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Bevezető 

Szakdolgozatom középpontjában az internet, a virtuális világháló veszélyeinek 

vizsgálata áll, mely vizsgálatot a fiatalkorúak csoportjára szűkítettem. Tettem ezt azért, 

mert álláspontom szerint a mai felgyorsult, az infokommunikációs eszközök és az 

internet mindent átható világában a fiatalkorúak fokozottabb veszélynek vannak kitéve, 

mely veszélyekkel foglalkozni kell, azokat meg kell ismerni, meg kell próbálni 

megelőzni, valamint megfelelő védelmet kell nyújtani ellenük.  

 

Dolgozatom első fejezetében egy rövid történeti kitekintésben összefoglalom az 

internet és a virtuális világháló kialakulásának egyes főbb állomásait – tekintettel arra, 

hogy meghatározzam azt a „helyet”ahol a fiatalkorúak napjainkban a szabadidejük nagy 

részét töltik – valamint röviden jellemzem azt a korcsoportot, mely a leginkább védtelen 

az internet veszélyeivel szemben. Az első fejezet utolsó részében röviden összefoglalom 

a gyermekek jogait, azon jogokat melyeket meg kell védeni, azok sérelme esetén 

jogvédelmet kell biztosítani.  

 

A második nagyobb egység egy statisztikai kimutatással kezdődik, mely egy 

pillanatnyi képet ad mind az internetezők köréről, mind a legelterjedtebb interneten 

folytatott tevékenységekről. Ezt követően sorra veszem a legfontosabb online 

devianciákat. Ezen devianciákat – tekintettel arra, hogy még kiforrott jogi szabályzási 

háttere nincsen – pontos és mindenki által elfogadott definíciókkal nem tudtam 

meghatározni, célom az volt, hogy magával a cselekmények tipikus megjelenési 

formájával röviden jellemezzem a legtipikusabbakat, valamint felhívjam a figyelmet a 

fennálló és megoldásra váró problémákra    

 

A dolgozat utolsó egységében röviden kitérek arra az intézményrendszerre, 

valamint azon jogi megoldásokra, mely hazánkban a fiatalkorúak internettel, 

infokommunikácós eszközökkel kapcsolatos védelmét hivatott ellátni.   
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I. Az internet fejlődése és annak hatása a fiatalkorúakra  

1. Az internet kialakulása   

 
Az internet nagy teljesítményű, egymással összekapcsolt számítógépek 

világhálózata, amely egységes címzési rendszeren és a TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) nevű adatátviteli szabványon alapul. Az internet eredeti 

szolgáltatásai az elektronikus levelezés (e-mail), az FTP (File Transfer Protocol) nevű 

adatátviteli szabványon alapuló állományátvitel, az elektronikus hirdetőtáblák (ún. 

„bulletin boardok” BBS-ek), a hírcsoportok („newsgroup”-ok)  és a távoli számítógépek 

közvetlen elérése és használata voltak.  A World Wide Web , a „világméretű háló” 

grafikus felülete egyszerű és intuitív eligazodást tesz lehetővé az internetes helyek 

között. A mindennapi szóhasználatban számos esetben a két fogalom keveredik 

egymással. Az internet fizikai eszköz, test, mely más rendszerek mellett magába 

foglalja a világhálót is (World Wide Web), mely hiperlinkekkel és URL-ekkel 

összekapcsolt oldalak és fájlok (szövegek, képek, videók stb.) egysége. Az internet 

azonban más kommunikációs lehetőségeket is kínál, például elektronikus levelezést, 

telefonálást és fájlmegosztást, melyek nem kapcsolódnak a világhálóhoz. 1 Az internet 

és világháló természete különbözik. Az interneten az adatok mozognak, folyamatosan 

úton vannak feladó és címzett között. Az így zajló kommunikációs aktus gyakran csak 

egy adott momentumban létezik. A világhálón ezzel ellentétben az adatok általában egy 

állandó címen találhatók, és mind az üzenetet feladójának, mind a címzettnek (vagy 

befogadónak) el kell látogatnia az adott weboldalra, hogy a kommunikációs folyamat 

létrejöjjön, ő maga pedig az interakció részesévé váljon. A látogatás közvetlenül (a cím 

beírásával), vagy közvetve (egy adott linket követve) történhet.Az Internet őse egy új 

hálózat 1969-es megjelenése volt. A kezdetben négy oktatási intézményt összekötő 

rendszer elnevezése ARPANET volt.2 A hálózat célja az akkor még rendkívül költséges 

szuperszámítógépek processzoridejének, illetve a számítási adatok hálózaton keresztül 

történő megosztása volt. A szervezet közvetlenül az Egyesült Államok kormányának 

irányítása alatt állt, és erős szálakkal kötődött mind az oktatási intézményekhez, mind a 

                                                
1 Szűts Zoltán: Az internetes kommunikáció története és elmélete 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/  (2017. 
március 1.) 
2 A mai globális hálózat létrejöttéhez az ARPANET-tel azonos szerepet játszott további négy hálózat: az 
angol NPL, az egyesült államokbeli Rand és Merit network, valamint a francia Cyclades. 
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hadsereghez. Az ARPANET és internet létrehozásában kiemelkedő szerepe volt Joseph 

Carl Robnett Licklidernek és Leonard Kleinrock-nak. 

 

A World Wide Webet 1990 végén, 1991 elején hozták létre. A linkelést, a 

dokumentumok összekapcsolt univerzumának elméletét a gyakorlatban Tim Berners-

Lee valósította meg. 1990 decemberében Berners-Lee létrehozta a hálózati 

kommunikációt sztenderdizáló protokollt, a http-t, a leíró nyelvet, a html-t, és az első 

böngészőt és szervert, útjára indítva a World Wide Web-et. 1993. április 30-án az 

internet filozófiájában mérföldkőnek számító bejelentés történt. A CERN vezetői 

közölték, hogy a világháló technológia bárki számára ingyenesen hozzáférhető lesz és 

marad. A világháló három szabványra épül: egy egyedi címre: URL (Uniform Resource 

Locator), mely megjelöli az adott lap elérhetőségét, a hipertextet leíró sztenderdre: html 

(Hyper Text Markup Language), illetve az átviteli protokollra: http (Hyper Text 

Transfer Protocol), mely meghatározza, milyen módon kommunikáljon egymással a 

böngésző és a kiszolgáló. 

 

A fejlődés következő állomása a Web 2.0. (webkettő), mely kifejezés olyan 

internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a 

felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. A 

webkettes szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a keretrendszert biztosítja, a 

tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy véleményezik. 

A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki 

egymás között.3 Ezáltal fő jellemzője a webkettes szolgáltatásoknak az interaktivitás. 

Ilyen tipikus webkettes szolgáltatások a közösségi oldalak (Facebook, MySpace), a 

képmegosztó oldalak, (Flickr, Picasa) , videómegosztó portálok (Youtube).  

Az internet egyszerre globális kommunikációs, illetve média rendszer, a tudás 

terjesztésének eszköze, a felhasználók közti kommunikáció csatornája, mely átalakítja 

tér-, valamint idő felfogásunkat. A számítógép, a digitális objektumok, a hálózatok és a 

nagysebességű „mindig online állapot” széles horizontú paradigmaváltást okozott, 

átalakítva a nyilvánosság fogalmát és demokratizálva a kommunikációt.4 

                                                
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (2017. március 8).  
4 Szűts Zoltán : Az internetes kommunikáció története és elmélete 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_01_tavasz/01_internetes_kommunikacio_tortenete/  (2017. 
március 1.) 
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 2. A Z generáció  

A számítástechnika, a telekommunikáció, az infokommunikációs eszközök 

gyors fejlődése és általános elterjedése az elmúlt évtizedekben, de különösképpen az 

utóbbi pár évben az élet szinte minden területén gyökeres változásokat hozott a 

világban, ezáltal mindannyiunk életében is. Az információs társadalom jelenségeinek 

alapja az információ szinte korlátlan bősége és terjedése. A folyamatosan változó netes 

kultúra hatással van a gyermekek, a fiatalok szokásaira az élet szinte minden területén. 

Új szavak születnek (például trollkodás, deleb, lájkolok), új kommunikációs formákat 

használnak (levélírás helyett elektronikus üzenet, napló helyett blog, képeslap helyett 

MMS stb.), a világban történő események (legyen az kulturális – például egy 

fiataloknak szóló regény vagy dal megszületése, illetve egy kifejezett divatcikk) 

egyidejűleg hatnak rájuk – mindez alakítja gondolkodásmódjukat, viselkedésüket.5  

 

Kialakult a mai tizenéveseknek egy olyan csoportja, akik már beleszülettek az 

„informatika világába”, akiknek nem ismeretlen fogalom az internet, a Facebook, a 

notebook, a táblagép, az okostelefon, a „felhő”, a bluetooth. Már a kisebb, akár pár 

hónapos gyermeke örömmel nézegetik, „használják” szüleik okostelefonjaikat, 

tabletjeiket. Számukra természetes az, amit az idősebb generációknak meg kell tanulnia 

és szoknia. Az 1995 után születettek a „Z-generáció”, mely számos olyan jellemzővel 

rendelkezik, mely markánsan megkülönbözeti őket a korábbi korosztályoktól.  

 

Ők az első olyan globális nemzedék, amelynek tagjai életében kiemelkedően 

fontos szerepet tölt be az internet és a média. A számítógép az életükben nem csak 

szórakozási eszköz, hanem a tanulás, a kommunikáció és a személyközi interakciók 

helye. Digitális eszközök között, virtuális közösségekben élnek, kapcsolataikat a 

közösségi oldalakon tartják fenn, több száz „baráttal” rendelkeznek. Van egy másik 

életük, egy másik énjük, amit a világhálón élnek. Mindezekre tekintettel a szabadidejük 

nagy részét a világhálón élik.6 Korlátlanul hozzájuthatnak bármilyen információhoz, 

adathoz, az életük teljes mértékben „nyitottá” , megismerhetővé válik, ezáltal az évek 

során a világháló számtalan veszélyforrás terepévé nőtte ki magát.   

                                                
5 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.)  
6 Csemáné Dr. Váradi Erika : A gyermek –és fiatalkori bűnözés alapkérdései. In. Prof. Dr. Farkas Á. 
(Szerk.) Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből, Doktori Tanulmányok 3. Miskolc, 2013. 16.o. 
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Az új kultúra új viselkedésformákat alakít ki, amiket meg kell ismerni, érteni és 

az ebből fakadó esetleges veszélyekre fel kell tudni készíteni a felnövekvő generációt is. 

Meg kell jegyezni azonban azt a tényt is, hogy az internet adta lehetőségek számos 

előnnyel járnak számtalan területen, így az oktatás, a tanulás, a művelődés tekintetében.   

3. A gyermekek jogai  

 A gyermekek bántalmazástól és kizsákmányolástól való védelmére irányuló 

erőfeszítések már a XIX. században elkezdődtek. Az ENSZ Közgyűlése 1948-ban 

elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amely mérföldkő az emberi jogok 

elismerése vonatkozásában, azonban csupán néhány, kifejezetten a gyermekek javát – 

különösen a védelmüket – szolgáló rendelkezést tartalmaz. Az ENSZ többéves 

előkészítést követően 1959. november 20-án újabb nyilatkozatot fogadott el a 

gyermekek jogairól. 1989-ben az ENSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 

Gyermekjogi egyezményt. Ezt követte további számos ENSZ közgyűlési határozat, így 

a „Riyaldi Irányelvek”, „Tokiói Szabályok”, „Havannai Szabályok” melyek a 

fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről, szabadságelvonással nem járó 

intézkedésekről, a szabadságuktól megfosztott fiatalkorúak védelméről szól. Az Európai 

Unió Alapjogi Chartája is külön szól a gyermekek jogairól. A 2012. év a gyermekbarát 

igazságszolgáltatás éve volt Európában, továbbá számos kötelező illetve ajánlás jellegű 

szabályt alkot.   

A gyermekek jogait vizsgálva különbséget tehetünk általános gyermekjogok és a 

kifejezetten az információs önrendelkezéshez kapcsolódó jogok között.  

 

A Gyermekjogi Egyezmény értelmében minden gyermeket megkülönböztetés 

nélkül megilletnek az egyezményben szereplő jogok. Ezek a jogok a következőek: jog 

az élethez és a fejlődéshez, jog a névhez és a származás tiszteletben tartásához, jog a 

személyazonossághoz, - a családhoz, - családegyesítéshez. A gyermekeket megilleti a 

véleményszabadsága, a szólásszabadsága, a gondolat és vallásszabadság, az egyesülés 

szabadsága, továbbá megilleti őket a védelem az erőszakkal,  szemben, védelem a 

gyermekmunkától, a kábítószerektől, a szexuális kizsákmányolástól, az 

emberkereskedelemtől, a kínzástól, embertelen bánásmódtól.  
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályait kell alkalmazni minden 

Magyarországon folytatott adatkezelésre, valamint az európai országokba irányuló 

adattovábbításra. 

 

Az Infotv. értelmében személyes adat minden olyan információ, mely egy élő 

emberhez (érintett) közvetlenül vagy közvetve kapcsolható. Személyes adatokat kezelni 

főszabályként az érintett beleegyezésével, vagy közérdekből törvény által elrendelt 

kötelező esetben szabad. A személyes adatok speciális kategóriája a különleges adatok 

köre. (faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 

a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó 

személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adat.) A különleges adatok 

kezeléséhez a törvényi felhatalmazás esete mellett az érintett írásos hozzájárulása 

szükséges 

 

Az Info.tv. 6.§ (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett 

hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének 

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelés során 

biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

Az adatkezeléssel érintettnek joga van a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, 

bizonyos esetekben a törléshez, a tiltakozáshoz és ahhoz, hogy jogorvoslatért a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz forduljon. A bíróság 

adatvédelmi jogainak sérelme miatt akár sérelemdíjat is megítélhet a sértett részére.7 

                                                
7 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.)  
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II. Az internet veszélyei a fiatalkorúakra  

1. Az internet hatása és a fiatalkorúak internetezési szokásai a számok 

tükrében  

 
Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozott mind a 

felnőttek, mind a gyerekek internethasználatával, a használat gyakoriságával, céljával. 

Ezen belül voltak olyan vizsgálatok is, melyek a kockázatokkal, az online szféra 

veszélyeivel és ártalmaival is foglalkoztak. A kutatások és felmérések alapján 

megállapítható, hogy az információs és kommunikációs technológiák mára már bárki 

számára széles körben elérhetőek.  

 

Az Eurostat 2014. évi adatai alapján megállapítható, hogy a 2014. évben az 

Európai Unió tagállamainak háztartásainak 81%-a rendelkezett internet-hozzáféréssel, 

ezen belül 78%-a szélessávú internet hozzáféréssel. 2009. és 2014. között 

Magyarországon 20 százalékpontos növekedést mértek. 2014-ben a lakosság (16 és 74 

év között) közel kétharmada (65%) internetezett napi és további 10% használta a 

világhálót legalább hetente egyszer (azonban nem napi rendszerességgel). A 

felhasználók 75%-a volt rendszeres internethasználó (azaz internetezett legalább 

egyszer hetente.) A 16 és 74 év közötti lakosság 51 %-a használt mobil eszközt az 

internetre való csatlakozáshoz. A két leggyakoribb mobil internetes eszköztípus 

egyrészt a mobil- és okostelefon, másrészt a laptop, notebook, netbook és táblagép volt. 

Az EU-28 területén 2014-ben a közösségi oldalak használata jelentette az egyik 

leggyakoribb online tevékenységet. A 16–74 éves lakosság közel fele (46%) használta 

az internetet közösségi hálózatok (például a Facebook vagy a Twitter) böngészésére. 8 

 

Az EU Kids Online egy nemzetközi kutatási együttműködés, amit az Európai 

Bizottság Biztonságos Internet Programja támogat. Az EU Kids Online kutatásnak 

eddig két hulláma valósult meg: az EU Kids Online I és az EU Kids Online II. Az I. 

elsősorban a már meglévő európai kutatások tanulságainak összegyűjtésével és a 

gyerekek internetezését leíró elméleti modell megalkotásával foglalkozott, míg a 2011 

őszén lezáruló EU Kids Online II. egy nagyszabású, 25 európai országot érintő 
                                                
8http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Information_society_statistics_-  
_households_and_individuals/hu#Az_Eurostat_tov.C3.A1bbi_inform.C3.A1ci.C3.B3i  (2017. március 8.)  
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adatfelvétellel megvalósuló főként a kockázatokra kiterjedő vizsgálat volt. A magyar 9-

16 éves gyerekek 37%-a találkozott már legalább eggyel, a kutatásban vizsgált öt 

kockázatos tevékenység közül. A legelterjedtebb veszélyt rejtő cselekvéstípus az online 

ismerkedés, amit a gyerekek csaknem negyede megtett már. A gyermekek 16%-a 

böngészett már a veszélyeket rejtő felhasználói tartalmak között. Általánosságban a 

gyerekek 10%-a számolt be olyan tapasztalatokról, amik internetezés közben érték őket. 

A zaklatás 72%-ban, míg a szexuális tartalmú képekkel, videókkal valótalálkozás 30%-

ban, a szexuális jellegű üzenetekkel, cselekvésekkel való találkozás 29%-ban fordult 

elő. Legkisebb arányban – 9%-ban – az online ismeretségekkel való offline találkozók 

végződtek rosszul. A meghallgatott gyermekek nagyobb arányban számoltak be arról, 

hogy kezelni tudták a felmerülő problémát az interneten.9 

 

A hazai kutatások közül kiemelendő a VMR.kids 2007., mely kutatás a 15 

évesnél fiatalabbak internetezési szokásait vizsgálta.10 A felmérésben résztvevő 11-14 

éves gyermekek több mint 50%-a évek óta használt önállóan a világhálót és már a 7-10 

évesek kétharmada elkezdett internetezni. A kutatás kimutatta, hogy a 7 évnél 

fiatalabbak 55%-a is használta már az internetet. Ezt a kutatást követte 2009-ben a 

VMR.kids 2009 vizsgálat, mely vizsgálat egyik célja a 14 éves és ennél fiatalabb 

gyermekek internet-használati szokásainak vizsgálata volt. Az elemzés  két nagyobb 

kategóriát érintett. Az egyik az internetezés gyakorisága, a másik az internetezés célja 

volt. Amennyiben a számokat vizsgáljuk megállapítható, hogy a megkérdezett 

gyermekek 46%-a napi szinten internetezik, a 7-10 éves korosztályon belül 35%-a 

tekinthető napi szintű felhasználónak. Az összes megkérdezett gyermek 20-a heti 4-6, 

míg a 7-10 éves korosztály 17%-a használja az internetet heti 4-6 alkalommal.  

 

Mindezekre figyelemmel nem meglepőek azok a statisztikai adatok, melyet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Kulcs a net világához! című 

                                                
9 EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei  
http://nmhh.hu/dokumentum/3886/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_Jelentes_NMHH_Final_12.pdf   
(2017.március.12.)  
10 A kutatás az NRC Piackutató és az Egyszervolt hu gyermekportál közös felmérése alapján készült, 
mely kutatás 2 500 internetező gyermek szokásait vizsgálta. Szüleik beleegyezésével és segítségével 
töltötték ki az online kérdőíveket. 
http://internethotline.hu/dokumentum/34/biztinternethattertanulmany2.pdf  (2017.március.10.) 
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2015. évben készített tanulmányában rögzített.11 A tanulmány – mely a 7. és 11. 

osztályos gyermekek válaszait foglalta össze – azt vizsgálta, hogy a megkérdezett 

fiatalkorúak hány órát töltenek átlagban az interneten hétköznap illetve hétvégén, hol 

használják az internetet (otthon, iskola, utazás közben), milyen tevékenységekre 

használják azt, valamint külön foglakozott a nagyobb közösségi oldalakon való 

részvételükkel és aktivitásukkal. (Facebook, Instagram, Snapchat). Eltekintve a 

statisztikai adatok részletes elemzésétől megállapítható, hogy a 15 év fölötti korosztály 

nagyobb százaléka – függetlenül attól, hogy hétköznap vagy hétvége van – napi négy 

óránál többet tölt az interneten, szinte 97%-os arányban regisztrálva vannak valamilyen 

közösségi oldalon továbbá a megkérdezett fiatalkorúak 95%-a rendelkezik saját 

okostelefonnal, 43%-a laptoppal és 39%-a táblagéppel.12 

 

2. Alapvető problémák, devianciák 

 
 Az előző fejezetek rámutattak arra, hogy a mai fiatalkorúak, gyermekek 

tekintetében egyre korábbi időpontra tolódik ki az internettel való megismerkedés ideje, 

az önálló internethasználat ideje Megdöbbentő, hogy mennyi időt töltenek el kb. 7 éves 

koruktól kezdődően akár a számítógép előtt, akár a mobiltelefonon. Életük egyre több 

szférájában jelenik meg, vagy kap akár főszerepet az internetezés. Ez a folyamat 

kétségtelenül számos előnnyel jár, ám nyilvánvalóan veszélyeket is rejt magában. A 

jelenség természetéből adódik, hogy az esetleges ártalmak forrásául szolgáló veszélyek 

sokszor nagyobb figyelmet kapnak, hiszen mind a szülők, mind pedig az egyéb érintett 

aktorok (tanárok, szakpolitikusok, média, civil szervezetek,stb.) célja az, hogy ilyen 

esetek minél ritkábban forduljanak elő. Ugyanakkor akár az előnyökről, akár a 

veszélyekről van szó, a gyerekek internetezéséről és ennek a szocializációra, 

                                                
11 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.)  
12 Ez a kutatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) megbízásából az ITHAKA Nonproft 
Kf. által 2015 őszén készített, a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézmények mintájára 
reprezentatív kutatás eredményein alapul. A kutatásban 7. és 11. osztályos diákok vettek részt (2x1200 fő) 
akik iskolai keretek között töltöttek ki kérdőíveket. Az eredmények tehát szigorú statisztikai értelemben 
erre a két korcsoportra vonatkoznak, nem pedig a fiatalokra „általában”. Kulcs a net világához! A NAIH 
tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról. 
https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.)  
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kapcsolatépítésre, kommunikációra, tanulásra való hatásáról igen kevés bizonyítékokkal 

alátámasztott tudással rendelkezünk.13 

 

A különböző szociológiai kutatások rávilágítottak azonban arra, hogy az 

internetező gyermekeknél nagy az ún. kettős morál14 kialakulásának veszélye. A 

gyakori internetezők online normái, szokásai megengedőbbek, elnézőbbek, mint az 

offline világban ugyanazon személy által elismert szabályok. Ezek a „lazítások” 

megnyilvánulnak a rendszeres, jogellenes szoftver, film, hanganyag letöltésekben, a 

durva chat-stílusban, a mások becsületébe gázoló, sértő, megalázó kommentekben, az 

online zaklatásokban, vagy akár a közösségi barátok, ismerősök személyes adataival 

való visszaélésekben. 

 

A gyermekek, a fiatalkorúak még fejlődésben lévő személyek. A normák 

megismerése, az azokhoz való alkalmazkodás képessége, a normatudatos magatartás 

kialakítása a szocializációjuk során történik meg. A gyermekek szocializációjának 

elsődleges színtere a család, másodlagos színtere az iskola. A család és az iskola 

egymást kölcsönösen segítve, támogatva járul ehhez hozzá. Mindeközben a 

gyermekekre hatással vannak a különböző társadalmi jelenségek, melyek negatív 

irányba is befolyásolhatják őket. 

 

Az egyik alapvető probléma, hogy maguk a gyermekek szülei sincsenek 

tisztában az internet veszélyeivel. Számos statisztikai adat mutat rá, hogy a szülők nem 

vagy alig ismerik a virtuális világhálót, annak működését, szabályait, így a 

veszélyekkel, kockázatokkal sincsenek tisztában, még kevésbé vannak válaszaik és 

megoldásaik az esetlegesen felmerülő problémákra.15 

                                                
13 EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei  
http://nmhh.hu/dokumentum/3886/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_Jelentes_NMHH_Final_12.pdf   
(2017.március.12.)  
14 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.) 
15 Az Eu Kids Online II. felmérés során a megkérdezett szülők válaszai alapján megállapítható, hogy 
több mint egy negyedük nem használja az internetet. Mindösszesen 43% napi szintű rendszeres 
felhasználó. A szülők 75%-a megkérdezi, hogy mit csinál gyermeke az interneten, 52%-a meg is kérdezi, 
milyen honlapokat látogatnak , 43% ránéz a gyermeke közösségi profiljára, 35%-a ellenőrzi a 
kapcsolatait, továbbá 23%-a az üzentekbe is belepillant.  
EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei 
http://nmhh.hu/dokumentum/3886/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_Jelentes_NMHH_Final_12.pdf   
(2017.március.12.)  
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A másik alapvető probléma hazánkban az oktatás hiányossága. Szükség lenne 

arra, hogy az oktatási rendszerben előre meghatározott tantervi keretek között 

szakmailag felkészült pedagógusok hívják fel a gyermekek figyelmét a veszélyekre, 

ismertessék mely cselekmények minősülnek akár büntetendő, akár erkölcsileg 

elitélendő online cselekedetnek és vázolják a megoldási lehetőségeket, külön kitérve 

arra, hogy a gyermekek jogaikat, hogyan és mely fórumokon gyakorolhatják. E 

tekintetben előrelépést jelentett, hogy 2013-ban a Nemzeti Alaptanterv alapján a 

médiaműveltségre vonatkozó ismeretek külön nevesítve beépültek a vizuális kultúra 

elnevezésű tantárgyba, azonban a NAIH vizsgálata során megállapította, hogy az 

alacsony óraszám, az integratív jelenlét, valamint a kevés számú szakképzettséggel és 

hiányos kompetenciával rendelkező pedagógus iskolai jelenléte miatt a 

médiatudatosságra nevelés sok esetben nem valósul meg maradéktalanul és hatékonyan 

az oktatási rendszerben.16 Az Európai Unió Bizottságának 2009/625/EK ajánlása is azt 

szorgalmazza - egyebek mellett -  hogy a tagállamok - adott esetben az audiovizuális és 

az elektronikus hírközlési szabályozási hatóságokkal, továbbá az adatvédelmi 

felügyeleti hatóságokkal együttműködve - képzések, információs napok és tájékoztató 

csomagok terjesztése révén bővítsék az ismereteket a személyes adatok információs és 

kommunikációs hálózatokban történő feldolgozásával kapcsolatos kockázatokról, 

emellett pedig adjanak erre vonatkozóan tájékoztatást a felhasználók, különösen a 

fiatalok, a szülők és a tanárok számára. Valamint a médiaipar vállaljon nagyobb fokú 

elkötelezettséget arra, hogy biztosítja a szükséges eszközöket a médiaműveltségi szint 

növeléséhez. E körben kiemeli, hogy tájékoztassa a polgárokat, különösen a fiatalokat 

olyan tájékoztató csomagok elkészítése révén, melyek azt ismertetik, hogy személyes 

adataikat hogyan dolgozzák fel a személyre szabott ajánlatok elkészítésekor, különösen 

az interaktív hirdetési tevékenysége során.17  

 

Napjainkban egyre több kutatás, pályázat, projekt foglalkozik az internet 

veszélyeivel, mely a fiatalkorúakat érinti. Ezeket a későbbiekben részletezem, azonban 

itt kell megemlítenem, hogy mindegyiknek az a célja az, hogy a jövőben a gyermekek 

felkészülten és tudatosan használják a modern IT technológia eszközeit és 

kiszolgáltatottság nélkül mozogjanak a digitális térbe, felismerjék a rájuk veszélyt 
                                                
16 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.) 
17http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0625&qid=1489418609933&from=HU   
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jelentő helyzeteket, megismerjék a jogaikat, azokat a megoldásokat, fórumokat, ahová 

egy-egy esteleges jogsérelem esetén fordulhatnak. Cél az, hogy az internethasználat 

megkezdésével párhuzamosan sajátítsák el a megfelelő ismereteket, melyek megvédik 

őket a rájuk leselkedő veszélyektől Nem elriasztani kell őket, hanem felkészíteni a 

veszélyforrásokra, és megtanítani arra, hogy mit tudnak egyedül megoldani, vagy 

elkerülni, és mihez kell feltétlenül felnőtt segítséghez folyamodniuk. 18 

 

A technika fejlődésével, az internet elterjedésével kialakult egy külön 

szabályokkal és etikettel rendelkező tér az ún. kibertér, amelyben az emberek az 

anonimitás talaján számtalan cselekményt szinte ellenőrzés nélkül véghezvihetnek, 

amennyiben megsértenek valamely önmaguk által kialakított „internetes normát, 

szabályt” a szankcióik viszonylag enyhék. Mindezzel a fejlődéssel párhuzamosan 

kialakultak új bűncselekmény-formák, új devianciák.   

3. A Cyberbullying 

 
Az új bűncselekmény megvalósítási formák közé tartozik a bullying, amely 

olyan ismétlődő jellegű agresszív viselkedési forma, amely a valamilyen oknál fogva a 

magát megvédeni kevéssé képes gyerek ellen irányul. Az iskolai zaklatás lényegi eleme 

az agresszív cselekmény ismétlődő, elhúzódó jellege, mely irányulhat az áldozattal 

szembeni aktív, nyilvános fellépésre (közvetlen zaklatás) csakúgy, mint annak puszta 

kiközösítésére (közvetett zaklatás).19 

 

A cyberbullying, a kiber-cybermegfélemlítés, gyűjtőfogalom, mely jelenségre nincs 

egységes, elfogadott fogalom. A cyberbullying a technika, az infokommunikációs 

eszközök zaklatás céljából történő alkalmazását jelenti. Célja, hogy a megfélemlítő az 

áldozat felett egyfajta negatív „hatalomra” tegyen szert. A bántást elektronikus 

eszközök igénybevételével, online felületeken (email, sms, chat, mobil alkalmazások, 

blogok, közösségi oldalon történő posztolás) valósítja meg. Számtalan megvalósítási 

formája ismert. A cybermegfélemlítés keretébe tartozik minden olyan magatartási 

forma, amely során iskoláskorú fiatalok kortársaikat vagy az iskolai alkalmazottakat a 

                                                
18http://internethotline.hu/dokumentum/34/biztinternethattertanulmany2.pdf  (2017.március.10.) 
19 Csemáné Dr. Váradi Erika : A gyermek –és fiatalkori bűnözés alapkérdései. In. Prof. Dr. Farkas Á. 
(Szerk.) Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből, Doktori Tanulmányok 3. Miskolc, 2013. 14.o.  
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virtuális térben elektronikus eszközökkel megfélemlíteni, megalázni, zaklatni, 

nevetségessé tenni szándékoznak.20 A cyberbullying tehát olyan durva tréfa, ugratás, 

amely során jellemzően a 13-17 éves fiatal korosztályok tagjai különböző platformokon 

lejáratják egymást.21 Tipikusan az általános és középiskolásokat érinti, azonban 

előfordul a felnőttek körében is.  

 

Láthatjuk, hogy a cyberbullying egyik formája – a becsületsértés, rágalmazás, 

gyűlöletbeszéd, személyes adatokkal való visszaélés, zsarolás, magántitok megsértése, 

az emberi méltóság és egyéb személyiségi jogok megsértése mellett – a zaklatás. 

Emellett ide sorolhatunk olyan rosszindulatú cselekményeket, melyeket a büntető 

törvénykönyvünk nem rendel szankcionálni, nem jogszabály ellenesek, mindazonáltal 

az áldozat tekintélyét, önbizalmát, erőpozícióját és/vagy társadalmi státuszát rombolják, 

károsítja.  

 

A cyberbullying egyik legelső, széles körben ismertté vált példája a kanadai 

Ghyslain Raza22 esete volt, míg 2003 októberében megtörtént a cyberbullying első 

tragikus kimenetelű23 eseménye. 

  

                                                
20 Pongó Tamás : A követendő példa, avagy milyen a jó cyberbullying kézikönyv 
http://profuturo.lib.unideb.hu/file/4/5853cd06478be/szerzo/Pro_Futuro2016_2_vegleges.247-255.pdf  ( 
2017. március 14.)  
21 Szathmáry Zoltán: Bűnözés az információs társadalomban, Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az 
információs társadalomban, Doktori értekezés, Budapest 2012. 68. o.  
22 Ghyslain a túlsúlyos 15 éves „Star Wars Kid” 2002-ben filmet készített magáról, ahogy egy 
partvisnyéllel hadonászva utánozza a Csillagok háborúja jedi lovagjait. Osztálytársai a videót megtalálták 
és feltették az internetre, amit pár nap leforgása alatt több millióan töltöttek le. az egyébként is 
önértékelési problémákkal küzdő Ghyslain megaláztatásként élte meg, s miatta többször kellett iskolát 
váltania, végül pszichiátriai segítségre szorult. Elektronikus zaklatás-cyberbulling.  
http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying                            (2017. március 
14.) 
23 A 13 éves Ryan Patrick Halligan gyermekkora óta tanulási nehézségekkel küzdött, évek óta 
osztálytársai gúnyos megjegyzéseinek céltáblája volt. Közeli barátságba került egyik csinos 
osztálytársnőjével , akivel a nyári szünetben kezdett el chatelni Kiderült, hogy az új ismeretség csak 
további eszköz volt megaláztatására. Az interneten kicsalt intim információkat felhasználva az egész 
iskola előtt nevetségessé tették Ryant. A fiú nem bírta tovább elviselni a folyamatos megaláztatást és 
végül a házuk fürdőszobájában felakasztotta magát. Ezzel Ryan Halligan lett a cyberbullying első ismert 
halálos áldozata. Elektronikus zaklatás-cyberbulling.  
http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying                              (2017. március 
14.) 
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3.1.Online zaklatás (harrasment) 

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 222.§-a szerint aki 

abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi 

életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha 

súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.  

A zaklatás a legtágabb értelemben vett magánszférát sérti. Elkövetési magatartása 

más személy rendszeres vagy időben tartós (elhúzódó) háborgatása, azaz olyan 

magatartás, amely a sértett magánéletét, mindennapi életvitelét jelentősebb mértékben 

zavarja, nyugtalanítja vagy feldúlja. A magánélet és a mindennapi élet háborgatásának 

motívuma és irányultsága közömbös. Tipikus háborgató magatartás lehet, ha az 

elkövető a sértettel rendszeresen vagy tartósan, személyesen vagy telekommunikációs 

eszközzel törekszik kapcsolatot teremteni (pl. telefonhívás, sms, e-mail).A 

háborgatásnak rendszeresnek (többszörösen megvalósulónak) vagy tartósnak (időben 

hosszasan elhúzódónak) kell lennie. Többnyire név nélküli durva, goromba, nyers és 

sértő üzentek küldözgetése. Ilyen zaklatásnak minősül a fenyegető vagy megalázó 

tartalmú elektronikus levelek küldözgetése, közösségi oldalakon üzengetés, bántó 

tartalmú kommentek írása. Online zaklatásnak minősül a kamerával felszerelt 

mobiltelefon birtokában egy bárhol megtörtént kellemetlen jelenet rögzítése és annak 

közösségi oldalakon történő többszöri megosztása is. A zaklatás következményei igen 

súlyosak és változatosak lehetnek. Számos fiatalkorú lett depressziós és sajnos egyesek 

az öngyilkosság gondolatát is felvetették, figyelemmel arra, hogy ez a típusú iskolai 

zaklatás nem ér véget azzal, hogy kilépnek az iskola kapuján.  

3.2. Égetés (flaming)  

Az égetés a cyberbulling egyik elkövetési formája, olyan on-line harc, amelyben 

dühös, fenyegető vagy vulgáris üzeneteket küldenek tömegével az áldozatnak. 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája az alábbiak szerint határozza meg 

az égetés fogalmát: a flaming online veszekedés dühös és trágár nyelvezet 

használatával, illetve – sokszor nem az adott témába vágó – támadó jellegű 

hozzászólások küldése valakiről nyilvános fórumra.24 Az elkövetők- a flamerek-  sértő 

                                                
24http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyerm
ekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf                     (2017. március 14.)  
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és ellenséges, a témához nem kapcsolódó hozzászólásokat küldenek szét nyilvános 

fórumokon, közösségi oldalakon, személyes blogokban, chat szobákban, e-mail 

levelezőrendszereken vagy videó megosztó oldalakon (például a YouTube), más 

emberek faji, nemi,vallási hovatartozását, vagy éppen szexuális beállítottságát, 

gazdasági helyzetét veszik célkeresztbe.25 

3.3. Internetes kibeszélés (outing and trickering sharing) avagy MÉM 

küldés 

 Számos tanulmány26 ezt az elkövetési formát önálló cselekménynek tekinti és 

határozza meg, azonban álláspontom szerint mind az elkövetés módját, indítékát és 

végkimenetelét tekintve ez a cselekmény a kiber-megfélemlítés egy típusa.  

Ebben az esetben az elkövető csalárd módon megszerzi és közzéteszi az 

áldozatának valamely titkát, reá nézve megalázó, kínos információt, titkolt jellemzőt, 

egyéb személyes információt és ezen adatokat a közösséggel megosztja.  

3.4. Befeketítés (dissing/denigation)  

 Online üzenetek küldése, amely alkalmas arra, hogy az áldozat jó hírnevét 

megsértse. Kegyetlen pletykák szóbeszéd küldése, kiposztolása, terjesztése valakiről, 

akár közösségi portálokon, akár iskolai honlapokon.  

3.5. Megszemélyesítés (impersonation)  

 Az identitás lopással megvalósuló elkövetési magatartás során az elkövető az 

áldozat e-mail címét, vagy közösségi oldalon a profilját feltöri azzal a szándékkal, hogy 

az áldozat nevében küldjön sértő, kellemetlen üzenetet másoknak, ezzel veszélyeztetve 

családi, baráti, társas kapcsolatait. (pl. Facebook, Instagram fiók feltörése). 

3.6. Kirekesztés (exclusion) 

 A kirekesztés valamely személynek egy adott online közösségből való kizárását 
jelenti.  
 

                                                
25 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.) 
26 Külön, önálló cselekményként határozza meg a Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a 
gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  
( 2017. március 8.) 
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4. Sexting 

 
A sexting olyan tevékenység, amelyekben az elkövető (tipikusan fiatalkorú) 

szexuálisan provokatív és saját maga által készített meztelen, vagy félig meztelen 

képeket, videókat vagy nyíltan szexuális tartalmú szöveget küld el online valakinek. A 

legnagyobb figyelmet a meztelen képek küldése kapja, mert az ilyen felvételek további, 

széles körű terjesztése sokkal valószínűbb, és a fiatalokat nagy kockázatnak teszi ki. 

  

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ezek a képek többszörözhetőek, minden 

további engedély és egyéb korlát nélkül továbbíthatók, így a fiatalok felelőtlensége e 

körben még inkább kimagasló. A cselekmény elkövetésekor a másik motiváció a 

bosszúvágy. Ilyen az, amikor egy párkapcsolat megszakadása után az egyik fél a 

párjáról készített felvételeket nyilvánosságra hozza, különböző közösségi fórumokon 

illetve szexuális jellegű honlapokon közzéteszi.  

 

Egyesek szerint a sexting jelenség elterjedésének oka az, hogy a mai tinédzserek 

egyszerűen szexuálisan túlfűtöttek és csak szórakozásból küldözgetik az erotikus 

üzeneteket, mások szerint mindez csak a fiatalok kísérletező magatartása, amelynek 

során egyszerűen csak rossz döntéseket hoznak és nem mérlegelik a hosszú távú 

következményeket.  

 

A sexting napjainkban történő divatossá válása azonban komoly etikai, morális 

és szociológiai kérdéseket vethet fel a tekintetben, hogy a gyermekeink, hogy és 

miképpen viszonyulnak illetve fognak majd a jövőben viszonyulni a szexualitáshoz, a 

párkapcsolatokhoz. Jelentőséggel bír továbbá a felhasználók magánszférához, a 

privacy-hoz való viszonyának átértékelődése. Mindkét trend annak tanújele, hogy a 

privacy-hoz viszonyulás negatív irányban változott, hiszen amíg a cyberbullying más 

magánszférájának a semmibevétele, addig a sexting a felhasználó saját 

magánszférájának a teljes megnyitását jelenti. Ezek az új trendek érzékletesen jellemzik 

nemcsak a morál változásait, de az érintett szereplők egyes védett társadalmi értékekhez 

való viszonyát is.27 

 

                                                
27 Szathmáry Zoltán: Bűnözés az információs társadalomban, Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az 
információs társadalomban, Doktori értekezés, Budapest 2012. 70. o.  
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Ezen kérdéskör mindezeken túlmutatva egyéb jogellenes cselekményeket vethet 

fel. Felmerülhet akár a gyermekpornográfia  (Btk. 204.§) illetve a személyes adattal 

visszaélés (Btk.219.§) lehetősége is. A szankcionálás tekintetében azonban felmerül az 

a probléma, hogy a felvételeket a legtöbb esetben az érintettek önmaguk készítik és 

továbbítják, így felmerül a jogellenesség hiányának problémája valamint a védendő jogi 

tárgy tekintetében kérdésként merül fel valóban van-e védendő érdek.28 

 

5. Internetes pedofília 

 
A pedofília görög eredetű kifejezés, mely a gyermek és a szeretet szavakból 

tevődik össze. Súlyos szexuális aberrációt jelent, a pszichiátria önálló diagnózisként 

kezeli. Pedofil az a felnőtt személy, aki személyiségzavara okán gyermekkorúak iránt 

érez szexuális vágyat. A pedofília társadalmi megítélése rendkívül negatív és elutasító.  

Az ilyen személyek ezért tevékenységüket természetszerűleg titkolják, 

rejtőzködő életmódot folytatnak. Az internet kiváló fórum az anonimitás megőrzésével 

megvalósuló pedofil vágyak kiélésére és egyre nagyobb teret ad az elkövetőknek a 

vágyaik kielégítésére. Nem csak az egyéni, hanem a szervezett bűnözés 

megvalósulására is, hiszen a gyermek pornográf képek megszerzése és egymásnak való 

átadása a hálózaton keresztül sokkal gyorsabb, egyszerűbb. Az internetes pedofília 

megvalósulása során az elkövetők az internetet eszközeként használják a szexuális 

visszaélés véghezviteléhez ismerkedésre, kapcsolatépítésre, vagy a sértettek valós 

szándékát, illetve érdekeiket súlyosan sértve szereznek be róluk pornográf felvételeket. 
29 

 
                                                
28 A NAIH látkörébe került eset jól szemlélteti a fentieket: egy 14 éves kamasz lány és egy 16 éves 
kamasz fú erotikus fényképeket készítettek egymásról. A fú a képeket megosztotta egy közösségi oldal 
zárt csoportjában, melynek majdnem a teljes osztály tagja volt. A lány édesapja tudomást szerzett az 
esetről és feljelentést tett a rendőrségen. A nyomozás során az osztály fú tagjait gyanúsítottként 
kihallgatták, hiszen a lány a felvételek kezeléséhez soha nem adta kifejezett hozzájárulását és a képeket 
valamennyien megismerték. Eldöntendő jogkérdés, hogy a megismerésen túl a gyanúsítottak 
továbbították-e a képeket másnak, mert ebben az esetben megvalósul a személyes adattal való visszaélés 
tényállása (az adat megismerése önmagában nem minősül adatkezelésnek).A fiatalok az eljárás során 
közömbösen, éretlenül viselkedtek, egyedül a szülő volt valóban feldúlva a történtek miatt 
Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról. 
https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.) 
 
29 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.) 
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Azonban a pedofília, mint vágyakozási irány, érdeklődés önmagában még nem 

automatikusan bűncselekmény, de különféle megnyilvánulásait a büntetőjog 

bűncselekménynek tekinti és szankcionálni rendeli.  

A Btk. 204. § (1) bekezdése értelmében aki tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez vagy tart, bűntett miatt 

három évig készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig forgalomba 

hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

tesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A törvény értelmezése szerint megszerzésnek minősül az inkriminált adathordozó 

internetről való letöltése is. Elvileg - objektív oldalon, teleologikus értelmezéssel - 

megszerzés lehet a felvétel internetes oldalon való, a számítógépre letöltés nélküli, „live 

stream” megtekintése is, ez esetben ugyanakkor kérdéses lehet a szándékosság 

bizonyíthatósága.30 

Btk. 198. § (1) alapján az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 

tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen 

személyt arra bír rá, hogy mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt egy 

évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem 

töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele vagy mással szexuális cselekményt 

végezzen, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Itt kell továbbá megemlítenünk a napjainkban egyre „divatosabbá” váló 

webkamerás, virtuális pedofíliát is. A pedofília ezen formája a technika és az internet 

fejlődésével párhuzamosan egyre elterjedtebb és gyakoribb jelenség.31 

                                                
30 Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz  (Jogtár) 
szerk: Hegedűs István, Juhász Zsuzsanna, Karsai Krisztina, Katona Tibor, Mezőlaki Erik, Szomora Zsolt, 
Törő Sándor 
31 Vádat emeltek Amszterdamban egy 40 éves holland férfi ellen, mert internetes csevegő fórumokon 
megismert, 12 és 14 év közötti fiúkat és lányokat tömegesen vett rá szexuális jellegű cselekményekre 
webkamera előtt. http://24.hu/kozelet/2014/01/10/birosag-elott-a-pedofil-webkameras/ (2017. március 
18.)Tíz hét alatt ezer pedofilt azonosított az interneten egy holland gyerekjogi szervezet, a Terre des 
Hommes. Az akcióhoz egy nagyon élethűen és részletgazdagon megalkotott számítógéppel generált 3D 
modellt használtak, aki megszólalásig hasonlított egy tízéves filippínó lányra.A Sweetie névre keresztelt 
virtuális kislány csetszobákban várta a férfiakat, a kísérlet két és fél hónapja alatt több mint húszezren 
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6. Online behálózás (grooming) 

Ahogyan a fenti cselekményeknél is láthattuk a grooming jelenségre sincs 

megfelelő és már elterjedt szakkifejezés. Leginkább a behálózás, becserkészés szóval 

írhatjuk körül. 

 

A közösségi oldalak terjedésével leegyszerűsödtek az ismerkedés szabályai. Ha 

valakivel találkozik az ember egy táborban, sportrendezvényen, konferencián, már 

szinte az az első kérdés, hogy fent van-e valamelyik közösségi oldalon. A gyerekek 

azonban ezekben a helyzetekben is gyakran óvatlanok. Sokszor olyan emberek 

barátságát is elfogadják, akikkel még nem is találkoztak, de ismerős ismerőse, vagy van 

valami közös érdeklődésük. Fennállhat az a helyzet, hogy egy fénykép mögött rejtőző, 

magát 14 éves fiúnak mondó valaki a valóságban egy harminc, negyven vagy még 

idősebb férfi, aki szexuális vágyai kiéléséhez keres áldozatokat a világhálón. Ez a 

cselekmény maga a grooming.32 Az elkövető bókokkal, kedves szavakkal a közelébe 

férkőzik a gyermekekhez, akik bizalmukba fogadva megcsinálják amit a másik kér 

(akár egy meztelen fotó, videó küldése ), adott esetben személyes találkozót is 

megszerveznek. Ezek a helyzetek számtalan veszélyt rejtenek a gyermekekre nézve, 

akik általában különböző indíttatásból nem mesélik el a szüleiknek a velük történt ilyen 

és hasonló jellegű cselekményeket, pedig gyakran ezzel megelőzhető lenne a baj.33 

 

7. Internetfüggőség 

 A technika fejlődésével és az internet elterjedésével nem csak bűncselekmények 

és deviáns magatartások új típusai, hanem az addiktív viselkedés új kategóriái és formái 

is kialakultak.  

 

                                                                                                                                          
elegyedtek vele online beszélgetésbe úgy, hogy valamilyen szexuális szolgáltatást kértek tőle – például 
azt hogy vetkőzzön le a webkamera előtt, és simogassa magát. Sokan közülük fizetni is hajlandóak lettek 
volna ezért. A virtuális lány mögött álló csapatnak ezer pedofil személyazonosságát sikerült 
megállapítani, általában a közösségi médiában publikusan fellelhető információk alapján. 
https://kronika.ro/szines/ezer-pedofilt-fogott-a-virtualis-kislany  (2017. március 18.) 
32 Baracsi Katalin: Internetbiztonság Magyarországon és az Európai Unióban in.: Polgári Szemle, 7.évf. 
5-6. szám. 2012. február 
http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=478   (2017. március 19.) 
33 A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány az internetes honlapján külön foglalkozik a grooming 
jelenséggel. http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/internetes-biztonsag/212-mi-az-a-grooming  (2017. 
március 19.) 
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 Kimberly Young vetette fel először, hogy az internettel kapcsoltban is 

kialakulhat olyan függőség, mint a szerencsejáték esetében. Az internetfüggőség 

megítélését, önálló betegségként való elfogadását illetően nincs egyetértés a szakterület 

képviselői között, de megnevezését illetően sincs egységes gyakorlat (internet 

addiction, internet dependency, internet abuse). Egy dologban e terület kutatói azonban 

egyetértenek, mégpedig abban, hogy a túlzott internet-használatnak markáns hatásai 

lehetnek a mindennapi életre vonatkozóan.34
 Internetfüggőség esetén az internet, a 

világhálón elérhető tartalmak mennyisége és változatossága, maga a böngészés, az 

információk keresése öncélú örömforrássá válhat. Tisztázni kell azonban, hogy a 

függőség az internetre vonatkozik, vagy az internet segítségével valamilyen 

tevékenységre, ahol is az internet pusztán egy eszköz. Így az internetfüggőség mögött 

meghúzódhat szexuális addikció, szerencsejáték –zavar, online-játékfüggőség, 

kényszervásárlás.35 

 E körben külön kell említést tenni a fiatalkorúakra jellemző online 

játékfüggőségről, mely komoly problémát jelenthet. Gyakran hallunk és látunk olyat, 

hogy a fiatalok órákra, akár napokra a gép előtt ragadnak és játszanak. 

 A játékfüggőséget elsősorban tünetként értékelik a szakemberek: ha valóban 

súlyos következményekkel jár, nem kontrollálható, és nem egyszerűen a 

gyermekkorban természetes és egészséges játéktevékenység megnyilvánulása, akkor 

utalhat bizonyos magatartás-zavarokra, egyéb pszichés problémákra.36 

 Az online játékoknak fontos jellegzetessége, hogy egyszerre több játékos játszik, 

ők kommunikálnak egymással. Az online játékokban nincs végcél, mindig újabb célokat 

lehet kitűzni, folyamatosan fennmarad a versenyhelyzet, mely folyamatosság képes 

beszippantani a gyermekeket, ezáltal is növelve az esélyét a függőség kialakulásának. 

Ebben az esetben fennáll a veszélye annak, hogy a gyermek elmagányosodik, nem tud 

kialakítani és építeni a való életben barátságokat, társas kapcsolatokat, elkezd romlani a 

tanulmányi teljesítménye, csökken a koncentrációs képessége, mely problémák komoly 

kihívás elé állítják a szülőket.  

                                                
34 Szathmáry Zoltán: Bűnözés az információs társadalomban, Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az 
információs társadalomban, Doktori értekezés, Budapest 2012. 67. o. 
35 dr. Kun Bernadette: Az online világ hálójában-internetfüggőség In. IPM XXXVII. éfv. 3. szám. 2017. 
március . 52.o.  
36 Kulcs a net világához! A NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos 
internethasználatáról. https://www.naih.hu/files/Kulcs_anv_v2.pdf  ( 2017. március 8.) 
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8. Pornográfia, erőszak, agresszió  

A fiatalkorúakra néha önmagában az veszélyt jelent, amit láthatnak vagy látnak 

az interneten, ahova korlátozás nélkül szinte bármilyen jellegű adat, kép, információ 

felkerülhet.  

 

Elsődlegesen kell itt említést tennünk a pornográf tartalmú honlapokról. Egyes 

felmérések alapján hozzávetőlegesen tízből négy gyermek már járt pornográf tartalmú 

oldalakon. Kisgyermekek esetében akár egy kéretlen reklám, vagy akár egy rossz helyre 

történő kattintás után a pornográf tartalmak könnyen hozzáférhetőek. Másik fő 

problémaforrás a területen, hogy a szolgáltatók nem megfelelően vagy egyáltalán nem 

látják el a pornográf tartalmú oldalakat figyelmeztetéssel.37 

 

Másodlagosan komoly problémát jelent az internetről és a közösségi médiából 

áradó erőszak, agresszió, kegyetlen bánásmód. Számtalan esetben láthatunk olyan 

videókat, melyek állatkínzásról készülnek, a napjainkban igen elterjedt happy slapping 

videók tömkelege terjeng az interneten, továbbá vannak olyanok is, amelyek 

öngyilkosság elkövetéséről készülnek vagy annak elkövetésére buzdítanak.  

 

 

 

 

 

                                                
37http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyerm
ekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf                     (2017. március 14.) 
Magyarország Digitális Stratégiája  
 



 

24 
 

II. A fiatalkorúak védelmére tett intézkedések 

Magyarországon  

1. Az online gyermekvédelem intézményrendszere  

1.1.Emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter, 

belügyminiszter 

A 152/2014. (VI.6.) Kormányrendelet szabályozza a Kormány tagjainak feladat 

és hatáskörét, mely szerint az emberi erőforrások minisztere előkészíti a gyermekek 

védelmére és a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat, felel a Kormány gyermekek 

védelmével kapcsolatos politikájának kialakításáért, figyelemmel kíséri a gyermeki 

jogok érvényesülését, felel a Kormány gyermek- és ifjúságpolitikájának kialakításáért, 

meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti 

rendszerét és annak működését, felel a Kormány oktatáspolitikájának kialakításáért, 

kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit, meghatározza az 

oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét. A nemzeti fejlesztési miniszter az 

informatikáért való felelőssége keretében irányítja az infokommunikációs infrastruktúra 

fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtását, megszervezi a nemzeti adatvagyon 

adatfeldolgozását, felel az audiovizuális politikáért. A belügyminiszter egyebek mellett 

felelős a bűncselekmények megelőzéséért, illetve a szabálysértési szabályozásért. A 

miniszter a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.útján központosított 

informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt,gondoskodik az 

igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az 

ilyen eszközök működtetéséről.38 

1.2.Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács  

A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény felhatalmazása alapján hozta létre a 

484/2013. (XII.17.) Kormányrendelettel a Tanácsot, melynek feladata a Magyarország 

Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában meghatározott cselekvési területeken a 
                                                
38 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium készítette el a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát (2014-
2020). Az 1087/2011. (IV.12.) Kormányhatározattal létrehozott Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szintén 
külön figyelmet fordít a média és az internet veszélyeire.  
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kormányzati tevékenység koordinációjának elősegítése és a végrehajtás figyelemmel 

kísérése. A Tanács a Kiberbiztonsági Fórum javaslatainak és véleményének 

figyelembevételével, a meghatározott cselekvési területekhez társított kormányzati 

intézkedéseket tartalmazó akciótervet (Nemzeti Kiberbiztonsági Akcióterv) a 

Kiberbiztonsági Munkacsoportok és a kiberkoordinátor irányításával készíti el, melynek 

elfogadásáról a Kormány dönt. 

1.3.Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  

 A NAIH jogállását, feladatait, eljárásait az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza. A Hatóság 

autonóm államigazgatási szerv, melynek feladata a személyes adatok védelméhez, 

valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog 

érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. Ennek érdekében bejelentés alapján 

vizsgálatot folytat; hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat; hivatalból 

titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat; a közérdekű adatokkal és a közérdekből 

nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat; a 

más által indított perbe beavatkozhat; adatvédelmi nyilvántartást vezet. Javaslatot tehet 

a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános 

adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, 

véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét; ajánlásokat bocsát ki.39 

A Hatóság adatvédelmi eljárása során megállapíthatja a személyes adatok 

jogellenes kezelésének vagy feldolgozásának tényét, elrendelheti a valóságnak nem 

megfelelő személyes adat helyesbítését, elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy 

feldolgozott személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését, megtilthatja a 

személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását, megtilthatja a személyes 

adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását, elrendelheti az érintett 

tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint bírságot szabhat 

ki.40 

                                                
39 A dolgozatom megírásakor nagy hasznomra volt a NAIH Kulcs a net világához! című tanulmánya, 
mely kifejezetten a gyermekek internethasználatával kapcsolatos.  
40 A NAIH-hoz számos bejelentés érkezik túlnyomó többségük kétségbeesett szülőktől származik, 
akiknek gyermekei képét különböző közösségi oldalakról töltötték le és hozták nyilvánosságra egyéb 
internetes portálokon visszaélve azokkal.   
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1.4. Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság (NMHH)  

 Az NMHH önálló szabályozó szerv, mely kizárólag a törvénynek van 

alárendelve. A Hatóság önálló hatáskörrel rendelkező szervei: a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Elnöke, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala. A hírközlési ágazat tekintetében a 

Hatóság feladata a hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és 

fejlődésének, a hírközlési tevékenységet végzők és a felhasználók érdekei védelmének, 

továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának 

elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban, valamint a hírközlési tevékenységet 

végző szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelő magatartásának 

felügyelete.41 

 A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság hozta létre, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biztonságos 

használatában. Magyarország első médiaértés-oktató központja, a budapesti Bűvösvölgy 

2014-ben, a debreceni központ 2017-ben nyílt meg. A központok iskolai szervezésben 

látogathatók, ingyenesen. A központ feladata, hogy bemutassa a gyermekeknek, hogyan 

használhatják tudatosabban és a veszélyeket elkerülve a médiát. A hatóság üzemelteti 

az Internet Hotline szolgáltatást, amely lehetőséget biztosít az interneten található 

jogellenes, illetve a kiskorúak számára káros tartalmak bejelentésére. 

(http://internethotline.hu/) 

1.5. Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal  

 Az Internet-kerekasztalt az NMHH elnöke hozta létre, mely egy 21 tagú 

tanácsadó testület, amelynek célja, hogy ösztönözze a kiskorúak védelmét a világhálón, 

és támogassa a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének munkáját. Ennek 

érdekében állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát internetezés 

elterjesztésére, így a szűrőszoftverek hatékony alkalmazására is, valamint a gyerekek és 

szüleik médiatudatosságának növelésére. A szervezetnek nincs hatásköre kötelező erejű 

jogi normák megalkotására, az önszabályozás és a jó gyakorlatok ösztönzésével 

azonban hatékony szereplővé válhat a médiaszabályozásban. 42 Feladat és hatáskörét az 

                                                
41 A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.§ (5) 
bekezdése. 
42Egyik ajánlása például a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal ajánlása a kiskorúakra káros internetes 
tartalmak és szolgáltatások esetén alkalmazandó figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre 
vonatkozóan. http://nmhh.hu/dokumentum/162986/szuroszoftver_ajanlas.pdf  (2017. március 22.) 
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elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény részletezi.   

1.6. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Oktatási Jogok Biztosának 

Hivatala, gyermekvédelmi intézmények   

Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet 

fordít a gyermekek jogainak védelmére. Az alapvető jogok biztosa a hatóságok 

tevékenysége során felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságok 

megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytathat. Az oktatási jogok biztosa  a 

gyermeket, a tanulót, a hallgatót, a kutatót, a pedagógust, az oktatót, a szülőt, valamint 

azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesülésének 

elősegítésében működik közre. A biztos eljárásának tárgya lehet olyan egyedi ügyben 

hozott határozat vagy intézkedés, valamint határozat (intézkedés) elmulasztása, amely 

bizonyos, a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus, a hallgató, a kutató, illetve az 

oktató számára biztosított jogokat sért, vagy a sérelem közvetlen veszélyét idézi elő.43 A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

szerint a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy 

kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes 

képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Veszélyeztetettség 

esetén jelzési kötelezettségük van.  

 

1.6. Bűnüldöző szervek, ügyészségek, bíróságok, civil szervezetek  

A rendőrség általános nyomozó hatósági jogkürt gyakorol, bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat lát el. Az ügyészség az állam büntető igényét érvényesíti. A 

bíróság az igazságszolgáltatási tevékenysége keretében a gyermekekkel többféle 

formában kerülhet kapcsolatba. Jogsérelem esetén büntetőeljárás keretében büntetést 

szab ki a bűncselekményt, szabálysértést elkövetőkkel szemben, míg polgári peres 

eljárás során a sértettek részére sérelemdíjat, kártérítést ítélhet meg. A társadalmi 

szervezetek igen széles köre tevékenykedik gyermekvédelem terén, jelentős részük 

foglalkozik speciálisan a gyermekek és a média, illetve az internet kapcsolatából adódó 

                                                
43 Magyarország Digitális Stratégiája  
http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyerme
kv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf                     (2017. március 14.) 
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feladatokkal, segítségnyújtással, oktatással. E körben megemlítendő a Kék Vonal 

Gyermekkrízis Alapítvány, az Eszter Alapítvány, a Hintalovon Alapítvány, a Médiaunió 

Alapítvány, a Gyermekmédia Egyesület, az Egyszervolt Alapítvány, az Országos 

Gyermekvédő Liga, a Digitális Tudás Akadémia és az UNICEF Magyar Bizottság 

Alapítvány. 

 

2. A védelmi megoldások  

A hazai szabályozásban megtalálható megoldásokat két csoportba sorolhatjuk. 

Egyrészt megtalálhatóak az előzetes, aktív védelmi hálót biztosító megoldások, 

valamint reparációt segítő (a már megtörtént problémákra reagáló, azt orvosolni kívánó) 

megoldások. A gyermekek online védelmét szolgáló eszközök komplex rendszert 

alkotnak  

2.1. Szűrőszoftverek  

Az előzetes biztosító megoldások közül elsőként a szűrőszoftverekről kell 

említést tennünk. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 149.§ (1) 

bekezdése értelmében az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles 

valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, magyar nyelvű, könnyen telepíthető és 

használható szoftver (szűrőszoftver) internetes honlapjáról való ingyenes letölthetőségét 

A Kerekasztal ösztönzi a szolgáltatókat az összehangolt szűrőszoftver-politika 

kialakítására és elősegíti e tevékenységük körében az önszabályozó jellegű 

együttműködésüket. Ajánlásokat fogalmaz meg az egységes politikájuk kialakítására. A 

szülők körében a szűrőszoftverek alkalmazása nem elterjedt, sokan egyáltalán nem 

hallottak ezen megoldásról és aki hallott sem biztos, hogy tudja használni. Az NMHH 

2017. február 22. napján tett közzé honlapján egy szűrőszoftver katalógust ezzel is 

segítve a szülők tájékoztatását gyermekük védelme érdekében.44   

2.2. Klasszifikáció   

A 2001. évi CVIII. tv. 4/A. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató által közzétett - 

a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény szerinti médiatartalomnak nem minősülő - olyan információ, amely súlyosan 
                                                
44A katalógusban szereplő szoftverek között van magyar és angol nyelvű , fizetős és ingyenes szoftver is, 
de akad közöttük olyan is, amely csak iskolák számára elérhető. 
http://gyermekbarat.nmhh.hu/dokumentum/173242/szuroszoftverek.pdf  (2017. március 22.) 
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károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen 

azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális 

ábrázolása, csak az információt tartalmazó aloldalon az információ megjelenítése előtt 

közzétett, a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó 

figyelmeztető jelzéssel, továbbá az aloldal forráskódjában szereplő olyan azonosítókkal 

tehető közzé, amelyek utalnak a tartalom kategóriájára, és amelyek az elektronikus 

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 149/A.§ (1) bekezdés szerinti szűrőszoftverek (a 

továbbiakban: szűrőszoftver) által felismerhetők.  

2.3. Oktatás   

A 2013-ban megjelent Nemzeti Alaptanterv újrarendezte a magyarországi 

médiaoktatás iskolán belüli helyét és rendszerét. A NAT-ban már valamennyi 

korosztály számára megjelennek a médiaműveltségre vonatkozó ismeretek. A NAT az 

alábbiak szerint határozza meg a médiatudatosságra való nevelést: „Cél, hogy a tanulók 

a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételkultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és 

értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média 

működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők 

jogi és etikai jelentőségével. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom 

technológiáinak és a technológiák által hozzáférhetővé tett közvetített tartalmak 

magabiztos, kritikus és etikus használatát a társaskapcsolatok, a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén.” 

Korábbi fejezetben már kitértem azokra a visszásságokra, mely jelenleg az 

oktatással kapcsolatos hazánkban. Az alapvető jogok biztosa 2016. február hónapban 

tette közzé jelentését a médiaértés oktatás helyzetéről. (AJB-479/2016.)45 

                                                
45https://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+a+m%C3%A9dia%C3%A9rt%C3%
A9s-oktat%C3%A1s+helyzet%C3%A9r%C5%91l+497_2016/41838d72-616e-45bf-8b51-
e744c4fa1b59?version=1.0&inheritRedirect=true  (2017. március 22.) 
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Azonban nem csak a NAT tartalmaz rendelkezéseket a médiaértés oktatás 

jelentőségéről. A szakképzett pedagógusok és a fiatalkorúak oktatására törekszik - a 

korábban szintén említett - Bűvösvölgy projekt valamint a T.A.B.B.Y.46 program is.  

2.4. Reparációs intézkedések    

A jogsérelem megtörténtét követően elsődlegesen az állami  szerveknek kell 

ellátniuk a jogszabályok által hatáskörükbe utalt feladatokat. Ennek során a 

legsúlyosabb jogsértések, a bűncselekmények elkövetése esetén fellépő, illetve eljáró 

büntetőhatóságokat kell említeni. A Ptk.-ban rögzített személyiségi jogok sérelme 

esetén a sérelmet szenvedett fél a Ptk. alapján (2:51. § (1) bek., 2:53. §) követelheti a 

jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; a jogsértés abbahagyását és a jogsértő 

eltiltását a további jogsértéstől; nyilvános elégtételadást;a sérelmes helyzet 

megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított 

dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását,követelhet 

sérelemdíjat az őt ért nem vagyoni sérelemért; kérheti kárának megtérítését. A NAIH 

meghatározott esetekben bírságot szabhat ki. Lehetőség van arra, hogy a személyiségi 

jogok kiskorú jogosultjai, illetve a kiskorú jogosultak törvényes képviselői egy precízen 

szabályozott eljárási rend szerint, még a polgári peres, vagy a büntetőeljárás előtt vagy 

helyett, hatékony módon léphessenek fel a kiskorúak személyiségi jogainak védelme 

érdekében. Az eljárás eredményeképpen lehetőség nyílik a kiskorú személyiségi jogait 

sértő tartalmak (információ) eltávolítására. Az Internet Hotline, valamint a 

Biztonságosinternet Hotline lehetőséget ad a jogsértő tartalmak bejelentésére. 

 

 

 

                                                
46 A projekt öt ország (Olaszország, Görögország, Ciprus, Bulgária és Magyarország) részvételével zajlik. 
Célja kockázatmérő kérdőív kidolgozása, amelyet a gyerekek maguk tölthetnek ki, s ezzel mérhetik, mi 
lehet az adott cyberbullying incidens kifutása. A projekt keretében tréningeket tartunk a cyberbullying 
jelenségéről (különös tekintettel a megoldási folyamatra) pedagógusok és gyerekek számára. Utóbbi célja 
olyan pedagógus- és kortárs mentorok képzése, akiktől segítséget kérhetnek más, bántalmazott diákok. 
http://eszteralapitvany.hu/category/hirek/ (2017. március 22.) 
A különböző kérdőívek, tájékozató füzetek, videók megtalálhatóak a http://tabby-hun.weebly.com 
honlapon.  
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Összegzés  

Napjainkban a fiatalok elsődleges kommunikációs színtere az internet és a 

mobiltelefon. Szabadidejük legnagyobb részét a kommunikációs eszközök 

„fogságában”töltik. Mint minden újításnak, újdonságnak, fejlődésnek meg van az 

előnye és a hátránya is, így van ez az internettel és a technikai eszközök egyre szélesebb 

körben történő elterjedésével is.  

 

Dolgozatomban az internet elterjedésével járó devianciákat, hátrányokat vettem 

górcső alá. Az elektronizációt, az internet elterjedését lehet támogatni vagy hátrányos 

élethelyzetként megélni, azonban mindenképpen foglalkozni kell azokkal a 

jelenségekkel, melyek ennek következtében alakultak illetve alakulnak ki és amelyek 

veszélyt jelentenek illetve jelenthetnek a gyermekek számára. Meg kell jegyeznem, 

hogy a folyamatos változásra és fejlődésre tekintettel a szakirodalomban sincsenek még 

egységes álláspontok, definíciók és megoldási javaslatok. Figyelemmel erre célom az 

volt, hogy egy rövid áttekintést adjak a problémákról, valamint röviden összefoglaljam 

azokat az állami és civil szerveket, valamint megoldási módokat, melyek jelenleg 

hazánkban ezzel a kérdéskörrel hivatottak foglalkozni. Az a tény, hogy ez a 

tudományterület folyamatos változáson és fejlődésen megy keresztül komoly feladatok 

elé állítja a megoldást keresőket.  

 

Figyelemmel a hazai és az uniós projektekre, a jogi szabályozásra a jövőben a 

céljuk az, hogy ezek elősegítsék a gyermekek, a szülők, a közösségek, a civil 

szervezetek, az oktatási intézmények és az állami intézményrendszer hatékonyabb 

felkészítését az értékteremtő internethasználatra.  

 

A cél az, hogy a fiatalkorúak, mint az információs társadalom polgárai tudatos 

internethasználóként, felkészülten, az esetleges problémákat felismerni és elhárítani 

tudó személyként legyenek jelen az online térben, mert mindenképp le kell szögezni, 

hogy az internet a lehetőségek széles tárházát nyújtja a számukra.   
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