
Ha internet, akkor prevenció!

Szeretnénk mi is felhívni a figyelmet a gyermekek védelmére.

Az  internet  cenzúrázatlansága  folytán,  határtalan mennyiségű,  fiatalok  számára
veszélyesnek tekinthető anyag található néhány kattintással a világhálón (zavaró, felzaklató
vagy  káros  tartalom).  Azok  a  portálok,  amelyek  felnőtt  tartalmakat  közvetítenek,  sok
országban  kötelezően  figyelmeztető  panellal  kell  induljanak,  amely  korhatár-ellenőrzést
végez, ez azonban szinte teljesen hatástalan, mert a felhasználó bármilyen születési dátumot
beállíthat.  További  veszélyforrás  lehet,  az üzenetváltások  alkalmával  a  megtévesztés,
fenyegetés.  A  naiv,  tapasztalatlan  gyermekeket  könnyűszerrel  csapják  be,  vagy  akár
csalhatják el a bűnözők.

Megoldások

Az  interneten számos  olyan  program  elérhető,  melyekkel  meghatározható,  hogy  a
gyermekek mely oldalakat látogathassák, illetve amelyekkel letiltható a felnőtteknek szóló
oldalak.  A  program beállításait  végző  felnőtt  figyelembe  tudja  venni,  hogy  a  saját
gyermekének mi az életkora és ennek megfelelően milyen internetoldalak látogatását teszi
lehetővé (white list) avagy melyeket tiltja le (black list).

B  iztonságos Internet Progra  m  :   Magyarországon létezik egy úgynevezett Biztonságos Inter-
net Program, amelynek keretében immár 260 iskola 13 ezer munkaállomásán használhatják 
a nebulók biztonsággal az internetet. Bármely magyarországi iskola csatlakozhat a program-
hoz, költségek nélkül.

Ajánlunk néhány szűrőszoftvert:

✔ Biztonságos Böngészés Program
www.biztonsagosbongeszes.org
Speciálisan magyarországi viszonyokra, a magyar nyelv sajátosságait figyelembe 
vevő, továbbfejlesztett változata, mely otthoni és iskolai verzióban is elérhető.

✔ Norton Online Family
onlinefamily.norton.com/familysafety
Ezen az oldalon egy egész szűrőszoftver programcsalád érhető el, melyek nem csak 
számítógépeken, hanem internetképes mobiltelefonokon is alkalmazhatók. A 
program nem „titokban kémkedik” a gyerekek internetes tevékenysége után, hanem 
bevonja őket az „online nyomkövetésbe” biztonságos internethasználat érdekében. 
(A Norton Family telepítési útmutatójának kisfilmje itt érhető el, a telepítési 
útmutató leírása pedig itt tölthető le.)

✔ Microsoft Windows – Szülői felügyelet
windows.microsoft.com/hu-hu/windows/set-up-family-safety
A Microsoft Windows operációs rendszerében a „Szülői felügyelet” eszközzel 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Chat
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/set-up-family-safety
http://mte.hu/wp-content/uploads/2014/11/Norton-Family-Telepitesi-Utmutato_v2.pdf
http://mte.hu/wp-content/uploads/2014/11/Norton-Family-Telepitesi-Utmutato_v2.pdf
http://bit.ly/NortonFamilyTelepites-2014
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs
http://www.biztonsagosbongeszes.org/


meghatározható, hogy a gyerekek miként használhatják a számítógépet. Megadható 
például, hogy mely órákban használhatják a számítógépet, milyen játékokkal 
játszhatnak, és milyen programokat futtathatnak.

✔ McAfee Parental Controls (fizetős)
https://family.mcafee.com/#videowatch
Az Európai Unióban jelenleg ez az egyik ajánlott szűrőprogram! A képalapú szűrést 
és a képfeltöltés blokkolást nem tudja. Mobilon egyelőre csak iOS-en fut. 

✔ Net Nanny Parental Controls (fizetős)
https://www.netnanny.com/downloads/

Több nyugati fórumon ezt a szoftvert vezető helyen hozzák, 2014-ben több díjat 
szerzett termék, a képalapú szűrést és a képfeltöltés blokkolást nem tudja. 

További részleteket az alábbi weboldalakon talál:

http://nmhh.hu/cikk/187272/
Szuroszoftverek_a_karos_internetes_tartalmak_ellen_gyerekzar

http://mte.hu/gyermekbarat-internet/internetes-szuroprogramok/

Továbbá érdemes tudni, hogy az NMHH által üzemeltetett Internet Hotline szolgáltatás,
a  www.internethotline.hu segítségével bárki  bejelentheti  a  világhálón található jogellenes
vagy kiskorúakra káros tartalmakat.

Bejelentést a következő kategóriákban lehet tenni:
• hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom (pl. visszaélés egy fotóval); 
• pedofil tartalom; 
• zaklatás; 
• rasszista, idegengyűlöletre uszító tartalom; 
• erőszakot megjelenítő tartalom; 
• drogfogyasztásra csábító tartalom; 
• terrorcselekményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalom; 
• adathalász honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak; 
• egyéb, kiskorúakra veszélyes tartalom.

További részleteket az alábbi weboldalon talál:

http://nmhh.hu/cikk/187270/Internet_Hotline__forrodrot_a_karos_tartalmak_bejelentesere
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