
Hasznos tanácsok szülôknek

Gyermekeink
és a mobiltelefon



Ön a Vodafone Magyarország legújabb, elsôsor-

ban szülôknek szóló kiadványát tartja a kezé-

ben. Célunk, hogy neves magyar szakemberek-

kel és civil szervezetekkel együttmûködve 

összegyûjtsük azokat a tudnivalókat, melyekkel 

segíthetünk gyermekeinek megtanulni a mobil-

telefon biztonságos és helyes használatát.

Az elmúlt évtizedben rendkívüli módon 

megnôtt a mobiltelefon-használat, 

Magyarországon ma már szinte mindenki ren-

delkezik mobiltelefonnal. Egyre több szülô vásá-

rol gyermekének is mobiltelefont, hiszen 

így bárhol, bármikor elérheti egymást a család.  

Számunkra fontos, hogy fiatal felhasználóink 

is élvezhessék a mobiltechnológia elônyeit, 

ugyanakkor megóvjuk ôket a nem nekik szánt, 

nem nekik való tartalmaktól. 

2007 áprilisában párbeszédet kezdeményeztünk 

több hazai civil szervezettel, hogy tapasztalataikat, 

javaslataikat figyelembe véve folytassuk 

a munkát a gyermekek védelme érdekében. 

Nagyon fontos lépésnek tartom, 

hogy a Vodafone Csoport ilyen témájú nemzet-

közi erôfeszítéseihez immár Magyarországon 

is konkrét akciókkal csatlakozunk. 

Gyermekzár néven bevezettünk egy díjmente-

sen igénybe vehetô szolgáltatást, melynek 

segítségével a szülôk megvédhetik gyermekei-

ket a nem nekik való tartalmaktól és szolgálta-

tásoktól. Többek között errôl is olvashat ebben 

a kiadványban, valamint megismerkedhet

néhány, a témában aktív civil szervezettel 

és állásfoglalásukkal. 

Bízunk benne, hogy a Gyermekzár szolgáltatás 

és e kis füzet tartalma hasznos segítséget jelent 

minden szülô számára, hogy megtanítsák 

a gyermekeknek a mobiltelefon felelôs és biz-

tonságos használatát. Partnereinkkel a jövôben 

is együtt dolgozunk, hogy minden korosztály 

igényeit és elvárásait kielégítsük.

Kedves Szülô, kedves Olvasó!

Dr. Beck György

A Vodafone Magyarország zrt. vezérigazgatója
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A mobiltelefonok napjainkban

A mai mobiltelefonok nagy része nemcsak beszélgetések lebonyolítására alkalmas, 

hanem számos egyéb funkcióval is rendelkezik.

Hasznos tippek

•  Beszéljék meg gyermekével, hogy a fényké-

pezôgép, így a kamerás mobiltelefon haszná-

lata is tilos lehet néhány helyen, például sport-

létesítmények öltözôjében! Fényképezés

elôtt tanácsos kikérni mások engedélyét!

•  Mondja el gyermekének, hogy ha nem sze-

retné, hogy valaki más ôt fotózza, ne engedje 

meg a fénykép elkészítését! 

Letölthetô tartalmak
A fejlettebb mobiltelefon készülékekre számta-

lan „tartalom” – például játék, csengôhang, kép 

– tölthetô le a Vodafone live!-ról, vagy rendel-

hetô meg emelt díjas SMS-ben. Bizonyos készü-

lékkel akár a mobil internetet is el lehet érni.

Vodafone live!
A Vodafone mobilportálja. Segít sé gével teljes 

zeneszámokat, új csen gô han gokat és játékokat 

vásárolhatunk, hírszolgáltatásokat érhetünk el 

(akár videó formában). Széleskörû információval 

szolgál sporteseményekrôl, idôjárásról, utazás-

ról és szabadidôs lehetôségekrôl is.

Mobilinternet
Ma már sok mobiltelefonról felcsatlakozhatunk 

a mobilinternetre, így láthatjuk mindazt az infor-

mációt, ami ott elérhetô. Ez a hozzáférés 

még gyorsabbá válik az úgynevezett harmadik 

generációs (3G) készülékek elterjedésével. 

Bár a mobilinternet végtelen és értékes forrás, 

ellenôrzése meglehetôsen korlátozott.

A legalapvetôbb elérhetô funkciók:

•  SMS: Szöveges üzenet küldése és fogadása. 

Rendkívül népszerû a gyermekek körében, 

gyors és gazdaságos módszer a barátokkal 

való kapcsolattartásra. 

•  MMS (Multimédia Szolgáltatás): Az MMS 

funkció segítségével küldhetünk és fogadha-

tunk fényképeket, videoklipeket, valamint 

hangfelvételeket. 

•  Kamerás telefonok: Egyes új készülékekkel 

készíthetünk fényképeket és videofelvétele-

ket, melyeket aztán továbbküldhetünk 

egy másik, képek fogadására alkalmas mobil-

telefonra, vagy egy e-mail címre.
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A Gyermekzár a Vodafone által kifejlesztett új, 

díjmentes szolgáltatás, mely mind elôfizeté ses, 

mind feltöltôkártyás ügyfeleink számára elér-

hetô. A szolgáltatás segítségével gyermekét 

megvédheti a nem neki való tartalmaktól, 

szolgáltatásoktól:

•  Vodafone live! – a Vodafone tartalomszolgál-

tató portálján nem jelennek meg, illetve nem 

elérhetôek a gyermekek számára nem javal-

lott tartalmak (pl. erôszakos játékok, erôs 

nyelvezetû zeneszámok, társkeresô szolgálta-

tások, Erotika rovat, stb).

•  Mobilinternet – a Vodafone live!-on túl 

csak a kifejezetten engedélyezett oldalak 

látogathatóak, a többi tartalmat nem érhetik 

el a gyerekek. 

•  Emelt díjas hang- és üzenetküldô 

szolgáltatások – a Gyermekzár aktiválásával 

ezek a szolgáltatások nem elérhetôk.

A szolgáltatás megrendelése

•  SMS-ben: küldje el a GYZAR kódot 

díjmentes SMS-ben a 1270-re!

•  Interneten:

a www.vodafone.hu oldalon, az Online 

Ügyfélszolgálaton keresztül.

•  Vodafone live!-on: 

A My Vodafone / Szolgáltatás 

rendelô menüpont alatt.

•  Ügyfélszolgálatunkon

keresztül: a 1270-es számon.

•  A Vodafone márkaboltjaiban.

A szolgáltatás lemondása

Kizárólag az ügyfélbiztonsági 

kóddal védett csatornákon.

•  Interneten:

a www.vodafone.hu oldalon,

az Online Ügyfélszolgálaton

keresztül.

•  Vodafone live!-on: 

A My Vodafone / Szolgáltatás 

rendelô menüpont alatt.

•  Ügyfélszolgálatunkon

keresztül: a 1270-es számon.

•  A Vodafone márkaboltjaiban.

A Vodafone Gyermekzár szolgáltatás
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Chat (csevegôszoba) szolgáltatások
A mobiltelefon-hálózatokon keresztül is elérhe-

tôek a chat-, vagyis csevegôszobák, ahol szöveg 

és hang alapú beszélgetések folytathatók.

A Vodafone live! portálon jelenleg nincs 

csevegôszoba. Az arra alkalmas készülékekrôl 

azonban elérhetô a mobilinternet, így megtalál-

hatóak a csevegôszobák is.

Játékok
Manapság nagyon népszerû a mobiltelefonon 

játszani, különösen a gyermekek körében. 

Sok készülék már a megvásárláskor tartalmaz 

feltelepített játékokat, melyek mellé plusz 

költség fejében továbbiakat lehet vásárolni. 

Hasznos tippek

•  Beszéljen gyermekével a csevegôszobák helyes használatáról! Kérje meg gyermekét, 

hogy csak az életkorának megfelelô chatszobákat használja! 

•  Hívja fel gyermeke fi gyelmét, hogy a csevegôszobákban soha ne adjon ki személyes 

információt (telefonszám, e-mail cím)!

•  Ne engedje, hogy gyermeke olyan emberekkel találkozzon, akikkel a chat szolgáltatások 

használata során került kapcsolatba! Ha a gyermeke szeretne találkozni valakivel, 

akit a csevegôszobákban ismert meg, egy szülô vagy ismerôs felnôtt mindig kísérje el!  

A legbiztonságosabb az ilyen találkozót nyilvános helyre szervezni!

•  Ügyeljen arra, hogy a gyermeke kezébe kerülô telefonokon a Gyermekzár szolgáltatás 

aktiválva legyen! Ezáltal a chat szolgál tatások nem lesznek elérhetôek!

Hasznos tippek

•  Ez az osztályozási rendszer csak a Voda-

fone live! portálon elérhetô játékokra 

vonatkozik, a mobilinternetrôl letöltött, 

vagy emelt díjas SMS-ben megvásárolt 

játékokra nem. A Vodafone live! portál 

elhagyására egy képernyô fi gyelmezteti 

a felhasználót!

•  Ismerje meg a különbözô játékokat, 

melyekkel gyermeke a mobiltelefonján 

játszik! Állapodjanak meg, melyek azok 

a játékok, melyeknek letöltését 

Ön is támogatja!

•  Ha megengedi a gyermekének, 

hogy ’online’ játékokat* játsszon, gondos-

kodjon arról, hogy a gyermek ismerje 

a Biztonságos Csevegés (chat) szabályait 

(lásd a 8. oldalon). 

•  Ügyeljen arra, hogy a gyermeke kezé be 

kerülô mobiltelefonokon a Gyermekzár 

szolgáltatás aktiválva legyen!  

* Online játékok: melyeket a mobiltelefon-hálózathoz 
vagy a mobilinternethez kapcsolódva játszanak, 
így több ember kerülhet kapcsolatba egymással.

A játékok osztályozása

Szeretnénk segíteni a szülôknek abban, 

hogy eldönthessék, milyen játékokat tölthetnek 

le gyermekeik mobiltelefonjaikra, 

ezért a Vodafone live! menüben található 

minden játékot osztályoztunk. 

A valamennyi korosztálynak megfelelô játékok 

„U” besorolást (azaz „universal”, nem korhatá-

ros), a csak 12. életévüket betöltött gyermekek 

számára megfelelô játékok „12” besorolást 

kaptak. Amikor a felhasználók új játékot vásárol-

nak a Vodafone-tól, még a vásárlás befeje zése 

elôtt megje lenik egy képernyô, mely az életkor 

szerinti besorolást jelzi. Amennyiben elôfizeté-

sén a Gyermekzár szolgáltatás aktiválva van, 

a „12” vagy a fölötti besorolású játékok 

nem tölthetôk le.

Tekintse át részletesen, mit kínál 

a Gyermekzár szolgáltatás!
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Zenék, csengôhangok, videók
A Vodafone live! portálon a játékok mellett 

csengô hangokat, MP3 minôsé gû teljes zeneszá-

mokat, valamint letölthetô videókat is kínálunk 

elôfizetô inknek. A játékokhoz hasonlóan, 

a gyermekeknek nem javallott zeneszámok 

és videók a Vodafone live!-on „12”-es beso rolást 

kapnak, így ha a Gyermekzár aktiválva van, ezek 

nem tölthetôk le.

Felnôtt tartalmak
A Vodafone live!-on az Erotika rovatban csak 

“könnyedebb”, más tömegmédiában is elfoga-

dott szintô erotikus tartalmak érhetôk el, kifeje-

zetten felnôttek számára gyártott, explicit tar-

talmak nem találhatók. Utóbbiak jellemzôen 

emelt díjas SMS-ben vásárolhatók, a Vodafone-

tól független tartalomszolgáltatókon keresztül. 

A Vodafone Gyermekzár szolgáltatás mind 

a könnyedebb, mint az explicit tartalmak eléré-

sét korlátozza, így gyermeke nem tud fellépni 

az erotikus oldalakra.

Emelt díjas szolgáltatások
Egyes szolgáltatások (csengôhang vásárlás, sza-

vazás televíziós mûsorokban), csak emelt díjas, 

általában 06-90-es vagy rövid hívószámokkal 

vehetôek igénybe. Az emelt díjas SMS-ben vásá-

rolható tartalmakat szinte kizárólag partner-

cégek nyújtják, így a Vodafone ellenôrzési 

lehetôsége is korlátozottabb. A Vodafone 

Gyermekzár szolgáltatása letiltja 

az összes emelt díjas szolgáltatást.

Az emelt díjas szolgáltatásoknak 3 típusa van:

•  Küldött emelt díjas SMS: egyszeri vásárlást 

tesz lehetôvé egy megadott kód elküldésével. 

Ha a megvásárolt termékkel problémája van, 

és nem ismeri a partner ügyfélszolgálati elér-

hetôségét, a Vodafone megadhatja Önnek 

a számukat.

•  Fogadott emelt díjas SMS: elôfizetéses szol-

gáltatásokra használatos. Sajátossága, hogy 

nem az elküldött, hanem a fogadott SMS-ért 

kell fizetni. Egy adott kód elküldésével elôfi-

zet egy szolgáltatásra (pl. az elôfizetés ideje 

alatt a tartalomszolgáltató minden héten 

küld egy új játékot, csengôhangot, stb). 

A legelsô elküldött üzenetre – az úgynevezett 

regisztrációs SMS-re – küldött válaszüzenet-

ben megtalálhatja a tartalom szolgáltató 

partnercég elérhetôségét. 

•  Emelt díjas hanghívás: jellemzôen erotikus 

szolgáltatások igénybevételére nyújt lehetôséget.

Ha szeretne lemondani egy fogadott emelt díjas 

szolgáltatást, egyszerûen írja be a „STOP” szót, 

és küldje el a tartalomszolgáltató partner 

számára. Ekkor a tartalomszolgáltató köteles 

az adott számon lévô összes szolgáltatást 

lemon dottnak tenkinteni. Ha nem tudja ponto-

san, mely szolgáltatásokra fizetett elô, küldje 

a „STATUSZ” szót a tartalomszolgáltatást bizto-

sító számra, így válaszként megkapja az összes 

aktív elôfizetés listáját.

Hasznos tippek

•  Emelt díjas szolgáltatás igénybevétele elôtt 

mindig olvassa el az apró betûs részt!

•  Ha felnôtt emelt díjas szolgáltatásokat vesz 

igénybe, mindig ügyeljen arra, hogy telefonja 

elzárva, biztos helyen legyen, megelôzve 

ezzel, hogy gyermeke véletlenül hozzáférjen 

a felnôtt tartalmakhoz! 

•  A díjmentes Gyermekzár szolgáltatás 

igénybevételével letilthatja az emelt 

díjas szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

gyermeke mobiltelefonján!
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Zaklatás
A zaklatók manapság sajnos mobiltelefont hasz-

nálnak arra, hogy másokat sértô telefonhívások-

kal, szöveges üzenetekkel és képekkel molesz-

táljanak, esetleg megfélemlítsenek. 

Online kapcsolatépítés
Fokozódó aggodalom övezi az „online kapcso-

latépítést”, ahol a csevegôszobák és egyéb tech-

nológiák nyújtotta lehetôséget kihasználva akár

rossz szándékú személyek is kapcsolatba kerül-

hetnek gyermekeinkkel. 

Rosszindulatú üzenetek
A mobiltelefonunkra érkezô hang, szöveges- 

vagy képüzenet, és bármi más kommunikációs 

mód felhasználható rosszindulatú célokra is.

Fontos, hogy ezt komolyan vegyük!

Kéretlen üzenet (spam)
Az e-mailes kommunikációban elterjedt elneve-

zésnek megfelelôen spam-nek nevezzük a mo-

bilokon keresztül kapott kéretlen szöveges és 

képes üzeneteket is.

A spam érkezhet új terméket vagy szolgáltatást 

reklámozó vállalatoktól. Kaphatunk olyan üze-

neteket, amelyek arról értesítenek, hogy 

valamilyen ajándékot nyertünk, és fel kell hív-

nunk egy bizonyos telefonszámot ahhoz, hogy 

nyereményünket megkapjuk. A megadott szám 

szinte minden esetben egy emelt díjas telefonszám.

Vigyázni kell a „nem fogadott hívások”-kal is. 

Ha mindössze egy csengetés után idegen szám 

jelenik meg a kijelzôn, elképzelhetô, hogy emelt 

díjas szolgáltatás igénybevételére próbálnak 

rávenni. Nem javasoljuk engedély nélküli szoft-

ver letöltését (például az internetrôl) mobiltele-

fonra, mert vírusos lehet! 

A Vodafone a mobiltechnológia felelôs képvi-

selôivel együtt komoly munkát végez e problé-

mák kiküszöbölésére.  A spamek visszaszorítására 

automata módszerek kifejlesztésén 

is dolgozunk.

Hasznos tippek

•  Ha arra gyanakszik, hogy a gyermekével valaki rosszindulatú céllal „online kapcsolatot” épít 

akár az interneten, akár mobiltelefonon, lépjen kapcsolatba a rendôrséggel!

•  Figyeljen oda minden szokatlan jelre, ha a gyermeke titkolja, kivel kommunikál a csevegôszobákban, 

ha ismeretlen felnôttek lépnek vele kapcsolatba, ha drasztikus változás áll be a viselkedésében!

•  Hívja fel gyermeke fi gyelmét, hogy legyen körültekintô, amikor megadja valakinek a telefonszámát! 

Hangsúlyozza gyermekének, hogy telefonszámát soha ne adja meg idegeneknek! 

•  Fenyegetô hívások vagy üzenetek esetén jegyezze fel az idôpontokat és dátumokat, és mentse el 

az üzeneteket a mobiltelefonon, majd lépjen kapcsolatba a rendôrséggel!

•  Beszéljen gyermekével arról, hogy amennyiben kéretlen üzenetet vagy spamet kap a mobiltelefon-

jára, azokra ne válaszoljon, különösen ha az üzenetben valamilyen nyereményrôl értesítik, 

amelyhez egy adott telefonszám felhívásával lehet hozzájutni!

•  Értesse meg gyermekével, hogy bizonyos képek, szöveges üzenetek vagy telefonhívások mások 

számára esetleg zavaróak lehetnek! Kérje meg, hogy csak olyan üzeneteket küldjön, amit ô maga is 

szívesen kapna!

A mobiltelefon használata közben

felmerülô veszélyek
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A mobiltelefonok könnyû és vonzó célpontok 

a tolvajok számára, ezért fontos, hogy figyel-

meztesse gyermekét is a lehetséges kockáza-

tokra. Vásárlást követôen jegyezze fel a telefon-

számot, a telefon márkáját és típusát, valamint 

a mobiltelefon IMEI számát! Tegye el az informá-

ciót biztos helyre!

Ha az Ön vagy gyermeke mobiltelefonját ellop-

ták, jelentse a Vodafone Ügyfélszolgálatának 

a 1270-es számon, valamint a helyi rendôrség-

nek! Fontos, hogy ezt minél elôbb megtegye, 

mivel a telefon használatának költségeiért Önt 

terheli a felelôsség, ameddig a lopást be 

nem jelenti. A bejelentést követôen a Vodafone 

letiltja a szám használatát mindaddig, amíg új 

SIM-kártyát nem ad ki Önnek. Fontos, hogy vá-

sárláskor feljegyezze a készülék telefon és IMEI 

számát, mivel a mobilhálózat-üzemeltetôk ma 

már ugyanúgy le tudnak tiltani egy készüléket, 

ahogyan érvényteleníteni lehet egy ellopott 

hitelkártyát!  Mindig használja készüléke felol-

dásához a telefon biztonsági PIN-kódját! További 

információkat talál a telefon kézikönyvében!

A telefonálás és SMS-írás odafigyelést igényel, 

ezért fontos felhívni a gyermekek figyelmét, 

hogy közben ne veszítsék szem elôl, mi történik 

körülöttük. Sétálás, vagy biciklizés közben 

ne telefonáljanak, illetve ne írjanak üzenetet!

Elôfordulnak olyan helyzetek, amikor a mobilte-

lefonok használatát korlátozni kell. Függetlenül 

attól, hogy ezekre a korlátozásokra miért van 

szükség, fontos az okokat megérteni és elma-

gyarázni. Például, zavaró lehet a mobiltelefonok 

csörgése moziban, színházban, étteremben, 

ezért kérje meg a gyermekét, hogy ilyen helye-

ken kapcsolja ki a telefont, vagy állítsa néma 

üzemmódba, és késôbb hallgassa vissza a hang-

postán lévô üzeneteket!

Hasznos tippek

•  Javasolja gyermekének, hogy nyilvános 

helyen ne tartsa látható helyen a telefont; 

legjobb, ha egy biztonságosan zárható 

táskába vagy zsebbe rakja!

•  Figyelmeztesse gyermekét, hogy ne adja 

oda a telefonját idegeneknek, akik arra kérik, 

hogy elintézhessenek a telefonnal egy sürgôs 

hívást! Hívja fel ugyanakkor gyermeke fi gyel-

mét, hogy amennyiben az illetô magatartása 

fenyegetôvé válik, adja oda a készüléket, mert 

az ô személyes biztonsága sokkal fontosabb!

Balesetek megelôzése 

és felelôsségteljes használat Mobiltelefon-lopás
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2007 – A gyermekbarát internet éve
A szélessávú internet és a modern kommuniká-

ciós technikák (e-mail, fórum, chat, blog, szemé-

lyes üzenetküldôk) térnyerésével az internet

felhasználói között egyre jelentôsebb számban 

találhatók gyermekek. A tartalomszolgáltatók-

nak hatalmas a felelôsségük a felnövekvô

generációk internetes szokásainak kialakításá-

ban. Erre kívánta felhívni az érintettek figyelmét 

a „2007 – a gyermekbarát internet éve” címmel

a Magyarországi Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete (MTE), a Minimax és az egyszervolt.hu 

által indított program, melynek elôkészítése 

már 2006-ban elkezdôdött. 

Internetezés biztonságosan 

Ez a kezdeményezés kapcsolódik az Európai 

Unió „Biztonságosabb Internet”, hivatalosan 

Safer Internet for Children elnevezésû 4 éves

programjához, melynek célja az internet és az új 

technológiák biztonságosabb használatának 

segítése, és küzdelem az illegális és kéretlen 

tartalmak ellen. A programsorozat kiemelt 

figyelmet fordít a gyermekek védelmére, 

ezért a 2007-es évet teljes egészében ennek 

a témának szenteli.

A hazai kezdeményezésben résztvevô szerveze-

tek arra is fel kívánják hívni a figyelmet, 

hogy a kiskorúak biztonságos internet-használa-

tát semmilyen szabályozás nem tudja önmagá-

ban garantálni, annak legfontosabb feltétele 

a tudatos szülôi-nevelôi irányítás, a megszerzett 

felhasználói tapasztalat átadása családi 

és iskolai közösségekben. 

Magyarországi szakértô 

szervezetek javaslatai
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Minôsített honlapok 

A szervezôk természetesen figyelembe veszik 

a kiskorúak internethasználatával kapcsolatos 

vélt vagy jogos félelmeket, mivel a fiatalkorúak-

ra ártalmas tartalmak – az internet felépítésébôl 

adódóan – nem határolhatóak el élesen, és tuda-

tos keresés nélkül is beléjük lehet botlani.

 A televíziós mûsorszórásban alkalmazott gyer-

mekvédelmi módszerek (adásidô meghatározá-

sa, optikai jelzés stb.) az interneten nem – vagy 

csak körülményesen és alacsony hatásfokkal – 

alkalmazhatók. Ezért tartották szükségesnek 

egy olyan minôsítési rendszer kidolgozását, 

amely lehetôvé teszi a kiskorúak számára az in-

ternet biztonságosabb használatát, a hasznos 

tartalmak és funkciók megismerését. 

Ehhez kapcsolódik a program elsô akciója, 

egy honlap-minôsítési rendszer bevezetése 

(www.bigyoo.hu).

Értékes tartalmak

A program másik fontos célja a gyermekbarát 

tartalomfejlesztés támogatása. A kezdemé-

nyezôk meggyôzôdése szerint az eddiginél na-

gyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy minél 

több értékes, gyermekeknek szánt magyar 

nyelvû tartalom legyen elérhetô a világhálón. 

Ebben az MTE és partnerei a jelentôsebb hírköz-

lési, informatikai és médiapiaci szereplôk 

közremûködésére számítanak. Az elképzelések 

szerint a tartalomfejlesztés a leginkább érintet-

tek, az internetes tartalomfejlesztés iránt érdek-

lôdést tanúsító tehetséges gyerekek és fiatalok 

bevonásával történne. 

www.mte.hu

www.baratsagosinternet.hu

www.minimax.hu

www.egyszervolt.hu 
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Negyven weboldal kapta meg 

eddig a gyerekbarát minôsítést

Az Európai Unió Safer Internet programjával 

összhangban, a Magyar Tartalomszolgáltatók 

Egyesülete (MTE) vezette konzorcium, 

az internethasználattal kapcsolatos félelmek, 

negatív attitûdök csökkentése, valamint a gyer-

mekek számára fenntartások nélkül ajánlható 

digitális tartalmak fejlesztése és terjesztése 

érdekében – megalkotta a bigyoo.hu honlapot.

Honlapok gyermekeknek

A kezdeményezôk elkötelezett hívei annak, hogy 

a világhálón jól megkülönböztethetôek legyenek 

a gyermekbarát tartalmak, gyerekek és szüleik 

számára könnyen azonosíthatóak legyenek 

a hasznos, ajánlott, a korosztályi sajátosságoknak 

megfelelô szórakoztató weboldalak. 

A www.bigyoo.hu-n megtalálhatók az ezeknek 

a feltételeknek megfelelô honlapok, valamint 

számos hasznos információ a biztonságos inter-

netezésrôl szülôknek és gyermekeknek egyaránt.

 Az MTE által felkért szakértôk már több mint 

40 honlap minôsítését elvégezték. A minôsített 

honlapok listája elérhetô a www.bigyoo.hu hon-

lapon. A kezdeményezôk várják további, magu-

kat minôsíttetni – és a „Gyerekbarát internetol-

dal” logót megjeleníteni – 

kívánó tartalomszolgáltatók jelentkezését. 

Ahhoz, hogy a gyerekek számára készített 

oldalak a „gyerekbarát” minôsítést és az ezzel 

járó logót megkapják, e-mailban jelezniük kell,

hogy részt kívánnak venni a minôsítési eljárás-

ban.  A minôsítés a www.bigyoo.hu oldalon talál-

ható kérdôív alapján zajlik.

A minôsítés menete

A teljes egészében vagy részben gyermekeknek 

szánt oldalak minôsítését az egyesület által 

felkért független szakemberek végzik. Az eljárás 

ingyenes. A munka a minôsítés befejezésével 

nem zárul le, az oldalakat a szakértôk folyama-

tosan, véletlenszerû kiválasztással monitoroz-

zák. Amennyiben nem megfelelô tartalom kerül 

fel az oldalra, akkor erre figyelmeztetik a tarta-

lomszolgáltatót, és amennyiben az nem módo-

sítja a tartalmat, úgy az MTE vissza is vonhatja 

a minôsítést. 

A „Gyerekbarát oldal” minôsítés a világháló 

nyilvánossága számára adott hiteles jelzés, 

hogy az adott oldal gyerekeknek szól, 

többek között a portálon nincsen erôszakos, 

a korosztályi sajátosságoknak nem megfelelô 

tartalom, az oldal kellôképpen moderált, 

a regisztráció szabályai során betartják 

az adatvédelmi szabályokat.

www.bigyoo.hu
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Egyszervolt.hu

Az egyszervolt.hu Magyarország vezetô interne-

tes gyermektartalom szolgáltatója, amely 

missziójának tekinti, hogy értékes, pozitív, 

nevelést segítô, de egyben szórakoztató kultú-

rát nyújtson azoknak a gyermeknek, akik ehhez 

igénybe kívánják venni a modern technika társa-

dalomformáló vívmányát, az internetet.

Útmutató az internethez

Az egyszervolt.hu segítséget kíván nyújtani 

a szülôknek, hogy gyerekeikkel együtt megta-

nuljanak eligazodni az internet sok ismeretlent 

rejtô világában. A gyakorlatból már tudjuk, 

hogy erre hatalmas igény van. Egyre többen 

és többen szeretnék tartalmasan eltölteni 

a számítógép képernyôje elôtti idejüket. Ebben 

nyújthat segítséget ez a multimédiás kezdemé-

nyezés is, amelynek tematikus, és célirányosan 

összeállított oldalain a szabadidôs programokat 

kiegészítô, igényesen kialakított tartalommal 

találkozhatnak az érdeklôdô felhasználók.

Napjainkban mind többen csatlakoznak 

Magyarországon is a világhálóhoz, közöttük is 

legnagyobb számban diákokat és gyerekeket 

találunk. Ennek ellenére a számukra elkészített 

új tartalom mennyisége minimális, és minôsé-

gük is gyakran kétséges. Tapasztala tunk, hogy 

az eredetileg általunk elképzeltnél is nagyobb 

szükség van az okos és értékes internetes tarta-

lom-bôvítésekre, melyek ezt a korosztályt 

célozzák. A Vodafone Magyarország zrt. kezde-

ményezései egybevágnak a mi törekvéseinkkel is. 

Az érintett szervezetekkel elindított párbeszéd, 

a szülôk tájékoztatása, a technológiai 

fejlesztések a gyermekek védelmével kapcso-

latban mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyer-

mekek úgy használhassák a legfejlettebb tech-

nikai eszközöket, hogy ne legyenek kitéve káros 

tartalmaknak.

Pintér Róbert

alapító tag
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Országos Gyermekvédô Liga

Az 1906-ban alakult Országos Gyermekvédô 

Liga gyermek-, ifjúságsegítô és -védô országos 

társadalmi mozgalom. Az országos hálózattal 

rendelkezô szervezet sokrétû tevékenységet 

folytat a fôvárosban és az ország további kilenc 

térségében. Céljaink többek között: 

•  Segítségnyújtás a fiatalok kábítószerhaszná-

latának megelôzéséhez, kezeléséhez.

•  Folyamatos küzdelem azért, hogy a gyerme-

kek – fajra, bôrszínre, nemzeti vagy társadal-

mi származásra, vagyoni, illetve születési elô-

jogokra való tekintet nélkül – élvezhessenek 

minden jogot, amely ôket a gyermekek jogai-

ról szóló ENSZ-konvenció alapján megilleti.

•   Kapcsolattartás a külföldi országok gyermek-

védô mozgalmaival.

•  Minél szélesebb körben felhívni a figyelmet 

a rohamosan romló gyermek- és ifjúsági 

élethelyzetek javítására, a civilizációs ártal-

mak megelôzésére, felszámolására, valamint 

a családi válsághelyzetek megoldására.

Napjainkban egyre aktuálisabbá válik a gyerme-

kek védelme a számukra nem megfelelô infor-

mációktól. Ezen a területen egya ránt fontos 

a szülôk, a tartalomszolgáltatók és az informá-

ció eléréséhez eszközöket és szolgáltatásokat 

(például mobiltelefon) nyújtó vállalatok felelôs-

sége. Ezért is tartjuk fontosnak a Vodafone 

Magyarország zrt. kezdeményezéseit, 

melyek magukban foglalják a témában érintett 

szervezetekkel való párbeszédet, a szülôk 

tájékoztatását és a technológiai fejlesztések 

bevezetését egyaránt.

Kempf József

elnök

Országos Gyermekvédô Liga
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UNICEF

Az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja) a világ 

legnagyobb gyermekvédelmi szervezete, 

mely a világ 160 országában van jelen program-

jaival. Az UNICEF Magyar Bizottság 1975 óta 

mûködik Magyarországon, 1989-tôl közhasznú 

szervezetként. Feladata az UNICEF céljainak 

elômozdítása, az UNICEF tevékenységének

 magyarországi népszerûsítése és támogatása. 

Az UNICEF 6 évtizedes munkájának fontos 

eredménye, hogy az ENSZ Közgyûlése 1989-ben 

elfogadta a gyermekek jogairól szóló nemzetkö-

zi egyezményt. A gyermekek felnôtt internetes 

tartalmaktól való védelme terén Magyar-

országon is a gyermekjogi egyezmény vonatko-

zó elveit képviseljük: 

•  a gyermeknek joga van az érettségének, 

értelmi és lelki fejlettségének megfelelô 

információkhoz jutni,

•  ugyanakkor meg kell védeni ôt a nem megfe-

lelô tartalmak elérésétôl,

•  végül pedig figyelembe kell venni, 

hogy a gyermeknevelés elsôsorban

a gyermek szüleinek felelôssége.

Úgy véljük, hogy a Vodafone Magyarország zrt. 

által az érintett szervezetekkel megkezdett pár-

beszéd, a szülôk tájékoztatása és az ingyenesen 

rendelkezésre álló Gyermekzár technológia 

olyan kezdeményezések, amelyek mind a gyer-

mekek, mind a szülôk érdekeit fi gyelembe veszik.

Dr. Kecskeméti Edit

igazgató

UNICEF Magyar Bizottság

Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület 

Magyarország legnagyobb és legtevékenyebb, 

kiemelkedôen közhasznú civil fogyasztóvédelmi 

szervezete 1982 óta mûködik. Egyebek mellett

a békéltetô testületekben a civil képviselet 

oroszlánrészét vállalva, országosan mintegy 

negyven tanácsadó irodájával, kiadványaival, 

reklámmentes Kosár fogyasztói magazinjával áll 

a fogyasztók rendelkezésére. Kilenc szakértôi 

bizottsága között mûködik az infokommunikációs 

és az oktatási bizottság is.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület üd-

vözli a Vodafone Magyarország zrt. kezdemé-

nyezését, hangsúlyozva a szülôk kétszeres meg-

fontolnivalóit és felelôsségét ebben az egész 

témakörben. Hiszen egyrészt a szülô dolga, 

hogy védje gyermekét a káros kommunikációs 

hatások özönétôl. A gyermekek személyiségfej-

lôdése, lelki-érzelmi intellektusa kibontakozá-

sához nagyon fontos, hogy megkíméljük ôket 

a „pszichés  szennyezéstôl” (spam, szexhirdeté-

sek, internetes ismerkedés stb.). 

Másrészt egyesületünk kiemeli a tudatos, 

azaz a tényleges, valódi szükségleteknek 

megfelelô fogyasztói választások és döntések 

fontosságát. A virtuális valóság helyett a valódi 

kapcsolatok szerepét kell növelni. A telefon 

a személyes kapcsolatok megerôsítésében 

játszhat szerepet, de nem helyettesítheti azokat 

–  és a legnagyszerûbb kijelzôs vagy monitoros 

játék sem „válthatja ki” a közös családi élménye-

ket, játékot, karnyújtásnyi távolságból való 

szülôi törôdést.

www.ofe.hu

www.kosarmagazin.hu 

Garai István

ügyvezetô elnök

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
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