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„Megvédjük gyermekeinket az internet kockázataitól, valamint 
felkészítjük őket, szüleiket, és tanáraikat a tudatos és értékteremtő 

internethasználatra”
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Magyarország Digitális Gyermekvédelmi stratégiája
1488/2016. Korm. határozat



Digitális Gyermekvédelem
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• Gyermekek számára biztonságos internet-
szolgáltatás

• Biztonságos, értékteremtő gazdag tartalomkínálat

• Online zaklatás, megfélemlítés megelőzése és
kezelése

• Tájékoztatás, képzés, továbbképzés



Fontosabb intézkedések –
képzés/tájékoztatás

• Digitális Médiaműveltségi tananyag (év végéig)
• Ismeretanyag a köznevelési intézmények

számára
• Kortárs mentorprogram pilot
• Szülők médiaműveltségi tanfolyama
• DJP mentorok képzési pilotja
• Ügyészségi és bírósági dolgozók képzése
• Pedagógusképzés: középtávú cél, hogy a tanári

képzésbe beépüljön a gyermekek tudatos
internethasználatával összefüggő ismeretanyag
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Fontosabb intézkedések – technikai 
megoldások

• Interpol „worst of list” szűrési lehetőség

• Állami Black list/White list – gyermekek
számára káros/kevező oldalak jegyzéke

• Hálózati szűrés – szülő által kontrollálható,
internetszolgáltató által beállított szűrés
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A tartalomszűrés kiegészítő, önkéntesen 
alkalmazható megoldás, nem pótolja a szülők, 

pedagógusok munkáját



DIÁKHÁLÓ
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Biztonságos internet az iskolákban



30 Milliárd Ft
Az eddigi legnagyobb iskolai internet beruházás

100% (oktatási) területi WIFI 
lefedettség, gyors internet 
2022 végéig 

1,3 millió felhasználó
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Diákháló Wifi tartalom-menedzsment 
központ

• A biztonságos iskolai WiFi-t a diákok is
szabadon használhatják saját
eszközeiken

• Tűzfal által biztosított tartalomszűrés

• Fokozatosan szigorodó kategóriák – az
iskola dönt
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Diákháló Wifi – szűrési kategóriák

Szűrőcsomag jellege: white-list Szűrés kategóriák

Nincs tartalom szűrés. N/A
(nincs 

szűrés)

Alap szűrés. van

ALAP*

Alap és közösségi hálózat 
szűrés.

van + Social Networking

Alap és torrent szűrés. van + peer2peer

Alap, torrent és közösségi háló 
szűrés.

van + peer2peer + Social Networking

Emelt szintű tartalom valamint 
torrent és youtube szűrés.

van + peer2peer
+ Questionable
+ Copyright 
Infringement

Emelt szintű tartalom valamint 
torrent, közösségi háló és 

youtube szűrés.
van + peer2peer

+ Questionable 
+ Copyright 
Infringement 

+ Social Networking

*Alap szűrés: többek között felnőtt tartalmak, fegyverek, kábítószerek, szerencsejáték, hackelés, erőszak 



o 2022 végéig kiépül a hálózat és WiFi
szolgáltatás

o A kormány évi 1,2 Mrd Ft-t fordít a
hálózat, benne kiemelten a biztonságos
iskola WiFi üzemeltetésére, fenntartására

Diákháló - jövőkép
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Köszönöm a figyelmet!

11


