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A magyar adatvédelmi törvény szerint a 16. életév alatti gyermek 
esetében az adatkezelés jogszerűségéhez a szülő hozzájárulása kell. 

A gyermekek önrendelkezését biztosítani kell, a szülők 
jelentősen befolyásolhatják a gyerekek magánszféráját egyes 
döntéseikkel.

Mi is az az adatvédelem?

Előadó
Bemutató megjegyzései
Magánszféránk védelme. Mi lehet a magánszféránk:önmagunk,megnyilvánulásaink,kapcsolataink,otthonunk.Az adatvédelem egy jogi védelem. Olyan szabályok, amelyek azt szolgálják, hogy a magánszféránkat mindenki tiszteletben tartsa. 



A Hatóság gyermekjogvédelmi tevékenysége

Előadó
Bemutató megjegyzései
2013. év „Kulcs a net világához” elnevezésű hosszú távú gyermekjogi projektCél: adatvédelmi ismeretek terjesztése, adatvédelmi jogtudatosság növelése, a biztonságos  és tudatos internethasználatra nevelésCélcsoport: fiatalok, szülők, pedagógusokA teljes tanulmány szabadon letölthető és felhasználható (http://naih.hu/files/2013-projektfuzet-internet.pdf) 2014. év Európai Uniós ARCADES projekt Projektpartnerek: lengyel és a szlovén adatvédelmi hatóság és egy belga egyetem (VUB).Cél: oktatási anyagok kidolgozása és azok közoktatásba való bevezetése (http://naih.hu/arcades/) 



• Internetes zaklatás (cyberbullying)
• Erotikus képek küldözgetése (sexting)
• Internetes kibeszélés (mém) és az internetes cikizés 

(flaming)
• Internetes pedofília
• Provokáló hozzászólás (troll)
• Online ragadozók (predators)
• Online játékok
• Adathalászat (phising)
• Személyiséglopás
• Megfigyelés (stalking)

Problématérkép – online devianciák



Elkövető oldala:
•ugratás, „szórakozás”,
•fenyegető e-mailek 
küldözgetése éjjel-nappal,
•bántó, lejárató kommentek, 
posztok,
•közösségi oldalakon sértő 
üzenetek,

Áldozatok oldala:
•elkeseredettség, 
•önértékelési zavarok, 
•depresszió, 
•az egész családot érintő 
konfliktusok, 
•legsúlyosabb esetben: 
öngyilkossági kísérlet

Internetes zaklatás



Hogyan védheted meg adataidat?



Lehetséges megoldások
Mit tehet a szülő és a pedagógus?

• Oda kell figyelnie a szülőnek gyermekére és a környezet netezési 
szokásaira is

• Időbeni korlátokat kell szabni az egyes felhasználási felületekhez
• El kell magyarázni a gyermek korának és értelmi képességének 

megfelelően a szabályokat
• Figyelmeztetni kell őt az esetleges veszélyekre
• Alternatív programok ajánlásával el kell “csábítani” a gép mellől
• Súlyos esetben egyéni pszichoterápia



Szűrőszoftverek

• Microsoft Szülői Felügyelet
• Norton Online Family
• Dolphin Knight (magyar fejlesztés)
• Net Nanny (angol nyelvű)
• a szoftver arra jó, hogy ha a kiskorú gyermek illegális tartalmak felé hajlik, 

azt időben észlelhetjük, azonnali e-mailben, egy két perccel a történést 
követően, akár az okos telefonunkra is megkaphatjuk

• „Black-list” tiltott tartalom
• „White-list” engedélyezett tartalom
• Időkorlát beállítása, korcsoporti szűrés, napirend adható
• alkalmas a szoftver arra, hogy már az első próbálkozások és riasztások 

felhívják a szülő figyelmét a gyermekkel történő elbeszélgetés 
esedékességére (megfelelő gyermekre figyeléssel párosítva!!!)



Megoldási lehetőségek jogsértés esetén

• Kiskorúak személyiségi jogait sértő tartalmak eltávolítása: 

Értesítési-eltávolítási eljárás (notice and take down) – Ekertv. 13. §
(13)-(15) bekezdés.  

Káros tartalom eltávolítását szolgáltató végzi, amennyiben nem tesz 
eleget, abban az esetben bejelentés tehető az NMHH tanácsadó 
szervénél, a Gyermekvédelmi Internet-Kerekasztalnál (ezidáig az 
eljárását nem kezdeményezték). 

• Internet Hotline:

Az interneten található, a kiskorúak számára jogellenes 
tartalmak bejelentés (pedofil, rasszista, drogfogyasztásra 
csábító, terrorcselekményre felhívó tartalmak).

Az NMHH társadalmi felelősségvállalás keretében 
végzi.



Megoldási lehetőségek jogsértés esetén

• Alternatív vitarendezés a nevelési-oktatási intézményekben:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet lehetőséget biztosít a tanulóval 
szembeni fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzze meg.

Oktatásügyi közvetítő eljárása, ha a nevelési oktatási intézmény a 
gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, és a közösség védelme érdekében indokolt. 

Alternatív vitarendezés: jóvátétel (resztoratív) mediáció, amely során a 
felek között megállapodás akkor jön létre, ha a sérelmet elszenvedő 
fél és a kötelességszegő tanuló között 
az okozott kár megtérítése vagy a káros 
következmények egyéb módon való jóvátétele 
tekintetében azonos álláspont alakul ki.   



Hová fordulhatunk segítségért?



Köszönöm a figyelmet!
dr. Tordai Zsófia

tordai.zsofia@naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

www.naih.hu
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