, és igyekszik hasznos 

tartalmakat is gyártani, mint például pályaválasztás, 

felvételi, érettségi.  

Sok negatív kommentet kapott – „A TikTok nem vén-

asszonyoknak való!” – ezek ellenére sem adta fel, és 

ma már 122 ezren járnak a @stardream007 alatt 

futó „virtuális iskolájába”, ami azért nem a szó szoros 

2022 
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gyon jó szerintem, hogy ott vagyunk, ahova szóra-

kozni is járnak, mert akkor inkább szórakozásnak 

érzik a tanulást is.” Janka szerint lehet, hogy senki-

nek nem volna kedve akár egy wikipédia-cikket elol-

vasni a pí-számról, a Tiktokon viszont megnézik az 

erről szóló harminc másodperces videót. Pedig kez-

detben Jankában is élt a sztereotípia, hogy „a Tiktok 

egy ilyen bugyuta táncolós platform, ahol tízéves 

kislányok tátognak.” Ezzel együtt bizonyára nem 

mindenki fogja azonnal tanításra használni az online 

platformokat, de azt azért már lehet látni, hogy a Z 

generáció fiatalabb tagjai felé lehet nyitni ezeken 

keresztül is, akár az órákon szemléltető eszközként, 

kedvcsinálóként.  

Az igényt „generálni” kell 

Nem lenne azonban teljes a kép, ha csak azokat a 

fiatalokat látnánk, akiknek sikerül az internet adta 

ingyenes tanulási lehetőségekkel élve új készsége-

ket elsajátítani, vagy akik oktatóvideó-készítéssel 

diákok tanulását könnyítik meg. Nem minden fiatal, 

akinek okostelefont látunk a kezében, használja arra 

eszközét, hogy megtanuljon egy új szakmát, vagy 

gyakoroljon egy idegen nyelvet, esetleg összerakjon 

egy új prezit az egysejtűek szaporodásáról biológia-

órára, netán elindítson egy YouTube- vagy TikTok-

csatornát. Bár a könyvemben felvonultatott nemze-

déki karakterisztikák sok fiatalra jellemzőek, mégsem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a generációs 

összetartozást felülírhatják a személyiségjegyek és a 

nemzedéket megosztó társadalmi különbségek. Így 

például bár valóban népszerű az élményszerzés a 

kamaszok és a fiatalabb huszonévesek körében, 

nem minden Z generációs fiatalnak van lehetősége 

rá, hogy pusztán az élményszerzésnek éljen, vagy 

legalábbis sokat költsön erre. A meglévő társadalmi 

egyenlőtlenségeket csak akkor képes a digitalizáció 

áthidalni ennél a korosztálynál is, ha van mindenki-

nek hozzá kódja és megfelelő kulturális háttere. Erre 

fontos az oktatásnak is figyelmet fordítani és erőfe-

szítéseket tenni. 

Bereczki Enikő 

generációs-, ifjúsági szakértő,  

A rejtélyes Z generáció: Együttműködés a mai tizen- 

és huszonévesekkel című könyv szerzője 

 
https://hvgkonyvek.hu/konyv/a-rejtelyes-z-generacio 
blog: https://panpeterstop.blog.hu/  
honlap: https://generationdilemmas.com/  
 

slam-előadásaira is hagyatkozik, és igyekszik olyan 

témákból meríteni, amelyek őt érdeklik, emellett vi-

szont a tanárok, diákok igényeire is figyel. Kortárs 

irodalmat használ, és átiratokat is készít, ami érdekli 

a fiatalokat, hiszen 71 ezren követik.  

A fiatal, fizikus végzettségű Molnár Janka Sára – bár 

sokat olvasott az interneten –, nem használt videós 

tartalmakat a tanuláshoz vagy az önfejlesztéshez, 

ezért is mókás számára, hogy most pont ő készít 

videós tartalmat: „Az biztos, hogy a diákjaim sokkal 

jobban felnéznek rám a TikTok-tevékenységem, mint 

mondjuk a publikációim miatt. Ez egyébként nagyon 

durva, hogy fizikusként sokkal több eredményem van 

– ami nem hat meg senkit. A nyolc-kilencedikesek, 

akiket most tanítottam, nézik a követőim számát, ha 

Foryou-ban – a TikTok kezdőképernyője, amelyen a 

felhasználó részére algoritmusok által ajánlott videók 

kerülnek – van, akkor beküldik az osztálycsoportba.”  

Fizikai kísérlet bemutatása Molnár Janka Sára filmjén 

Bár ezt nehéz volt kezelnie az elején, ám mivel a 

diákoknál egyfajta hitelességet kölcsönzött számára, 

nem hagyta abba a tiktokozást: „Kézzelfoghatóságot 

nyújtott számukra az, hogy ott vagyok azon a platfor-

mon, amin ők is jelen vannak. Sokkal egyszerűbben 

tanulnak a TikTokról, mintha el kéne menni egy tanu-

lós platformra, ahol akár ugyanazt elmondják. Na-
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https://hvgkonyvek.hu/konyv/a-rejtelyes-z-generacio
panpeterstop.blog.hu/
generationdilemmas.com/


A Z és Alfa generáció tagjai napról 

napra egyre több, vizuális digitális tar-

talmat (videók, storyk, Youtube és Tik-

Tok videók) fogyasztanak. Ezek között 

folyamatosan növekszik az erőszakos, 

nyíltan szexuális és más, nem gyere-

keknek való információk száma.  

A tartalom- és képernyőidő beállítások, 

korlátozások mellett is könnyen bele-

futhatnak az Instagramon vagy ma már 

méginkább a TikTokon egy-egy inter-

netes kihívásba, challenge-be. Ezeket 

ma már nemcsak megnézik, hanem ki 

is próbálják, nem gondolva végig azt, 

hogy ezzel saját fizikai biztonságukat is 

veszélyeztethetik. 

13 éve tartok interaktív foglalkozásokat 

gyerekeknek, fiataloknak és érdeklődő 

felnőtteknek. Ezekre az alkalmakra 

mindig úgy tekintek, hogy én azért ér-

kezem meg egy diákközösségbe, hogy 

együtt gondolkodjak a gyerekekkel 

mindarról, amit ők az online térben 

megélnek. Ahhoz, hogy naprakész tu-

dásom legyen és megnyerjem őket is 

egy jó beszélgetésre, fontos, hogy kép-

ben legyek, mi érdekli őket, mit és mi-

ért néznek, és ez milyen hatással van 

a mindennapi döntéseikre. Tőlem bár-
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A KIHÍVÁSOK INTERNETE 

mikor lehet kérdezni, velem történetet 

megosztani, sőt még a vitatkozástól 

sem rettenek meg.  

Ezek mind olyan apró gesztusok felé-

jük, ami erősíti a bizalmat és meggyőzi 

őket arról, hogy velem bármiről lehet 

 

Az internetes kihívások is időről időre 

előkerülnek. Ami szembeötlő, hogy 

egyre korábbi életkorra kerül az inter-

nettel való első találkozás ideje, így 

hamarabb kerülnek kapcsolatba nem 

nekik való tartalmakkal, és ha nincs 

mellettük egy felnőtt, aki elmagyarázza, 

hogy mi az, amit láttak, válaszol a kér-

déseikre, akkor az komoly zavart okoz.  
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Ha valaki titok-

tartásra, titkoló-

zásra kéri diák-

jainkat, azt te-

kintsük red flag-

nek, azaz olyan 

figyelmeztető 

jelzésnek, ami-

kor azonnal meg 

kell szakítani a 

kapcsolatot a 

neten megis-

mert másik fél-

lel. Tanítsuk 

meg őket a ne-

met mondás ké-

pességére! 

Dr. Baracsi Katalin 
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olvasunk! Fejlesszük saját magunk, diákjaink kriti-

kai érzékét! 

− Hívjuk fel diákjaink figyelmét arra, hogy senki is-

meretlen utasításait ne kövessék! 

− Ha valaki titoktartásra, titkolózásra kéri diákjain-

kat, azt tekintsük red flagnek, azaz olyan figyel-

meztető jelzésnek, amikor azonnal meg kell szakí-

tani a kapcsolatot a neten megismert másik féllel. 

− Tanítsuk meg őket a nemet mondás képességére! 

− Tanítsuk meg nekik, hogy a fizikai biztonság min-

dig az első! 

 

Dr. Baracsi Katalin 

LL. M családjogi szakjogász,  

LL. M infokommunikációs szakjogász internetjogász, 

 közösségi média tréner 
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Fokozhatja a szorongó gondolatokat, rémálmokat 

hozhat és még arra is gondolhat ilyenkor egy gyerek, 

hogyha én ezt nem próbálom ki, akkor valamiből 

kimaradok, lemaradok (FOMO jelenség). Arról nem 

is beszélve, hogy az online bántalmazás 

(cyberbullying) egyik formája is lehet, ha valakit arra 

próbálnak rávenni, hogy vegyen részt egy challenge-

ben, mert ha nem, akkor kiközösítik a közösségből 

vagy más netes gonoszságok történnek vele.  

A challengek esetében se hiszek abban, hogy a gye-

rekekre, fiatalokra való ráijesztéssel, tiltással célt 

érünk és egyszerre csak semmivé válnak az interne-

tes kihívások. Helyette néhány egyszerű, a minden-

napokba beépíthető és kipróbálható tanács, tipp se-

gítségével a megelőzést tartsuk szem előtt!  

Ezek a varázsmondatok gyerekbarát, kamasz hang-

vételű formában is mindig elhangoznak a foglalkozá-

saimon és szabadon felhasználhatóak, alakíthatóak. 

− Legyünk jelen! 

− Haladjunk a korral! 

− Beszélgessünk a diákokkal, hogy milyen interne-

tes alkalmazásokat használnak és ott milyen tar-

talmakkal találkoznak! 

− Tudatosítsuk bennük, hogy a szuperhősök képes-

ségei (pl. Pókember - repülés), amelyek a mesék-

ben, rajzfilmekben, filmekben működek, azok a 

valóságban sajnos nem. 

− Ne higgyünk el mindent, amit az interneten látunk, 



Ön egy gyógypedagógiai intézmény 

vezetőjeként a Nemzeti Média- és Hír-

közlési Hatóság Gyermekvédelmi Inter-

net-kerekasztal tanácsadói szervezeté-

nek tagja. Miért tartja fontosnak, hogy 

képviselve legyen szakterülete a Ke-

rekasztalnál? 

Napjainkban a nevelés-oktatás terüle-

tén nagy hangsúlyt kap a digitális kom-

petenciák kialakítása, illetve az optimá-

lis internethasználat kultúrájának fej-

lesztése. Mivel ennek a tendenciának a 

mi óvodásaink és iskolásaink is része-

sei, három területre mindenképpen 

szükséges oda figyelni.  

Az első az esélyegyenlőség és az aka-

dálymentesítés biztosítása. A második 

a digitális eszközökkel történő ellátott-

ság kérdése. A harmadik a ténylege-

sen megvalósuló gyógypedagógiai 

munka, aminek a digitális területen ta-

pasztalható kitettségekkel szembeni 

védelemre is fokozottan koncentrálnia 

szükséges.  

Gyermekrajz a Cházár András EGYMI hon-

lapján: https://www.chazar.hu/ 

A három terület közül a mindennapok-

ban a legkevesebb figyelem a sajátos 

nevelési igényű óvodások és iskolások 

digitális védelmére fordítódik. A Kerek-

asztal ezen a területen nyújt lehetősé-

get a figyelemfelhívásra, a konzultáció-

ra és a konkrét együttgondolkodásra. 
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HÁTRÁNY MÁR A DIGITÁLIS RAJTVONALNÁL 

Vegyük sorra az ön által említett terüle-

teket. Mire gondol, amikor az esély-

egyenlőség és az akadálymentesítés 

megteremtését említi? 

Ma Magyarországon jogilag szavatolt 

minden érintett számára az óvodai és 

iskolai akadálymentesített részvétel 

csakúgy, mint az egyenlő feltételek és 

az egyenlő bánásmód elvének 

.  

Az IKT eszközökkel kapcsolatos ellá-

tottság területén mi a tapasztalata? 

A gyógypedagógiai intézményekre álta-

lában igaz, hogy megfelelő az IKT esz-

közellátottság, biztosított az internet 

elérhetőség.  

A családok tekintetében már változato-

sabb a helyzet az eszközök minősége, 

az alkalmazási szokások, a digitális 

kompetenciák, a szociális körülmények 

és a családi attitűd függvényében. Kol-

légáimmal az a tapasztalatunk, hogy 

90%- ban rendelkeznek digitális esz-

közzel vagy eszközökkel a családok, 

sőt, digitális eszközzel már az SNI óvo-

dások és a nehéz anyagi körülmények 

között élő családok SNI gyermekei is 

rendelkeznek. Közhely, de igaz, hogy 

az eszköz birtoklása és használata au-

tomatikusan nem jelenti a pozitív digitá-

lis viselkedéskultúra meglétét.  

Mit ért az SNI gyerekek, tanulók inter-

nethasználatával kapcsolatos kitettsé-

gén? 

Állításom minden részletének kifejtése 

és indoklása – miszerint a ránk bízott 

gyerekek esetében sajátosan hatnak 

az impulzusok, nagyobb a kitettség és 

veszély lehetősége – túlmutat a jelen 

keretek lehetőségein, de a legfonto-

sabb, hogy már a rajtvonalnál megmu-
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Ma Magyaror-

szágon jogilag 

szavatolt min-

den érintett szá-

mára az óvodai 

és iskolai aka-

dálymentesített 

részvétel csak-

úgy, mint az 

egyenlő feltéte-

lek és az egyen-

lő bánásmód el-

vének biztosítá-

sa, és ezek a 

jogok és elvek a 

digitális kultúra 

területére is ér-

tendő szabá-

lyok.  

Ványi Lászlóné 
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és rejtett problémaként is megjelenhet, de az áldo-

zattá válás tekintetében saját kortárscsoportjuk által 

vagy az internetes ragadozóként viselkedő felnőttek 

által is valós veszélyt jelenthet.  

 

Mi a megoldás? 

Fogyatékosságspecifikus digitális jelenlét! Vélemé-

nyem szerint elsődlegesen a szülő feladata, hogy 

felkészítse gyermekét már az elrajtoláskor. Fontos a 

prevenció és fontos a folyamatos támogatás és kont-

roll is. A gyógypedagógus/pedagógus feladata pedig 

az, hogy a szülőnek maximális partnere legyen. A 

kölcsönös bizalom kialakítása és az egységes inter-

nethasználati, „gépezési”, „kütyüzési” szabályrend-

szer alkalmazása minden színtéren elengedhetetlen 

csakúgy, mint az összerímelő hiteles felnőtt viselke-

désminta alkalmazása. 

Tehát kedves szülők, és kollégák, ne jó fejek akarja-

tok lenni, hanem felelősségteljes felnőttek! 

 

Az interjút Boczkó Regina szülő készítette. 

Cházár András EGYMI, Vác  
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tatkozó veszélyforrásokra felhívjam a figyelmet. Ez a 

sajátos nevelési igényűek kommunikációs és nyelvi 

specialitása. Emiatt és azért, mert a mi szakterüle-

tünkön fokozottan hathat a digitális eszközök negatív 

hatása, fokozott tudatosságra, körültekintésre, óva-

tosságra van szükségünk. 

A beszélni tanulók esetében – például a kisgyere-

keknél, a hallássérülteknél – a sok idegen nyelvű 

szinkronizált mese és film nézése nehezítheti a tanu-

lás folyamatát, mert rossz szájról olvasási mintát 

közvetít. Ez a jelenség a beszédhibás, esetleg be-

szédfogyatékos gyermek számára is akadályozhatja 

a beszéd és a helyesírás megfelelő elsajátítását.  

További példám mindenkire, de az autizmussal élő 

óvodásokra és tanulókra fokozottan vonatkozik, akik 

a virtuális és valós világ között különbséget tenni 

nehezen vagy egyáltalán nem tudnak és teljesen a 

rajzfilmek és videójátékok világában élhetnek. On-

nan veszik a kommunikációs paneljeiket és gyakran 

ezeket a kifejezéseket echolálják. A többségi társa-

dalomtól emiatt érkező meg nem értettség pedig 

frusztrációt okozhat bennük. 

Azok a gyerekek, akik beszéd- és szövegértési aka-

dályokkal, az írott nyelv pontatlan olvasásának ne-

hézségével, a félreértelmezés gyakran előforduló 

hibájával, az átvitt értelmű kifejezések megértésének 

problémájával küzdenek, kommunikációs káoszban 

– digitális dzsungelben – érezhetik magukat interne-

tezés közben. 

Ezeknek a példáknak a tükrében talán nem túlzás 

azt állítani, hogy megfelelő segítség nélkül tanítvá-

nyaink már a startnál gyorsan és könnyen válhatnak 

az internetes csapdák áldozataivá, ami másodlagos 

és harmadlagos kitettséget generálhat. Ez elszigetel 



Az Online az online bántalmazás ellen 

továbbképzés az Oktatási Hivatal által 

akkreditált továbbképzés, amelynek 

célja, hogy az iskoláskorú (6-18 éves) 

diákokkal foglalkozó szakemberek – 

pedagógusok, iskolapszichológusok, 

szociális segítők – elsajátítsák az on-

line bántalmazás elleni fellépés lehet-

séges technikáit. Váljanak képessé 

mind elméleti ismeretek szintjén, mind 

a gyakorlatban bántalmazás prevenci-

ós foglalkozások megtervezésére és 

megvalósítására. Tanuljanak meg ha-

tékonyan segítséget nyújtani a diákok-

nak és szülőknek. 

A képzésen tréneri feladatokat láttunk 

el.  

Az Online az online bántalmazás ellen 

elnevezésű program a koronavírus vi-

lágjárvány miatt elrendelt távolléti, digi-

tális oktatás kihívásaival való megküz-

dés segítésére jött létre. Gyerekekkel 

foglalkozó szakemberként megerősít-

hetjük, hogy a digitális oktatás ideje 

alatt az online bántalmazás gyakorisá-

ga megnövekedett. Ugyan már tanter-

mi oktatás keretében folyik a tanítás, 

de azt nem tapasztaljuk, hogy a zakla-

tások, bántalmazások száma kevesebb 

lenne. A képzésen bemutatott módsze-

rek offline és online tanteremben is 

alkalmazhatóak. 

Hangsúlyozzuk, hogy az itt bemutatott 

módszertani gyűjtemény és foglalko-

zásvázlatok preventív szemléletűek, 

vagyis olyan iskolai közösségek szá-

mára készültek, ahol az online bántal-

mazás témakörét megelőző céllal 

szükséges feldolgozni, átbeszélni a 

tanulókkal, elejét véve a súlyosabb 
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AZ „ONLINE AZ ONLINE BÁNTALMAZÁS ELLEN” 

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS TAPASZTALATAI 

bántalmazás bekövetkezésének. Nem 

ajánljuk súlyos akut bántalmazás ese-

tén problémakezelés gyanánt vagy ab-

ban az esetben, ha a kitűzött prevenci-

ós cél valójában a problémás közössé-

gi média használatra vagy a problémás 

online videójáték-használatra való rea-

gálás. 

Az online bántalmazás prevenciójának 

részeként fontos a tudatos és biztonsá-

gos internethasználatra tanítani a diá-

kokat. Az internet napjainkban általá-

nos fogalommá vált. Netezési szokása-

ink megváltoztak. Az internetes szolgál-

tatásokat egyre korábbi életkorban kez-

dik el használni (7-8 éves korban), és 

ezt egyre intenzívebben, ugyanakkor 

agresszívebben is teszik gyermekeink, 

nem ismerve fel az általuk okozott ká-

rokat: "Csak poénból, szórakozásból 

tesszük!" – mondják. Éppen ezért a 

biztonságra nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni. Fontos, hogy minél korábban 

és minél többet halljanak jogaikról és 

kötelességeikről.  

Egyrészt szükséges a diákokat a biz-

tonságos internethasználat módjaival 

megismertetni: hogyan védhetik sze-

mélyes adataikat, milyen biztonsági 

beállítások szükségesek, hogy például 

ismeretlenek ne láthassák a személyes 

profiljukat, ne küldhessenek nekik ké-

retlen üzenetet stb. Másrészt tisztában 

kell lenni azzal, hogy milyen viselkedé-

sek vezethetnek az online bántalma-

záshoz. A fiatalok többsége nem ren-

delkezik megfelelő információval a té-

ma súlyosságát illetően. A szülők álta-

lában nem tudják kellő mértékben fel-

ügyelni gyermekeik online térben töltött 

idejét. A gyermekek pedig sokszor in-
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Netezési szoká-

saink megvál-

toztak. Az inter-

netes szolgálta-

tásokat egyre 

korábbi életkor-

ban kezdik el 

használni (7-8 

éves korban), és 

ezt egyre inten-

zívebben, 

ugyanakkor ag-

resszívebben is 

teszik gyerme-

keink, nem is-

merve fel az ál-

taluk okozott 

károkat. 

Lakosné Makár 
Erika 

Tarnai Mária 
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A képzés során a résztvevők megismerkednek az 

Online az online bántalmazás ellen módszertani ké-

zikönyvvel, amelyben offline és online formában is 

felhasználható weboldalakat, szövegeket, leírásokat, 

plakátokat, óraterveket, feladatokat, videókat, filme-

ket, applikációkat, tankockákat találnak. 

A módszertani kézikönyv egyrészt korosztályonként 

tartalmazza az online bántalmazás megelőzésében 

használható és fellelhető módszertani anyagokat. 

Vagyis a gyűjteményben szerepelnek alsós (1-4. 

osztály), felsős (5-8. osztály) és középiskolás (9-12. 

osztály) korban alkalmazható témák és módszerek.  

Másrészt a prevenció három szintjének (kognitív, 

érzelmi motivációs és viselkedési) megfelelően ke-

rültek kiválogatásra az anyagok. A prevenció során 

fontos, hogy a tanulókat ezen három szinttel megis-

mertetve edukáljuk a helyes internethasználatra, 

amely tudatával minimalizálhatjuk körükben az on-

line bántalmazás előfordulását. Fontos, hogy tisztá-

ban legyenek a jelenséggel kapcsolatos fogalmak-

kal, definíciókkal és az arra vonatkozó jogszabályok-

kal. A tanulási folyamat részeként nem elég kognitív 

szinten tudni a jelenségről, el kell érni, hogy érzelmi 

szintről is támogatva legyen.  

A módszertani gyűjtemény a problémára való érzé-

kenység kialakításához is segítséget nyújt a benne 

összegyűjtött anyagokkal, amelyek használatával 

megtanulhatják a diákok az érzelmek azonosítását, 

valamint erősödhet beleérző képességük is. A pre-

venció első két szintjét követően fontos, hogy elérjük 

az érintetteknél azt is, hogy viselkedésükbe is átül-

tessék a megtanultakat, vagyis informálnunk kell 

őket a védekezéssel kapcsolatos tudnivalókról. Fel 

kell hívni a figyelmüket arra, hogy felelősek tettükért, 

amelyek súlyos(abb) következményekkel is járhat-

nak, ezért meg kell tanítani őket saját maguk megvé-

désére, az adatvédelemre, s arra is, hogyan tudnak 

formációhiány miatt felelőtlenül használják az inter-

netes oldalakat. A legtöbb esetben a szülők sincse-

nek tisztában azzal, hogy gyermekük milyen oldala-

kon, milyen profillal van jelen, pontosan milyen tevé-

kenységekben vesz részt és kikkel teremt kapcsola-

tot. A gyermekek sokszor előre gondolkodás nélkül 

töltenek fel az online térbe magukról vagy társaikról 

képeket, videókat vagy egyéb anyagokat, pl. szemé-

lyes információkat. Bele sem gondolnak, hogy az 

általuk feltöltött tartalmakat azután ki láthatja, ki oszt-

hatja tovább, milyen súlyos következményei lehetnek 

egy szenzitív képnek, információnak. Sok fiatal nem 

tudja, hogy számos visszaélés (pl. 14 éven aluliról 

megosztott vagy tárolt intim kép) büntetési tételnek 

számít, rendőrségi eljárást vonhat maga után.  

A megelőzés részeként a tanulóknak meg kell taníta-

ni felismerni az online bántalmazási helyzeteket, a 

megfelelő és biztonságos közbelépési módokat és a 

jelzés fontosságát. Az áldozattá váló gyerekek na-

gyon nehezen kérnek segítséget, de a szemlélő diá-

kokban is sok lehet a bizonytalanság, hogy kihez 

fordulhatnak, ha baj van. A felnőtt bizalmi személyek 

átgondolása, az anonim módon is segítséget nyújtó 

szervezetek – pl. Kék Vonal, Hintalovon/Yelon, 

NMHH Internet Hotline – megismerése a prevenciós 

tevékenység lényeges eleme.  
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tos, hogy tudjuk jól kezelni azokat a szituációkat, 

amelyek a képzés témáját alkották.  

Az internet fejlődésének segítségével az online világ, 

mindenhol teret nyer magának. Mondhatnám: ma 

már ez így természetes. Viszont számolnunk kell 

azzal is, hogy amennyi „jótékony” hatással bír, 

ugyanannyi rossz dolog is beáramlik ezzel az éle-

tünkbe, amely dolgokat, ha helyesen kezelünk, akkor 

szinten tudjuk tartani, illetve meg tudjuk előzni a na-

gyobb bajokat.  

Kiemelten fontosnak tartom a legkisebb korosztály 

tájékoztatását a helyes internethasználattal kapcslat-

ban. (Normál esetben feltételezhetően a bölcsődés 

korosztály egyáltalán nem, és az óvodás korosztály 

is csak kismértékben ismeri az internet használatát.)  

Ezt saját véleményként abszolút vállalom, gyakorló 

anyukaként tisztában vagyok azzal, hogy „haladni 

kell a korral”, de én személy szerint a gyermekeimet 

(5 és 7 évesek) igencsak korlátozom ezen a téren. 

Nálunk sokkal fontosabb az együtt töltött minőségi 

idő, amely nem a számítógép vagy telefon használa-

ta közben történik. Mindez leginkább nagyon sok 

beszélgetésben és közös (hagyományos) játékban 

valósul meg. Szülőként nagyon lassan engedem be 

életükbe az online világ kiteljesedését, de tudom, 

hogy eljön az a pont, amikor már sokkal jobban en-

gednem kell. Ezzel nincs is gond. Éppen ezért is volt 

számomra – tehát személyes okok miatt is – rendkí-

vül „felemelő” ez a tanfolyam. Nagyon sok olyan do-

logra hívta fel a figyelmemet, amellyel számolnom 

kell, illetve olyanokra is, amelyeket még meg kell 

mutatnom a fiaimnak. Köszönöm!  

Szabóné Tóth Rita 
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megvédeni másokat is, s fellépni az online bántalma-

zás ellen. A prevenció mellett fontos hangsúlyozni a 

jelzés és jelentés fontosságát, ha már az online tér-

ben megtörtént a bántalmazás, hiszen amellett, hogy 

meg kell fékezni a jelenséget, nem hagyhatjuk figyel-

men kívül annak szereplőit – áldozat, bántalmazó, 

szemlélődő – sem.  

A képzés során a résztvevők megismerhetik a jelen-

ség említett három szintjét, amelyhez nagyban hoz-

zájárul a gyakorlatorientált módszertan is. Megtanul-

hatják, hogyan lehet felépíteni a gyermekközössé-

gükben használható preventív programot, valamint a 

módszertani gyűjtemény és a képzés során elhang-

zó reflexiók és esetmegosztások is nagyban hozzá-

járulnak ismeretük bővüléséhez.  

 

Lakosné Makár Erika, Tarnai Mária 

trénerek (Kaposvár) 

Reflexiók 

Azért jelentkeztem az Online az online bántalmazás 

ellen című képzésre, mert úgy gondolom, a mai vi-

lágban ez nagyon aktuális téma. Nagyon sokakat 

érint, természetesen felnőtteket is, de véleményem 

szerint a gyermekek sokkal kiszolgáltatottabbak. Na-

gyon fontosnak tartom azt, hogy a gyermekeket 

megfelelően tájékoztassuk az ilyen jellegű dolgokkal 

kapcsolatban. Nagyon megörültem, amikor a munka-

helyemen felajánlották ezt a tanfolyamot. Tudtam, 

hogy nagyon érdekel a téma, és hogy sok hasznos 

információt fogok tudni elsajátítani. Így gyorsan je-

lentkeztem is. Különösképp tetszett az az ötlet, hogy 

a tanfolyam zárásaként egy feladatsort kellett össze-

állítsunk, szerintem ez nagyon hasznos dolog, mivel 

a munkánk során tudjuk alkalmazni, hasznosítani.  

Az is nagyon jó volt, hogy többféle szakterületről ér-

keztünk a tanfolyamra, és a témák által lehetőség 

nyílt a saját tapasztalatok megosztására, saját véle-

mények nyilvánítására. Meglátásom szerint legtöb-

bet saját, illetve mások (szakmai) tapasztalati alap-

ján tanulunk. Sokkal könnyebb azt az élethelyzetet 

mindenkinek feldolgozni, amelyet egy másik személy 

már hasonló aspektusban átélt, amikor hasonló szi-

tuációval kellett szembe néznie. A tanfolyam nagyon 

jó alaklom volt ezek megosztására, egymás erősíté-

sére. A tény, hogy abban a konkrét helyzetben nem 

vagyunk egyedül, erőssebbé tesz bennünket, segít a 

történések feldolgozásában. Ami még nagyon fon-



Tanítóként naponta szembesülhetünk 

jelenünk legnagyobb problémájával: 

tanítványaink védtelenségével, kiszol-

gáltatottságával az elektronikus eszkö-

zök addikciós hatásával és az online 

világ veszélyeivel szemben.  

Tapasztalataim szerint mérföldkő volt 

ebben a kérdésben az online oktatás 

bevezetése. Ezt megelőzően is sok 

problémát okozott az „okos kütyük” 

használata, hiszen nem ritkán már a 

kis elsősök is a legújabb típusú okoste-

lefonnal érkeznek az iskolába. Vannak 

olyan iskolázatlan szülők – sokszor 

anyagi lehetőségeik határán túl is – 

akik presztízskérdést csinálnak abból, 

hogy gyermeküknek a legmodernebb 

telefonokat, tableteket biztosítsák.  

Ezek az eszközök „szülőpótlékként” 

funkcionálnak a gyerekekkel közösen 

eltöltött minőségi idő helyett. Így a pro-

fesszionálisan kivitelezett számítógé-

pes játékok igen hamar erős függősé-

get alakítanak ki már a kicsikben is. 

Tapasztalatok, közös élmények, az 

életről szerzett ismeretek, helyes szo-

kások kialakítása helyett a játékok je-

lentik ezekben a családokban a gyere-

kek számára a szabadidőt. Bár órákat 

töltenek informatikai eszközökkel, ér-

dekes módon – az iskolai számítógé-

pes feladatok megoldásakor – az esz-

közhasználatban komoly nehézségeik 

vannak. Nem tudják a billentyűzetet 
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DIGITÁLIS KULTÚRA – A TANÍTÓK KÜLDETÉSE 

használni, alapvető ismereteik sincse-

nek ezen a téren. Találkoztam azonban 

olyan hatévessel is, aki a „nagytesó” 

hatására olyan géphasználati szinten 

állt, hogy a felnőtt szintű olvasáson túl, 

vakon gépelt!  

Az online oktatás elindulásával a gép-

függőség problémája mellett megjelent 

egy újabb kritikus terület – az online 

világ ezer veszélye. Miután az oktatás-

nak ezt a formáját váratlanul, valós se-

gítség nélkül, egyik napról a másikra 

kellett bevezetnünk 2020 márciusában, 

sem a pedagógusoknak, sem a szülők-

nek nem volt lehetőségük felkészülni 

rá. Azokra a kicsikre is hirtelen zúdult 

rá ez a világ, akik iskolázott, tájékozott 

szüleik óvó szeretete mellett szinte 

még nem is találkoztak számítógéppel.  

A szülők beszámolója szerint a techni-

kai alkalmazásokra fogékony gyerekek 

– elsősorban a kisfiúk – pillanatok alatt 

felfedezték és ki is aknázták az ebben 

rejlő lehetőségeket. Minden egyéb, 

eddig megszokott tevékenységüket fel-
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Azokra a kicsik-

re is hirtelen zú-

dult rá ez a vi-

lág, akik iskolá-

zott, tájékozott 

szüleik óvó sze-

retete mellett 

szinte még nem 

is találkoztak 

számítógéppel.  

Pányi Nóra 
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támogatják a tanulást vagy alkotásra ösztönzik 

őket. 

− Telepítsenek szülői felügyeleti szoftvereket a szá-

mítógépre, amelyek csak a biztonságos oldalakat 

engedik látogatni. 

− Időben is korlátozzák a géphasználatot. 

− Érdemes időnként az Előzményeket is ellenőrizni. 

− A legfontosabb azonban, hogy alakítsanak ki a 

gyerekekkel olyan kapcsolatot, amely révén biza-

lommal fordulhatnak hozzájuk bármilyen kérdé-

sük, problémájuk merül fel. Az iskolai zaklatást, 

kortársi internetes bántalmazást komolyan kell 

venni, feltétlenül forduljanak a pedagógusokhoz, 

és együtt, esetleg egyéb szakemberek bevonásá-

val segítsék megoldani a felmerült konfliktust. 

Nekünk, pedagógusoknak, a folyamatos szakmai 

önképzés bizony a digitális világban is elengedhetet-

len, hogy e téren megújuló ismeretekkel rendelkez-

zünk tanítványaink naprakész oktatása, valamint 

biztonsága, mentális és fizikai egészsége érdeké-

ben. 

 

Pányiné Segesdi Nóra 
tanító 

 

 

2022 

Sokszor mi, pedagógusok is tanácstalanok vagyunk 

a segítségért hozzánk forduló szülőkkel szemben. Át 

kell gondolnunk, fel kell készülnünk, hogyan segít-

hetjük őket és így közvetve tanítványainkat is.  

 

A most bevezetésre kerülő Digitális kultúra tantár-

gyat tantervi ajánlás szerint – nagyon helyesen – 

nekünk, tanítóknak kell oktatnunk. Mi vagyunk azok, 

akik ismerjük ezt a korosztályt, tisztában vagyunk 

életkori sajátosságaikkal, ismerjük terhelhetőségü-

ket, tájékozottak vagyunk képességeiket, ismeretei-

ket illetően, az ő nyelvükön tudjuk őket megszólítani, 

érzelmileg is mi állunk közel a kicsikhez. Az új tan-

tárgy, illetve az Oktatási Hivatal ennek tanítására 

felkészítő 30 órás továbbképzése (megyei POK-

oknál elérhető) sok segítséget nyújt számunkra eb-

ben a kérdésben. Ezt kiegészítve, ettől függetlenül is 

érdemes számba venni, milyen tanácsokkal segíthet-

jük a szülőket: 

− Mindenek előtt beszélgessenek sokat a világháló 

veszélyeiről, az ismeretlenekkel való chatelésről, 

azok szabályairól, az adatok kiszolgáltatásáról. 

− Ne hagyják őket ellenőrizetlenül szörfözni a világ-

hálón! Lehetőleg együtt tegyék ezt, de legalábbis 

legyenek a közelükben, kísérjék figyelemmel, 

milyen oldalakat, játékokat használnak. 

− Mutassanak nekik olyan oldalakat, játékokat, 

amelyek szórakoztatóan fejlesztik készségeiket, 



Manapság igen veszélyes környezet-

ben élünk. A veszélyek több oldalról 

érnek bennünket és gyermekeinket. A 

legnagyobb kihívás talán a modern 

technikai környezet nyújtotta veszélyek 

elhárítása. Sajnos a különböző bántal-

mazások, zaklatások általános jelensé-

gek lettek az iskolákban. A leginkább 

újszerű, az interneten történő zaklatás 

is szinte mindennapossá vált. Gyakran 

hallom szülőktől a következő mondato-

kat, „Nem tudom megoldani!”, „Mi a 

megoldás rá?”, „Én erre nem vagyok 

felkészítve!”. Ezen kívül csak úgy szál-

lingóznak az új kifejezések: Tik-Tok, 

SnapChat, instagram, Messenger, 

Cyberbullying, bullying …  

Milyen problémákról hallottam vagy 

találkoztam az elmúlt években? Töb-

ben arról panaszkodnak, hogy a külön-

böző közösségi médiába feltett profilja-

ikat ellopják, feltörik, nevükben üzene-

teket helyeznek el. Itt leggyakrabban 

valószínűleg gépi feltörésről van szó, 

mert a kommentek inkább gépi üzene-

teknek tűnnek. Előfordul a gyerekek 

között, hogy a közösségi médiában is 

„piszkálódnak”. Leggyakrabban ezeket 

a piszkálódókat ki szokták tiltani a 

chatcsoportból. Szerencsére csak hal-

lottunk, nem tapasztaltunk durvább 

eseteket, például valamely dologra va-

ló rákényszerítés, kiközösítés, fényké-

pek küldésének kikényszerítése vagy 

egy személyes információ elkérése 

valamilyen zsarolási kísérlet miatt.  

Ezek a problémák magával hozták, 

hogy az iskolánkban szinte minden 

tanár foglalkozik ezzel a témával. Mivel 

mi is új dolgokkal találkozunk, gyakran 

kérünk és kapunk segítséget egymás-

tól, az iskolapszichológustól és a rend-
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INTERNETES GYERMEKVÉDELEM – AZ ISKOLA 

SZEMSZÖGÉBŐL 

őrségtől. Próbálunk osztályfőnöki órákon 

prevenciós előadásokat, foglalkozásokat 

tarttatni. Hasonlóan informatika/digitális 

kultúra órákon is, többnyire akkor, ami-

kor valamilyen ok miatt nem jutunk be a 

számítástechnikai gépterembe. Ekkor a 

NAT2020-hoz igazodva próbálunk mi 

szaktanárok is foglalkozni ezzel a hely-

zettel. Az alábbi oldalakat használtam fel 

az osztályfőnöki és/vagy a digitális kul-

túra/informatika órákon: 

1. dr. Baracsi Katalin oldalát: https://
www.facebook.com/internetjogasz 
2. A Saferinternet Magyarország oldalán 
leginkább a "juhos videókat" szoktuk 
megnézni.  https://www.youtube.com/
channel/UCgrPDnuoJyR2Qvj7viOXUNg/
videos 
3. TudatosNet  https://
www.youtube.com/watch?
v=_9DkAq4n_Ig&list=PLVa-
VrEFDPmrnXxohxTDTILczCn26W9VS  
4. Okosdoboz: https://
www.youtube.com/watch?
v=pK4aASURUp0 
5. Kék Vonal Komputer Klubház Kecske-
mét https://www.youtube.com/
@kekvonalkecskemet 
6. Alsós diákoknak.: https://
www.youtube.com/watch?
v=JI0G_UoSLjU 
7. NetGuru - Internetes bizton-
ság: https://e-skola.vodafone.hu/course/
view.php?
id=7&fbclid=IwAR051GVMbLeA-
c5ZGX6Ai68v0hFRSWDG5lHiCCfo-
QVIVDKiaP4wi3Ra4PqA#section-0 
8. Unicef ajánlásai: https://unicef.hu/
cyberbullying  

 

A feladatok játékosan, de ugyanakkor 

elgondolkodtatva tanítják meg a diákok-

nak azt, hogy mit tegyenek, kihez fordul-

janak, hogyan tudnak segíteni akár saját 

maguknak is adott szituációban. Minden-

képpen hasznosak, bátran ajánlom fel-

használásukat! 

Lucza László 
informatika tanár, ISZE-alelnök, Szentes 
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A feladatok játé-

kosan, de 

ugyanakkor el-

gondolkodtatva 

tanítják meg a 

diákoknak azt, 

hogy mit tegye-

nek, kihez for-

duljanak, ho-

gyan tudnak se-

gíteni akár saját 

maguknak is 

adott szituáció-

ban. Mindenkép-

pen hasznosak, 

bátran ajánlom 

felhasználásu-

kat! 

Lucza László 
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Ha valaki ebbe a témába mélyebben 

beleássa magát, akkor világosan kiraj-

zolódik előtte a párhuzam a kábítósze-

rekkel. Sajnos pontosan ugyanazok a 

folyamatok futnak le. A hatóságok, a 

szülők és a pedagógusok is „csak” fut-

nak az események után. Mire tudomást 

szerzünk egy, a gyermekeinket fenye-

gető jelenségről, akkor az már több 

felhasználónál is visszafordíthatatlan 

károkat okozhatott.  

Véleményem szerint az eddig alkalma-

zott – például az érintettek edukálása – 

módszereket ki kell egészíteni sokkal 

direktebb programokkal. Egy jól meg-

tervezett és kifejlesztett szoftverrel! 

Olyannal, amely valid információkkal 

lát el bennünket. Olyannal, amely nem-

csak figyelembe veszi az érintett kor-

osztály életkori sajátosságait, de 0-24 

órában rendelkezésre is áll és segít 

átjutni egy felhasználónak a krízisen. 

Ebben a konkrét szituációban értel-

mezhetetlen a hagyományos internetes 

problémamegoldó felhasználói maga-

tartás. Google megnyitása – probléma 

beírása – találatok böngészése, a 

megfelelő kiválasztása – megoldási 

javaslat alkalmazása. Ilyen felhasználói 

aktivitásra sajnos nem számíthatunk. 

Ergo azok – az egyébként szakmailag 

jól megszerkesztett – weboldalak, 

amelyek megfelelő tájékoztatást ad-

nak, nem tudják elérni a céljukat. 

Több helyen is tapasztaltam, hogy dön-

téshozók – szülők, pedagógusok – 

megoldásként az internetet tették elér-

hetetlenné. Ez természetesen nem 

lehet a jó megoldás. Az viszont kétség-

telen, hogy az eddig megvizsgált kihí-

vások – Kékbálna, MOMO, Huggy-

Wuggy stb. – más és más módon, 
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FEL KELL VENNI A KESZTYŰT! 

módszerrel és csatornákon jutottak el a 

felhasználókhoz. Ennek fényében ért-

hető, hogy egy védelmező felnőtt nem 

egyes programokat kezd el korlátozni, 

hanem az egész internetet. És a hely-

zet még aggasztóbb, ha megpróbáljuk 

előre látni, mi lesz a következő ilyen 

jelenség.  

Milyen felületen fog támadni? Ezért úgy 

gondolom, hogy ezekkel a programok-

kal, jelenségekkel a saját „terepükön” is 

fel kell venni a harcot, tehát az online 

térben. 

Léteznek már olyan fejlesztési tervek, 

amelyek képesek megoldást kínálni 

ezekre a problémákra. Úgy gondolom, 

hogy egy megfelelő szakemberekből 

álló csoport által leellenőrzött és jóvá-

hagyott alkalmazás új fejezetet jelent 

ebben a küzdelemben, amit a követke-

ző generáció védelmében, a legjobb 

tudásunk szerint a legfejlettebb eszkö-

zökkel kell megvívnunk! 

 

Merényi László 

informatika tanár/szoftverfejlesztő 

Jászszentlászló 

2022 

Úgy gondolom, 

hogy egy meg-

felelő szakem-

berekből álló 

csoport által le-

ellenőrzött és 

jóváhagyott al-

kalmazás új fe-

jezetet jelent 

ebben a küzde-

lemben, amit a 

következő gene-

ráció védelmé-

ben, a legjobb 

tudásunk szerint 

a legfejlettebb 

eszközökkel kell 

megvívnunk! 

Merényi László 



Szülőként, nagyszülőként úgy gondo-

lom és remélem, hogy a tanárok is fel-

teszik maguknak gyakran ezt a kér-

dést: Mi a jó a gyereknek? Vagy még-

sem úgy van? No nekem egyszerűbb, 

gondolom - két gyerek, öt unoka: remé-

lem, ismerem őket. Nehéz lehet, ha 30 

-35 gyerek zsibong az osztályban és 

több osztály is van, csendes és örök-

mozgó, nyitott és zárkózott gyerekek-

kel. 

Nehéz lehet, még akkor is, ha nem kell 

a gyerek kapcsán mindent végiggon-

dolni - a tanításon, a pedagógusléten 

túl -, csak… vagy inkább CSAK: Mit 

néz? Bököd? Hallgat? Kinek válaszol? 

A laptopján, a tabletjén, de leginkább a 

telefonján, néha óra alatt, de szünet-

ben szinte mindig, és ha belép, ha ki-

lép az iskolából.  

No és végülis a tanárnak „csak” az a 

feladata, hogy mit csinál a gyerek az 

iskolában. Vagy mégsem? Remélhe-

tem, hogy ennél több közük van a gye-

rekekhez, és ha egy szülő nem kérdezi 

meg: mit engedjek otthon a gyerek-

nek? hogy szabályozzam? - akkor is 

tőrödnek ezzel? 

Megváltozott a világ, nagyon! Valaha 

külön szakma volt számítástechnikával 

foglalkozni, és büszke volt az a szülő, 

aki otthon (úgy a nyolcvanas évek kö-

zepén), egy Commodore-ral vagy ZX 

Spectrum géppel örvendeztethette 

meg a családot. De akkor a gép, hogy 

is fogalmazzam, nem volt nyitott, nem 

kapcsolódott szabadon a világhoz. 

Megváltozott a világ, kezünk, napjaink 

tele vannak, nekünk és a gyerekeknek 

is „élő” kütyükkel. Mit tegyünk? 
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MI A JÓ A GYEREKNEK? VAGY MÉGSEM ÚGY VAN? 

A Neumann János Számítógéptudomá-

nyi Társaság (https://njszt.hu/hu) e-

Hétköznapok Szakosztálya 2017-ben 

azzal a céllal alakult, hogy a minden-

napjainkban megjelenő informatikai 

alkalmazások használata során felme-

rülő kérdésekre próbáljon meg válaszo-

kat adni. 

Mi a jó a gyereknek? Azt tudom, hi-

szem, az a jó, ha nem marad ki ebből 

az informatikával átszőtt, új világból. 

Azt gondolom, hogy fontos, hogy tech-

nikai lehetősége legyen tájékozódni a 

világról, és zenét hallgatni, chatelni és 

társasjátékot játszani, megnézni, me-

lyik a legrövidebb út a céljához, mit 

játszik éppen a kedvelt barát, hogy írják 

az adott kifejezést, és hogy mondják 

más nyelven, és mi a neve annak a 

virágnak? És sorolhatnám…. Ám ked-

ves tanárok, ne mosolyogjanak, hogy a 

gyerekek óra alatt egészen másért 

nyomkodják az olcsóbb és a nagyon 

drága telefonjaikat. Lehet. Nem tudom.  

Az utcán járva azt látom, ott sincsenek 

„egyedül”, kezükben a mobil, és rohanó 

ujjaikkal üzeneteket írnak vagy játsza-

nak, esetleg zenét választanak… sok a 

tennivaló. Igaz, közben nem látják a 

szembejövőt, a gyönyörű épületet, a 

virágzó fát… no és a mobillal közleke-

dő jó barátot sem. 

Mi a jó gyerekünknek? Ez az örök kér-

dése a szülőknek és pedagógusoknak, 

2022 

Mi a jó gyere-

künknek? Ez az 

örök kérdése a 

szülőknek és pe-

dagógusoknak.  

Talyigás Judit 

https://njszt.hu/hu
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szakértői munkacsoportok tagja.  

Gyermekek és szüleik az online világ útvesztőiben – 

A digitálisszülőség-kutatás tanulságai c. előadása 

azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy mit csinál a gye-

rek a neten, és mit tesz, tehet, tegyen a szülő. Az 

előadás egy e témában végzett kutatás friss eredmé-

nyeiről számolt be, rámutatva a médiahasználat vál-

tozásainak tendenciáira, és arra is, hogy a digitális 

világ útvesztőiben hová tudunk segítségért fordulni. 

Pöltl Ákos közgazdász és katonai közelharcoktató, 

aki az MCC FIT (Mathias Corvinus Collegium Fiatal 

Tehetség Program) nyugat-magyarországi internet-

használati tudatosság vezető oktatója, továbbá az 

MCC KP (Középiskolás Program) keretében, online 

figyelemgazdaságot oktat vállalatoknál és iskolák-

ban.  

Digitális önvédelem: veszélyes képernyők a család-

ban c. előadása a válaszkeresések kapcsán felvetet-

te: Vajon milyen hatással van a digitális közeg, to-

vábbá a gazdasági és technológiai manipulációs 

mechanizmusok gyermekeink online és offline biz-

tonságára, mentális fejlődésére a felnőtté válás fo-

lyamatában? Mi az az alapvető információ, amit is-

mernünk, monitoroznunk kell, hogy megfelelő isme-

retekre szert téve, hatékony megoldással szolgál-

hassunk a képernyőfüggőség top három területén: 

1. Közösségi média platformok 

2. Videójátékok 

3. Pornó videók. 

Az e-Hétköznapok Szakosztály céljának tekinti, hogy 

az életünk hétköznapjaiban is jelenlevő, korszerű 

informatikai alkalmazások használatakor azok elő-

nyeire és veszélyeire is felhívjuk a végfelhasználók 

figyelmét. Különösen nagy figyelmet fordít a fiatalok-

ra, akiknek az életét teljesen behálózza ez a techni-

ka.  

Célunk, amikor lehet, ezt a területet kutató fiatal 

szakemberek felkérése előadás tartására. Szakosz-

tályunk titkára, Dr. Guld Ádám nemrégiben könyvet 

írt A Z generáció médiahasználata – Jelenségek, 

hatások, kockázatok címmel. 

Talyigás Judit 
az NJSZT eHétköznapok Szakosztályának elnöke 

2022 

akik a legjobbat akarják a gyereküknek. Jó lenne, ha 

kevesebbet ülne a gép előtt? jó lenne, ha keveseb-

bet sétálna kezében a mobillal? Jó lenne, ha mást és 

másképpen tenne? Emlékszem arra az ismerősöm-

re, aki a gyerekeit a TV elé ültette mesét nézni, hogy 

ne zavarjanak, ha velünk akart beszélgetni. Emlék-

szem azokra a hátrányos helyzetű tanítványaimra, 

akik sose hallottak mesét. 

Mit gondolnak e jelenségről a különböző szakterüle-

teken dolgozó fiatal kutatók? Bízom benne, hogy ők, 

akik szintén e generáció tagjai, kutatásaik eredmé-

nyeinek megosztásával segítenek e nehéz kérdések 

megválaszolásában. 

Az NJSZT e-Hétköznapok Szakosztálya 2022. nov-

ember 29-én, kedden 17 órától, online workshop 

keretében a digitális kor gyermekvédelmi kérdéseit 

boncolgatta három előadással, érdekes hozzászólá-

sokkal kiegészítve. Előadóink és témáik voltak: 

Koncz Patrik, aki jelenleg az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Pszichológiai Doktori Iskolájának hall-

gatója. Doktori kutatásai során a játékhasználati za-

var és a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar kap-

csolatát vizsgálja. Kutatói érdeklődése a játékhasz-

nálati zavar rizikótényezőinek feltárásán túl más vi-

selkedéses- és szerhasználathoz kötődő függőségek 

mögött meghúzódó hajtóerők kérdéskörére irányul. 

Videojátékok bűvöletében – A játékoslét szépsége 

és árnyoldala c. előadásában ezekre a kérdésekre 

kereste a választ: Miért szeretik annyian a videojáté-

kokat? Milyen videojátékok népszerűek manapság? 

Mikortól beszélhetünk függőségről? Kik tekinthetőek 

veszélyeztetettnek? Számos hasonló kérdés merül-

het fel bennünk, ha a videojátékok világát csak külső 

szemlélőként volt lehetőségünk megismerni. Előadá-

sa keretében általánosságban betekintést adott a 

videojátékok világába, útmutatót a további ismeret-

szerzéshez, továbbá megismertette a hallgatóságot 

a közönséget a játékhasználat elterjedtebb veszélye-

ivel is. 

Pelle Veronika, kommunikáció- és médiakutató. A 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság digitálismű-

veltség-fejlesztési munkatársa; a Budapesti Corvinus 

Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi 

Intézetének oktatója; a Médiabefolyásolás – Az új 

kislexikon c. kötet társszerzője, a médiaműveltség 

fejlesztését célzó hazai és nemzetközi kutatások és 
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ménkre és életünkre vonatkozó hatásairól. A drámai 

dokumentumfilm a közösségi média veszélyeit járja 

körül, és maguk a fejlesztők kongatják meg a vész-

harangot saját találmányok kapcsán. A feldolgozás-

hoz tanulói munkafüzet és tanári útmutató is készült. 

Minderről az Inspiráció következő számában írunk 

részletesebben. 

Képes Józsefné 

igazgató 

Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Technikum 
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- Ízelítő következő számunkból - 

Z GENERÁCIÓ A TECHNIKUMBAN 

A középiskolában jelenleg a Z generáció tagjai tanul-

nak, de pillanatokon belül megjelennek az alfák… 

(vagy már ott is vannak?) Mit csinál(hat)nak a Baby-

boomer, X, Y, (Z) generációs oktatók? A fiatal gene-

ráció tagjai már nem oktathatók ugyanúgy, mint az 

előzőek. A Z generáció tagjai SMS-en, Facebookon, 

okos telefonokon és Youtube-on nőttek fel, azonnali 

élményre törekszenek, ennek érdekében folyamatos 

kommunikációra vágynak. Szórakoztatni és jutal-

mazni kell őket. A Z generáció a közösségi oldalakon 

tartja a kapcsolatot barátaival, és naponta többször 

is fellép, hogy megnézze, van-e valami fontos ese-

mény, új történés. 

A „dotcom” gyerekek beleszülettek a digitalizált világ-

ba, így minden digitális eszközt természetesnek 

vesznek, nemcsak mindennapjainak kiegészítése-

ként, hanem szerves részeként kezelik azokat. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy használatának lehető-

ségeivel és veszélyeivel tisztában vannak. A mai 

fiatalok virtuális közösségekben élnek, a világhálón 

töltik szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat is 

az internetes közösségi oldalakon építik ki, sokkal 

könnyebben találnak barátokra a virtuális térben.  

A közösségi médiának köszönhetően sokkal többet 

mutatnak meg a személyiségükből a világnak, mint a 

korábbi generációk. Nagyon fontos azonban, hogy 

megtanulják, hogy hol húzódik a határ az online és 

offline (személyes) tér között, hogyan tudják szemé-

lyes adataikat megvédeni. Ennek támogatása az 

oktatók feladat. Intézményünkben nemcsak a tanu-

lók személyes védelme miatt kell foglalkoznunk a 

szociálmédia, a közösségi média nyújtotta lehetősé-

gekkel és veszélyekkel, de az elsajátítandó szakmá-

jukban is nagy szerepe lesz az ilyen irányú ismere-

teknek. 

A téma megismertetése intézményünkben - a három 

technikumi ágazatban előírt tantervi követelmények 

feldolgozásán túl - gyakran alkalmazunk projektmód-

szert. Az ágazati alapvizsgáig (a 10. évfolyam végé-

ig) a KKK (képzési és kimeneti követelmény) tartal-

maz elvárásokat az online világ ismeretével kapcso-

latban. Egyik sikeres projektünk a „The Social Dilem-

ma” (2020) c. film elemző feldolgozására épül, amely 

során a tanulók információt gyűjtenek, kulturált vitát 

folytatnak a közösségi média és a technológia el-

A BONIS BONA Kiváló Tehetséggondozó Szerve-

zet címet nyert ISZE 

bejegyzett tehetséggondozó jó gyakorlatait 

ajánlja megvalósításra 

Átvehető az ISZE Alulteljesítő Tanári Műhelye 60 

órás szakköri jó gyakorlata, az Informatikai gazdagí-

tás kooperatív tanulással 60 órás jó gyakorlata, illet-

ve az Informatika a természettudományokban c. 60 

órás jó gyakorlat. 

 L: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-258  

− Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely - 

ISZE  

− Informatika a természettudományokban - ISZE  

− Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással - 

ISZE  

A jó gyakorlatok átadása-átvétele 10 órás módszer-

tani műhelyfoglalkozás keretében történik.  

A műhelyfoglalkozásokra egyéni jelentkezéseket 

fogadunk az isze@isze.hu címre, amelyek 2023. 

február-március során indulnak, online kontakt for-

mában. Van lehe-

tőség intézményi 

jelenléti foglalko-

zásra is, ezt kérjük 

jelezni az e-

mailben. A részvé-

tel ingyenes, az 

NTP-HTTSZ-22-

0011 pályázat ré-

sze. 

Várjuk a Tehetségpontok jelentkezését! 

http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-258
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/alulteljesito-tehetsegesekert-tanari-muhely-isze
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/alulteljesito-tehetsegesekert-tanari-muhely-isze
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/informatika-termeszettudomanyokban-isze
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/informatikai-gazdagitas-kooperativ-tanulassal-isze
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/informatikai-gazdagitas-kooperativ-tanulassal-isze
mailto:isze@isze.hu
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gyakran a családon belül 

történik, vagy ismerősök 

követik el – ami különösen 

romboló hatású lehet. A 

kisgyermekek a legvédte-

lenebbek ezekben a hely-

zetekben. Ők tudnak leg-

kevésbé ellenállni az erő-

szaknak. Ők értik legke-

vésbé, hogy mi történik 

velük. Ők képesek legke-

vésbé védelmet kérni má-

soktól. 

A nélkülözés mellett a bán-

talmazás és az erőszak a 

gyermekek életének, jóllétének legkomolyabb veszé-

lyeztetői. Az UNICEF hisz abban, hogy mindenkinek 

joga van az erőszakmentes gyermekkorhoz. Hiszünk 

abban is, hogy minden gyermeket megillet a védelem 

a fizikai, az érzelmi, a szexuális erőszaktól és az el-

hanyagolástól. A gyermekbántalmazás megelőzhető!  

Tovább: https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/

helpapp#middlesection 
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Kik szerkesztik ezt a lapot?  

Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondo-

lata van, s azt szívesen megosztja velünk. Természetesen van 

szerkesztőbizottság, hiszen másképen nem születne meg egy-egy 

szám, de a ti írásaitokból áll össze a tartalom. 

Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved 

is, akkor csatlakozz hozzánk! 

Minden segítséget megköszönünk!  

    Az INSPIRÁCIÓ szerkesztősége 

Az UNICEF Magyarország HelpAPP nevű telefo-

nos alkalmazása 

A gyermekekre leselkedő veszélyek növekedését 

észlelve továbbfejlesztettük mobiltelefonos alkalma-

zásunkat, a HelpAPP-ot, amely november 20-tól iOS 

és az Android eszközökön egyaránt ingyenesen elér-

hető. Ha a gyermeket bántják, vagy veszélyben van, 

egyetlen gombnyomással segítséget hívhat, vagy 

elküldheti GPS koordinátáit, ezen túlmenően pedig a 

fiatal választ kaphat a bántalmazással kapcsolatos 

kérdéseire is. A felhasználó kiválaszthatja, hogy az 

erőszak az iskolában, otthon, vagy a párkapcsolatá-

ban történik vele – vagy valakivel, akinek segíteni 

szeretne –, és megjelölheti a bántalmazás módját is, 

majd felteheti kérdéseit. A HelpAPP mobiltelefonos 

alkalmazás segít felismerni, elkerülni és kezelni az 

erőszakos helyzeteket.  Az alapvető funkciók mellett 

(segélyhívó, helyzetjelzés) az applikációval a gyer-

mekek elsajátíthatják az erőszakmentes megoldási 

módokat és megismerhetik saját jogaikat is.  

A gyermekek az elhanyagolás, bántalmazás és erő-

szak leggyakoribb áldozatai, akár fizikai, akár érzel-

mi, lelki erőszakról van szó. Az erőszak nagyon 

2022 

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/helpapp#middlesection
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