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A kézikönyv gyakorlati útmutatóul és eszközül szolgál az európai iskolák részére annak  
érdekében, hogy a gyerekekhez és tizenévesekhez közelebb hozzák a magánélet és az 
adatvédelem kérdéseit. A könyv egyszerű és józan megközelítéssel foglalkozik a személyhez 
fűződő jogokkal, az internetes biztonsággal, a digitalis személyazonossággal, a viselkedés 
alapú reklám, internetes megfélemlítés és szülői nyomon követés témáival. A tanárok és 
oktatási szakemberek az alapvető fogalmak tisztázása mellett olyan gondolatokkal, példákkal, 
gyakorlatokkal és hasznos tanácsokkal, valamint a díjazott óravázlatokkal is találkozhatnak 
korosztályos bontásban, melyeket aztán tovább lehet fejleszteni, átbeszélni, megvitatni. Az 
adatvédelemmel foglalkozó szakemberek – ideértve a nemzeti adatvédelmi hatóságokat is – 
betekintést nyernek a privacy oktatás folyamatába és általános szinten abba is, hogy hogyan 
lehet ezekre a témákra a kisebbek figyelmét felkelteni. A Kézikönyv tartalmaz egy “mini 
adatvédelmi törvényt”, szószedetet és feltünteti a forrásokat is.

A kötet az első ilyen jellegű átfogó európai kézikönyv, mely jogtudosók és adatvédelmi 
hatóságok összehangolt munkájának eredménye az ARCADES (Introducing dAta pRoteCtion 
AnD privacy issuEs at schoolS in the European Union, vagyis Bevezetés a Magánéleti és 
Adatvédelmi Témákba az Iskolákban az Európai Unióban) projekt keretében, az Európai Unió 
Alapjogi és Állampolgársági Programjának társfinanszírozásában a partnerek (lengyel Személyes 
Adatok Védelméért Felelős Főfelügyelőség (GIODO), Szlovén Köztársaság Információs Biztosa (IP 
RS),  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) és a belga Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) Jog, Tudomány, Technológia és Társadalom elnevezésű kutatócsoportja) 
együttműködése alapján.
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KÖSZÖNET 
 
 
A könyv nem jöhetett volna létre azon tanárok, oktatási szakemberek, adatvédelmi 
szakértők, privacy jogokért küzdő aktivisták, döntpéshozók, gyermekek és fiatalok 
hozzájárulása nélkül, akik az ARCADES projekt során segítséget és támogatást 
nyújtottak. 
 
Különösen hálásak vagyunk a Digitális Oktatás Nemzetközi Munkacsoportnak, – 
vezetője Pascale Serrier asszony (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés - CNIL), a lengyel Liwice Oktatási Központnak (Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny), és Kirsten Fiedler aszonynak (European Digital Rights-EDRi) a 
tanári kézikönyvvel kapcsolatos értékes visszajelzésekért. A katalán adatvédelmi 
hatóságnak (Autoritat Catalana de Protecciò de Dades-APDCAT) és az Eticas 
Research & Consulting szervezetnek külön szeretnénk megköszönni a záró 
konferencia megszervezését. A projekt egyes fázisaihoz nyújtott segítséget ezúton 
köszönjük meg az alábbi szervezeteknek és személyeknek: European Schoolnet, 
Aída Barquero, Centre for IT Education and Computer Applications in Warsaw 
(Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów - OEIiZK).  
 
Végül, de nem utolsó sorban őszintén szeretnénk köszönetet mondani minden 
diáknak és tanáruknak, akik részt vettek a “Legjobb adatvédelmi tanóra” 
pályázaton – a versenyen csak kevesek nyerhettek, de minden közreműködés 
hatása érzékelhető volt. 
 

     Az ARCADES csapat
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ELŐSZÓ: MIÉRT ARCADES? 
 

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI* 
 
 

Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a mai társadalmi és gazdasági fejlődésre a 
technológia óriási hatással van. Szintén vitán felül áll, hogy az új információs 
technológiákkal a fiatal nemzedékek sokkal barátibb viszonyt ápolnak, mint 
szüleik vagy nagyszüleik. A történetben egyaránt szerepük van az információt 
intenzív módon gyűjtő “okos” eszközöknek és alkalmazásoknak, az egyre 
gyakoribb mobilhasználatnak és az ezeket az eszközöket és alkalmazásokat kínáló 
szolgáltatónak, valamint a másik oldalon álló fogyasztónak, aki  lényegesen 
kiszolgáltatottabb helyzetben van.. Ezek a trendek aztán egy olyan összképet 
adnak, ahol a társadalmi hasznosság keveredik az egyén magánszférájára és 
személyes adataira ható kockázatokkal, és ahol az IT tudás és digitális készségek a 
fiataloknál alapkövetelmények. Mindezeket szem előtt tartva az adatvédelmi 
hatóságok küldetése, hogy a fiatalok megfelelően fel legyenek készítve a 
kihívásokra, míg a társadalom egésze élvezze a technológiai vívmányok előnyeit.   
 

Az ARCADES projekt ötlete a 2009-es lengyel “A Te adatod - a Te gondod” 
elnevezésű sikeres országos iskolai programból fakad. Ez arra ösztönözte a lengyel 
adatvédelmi hatóságot, hogy az ötletet európai szintre emelje. A projekt résztvevői 
hisznek abban, hogy az iskolának a diákokat el kell látnia mindazon tudással, mely 
a magánszférával és az adatvédelemmel függ össze..Az adatvédelmi fejezetek 
számos tantárgy tantervéhez kapcsolhatók, hiszen ez a tudás része annak a digitális 
készségnek, ami a XXI.századi felkészültséghátterét adja, és ami nélkülözhetetlen 
a modern polgár továbbfejlődéséhez. Hangsúlyozni kell, hogy a demokratikus 
társadalomban szükség van arra, hogy a fiatalok a digitális aktivitásukat emberi 
jogként és a világot megváltoztató célzattal egyaránt használják. A digitális 
készségek társadalmi megnyilvánulásokat tesznek lehetővé és segítik a 

                                                                 
* Az európai adatvédelmi biztos helyettese. 
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vállalkozásokat, a művészetet és az innovációt. Minden fiatalnak, aki hatékonyan 
használja a gyakorlati internetes technológiát,, tudnia kell, hogy az adat ugyan az 
új gazdasági rendszer üzemanyaga, azonban az a felhasználó, aki nincs tisztában 
az adatkezeléssel összefüggő adatvédelmi aggályokkal, könnyen maga is 
“termékké” válhat az üzleti láncban. 
Az európai adatvédelmi hatóságok egy, a gyermekek személyes adatainak 
védelmével foglalkozó véleményben  (Opinion on the protection of children’s 
personal data,Opinion 2/2009 of the Article 29 Working Party) hangsúlyozták, 
hogy azt a személyt, aki még fizikai és lelki értelemben nem érett, jobban kell 
védeni.. Valójában a gyermekek számára a kedvezőbb feltételek megteremtése és a 
személyiségfejlődés érdekében a gyermeki jogok erősítése nem csak azt jelenti, 
hogy a kormányzatnak, a jogalkotásnak vagy az adatvédelmi hatóságoknak jogi 
vagy hivatalos lépéseket kell tennie, hanem azt, hogy elsősorban az új 
technológiákkal kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókra kell a gyermekeket minden 
szinten oktatni.    
 
A szükséges védelem és gondoskodás a gyermek fejlődéshez való jogához kötődik 
és ehhez szükséges mások – a család, a társadalom, az állam – megfelelő 
közreműködése is. Tény,  hogy a gyermekekről való gondoskodás megfelelő 
biztosításához néha elengedhetetlen a személyes adataik mások által történő széles 
körű kezelése. A gyermekek magánszférájának és személyes adatainak 
védelme  úgy érhető el, ha a család, az iskolák, az adatvédelmi hatóságok, a 
gyerekcsoportok és mások a gyermekeket megfelelően nevelik,és felkészítik arra, 
hogy  a személyes adatok felesleges megosztásának milyen következményei 
vannak. 
 
Ha társadalmunk valóban törekszik a magánszféra általános tiszteletére, – ezen 
belül a személyes adatok védelmére–, a gyermekekkel kell kezdenünk és nem csak 
úgy kell hozzájuk állni, mint egy védendő csoporthoz vagy a jogi védelem 
alanyaihoz, hanem úgy, hogy ők is tisztában legyenek a mások adatvédelmi jogai 
iránti kötelezettségeikkel. Ehhez az iskolák megkerülhetetlenek, hiszen a 
gyerekeket korán meg kell tanítani a magánszféra és adatvédelem fontosságára és 
így válnak majd az információs társadalom tudatos polgáraivá.  
 
Ezek az eszmék teszik őket képessé arra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak 
arról, milyen információkat akarnak titokban tartani és melyeket, milyen 
feltételekkel kívánnak másokkal megosztani. Az adatvédelmi ismereteket 
szisztematikusan be kell építeni az iskolai tananyagokba, nem feltétlenül önálló 
tárgyként, hanem mindig figyelembe véve a diákok korát és a nekik oktatott 
tantárgyakat. 
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A digitális készségek fejlődése általában a technológia és az elérni kívánt gyakorlati 
cél közötti viszony függvénye. Az adatvédelmi oktatásnak is ezt kell figyelembe 
vennie azzal, hogy a digitális készségek minden gyereknél eltérőek és egyediek.  
 
A köz- és magánintézményeknek és az oktatásban részt vevő civil társadalomnak 
is meg kell érteni, hogy a digitális készségek gyökere az adatvédelemben rejlik és 
ezt a tudást innovatív módon, gyakorlati eszközökre koncentrálva kell a 
gyerekeknek átadni. 
 
Brüsszel, 2016 májusa



 

 



 

5 

 
 
 
 

AZ ARCADES PARTNEREK NYITÓ 
GONDOLATAI 

 

A Vrije Universiteit Brussel (VUB) Jog, Tudomány, 
Technológia és Társadalom elnevezésű 

Kutatócsoportja (LSTS) 
 
Hölgyeim és Uraim,  
 
Az LSTS Kutatócsoport különösen büszke az ARCADES projektre, de még inkább 
a jelen kézikönyvre. 
 
Az ARCADES elsődleges célja az európai adatvédelmi hatóságok által az iskolai 
oktatáson keresztül történő, a gyermekek és fiatalok adatvédelmi tudatosságának 
elősegítése. Ennek érdekében a projekt három adatvédelmi hatóságot és minket, 
mint az adatvédelem-magánszféra védelem területén nemzetközileg is elismert, 
valamint  az adatvédelmi hatóságokkal való együttműködésben már megbízható 
tapasztalatokkal rendelkező kutatócsoportot vont be.,  Mint egyedüli tudományos 
partnernek, az volt a feladatunk, hogy a csapat munkáját jelen kézikönyv 
véglegesítése felé tereljük, létrehozva ezzel egy gyakorlati, újító, kifejezetten 
európai és jövő orientált referencia anyagot tanárok számára.     
 
Sokat tanultunk a projekt során. Tudtuk, hogy az adatvédelmi hatóságok mennyi 
mindent tettek annak érdekében, hogy a gyermekeket és fiatalokat, valamint 
tanáraikat megszólítsák. Az ARCADES rávilágított arra, hogy meglévő 
kezdeményezéseik mennyire sokrétűek, elkötelezettek. A tanárok pedig nem 
csupán iránymutatást igényelnek, hanem valódi érdeklődés él bennük azért, hogy 
az új ismereteket megszerezzék és aztán diákjaikkal megosszák. 
 
Mindig is hittünk abban, hogy a gyermekek és fiatalok törődnek a 
magánszférájukkal. Nem hibáztatni kell őket, hogy ártanak maguknak, hanem 



Az ARCADES partnerek nyitó gondolatai 
 

 6

afelé terelni, hogy hogyan védhetik meg magukat. Az ARCADES-nek 
köszönhetően olyan gyermekekkel és fiatalokkal találkozhattunk, akik minket 
tanítottak meg arra, milyen fontos a személyes adataink feletti ellenőrzés és nem 
lehet senki túl fiatal ahhoz, hogy a magánszféráról elkezdjen gondolkodni. 
 
Kezdetektől úgy terveztük, a kézikönyv összeállítása egy befogadó folyamat lesz, 
minden Brüsszelben és máshol rendelkezésre álló anyag és fontos tudás 
összesítése. Integráltuk a tanároktól és diákoktól érkező fontos visszajelzéseket, 
megszólítottuk a civil társadalmat és az internetes biztonsági szakértőket, valamint 
az adatvédelmi hatóságok szélesebb közönségét.  
 
Minden tettünket áthatotta a privátszféra és adatvédelem alapvető jogi 
megközelítése, szem előtt tartva, hogy mindkét jog szerepel az Európai Unió 
Alapjogi Kartájában, fontosságuk a demokratikus élet viszonylatában alapvető. 
 
Azonban a magánszféra és adatvédelem oktatása nem szabad, hogy csak a 
gyermekek “biztonságáról” szóljon, hanem jogtudatosításról és joggyakorlásról is. 
 
Jelen kézikönyv publikálása véleményünk szerint ezért jó hír nem csak tanárok, 
hanem mindenki számára, aki hisz az oktatás erejében, segítve a gyermekeket és 
fiatalokat abban, hogy jobb (digitális) polgárrá váljanak. 
 
 
Prof. Dr. Paul De Hert 
Brüsszel, 2016 májusa 
 
 



 

 7 

 
 
 
 

A lengyel adatvédelmi hatóság (GIODO) vezetője 
 
Hölgyeim és Uraim, 
 
Büszkén mutatjuk be ezt a könyvet a másfél éve folyó iskolai adatvédelmi oktatás 
munkájának bizonyítékaként. Őszintén örülök annak, hogy a lengyel adatvédelmi 
hatóság részt vehetett ebben a munkában. 
  
Az EU-ban sok olyan, gyermekeknek, fiataloknak és szülőknek szóló oktatási 
anyag készült, melyek témája a személyes adatok védelme a digitális világban. 
Értéküket nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen a gyors technológiai fejlődés 
miatt a gyermekek már igen korai életkorban elkezdik használni az internetet 
tanulási, szórakozási vagy kapcsolattartási céllal és sajnos nagyon gyakran 
óvatlanul osztanak meg magukról és másokról információkat. Függetlenül az 
online elérhető tájékoztató anyagok mennyiségétől, az iskolák szerepe ebben a 
folyamatban nem helyettesíthető. 
 
Mikor elkezdtük munkánkat az ARCADES projektben, azt a célt tűztük ki magunk 
elé, hogy olyan gyakorlati anyagokat fogunk az iskolák és tanárok számára 
létrehozni, amelyek az adatvédelmi oktatást érdekes és egyben hatékony módon 
segítik. Meggyőződésünk, hogy a magánélet és a személyes adatok védelme, 
valamint az internet biztonságos használata az iskolai oktatás fontos eleme kell, 
hogy legyen. Ez a publikáció ehhez gyakorlati útmutatóként szolgál.  
 
Az ARCADES keretében meghirdetett legjobb tanóra verseny lengyelországi 
eredményei láttán tudtuk igazán értékelni az ilyen jellegű anyagok jelentőségét. 
Tanárokat arra hívtunk fel, hogy a projekt alapján kifejlesztett gyakorlati 
útmutatót felhasználva készítsenek óravázlatot adatvédelem - és magánszféra 
témakörben. Egy tucat kiváló, a lengyel módszertani követelményeknek megfelelő 
javaslat érkezett. Sok közülük rendkívül eredeti módon mutatta meg, hogyan kell 
az adatvédelmi ismereteket és a megfelelő joggyakorlás útját hatékonyan és 
érdekesen tanítani. 
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Ezért különösen örülünk a kézikönyv bemutatásának, remélve, hogy az az EU és a 
teljes európai oktatási közösség, valamint az uniós adatvédelmi hatóságok körében 
is elismerést nyer. 
 
 
Dr. Edyta Bielak-Jomaa 
Varsó, 2016 májusa 
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A Szlovén Köztársaság Információs Biztosa (IP RS) 
 
Hölgyeim és Uraim,  
 
Boldogan mutatom be Önöknek ezt a kiadványt, mely az ARCADES projekt 
partnerei közötti gyümölcsöző együttműködés eredménye. Minden olyan alapvető 
információt megtalálnak benne, amiről az adatvédelem és privacy témaköréhez 
kapcsolódva a gyermekeket az iskolában tájékoztatni kell, továbbá gyakorlati 
eszközöket, amik a téma oktatásánál segítséget nyújthatnak. 
  
Miért fogtunk hozzá a projekthez? Adatvédelmi hatósági munkánk során minden 
nap találkozunk gyermeket érintő kérdésekkel, ügyekkel és panaszokkal, akár 
áldozati oldalról, akár – ami még rosszabb – elkövetőként, másokat zaklatva az 
interneten vagy közösségi oldalakon. Ezért gondoljuk azt, hogy a gyermekek 
oktatása kulcsfontosságú – a megelőzés fontosabb, mint a sérelmek orvoslása. Meg 
kell tanítanunk nekik, hogyan óvhatjákszemélyes adataikat és magánéletüket és 
hogyan legyenek képesek az új technológiákat felelősen és másokra is tekintettel 
használni. 
 
A szlovén információs biztos sokat tesz a jogtudatosításért. Minden évben 
készítünk kiadványokat az új technológiák biztonságos és felelős használatáról és 
megtanultuk, hogy szülői- tanári-oktatási szakértői szerepkörben milyen fontos a 
gyermekek nevelése. Ezzel vértezzük fel őket ugyanis az információs szolgáltatások 
előnyeinek biztonságos kihasználására. Mivel hiányzik a megfelelő 
élettapasztalatuk és az időérzetük, elmondjuk nekik, hogy még az egész jövő 
előttük van, a jövő, ahol a róluk szóló, interneten fellelhető információ egyszer 
visszaüthet, mert előfordulhat, hogy emiatt kell búcsút mondani majd egy 
ösztöndíjnak, a vágyott munkának vagy akár szerelmüknek. Ez az a nézőpont és 
tudás, amit mi átadhatunk a gyermekeknek. 
 
Másfél éve vágtunk bele az ARCADES projektbe és ezalatt a rövid idő alatt fontos 
célokat valósítottunk meg. Tanári kézikönyveket alkottunk, melyeket az EU 
tanárai egységesen és azonnal használhatnak. Sikeres képzéseket szerveztünk. A 
szlovén tanároktól kapott visszajelzések különösen pozitívak voltak, mert az 
értékes információkat gyakorlati példákon és interaktív tartalommal együtt kapták 
kézhez, amit aztán így könnyen tovább tudnak adni a diákoknak is. 



Az ARCADES partnerek nyitó gondolatai 
 

 10 

 
Megszerveztük a legjobb tanóra versenyt is és legnagyobb örömünkre a győztesek 
a legfiatalabb korosztályból kerültek ki, akik épp, csak hogy elkezdték az általános 
iskolát és csak most ismerkednek az internet lehetőségeivel. 
Összefoglalva, az ARCADES projekt több olyan kézzelfogható eredményt 
produkált, amelyek az adatvédelmi jogtudatosítás iskolai oktatására nagy hatással 
lehetnek. 
 
Remélem, hogy a kiadvány a különböző uniósországok annyi iskolájához jut majd 
el, amennyi csak lehetséges, mindenhol segítve az adatvédelem és privacy 
védelmének tudatosítását. 
 
 
Mojca Prelesnik 
Ljubljana, 2016 májusa 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(NAIH) 

 
Hölgyeim és Uraim, 
 
Az internetes kultúrának komoly hatása van a fiatalok szokásaira az élet minden 
területén. Új szavak születtek, újfajta kommunikációs módok terjedtek el, ezzel 
egyidőben nemzetközi események globálisan éreztetik hatásukat – mindez 
befolyásolja a gyermekeink gondolkodását és viselkedését. Azonban 
hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a változások elkerülhetetlenek és nem elítélendők. 
A tudatosság, óvatosság, kritikai és elemző hozzáállás előnyt jelentenek a területen.  
 
A magyar adatvédelmi hatóság 2012. január 1-én kezdte meg működését, de 
valójában az 1995-2011 között fennálló adatvédelmi biztos munkáját folytatja. 
Fogadja az állampolgári panaszokat, súlyos adatvédelmi jogsértés megalapozott 
gyanúja esetén pedig adatvédelmi hatósági eljárást indít.  
 
Az internet a személyes és közérdekű adatok kezelésének különleges terepe, 
tekintettel az elképzelhetetlen mennyiségű információra, a megszámlálhatatlan 
adatkezelési tevékenységre és adatalanyra valamint a korlátlan nyilvánosság 
erejére. A gyermekek kiemelt védelme mindenki számára, aki adatvédelemmel 
foglalkozik, egyértelmű prioritás. Koruknál és a megfelelő élettapasztalat 
hiányánál fogva igen kiszolgáltatottak és a jogsértések negatív következményei 
súlyosan hathatnak személyiségi és lelki fejlődésükre. Ezért Hatóságunk különös 
figyelemmel kezeli azokat az ügyeket, ahol gyermekek adatainak internetes 
adatkezelése történik. A megelőzés és tájékoztatás rendkívül fontos, de alapvető 
követelmény a jogorvoslás és az adatalanyok, illetve a nyilvánosság figyelmének 
felhívása is. 
 
Meggyőződésünk, hogy a pedagógusképzésben ma már mindenképpen szükség 
lenne az adatvédelem elkülönült oktatására, a naprakész és gyakorlati ismeretek 
szakszerű átadására annak érdekében, hogy a gyermekek felkészülten és tudatosan 
használják a modern IT technológia eszközeit és kiszolgáltatottság nélkül 
mozogjanak a digitális térben. Kiadványaink sikere – ideértve a jelen kézikönyvet 
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is – világosan megmutatja, hogy a gyermekekkel foglalkozó magyar szakemberek 
(tanárok, gyermekvédők, segítő szervezetek) körében nagy az igény a tapasztalatok 
kicserélésére, a jó gyakorlatok megismerésére. 
 
2015. október 20-22. között Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 200 
fő – tanárok, oktatási szakemberek – számára szerveztük meg az ARCADES 
szemináriumot. A program két részre tagolódott: a plenáris ülésen általános 
adatvédelmi előadások mellett bemutattuk a projektet és a fejezetenként a tanári 
kézikönyvet, ezt követően az egy időben tartott három interaktív munkacsoporti 
megbeszélésen meghívott külső szakemberekkel lehetett beszélgetni az internetes 
függőségről és egyéb személyiségfejlődési zavarokról, az internethasználat érzelmi 
hatásairól és gyakorlati (biztonsági) tanácsokról. A résztvevő tanárok többsége az 
iskolaigazgatón keresztül az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján értesült az 
adatvédelmi képzésről, néhányan közvetlenül a NAIH-ARCADES honlapjáról 
tájékozódtak. Az azonnali visszajelzések és az értékelő lapok tanúsága szerint a 
résztvevők kifejezetten hasznosnak és értékesnek ítélték a képzést. 
 
Az itt meghirdetett “legjobb adatvédelmi tanóra versenyre” összesen 15 pályázat 
érkezett, melyek mindegyike gondosan követte és felhasználta azt a tudásanyagot 
és tematikát, melyet a szeminárium során ismertettünk. 
 
Végül, 2016 márciusában megkerestük a közoktatásért felelős minisztériumot és a 
Magyarországon a tanárképzésért felelős összes felsőoktatási intézményt és 
javasoltuk, hogy a tanárképzés menetébe építsék be az adatvédelmi ismereteket is. 
Ehhez a NAIH örömmel ajánlja fel tapasztalatait, tudásbázisát és nemzetközi 
kapcsolatait.  
 
 
Dr. Péterfalvi Attila  
Budapest, 2016 májusa 
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ARCADES, A PRIVACY OKTATÁST 
ELŐSEGÍTŐ EURÓPAI PROJEKT 

 
Urszula GÓRAL és Paweł MAKOWSKI* 

 
 

1. SZÁMOS NEMZETI KEZDEMÉNYEZÉS 
A különböző nemzetközi projektekben – ideértve az EU által 
társfinanszírozottakat is - történő együttműködés során kitűnt, hogy több 
adatvédelmi hatóság folytat oktatási tevékenységet. Ezekre az érdekes 
kezdeményezésekre jellemző, hogy nemzeti szinten jelentek meg önálló 
végrehajtásban, egymással párhuzamosan, de hatásukban mindenképp hasonló 
módon. A lengyel adatvédelmi hatóság (GIODO) felismerte az igényt ezen 
kezdeményezések koordinálására és a jó gyakorlatok megosztására, ahelyett, hogy 
mindenki önállóan “fedezze fel a spanyolviaszt”. 
 
Röviden, az adatvédelmi hatóságok közötti nemzetközi együttműködés vezetett 
arra a felfedezésre, hogy sok országban kezdenek bele oktatási tevékenységbe, időt 
és energiát fordítva a megfelelő eszközök kiválasztására, míg mások ezen a 
területen elismert eredményeket is elértek már. Ezért mindenképpen helyesnek 
tűnt, hogy párhuzamos akciók helyett egyesítsük erőinket és hozzunk létre közös 
megoldásokat az adatvédelmi hatóságok ilyen jellegű tevékenységének 
hatékonyabb végrehajtására. 
 
Tagadhatatlan tény, hogy minden hatóság hasonló gondokkal és kihívásokkal 
szembesül, mikor iskolákkal együttműködve oktatási feladatokat vállal. A 
használható segédanyagok előállítása, a mind tanár, mind diák szempontból vonzó 
eszközök megtalálása vagy a tanárok képzésének megszervezése nagy 
erőforrásokat igényel, szellemi és finanszírozási szempontból is. Az iskolákat 
felügyelő hatóságokkal, hivatalokkal is együtt kell tudni működni, hiszen a 

                                                                 
* A lengyel adatvédelmi hatóság (GIODO) hivatala. 
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tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb adatvédelmi hatóság – több-kevesebb 
sikerrel – a szakhatóságokat keresi meg és ajánl fel adatvédelemről és privacy-ről 
szóló anyagokat tantervi bevezetés céljára. Ezeknek a kezdeményezéseknek az 
elemzése egy mátrix-jellegű eredményt adott, ami jól követhető minden oktatási 
tevékenységre vállalkozó hatóság számára. A fentieket és az internet “határtalan” 
természetét figyelembe véve megteremtődött az igény az európai szintű közös 
fellépésre és az egységes, hatékony tanítási módszerek kifejlesztésére. 
 

2. LENGYEL TAPASZTALATOK 
Az elmúlt években a GIODO kiemelt kérdésként kezelte a gyermekek és fiatalok 
oktatását. A hasonló finanszírozási gondokat figyelembe véve megfelelő 
megoldásokat fejlesztett ki más adatvédelmi hatóságok segítségét és tapasztalatait 
is felhasználva. Erre jó példa a cseh társhatósággal történő közös munka, ahol is 
irodalom, biológia vagy történelem óra keretében került sor adatvédelmi képzésre. 
Ezt a folyamatosan, hat éve futó lengyel “A Te adatod-a Te gondod” program át is 
vette. A program fő célja, hogy adatvédelmi ismeretekkel kiszélesítse a Lengyel 
Tanári Oktatási Központok által általános és középiskolák számára ajánlott 
oktatási kínálatot. A program adatvédelmi képzést és oktatási anyagokat nyújt át a 
tanárok számára, felkészítve őket arra,   hogy tudatos, felelős és nyitott magatartás 
mintát közvetítsenek diákjaiknak. Másik eleme a programnak, hogy adatvédelmi 
óravázlatokat és értékelési szempontokat kínál minden eseményhez. 
 

3. SÜRGŐS SZÜKSÉG VAN ADATVÉDELMI ÉS PRIVACY 
OKTATÁSRA 

A fenti tapasztalatok arra ösztönözték a GIODO-t, hogy tevékenységét európai 
szintre emelje. Így került sor az ARCADES-kezdeményezésre, melyet az Európai 
Bizottsághoz 2014 márciusában nyújtottak be (az Európai Unió Alapjogi és 
Állampolgársági Programjának társfinanszírozásában, az Európai Bizottság 
Jogérvényesülési Főigazgatóságának felügyelete alatt).  
 
2014 júliusában a pályázat elfogadásra került és a négy partner – a lengyel, szlovén, 
magyar adatvédelmi hatóságok, valamint a VUB LSTS Kutatócsoport – számára 
biztosították a forrásokat. Valamennyi résztvevő rendelkezett tapasztalatokkal 
oktatási anyagok kidolgozásában. 
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ARCADES, a privacy oktatást elősegítő európai projekt 

4. MIRŐL SZÓLNAK AZ ARCADES CÉLOK? 
A projekt más európai, az adatvédelmi ismeretek bővítését, tudatosítást célzó 
akciókkal összehangolva folyik. Ahogy már említettük, az uniós adatvédelmi 
hatóságok – egyéb hatáskörüktől függetlenül – nagy figyelmet szentelnek az 
adatvédelmi oktatásnak. Az adatvédelem és a magánélethez való jog olyan 
alapjogok, melyeket a nemzeti jog és az uniós jog egyaránt véd. Az adatvédelmi 
hatóság feladata a jogok felügyelete és ezen belül az általános jogpropaganda. A 
2013-ban, a varsói nemzetközi adatvédelmi hatóságok konferenciája által 
kibocsátott, a digitális oktatásról szóló határozat az elkötelezettség csak egy – ám 
az adatvédelmi hatóságokra serkentően ható - példája, mely a gyermekek részére 
speciális védelmet irányoz elő a digitális technológiákkal összefüggésben.   
 
Ez különösen fontos egy olyan világban, ahol a fiatalok által egyre inkább használt 
digitális technológiák gyorsan fejlődnek. A növekvő igényre reagálnak az 
adatvédelmi hatóságok, mikor a fiataloknak, tanároknak és szülőknek szóló 
tájékoztatókat állítanak össze. 
 
Ezt a gondolkodást ösztönzi a 2016. április 27-i új Általános Adatvédelmi Rendelet, 
mely 57. cikkében – a többi feladat között – előírja, hogy az adatvédelmi hatóságok 
kötelesek a nyilvánosság figyelmét felhívni és tájékoztatást nyújtani az 
adatkezelésekkel összefüggő kockázatokról, szabályokról, óvintézkedésekről és 
jogokról.  Az említett cikkely kiemeli: a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységekre 
különösen oda kell figyelni. 
 
A “Te adatod-Te gondod” lengyel program tapasztalatai megmutatják, hogy a 
gyermekek részére történő privacy tudásanyag átadásakor a témákat iskolai órák 
keretében kell ismertetni. A tanárok mindennapos részvétele a programban 
bebizonyította, hogy alapvető igény van oktatási anyagokra, mert ezek segítségével 
tudnak hatékony és érdekes adatvédelmi órákat tartani az iskolában. A 2008-as 
Eurobarometer jelentés (Towards a safer use of Internet for children in the EU – a 
parent`s perspective) több tényezőre is felhívta a figyelmet: az iskolák 
megkülönböztetett szerepére a gyermekek életében, a fiatalok oktatásának 
fontosságára a társadalom működésében, valamint a digitális világ biztonságos 
felfedezésére. 
 
Az első hely az iskola, ahol a gyermekek és fiatalok felfedezik az őket ért 
adatvédelmi visszaéléseket! 
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Az ARCADES projekt fő célja ezért az volt, hogy megfelelő anyagok segítségével 
az EU iskoláiban bevezetésre kerülhessenek az adatvédelmi ismeretek. 
 

5. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA 
A tanárok csak úgy tudják adatvédelmi tudásukat hatékonyan átadni és ezáltal a 
gyermekek és fiatalok tudatosságát és készségeit fejleszteni, ha megfelelő oktatási 
anyagok állnak rendelkezésükre. Ehhez először is az ARCADES partnerek 
készítettek egy összefoglalót  az EU iskoláiban meglévő adatvédelmi oktatási 
tudásanyagról.1 
 
Az összefoglaló tartalmazza a feltérképezett és rendelkezésre álló információkat, a 
tanároknak és diákoknak szóló anyagokat, a fő tendenciákat elemző 
dokumentumokat és a közös jó gyakorlatokat. Biztosan nem teljes a gyűjtemény, 
de alkalmas  arra, hogy meginduljon az eszmecsere azokról a követelményekről, 
amiket az ilyen jellegű anyagoktól elvárunk. 
 
Ezzel a háttérrel kezdődhetne meg az oktatási anyagok készítése és ezáltal a tanárok 
ösztönzése adatvédelmi órák megtartására. Ez volt a jelen kézikönyv 
összeállításának kiindulópontja.2 A kézikönyv – bármely EU iskolában tanító - 
általános és középiskolai tanároknak szól és gyakorlati adatvédelmi ismereteket 
kínál. Egyszerű és világos nyelvezettel a tíz fejezet az adatvédelem és magánszféra 
különböző oszlopait mutatja be, kulcsszavakkal, vitatémákkal, tippekkel és ajánlott 
tevékenységekkel. A kézikönyv első verziója – melynek felülvizsgált változatát itt 
találják – kedvező szakmai fogadtatásban részesült Lengyelországban, 
Magyarországon és Szlovéniában is, vagyis alkalmasnak bizonyult iskolai keretek 
közötti oktatásra.  
 
A kézikönyvet az ARCADES projekt keretében 2015 októberében a három 
országban  egy időben zajló szeminárium során mutattuk be, mindenhol 200 tanár 
előtt. A képzés a legfontosabb adatvédelmi ismeretek oktatási keretek közötti 
átadását célozta a kézikönyv segítségével, ami a pozitív tanári visszajelzések szerint 
fontos hiányt pótolt. 

                                                                 
aAdatvédelem az Iskolákban az Európai Unióban, ARCADES, 2015 március <http://arcades-
project.eu/images/pdf/State_of_the_art_report.pdf> hozzáférés: 2016.05.01. 
2 Korábbi verziót lásd: G. GONZÁLEZ FUSTER (ed.), Deliverable 1.2: The European Handbook for 
Teaching Privacy and Data Protection at Schools – the set of materials for teachers, ARCADES, 
September 2015, <http://arcades-project.eu/images/pdf/The_European_Handbook_for_Teaching_ 
Privacy_and_Data_Protection_at_Schools.pdf> hozzáférés: 2016.05.01. 
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ARCADES, a privacy oktatást elősegítő európai projekt 

 
Nagyon örültünk ennek az értékelésnek, hiszen megerősítette eredeti 
szándékunkat: a tanárok gyakorlati és a diákoknak hatékonyan átadható 
adatvédelmi ismeretekkel való felvértezését. 
  
Az értékelés visszaköszönt a “legjobb tanóra felhívásra” érkezett lengyel, magyar 
és szlovén pályázatokban. Az elavult szövegtanítás helyett új, hatékony tanítási 
módszerekre van szükség. Személyre szabott, életszagú és reális helyzetek 
feldolgozása, valamint az ARCADES anyagokra épülő óravázlatok képe 
tükröződött  a beérkezett pályázatokban.  
 
A nyerteseknek lehetőségük nyílt 2015 márciusában az ARCADES barcelonai záró 
konferencián az óra nyilvános bemutatására. A konferencia során a francia 
adatvédelmi hatóság egy műhelybeszélgetést is szervezett (Workshop of the 
International Working Group On Digital Education). A Digitális Oktatás 
Nemzetközi Munkacsoport nagy elismeréssel fogadta az ARCADES partnerek 
munkáját, követendő modellként értékelve az elkészült anyagokat. 

6. UNIÓS ÉRINTETTSÉG ÉS JÖVŐBELI KILÁTÁSOK 
Mostanáig minden gyermekeknek szóló adatvédelmi oktatási anyag nemzeti 
szinten készült. Az ARCADES partnerek közötti tapasztalatcsere nem csak 
hatékony, de EU-orientált eszközök létrehozását segítette elő. Végeredményben 
tehát nem ország specifikus, hanem olyan anyagok születtek, melyek elvileg 
bármely uniós országban alkalmazhatók – még akkor is, ha bizonyos fokú 
rugalmasságot kíván a helyi környezet. Elmondható tehát, hogy a projekt 
nézőpontja így szélesebb, mint egy nemzeti keretek között zajló munkáé, ami 
megkönnyíti a sikeres uniós adaptálást. 
  
Annak ellenére, hogy a projekt lezárult, hiszünk abban, hogy az elkészült 
ARCADES anyagok ösztönzik majd az unióban működő különböző nemzetiségű 
tanárokat, valamint közvetlenül segítik az adatvédelmi hatóságokat is oktatási 
tevékenységükben. Itt nem csak adatvédelmi ismeretekről, hanem praktikus 
tanácsokról is szó van. Mindenkit arra bátorítunk, hogy gondosan olvassa el és 
aktívan használja is ezt a kiadványt, elősegítve ezzel a privacy oktatást Európában. 
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A DIGITÁLIS OKTATÁS MUNKACSOPORT 
ÜZENETE 

 
Pascale RAULIN-SERRIER és Sophie VULLIET-TAVERNIER* 

 
Az Adatvédelmi Hatóságok 35. Nemzetközi Konferenciája által 2013-ban 
Varsóban kibocsátott határozat a Digitális oktatásról mindenki számára 1 felhívta 
az adatvédelmi hatóságokat, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket az 
adatvédelmi képzések terén, valamint szólítsák meg a nyilvánosságot annak 
érdekében, hogy a polgárok tájékozott és felelős szereplői lehessenek a digitális 
környezetnek, hatékonyan éljenek jogaikkal és tisztában legyenek 
kötelezettségeikkel is. Az elmúlt években a világ minden régiójából számos 
adatvédelmi hatóság cserélte ki tapasztalatait és a gyermekek, fiatalok adatvédelmi 
nevelése terén sok fontos kezdeményezés történt. 
 
A hivatkozott határozat megbízta a Digitális Oktatás Nemzetközi 
Munkacsoportot, hogy éves akcióterveket és programokat dolgozzon ki, mint 
például az “adatvédelmi oktatói csomag a tanárok képzése érdekében” és 
“internetes közös felület a digitális oktatási anyagok megosztására”.  
 
Az európai ARCADES projekt és az általa létrehozott oktatási anyagok jól 
illeszkednek ezekhez a programokhoz. Mivel tudomásunk szerint az adatvédelem 
és privacy oktatására nem létezik egységes modell2, az eltérő európai megközelítési 
módokat össze kell foglalni.   
 
A kézikönyv abban segíti a tanárokat, hogy a gyermekeket és tizenéveseket 
felvértezzék mindazon tudással és fontos készséggel, ami a jelen demokratikus 

                                                                 
* A Francia Adatvédelmi Hatóság (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)) 
Digitális Nevelés Főosztálya és a Nemzetközi Adatvédelmi Munkacsoport digitális neveléssel 
kapcsolatos koordinátorai. 
1 <https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Digital-education-resolution.pdf> hozzáférés: 
2016.05.01. 
2 Ahogy ezt két 2014-2015-ben készült munkacsoporti tanulmány le is írta.  
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társadalmában a lehetőségek kihasználásához és a kihívásokra való válaszadáshoz 
szükséges, nem csak a való, hanem a digitális világban egyaránt. 
    
Ebben az értelemben a kiadvány – különösen a tanári kézikönyv – többre 
vállalkozik, mint általában a digitális szakirodalom, egy jogi, etikai vagy média 
szakkönyv, hiszen az online és offline környezet szabályainak és viselkedésének 
megértését célozza. 
     
A Munkacsoport tagjaitól érkezett visszajelzések nagy érdeklődésről tesznek 
tanúbizonyságot és ezen hasznos és összefoglaló munka terjesztését ajánlják 
tanárok, oktatási szakemberek, oktatási hatóságok és más szereplők részére azért, 
hogy a gyermekek és tizenévesek a demokratikus társadalomban a jogok, 
szabadságok és kötelezettségek között megbízhatóan tudjanak tájékozódni.   
 
Természetesen arra bátorítjuk a tanárokat, hogy tanulmányozzák ezt a forrást és 
aztán használják, adaptálják vagy éppen a tippek segítségével fedezzék fel a 
magánélethez köthető többi területet is saját pedagógiai tevékenységükkel 
összhangban, diákjaik igényeire reagálva. Nagyrabecsülésünket fejezzük ki az 
ARCADES csapata és tagjai felé, akik az elkészült, újító jellegű munkát nem csak 
tanároknak, hanem a gyermekeknek és fiataloknak, valamint szüleiknek is szánták. 
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AZ ADATVÉDELMI OKTATÁS 
SOKSZÍNŰSÉGE AZ EURÓPAI ISKOLÁKBAN 

 
Gloria GONZÁLEZ FUSTER, Dariusz KLOZA és Paul DE HERT* 

 
A privacy oktatás mára sok európai iskolában megvalósult, a tendenciának az 
erősítése elsődleges feladat. Az alábbi elemzés megmutatja ennek okát és 
megvizsgálja, hogy mit tanulhatunk a jelenlegi gyakorlat felülvizsgálatából. Mik a 
privacy oktatás indokai és milyen erőfeszítések történtek ennek érdekében? A 
konklúzió: a gyermekek privacy tudatossága révén egyrészt garantáljuk 
biztonságukat, másrészt pedig hozzásegítjük őket ahhoz, hogy független  
személyiségekké váljanak.  
 

1. MIÉRT VAN SZÜKSÉG PRIVACY OKTATÁSRA? 
 A MAGÁNÉLETTEL ÖSSZEFÜGGŐ PROBLÉMÁK VALÓSAK ÉS A 

KÖVETKEZMÉNYEK GYAKRAN SÚLYOSAK 

A problémák valósak. Néhányunk – ideértve a témával nap, mint nap foglalkozó 
jelen tanulmány tudományos szerzőit is – számára ez evidencia, de másoknak ez 
nem annyira egyértelmű. 
 
Kezdjük egy egyszerű példával.  Nem mindenki érezné magát jól, ha hozzájárulása 
nélkül neve, lakcíme és foglalkozása megjelenne egy egyházközösségi honlapon. 
Ugyanígy kevés ember örülne, ha egészségügyi adatai – még ha ezek nem igazán 
súlyos betegségek is – nyilvánosságra kerülnének ugyanezen a fórumon. A gond 
nem csak az, hogy ezen adatok tényleg kikerültek, hanem az is, hogy idegenek 
betekinthettek az érintett magánéletének egyéb összefüggéseibe is, így tudomást 
szerezhettek arról, hogy az illető melyik vallási közösség tagja. A példa megtörtént 
eseten alapszik, 2003-ban az Európai Unió Bírósága egy svéd asszony, Mrs. Bodil 

                                                                 
* Vrije Universiteit Brussel (VUB), Jog, Tudomány, Technológia és Társadalom Kutató Csoport 
(Research Group on Law, Science, Technology & Society). 
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Lindqvist ügyét tárgyalta, aki egy honlapot üzemeltetett és azon mások személyes 
adatait előzetes hozzájárulásuk nélkül – ezzel a svéd adatvédelmi törvényt 
megsértve – nyilvánosságra hozta. A bíróság megállapította a jogsértést.1 
 
Vannak más példák is, melyek bárkivel megeshetnek. Világszerte nagyon sok 
ember játszik internetes játékokat. Ehhez hozzátartozik egy előzetes regisztráció, 
bizonyos személyes adatok rendelkezésre bocsátása, gyakran összekapcsolva a 
feliratkozási díj megfizetésével. 2011-ben a Sony Corporation’s PlayStation 
Network hálózatát hekker támadás érte és 77 millió felhasználó adata 
nyilvánosságra került. Az adatok a név és e-mail címen kívül tartalmaztak 
bejelentkezési és egyéb jelszavakat, születési dátumokat és hitelkártya adatokat. Ez 
utóbbiak kiszivárgása komoly aggodalmat keltett, hiszen ennek következménye 
már nem csak néhány kéretlen levélüzenet – mint egy e-mail cím ellopása után –, 
hanem ennél sokkal súlyosabb, tekintettel arra, hogy a legtöbb ember ugyanazt a 
jelszót használja a különféle internetes szolgáltatásokhoz.  A vállalat azonnal 
felhívta a felhasználók figyelmét a hitelkártya adataik ellenőrzésére2. Ez a példa 
nem egyedülálló: az adatokkal való visszaélések világszerte már mindennaposak.3  
 
Az adatokkal való visszaélések mellett a magánéletet még számos egyéb negatív 
hatás érheti, ami felveti a felelősség kérdését is. Bizonyos helyzetekben egyértelmű 
egyéni felelősség áll amögött, hogy egy adatot kivel osztunk meg, például bizonyos 
információt elérhetővé teszünk-e a neten vagy sem. Más esetben nincs igazi 
választási lehetőség: ha valaki előfizetett egy játékra (vagy ezt ajándékba kapta a 
családtól) és szeretne is játszani, akkor el kell fogadnia az ezzel együtt járó 
adatkezelési feltételeket. Általános azonban, hogy az érintettek nincsenek teljesen 
tisztában a döntéseik következményeivel vagy azokkal a kockázatokkal, amik 
bizonyos adatok rendelkezésre bocsátásával járnak együtt. 
 
Ezeket a jelenségeket “magánéleti” címkével is jelölhetjük, vagy tág értelemben vett 
adatvédelemmel, ami gyakran összefonódik a titkosság, és a biztonság 
kategóriáival. Noha a privacy csak egy a lehetséges közelítési irányok közül, ez nem 
változtat azon, hogy a magánéletet ért sérelmek súlyos kihatással lehetnek az 
egyénekre. Ez még felnőttek esetében is így van: mi általában bizonyos 

                                                                 
1 C-101/01 számú ügy, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971. 
2 PlayStation.Blog, Update on PlayStation Network and Qriocity, 2011. április 26. 
<http://blog.us.playstation.com/2011/04/26/update-on-playstation-network-and-qriocity> 
hozzáférés: 2016.05.25. 
3 Egy érdekes képi bemutató férhető hozzá az alábbi hivatkozáson keresztül: 
<http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks> 
hozzáférés: 2016.05.20. 
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Az adatvédelmi oktatás sokszínűsége az európai iskolákban 

információkat megtartunk magunknak vagy bizalmasainknak és kényelmetlenül 
érezzük magunkat, ha egy illetéktelen megismeri titkainkat. A helyzetet fokozza, 
ha a titkainkat felhasználják ellenünk. Kéretlen elektronikus leveleket kapni vagy 
hitelkártya csalásokat orvosolni apróság a pénz- vagy személyiséglopáshoz, online 
zaklatáshoz,  zsaroláshoz vagy a szexuális kizsákmányoláshoz képest, hogy csak pár 
súlyosabb esetet említsünk.  Sokkal komolyabb a helyzet azonban akkor, ha egy 
éretlen, és ezért kiszolgáltatott gyermek az áldozat.  
 

 AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK ÁLTALÁNOS VÉDELMET 
KÍNÁLNAK AZ EGYÉNEKNEK  

Ha körültekintően bánunk saját személyes adatainkkal, máris sokat tettünk a 
magánéletünk védelméért. Így a felelősség nagyrészt a miénk, emellett azonban az 
adatkezelőket is terhelik jogi előírások.  Ezek a kötelezettségek az adatainkkal 
történő visszaélések ellen védenek minket, elismerve, hogy a kockázatok ismerete 
és az óvatosság önmagában kevés.  
 
A kötelezettségek gyökere 1890-ig vezethető vissza, mégpedig a fényképezés 
elterjedéséhez, közelebbről a fényképezés sajtó által történő zaklató jellegű 
felhasználásához köthető. A magánélet “háborítatlansághoz való jogként” történő 
megfogalmazására az USA-ban került sor, de ebben visszaköszön az európai 
jogfejlődés is.4   
 
A magánszféra jelenlegi védelme általános, vagyis az mindenkit megillet. Ezt 
elsősorban nemzetközi emberi jogi dokumentumok biztosítják, ilyen például az 
Emberi Jogok Európai Egyezménye (1950)5 és az Európai Unió Alapjogi Kartája 
(2000).6 Ezzel párhuzamosan a privacy védelem fokozatosan megjelent az uniós 
tagállamok jogrendjében is. Az európai adatvédelmi jog részletezi a jogszerű 
adatkezelés feltételeit, biztosítja az érintetti jogokat és a megfelelőség vizsgálatára 
előre vetíti a független adatvédelmi hatóságok felállítását. 
 
Az adatvédelmi jogszabályok “száraz” nyelvezete többlet erőfeszítést kíván az 
egyénektől. A paragrafusok “paternalista” és “parancsoló” stílusban, de mégis a mi 

                                                                 
4 S. WARREN and L. BRANDEIS, ‘The Right to Privacy’ (1890) 4 Harvard Law Review 5, 193. Cf. also: 
G. GONZÁLEZ FUSTER, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the 
EU, Springer, Dordrecht 2014. 
5 Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről [1950] ETS 5; 
<http://echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf> hozzáférés: 2016.05.20. 
6 Az Európai Unió Alapjogi Kartája [2000] OJ C 361/1. 
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szabadságunk védelme érdekében szólnak hozzánk, legalábbis elviekben nagy 
mozgásteret engedve számunkra. Ez azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a 
döntésre mi vagyunk felhatalmazva, a magánéletünkről mi döntünk és annak 
következményeit is mi viseljük. Ehhez azonban szükségünk van a szóban forgó 
adatkezelésről szóló értelmes és áttekinthető tájékoztatásra. Például egy online 
szolgáltatásra való feliratkozásnál bizonyos adataink kezeléséhez 
hozzájárulásunkat is kérik, ez azonban később bármikor visszavonható. A 
hozzájárulás ezért mindenképpen egy hathatós eszköz az egyén kezében. 
 

 AZ ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ELISMERIK A GYERMEKEK 
KÜLÖNÖS VÉDELMÉHEZ VALÓ IGÉNYT 

A jelenkor gyermekeit – lendületes technológiai tudásuk miatt – 7“digitális 
bennszülötteknek” is nevezzük.8 Ők a korábbi generációkhoz képest alapvetően 
máshogy állnak hozzá az információhoz,9 a technológiát egyre növekvő mértékben 
használják. A statisztikák alapján 2011-ben az európai gyerekek több, mint 75%-a 
internetezett különböző célokból, ideértve a kortársakkal való kapcsolattartást 
(különösen közösségi oldalakon), tartalmak megosztását (pl. zenehallgatás) vagy 
játékokat. Néhány gyermek maga is létrehoz internetes tartalmat (pl. blogot ír)10. 
Ahogy múlik az idő, a gyermekek egyre többet neteznek, egyre fiatalabb életkortól 
és egyre különbözőbb módokon11. Ezért nem meglepő, hogy a fiatal korosztályok     
az új adatkezelési gyakorlatok előterébe kerültek. A szelfizés mondjuk a 
bizonyítvánnyal ma már megszokott dolog, de minden napra jut egy újítás, például 
a anyatej fogyasztást mérő okos telefon applikáció vagy az “okos óra”, ami a 
szülőket állandóan tájékoztatja, hogy hol van éppen a gyerek.12 Mindez nem azt 
jelenti, hogy a gyermekek jobban tudnák, hogy mi történik a mások kezében lévő 
személyes adataikkal. Nincsenek feltétlenül tisztában a kockázatokkal és a rövid, 
illetve hosszú távú hatásokkal. 
 

                                                                 
7 American Libraries Association v. Pataki [1997] 969 F. Supp. 160. 
8 M. PRENSKY, ‘Digital Natives, Digital Immigrants’ (2001) 9 On the Horizon 5, 1. 
9 Ibid. 
10 S. LIVINGSTONE et al., Risks and Safety on the Internet: The Perspective of European Children, 
London Schools of Economics and Political Science, London 2011, p. 33. 
11 S. LIVINGSTONE (eds.), EU Kids Online. Findings, Methods, Recommendations, London Schools of 
Economics and Political Science, London, 2015, p. 6. 
12 Lásd: G. GONZÁLEZ FUSTER, ‘GDPR: we all need to work at it!’, Better Internet for Kids (BIK) 
Bulletin, 31 March 2016, <https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/news/detail? 
articleId=694148> hozzáférés 20.05.2016. 
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Az adatvédelmi jogszabályok egyetemes védelmet nyújtanak mindenkinek, ez 
értelemszerűen kiterjed a gyerekekre is. Ők azonban sebezhetők, nem mindig 
tudják, hogyan kell magukat megvédeni azoktól a veszélyektől, amelyek akkor 
fenyegetik őket, ha a technológia segítségével adataikat megosztják. Mikor egy 
gyermek személyes adatát kezelik, akkor nem csupán a meglévő kockázatok 
növekednek, hanem a gyermek új kockázatok elé néz. Ezért van szükség a fokozott 
védelemree. Ennek az igénynek a nyílt elismerése csak nem régóta folyik uniós 
jogszabályi környezetben. A 2016 áprilisában lezárult uniós szintű adatvédelmi 
jogi reform kifejezetten foglalkozik a sérülékeny csoportok – ideértve a 
gyermekeket – különös jogi védelmével. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 
preambuluma így fogalmaz: 
 

[…] A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek 
tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az 
ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek 
személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve 
személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek 
személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő 
gyűjtésére. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások 
esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.  […].13 

 

 NÉHÁNY PRIVACY PROBLÉMA TUDATOSSÁGGAL 
ELKERÜLHETŐ 

Ahogy a bölcs mondás tartja: a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. Néhány esetben 
a megelőző intézkedések megtétele az adatkezelők felelőssége. Mi nem sokat 
tehetünk, ha mondjuk az internet szolgáltatónkat hekker támadás éri. Ők viszont 
megfelelő biztonsági óvintézkedésekkel elkerülhetik a bajt. 
 
Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor rajtunk múlik, hogy egy józan 
cselekedet elkerülhetővé tegye– vagy legalábbis minimalizálja – a kockázatokat 
vagy veszélyeket. A legegyszerűbb dolog mérlegelni minden adatmegosztás vagy 
adatkezeléshez történő hozzájárulás előtt. Ehhez azonban az kell, hogy 
tájékozottak legyünk a veszélyekről és a védelem lehetőségeiről. 
 

                                                                 
13 38. preambulumbekezdés; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a személyes adataok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános 
Adatvédelmi Rendelet) [2016] HL L 119/1. 
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Kutatások szerint az európai emberek többsége ugyan tisztában van azzal, hogy a 
személyes adatok növekvő nyilvánossága a modern élet része, ugyanakkor nem 
tudják, hogy kell adataikat megfelelően védeni.14 Az egyének általában 
“tájékozatlanok és összezavartak”, ezért gyakran “félreértik saját viselkedésüket”.15 
Már említettük, hogy a jog védelmet biztosít és a hozzájárulás egy hathatós eszköz 
a kezünkben. Ugyanakkor általában csak ráklikkelünk az “elfogadom” ikonra 
anélkül, hogy egy pillanatra is utánagondolnánk, ez milyen  hatással lesz 
adatainkra. A statisztikák azt mutatják, hogy az európaiak nincsenek tisztában a 
jogorvoslati lehetőségekkel baj esetén.16 Ennél is fontosabb, hogy nem ismerik az 
adatvédelmi hatóságokat, akik ilyen helyzetekben segítséget nyújthatnának..17 De 
még általában azok sem fogják fel pontosan a veszélyeket, akik ezzel tisztában 
vannak.18 Máshogy fogalmazva, a “velem ez nem történhet meg” vagy “ráérek 
gondolkozni, ha majd bekövetkezik a baj” talaján állnak. Néha ez már túl késő. A 
magánéletet ért orvosolhatatlan sérelem lényege, hogy az adat 
visszafordíthatatlanul nyilvánosságra került..  
 
Mindent egybevetve megállapítható, hogy az egyéni tudatosság és a privacy 
védelem nincs mindig egyenes arányban egymással. Az egyénektől elvárható, hogy 
megfelelően tájékozottak legyenek és ismerjék a veszélyeket annak érdekében, 
hogy helyes döntést tudjanak hozni. Sajnos az esetek többségében nem ez a helyzet. 
Ez az ellentmondás még inkább égető gyermekeknél, hiszen vitán felül áll, hogy ők 
nem képesek olyan tájékozott és tudatos döntéseket hozni, mint a felnőttek. Mégis 
azt kell mondanunk, hogy ez lenne az ideális. A magánéletüket illető kérdésekben 
a gyerekeknek nem szabadna gyerekesen viselkedniük.  
 

 A LEGINKÁBB KISZOLGÁLTATOTTAK VÉDELME 

A gyermekek privacy oktatásának ügyét tehát szélesebb perspektíva felé kell 
elmozdítani. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmüket: kétszer is gondold meg, mit teszel 
a személyes adataiddal!, de arról is tudniuk kell, hogy a személyes adataik védelmet 

                                                                 
14 Európai Bizottság, Special Eurobarometer 359: Attitudes on Data Protection and Electronic Identity 
in the European Union, Brussels 2011, p. 5, <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ 
ebs_359_en.pdf> hozzáférés: 2016.05.20. 
15 G. GONZÁLEZ FUSTER, ‘How Uninformed Is the Average Data Subject? A Quest for Benchmarks 
in EU Personal Data Protection’ (2014) 19 IDP. Revista de Internet, Derecho Y Política, 99. 
16 European Union Agency for Fundamental Rights, Access to Data Protection Remedies in EU Member 
States, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014, pp. 32–34. 
17 Európai Bizottság, Special Eurobarometer 359, op. cit., p. 174. 
18 J.B. RULE, The Politics of Privacy: Planning for Personal Data Systems as Powerful Technologies, 
Elsevier, New York 1980, p. 184. 
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élveznek másokkal szemben is. A megfelelő döntés meghozatala az adat 
rendelkezésre bocsátása előtt az adatvédelemnek csak egyik fontos eleme. Ha ezt 
megtanítjuk nekik, akkor nem csak a biztonságukért teszünk, hanem fel is 
vértezzük őket: ez a két cél egyaránt fontos, hiszen így sikeresebben védhetik meg 
magukat bármilyen privacy probléma esetén. A védelem egyet jelent nem csak a 
veszélyek, de a vonatkozó szabályok, jogosultságok és a lehetséges jogorvoslatok 
ismeretével is. Egy ilyen gyermek nem csak az online veszélyekkel, hanem azzal is 
tisztában lesz, hogy kinek mire van joga, mire kötelezettsége és így teremtődik meg 
körülötte a nagyobb biztonság. 
 
Ezért gondoljuk példaértékűnek, hogy az uniós adatvédelmi reformcsomag nem 
csak elismeri a gyermekek különleges védelemhez való jogát, hanem kifejezetten 
felismeri a nekik szóló jogtudatosítás értékét. A jogi szabályozás feladatokat szab 
bizonyos hatóságok részére és – ezáltal – különös figyelmet kell a gyermekekre 
fordítaniuk. Az említett hatóságok az adatvédelmi hatóságok, melyeknek 
kulcsszerepe van a személyes adatok védelméhez való alapvető jog viszonylatában. 
A jog számos különböző feladatot bíz rájuk.  
 
Történeti értelemben az adatvédelmi hatóságok az első pillanattól kezdve, vagyis 
az 1970-es évek óta nem csak a vonatkozó adatvédelmi törvény “felügyeletére”, 
hanem sok más szerepkörre – úgymint ombudsman, auditor, tanácsadó és 
stratégia alkotó – is megbízást kaptak.19 Ezek a tevékenységek egy közös célt 
szolgálnak, nevezetesen a magasabb szintű adatvédelmet, amin belül egy feladat a 
jogtudatosítás.  
 
A jog fokozatosan visszatükrözte a feladat- és hatáskörük bővülését. Az újonnan 
elfogadott és 2018 májusában hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendelet 
(Rendelet) az 57. cikkelyen belül kifejezetten megbízza az adatvédelmi hatóságokat 
az alábbi feladattal: 
 

[…] Az e rendeletben meghatározott egyéb feladatok sérelme nélkül, a felügyeleti hatóság a 
saját területén ellátja a következő feladatokat: elősegíti a nyilvánosság figyelmének 
felkeltését és az ismeretek terjesztését a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatok, 
szabályok, garanciák és jogok vonatkozásában. Különös figyelmet fordít a kifejezetten 
gyermekekre irányuló tevékenységekre […]. 

 

                                                                 
19 C.J. BENNETT and C.D. RAAB, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global 
Perspective, MIT Press, Cambridge 2006. For an overview and evaluation, cf. e.g.: European 
Commission, Evaluation of the Means used by National Data Protection Supervisory Authorities in the 
promotion of personal Data Protection. Final Report, Brussels 2009. 
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A Rendelet tehát kifejezetten szól arról, hogy a gyermekeknek ismerniük kell az 
adatkezelésekhez kötődő veszélyek mellett az alkalmazható szabályokat, 
garanciákat és jogosultságokat is. A veszélyekről való tudatos gondolkodás 
eszközzé válhat a kezükben az eredményes joggyakorlás során.  
 
Érdemes megemlíteni, hogy a gyermekek körében végzett, privacy-vel összefüggő 
jogtudatosítás Európán kívül is fontos téma. Az USA-ban például az 1998-ban 
elfogadott, a Gyermekek Internetes Adatvédelmi Törvénye (Children’s Online 
Privacy Protection Act - COPPA) úttörő jellegű és alkalmazandó minden olyan 
weboldal viszonylatában, mely 13 év alatti gyermekek adatait gyűjti.20 A Szövetségi 
Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission) felelős a törvény 
végrehajtásáért, és mint ilyen, számos gyermekeknek szóló internetes tájékoztató 
oldalt üzemeltet. 
 

2. EURÓPAI KÖRKÉP A PRIVACY OKTATÁSRÓL 
Az ARCADES projekt megvizsgált számos, a gyermekek privacy oktatására 
irányuló tevékenységet és észlelte azok sokféleségét21. A projekt a rendelkezésre 
álló oktatási anyagokra fókuszált. 
 

 KI? 

Az anyagokat előállító szereplőket többféle kategóriába lehet sorolni és a 
magánélet védelmét több szemszögből is meg lehet közelíteni. A nemzetközi 
szervezetek, mint az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – 
UNESCO)22, a gyermeki jogok iránt - ideértve a magánélethez való jogot is - 
különösen elkötelezett. Ugyanez érvényes az Európa Tanácsra, amely a privacy 
oktatást emberi jogi szempontból közelíti meg. Az Európai Unió egyrészt az online 
biztonság, másrészt alapvető jogi oldalról érintett. 
 
Az adatvédelmi hatóságok szintén tevékenyek, jogtudatosító kampányaik között 
lehetnek olyanok, melyekkel közvetlenül a gyerekeket (például weboldalukon 

                                                                 
20 Children’s Online Privacy Protection Act of 1998, 5 U.S.C. 6501–6505. 
21 G. GONZÁLEZ FUSTER, P. DE HERT, and D. KLOZA, State-of-the-Art Report on Teaching Privacy 
and Personal Data Protection at Schools in the European Union, Vrije Universiteit Brussel, Brussels 
2015, <http://arcades-project.eu/images/pdf/State_of_the_art_report.pdf> hozzáférés: 2016.05.25. 
22 A témáról bővebben lásd: P. HLADSCHIK and D. STEURER, ‘Human Rights Education – Know 
Your Rights!’ in M. NOWAK, K.M. JANUSZEWSKI and T. HOFSTÄTTER (eds.) All Human Rights 
for All: Vienna Manual on Human Rights, Intersentia, Vienna/Graz 2012, pp. 606-612. 
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keresztül), a szülőket vagy épp a tanárokat célozzák. Előfordul, hogy közvetlenül is 
részt vesznek az oktatásban azáltal, hogy munkatársaik előadásokat tartanak az 
iskolákban.  Végül, a civil szervezetekről sem szabad elfelejtkezni, akik vagy aktív 
részvétellel vagy iskolai anyagok összeállításával segítenek. 
 
Hogy az adatvédelmi ismeretek a hivatalos tanterv részévé válnak-e vagy sem, 
tagállami hatáskör és nem minden uniós állam tett ebbe az irányba lépéseket. Az 
azonban világos, hogy a különböző szereplők általában együttműködnek a privacy 
iskolai oktatásában. 
 
Az elsődleges címzettek tipikusan a gyermekek. Lehetnek kezdeményezések, 
melyek a tanárokat szólítják meg először. Előfordul a szülők bevonására tett 
kísérlet is, hiszen ők igen fontos szereplőia gyermekek magánéleti védelmének és 
egyértelmű, hogy a szülőket az iskolán keresztül lehet legjobban elérni. 
 

 HOL ÉS MIKOR? 

A privacy oktatás bármely iskolai szinthez kötődhet. Néhány uniós országban már 
az óvodai tananyagban is megjelenik, de általánosabb az általános és középiskolai 
bevezetés. 

Az oktatás nem csak az iskolán keresztül valósulhat meg, a gyerekeket, szülőket, 
tanárokat a médián keresztül is el lehet érni, tradicionális (pl. televízió, újságok) 
vagy modern formákban (pl. weboldalak). Sok eseményt köztéren szerveznek (pl. 
könyvtár, oktatási kiállítás) vagy valamilyen eseményhez kötik (pl. Biztonságos 
Internet Nap). 
 

 HOGYAN? 

Azokban az uniós tagállamokban, ahol a privacy oktatás a hivatalos tananyag része, 
sokféle megközelítés létezik. Például kötődhet az állampolgári ismeretek alapvető 
jogokkal foglalkozó részéhez vagy a számítástechnikai, illetve média oktatáshoz, 
amely tartalmazza az infokommunikációs technológiák felelős használatára 
történő nevelést. Ezen órák megnevezése országról-országra változhat.  
 
Az adatvédelmi hatóságok által támogatott privacy oktatás a szélesebb értelemben 
vett jogpropaganda feladatuk része, mely a gyermekeket közvetlenül vagy 
közvetve, elsősorban szüleiken és tanáraikon, oktatóikon vagy az iskolai vezetésen 
keresztül áttételesen érinti.  
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Amennyiben az adatvédelmi hatóságok közvetlenül járnak el, felkínálhatnak 
online forrásokat (ideértve az erre a célra létrehozott oldalakat), kampányokat 
indíthatnak, vagy versenyeket szervezhetnek. Általában fokozzák aktivitásukat 
ünnepélyes alkalmakkor, mint például az Európai Adatvédelmi Napon (január 
28.). Néha iskolai nyílt napokat vagy más hasonló eseményeket is meglátogatnak. 
 
Amikor nem közvetlenül tevékenykednek, tanulmányutakat vagy képzéseket 
szervezhetnek iskolákban, szemináriumok, műhelymunka formájában. Ezek 
lehetnek egyszeri vagy ismétlődő események, a részvétel általában ingyenes. Sok 
adatvédelmi hatóság készített tudatosító anyagokat gyermekek számára, online 
vagy nyomtatott formában, kijelölt weboldalakon. Készültek – általában szintén 
ingyenesen elérhető – poszterek, képeslapok, füzetek, brosúrák, képregények, 
videók, tesztek, kvízek, vagy akár szabályzatok, óravázlatok is.  
 
Az adatvédelmi hatóságok mind európai, mind nemzetközi szinten 
együttműködnek. A 29-es Munkacsoport, az EU adatvédelmi hatóságaiból álló 
tanácsadó testület 2009-ben kibocsátott egy nagy hatású véleményt a gyermekek 
személyes adatainak védelméről.23 Az Adatvédelmi Hatóságok 35. Nemzetközi 
Konferenciája (Varsó, 2013) elfogadott egy határozatot Digitális oktatást 
mindenkinek címmel,24 amelynek keretében létrejött a Digitális Oktatás 
Nemzetközi Munkacsoport. Az adatvédelmi hatóságok a világ minden tájáról 
gyakran szerveznek tanulmányutakat, illetőleg saját munkatársaikat is elküldik 
tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megosztása céljából. 
 
Együttműködnek az iskolákon kívül más intézményekkel, képviselőtestületekkel, 
könyvtárakkal. A francia adatvédelmi hatóság például létrehozott egy ‘EducNum’ 
elnevezésű kollektívát, több, mint 60 partnert hívva meg a digitális oktatás, kutatás, 
digitális gazdaság, civil társadalom és politikai intézmény területéről.25 Az 
adatvédelmi hatóságok szintén megszólíthatnak politikusokat is, gyakran abból a 
                                                                 
23 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 2/2009. sz. véleménye a gyermekek személyes adatainak 
védelméről (általános iránymutatás és az iskolák speciális esete), WP 160; Brüsszel, 2009 február 11 < 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp160_hu.pdf> hozzáférés: 
2016.05.25. Ezt a véleményt megelőzte: Idem, 1/2008. sz. véleménye a gyermekek személyes adatainak 
védelméről (általános iránymutatás és az iskolák speciális esete), WP 147, Brüsszel, 2008 február 18 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2008/wp147_en.pdf> hozzáférés: 
2016.05.25. 
24 International Conference of Privacy and Data Protection Commissions, Resolution on Digital 
Education for All (2013) <https://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Digital-education-
resolution.pdf> hozzáférés 2016.05.20. 
25 <http://www.educnum.fr> hozzáférés 2016.05.18 
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célból, hogy iskolai tananyagok szülessenek vagy másféle módon hassanak a 
szakpolitika menetére. Gyakran a hozzájárulásuk olyan tanulmányokon alapszik, 
melyeknek célja az aktuális ismeretek összegyűjtése (például a privacy veszélyek 
gyermekek által történő észlelése).    
 
Nemzetközi és nemzetek feletti szervek kidolgozhatnak sztenderdeket és célokat a 
témában, de közvetlenül is kapcsolódhatnak az oktatáshoz. Például az Európa 
Tanács az Európai Emberi Jogi Egyezmény 50. évfordulójára a ‘KOMPASZ’ c. 
kiadvánnyal készült, ami egy emberi jogi kézikönyv fiataloknak, és az egyik fejezet 
kifejezetten a gyermekjogokról szól.26 
 
2007-ben publikálta először az Európa Tanács az Internetes Műveltség 
Kézikönyvét,27 ami most a harmadik kiadásnál tart, és 2012-ben megalkották a 
Gyermekjogi Stratégiát (2012-2015).28 
 
Az Európai Unió erőfeszítéseit 1999-ben megerősítette a ‘Biztonságos Internet 
Programra’ kapott €50 millió. A 2012-ben elfogadott “Európai Stratégia az 
Internet Gyermekek Számára Történő Jobbá Tételéről” 29 most a “Jobb Internetet 
a Gyerekeknek” néven fut. A stratégia négy oszlopaként megjelölt szereplők a 
gyerekek, szüleik, gondozóik és a tanárok, akiket tudatosítani kell az online 
veszélyekről, de a rendelkezésre álló eszközökről és stratégiákról is.30 A stratégia 
ezen kívül kiemeli, hogy a gyermekek internethasználatánál mennyire fontos a 
digitális és média műveltség és készségek elsajátítása, és az online biztonságra 
nevelést már korai életkorban el kell kezdeni.31 Észlelve, hogy több, mint húsz 
ország iskolai tananyagának része már Európában az internetes biztonság, a 
stratégia leszögezte, hogy 
 

                                                                 
26 <http://www.eycb.coe.int/compass> hozzáférés 2016.05.18. 
27 Council of Europe, Internet Literacy Handbook, 3rd ed., Strasbourg 2007, 
<http://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/InternetLiteracyHandbook_3_EN.asp> 
hozzáférés: 2016.05.26. 
28 Council of Europe, Strategy for the Rights of the Child (2012-2015), CM(2011)171 final, Strasbourg, 
15 February 2012, <http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDcj/StrategyCME.pdf> 
hozzáférés: 26.05.206. 
29 European Commission, European Strategy for a Better Internet for Children, COM(2012) 196 final, 
Brussels, 02.05.2012. 
30 Ibid., p. 8. 
31 Ibid. 
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[…] kortól, jövedelemtől vagy családi háttértől függetlenül a gyermekek többségét (valamint 
a tanárokat és közvetetten a szülőket) leginkább az iskolákban lehet elérni az internetes 
biztonságra felhívó üzenetekkel […].32 

 
Az uniós tagállamok tehát bátorítást kaptak, hogy 2013-tól – a köz- és magánszféra 
szereplőinek segítségével – az online biztonságra való nevelést vegyék fel az iskolai 
tananyagok sorába, erősítsék a nem hivatalos oktatási formákat, az iskolákat lássák 
el vonatkozó szabályzatokkal és biztosítsák a tanárok képzését. 

Az üzleti élet szereplői is meghívást kaptak arra, hogy fejlesszenek interaktív 
eszközöket és platformokat tanároknak és gyerekeknek szóló tájékoztatókkal. Az 
Európai Bizottság különösen elkötelezett a vonatkozó uniós legjobb gyakorlatok 
kiválasztásában és terjesztésében. Azonban az online biztonsággal kapcsolatos 
privacy oktatás figyelme elsődlegesen az internetes veszélyekre irányul és nem az 
alapvető jogi – és ezt a dimenziót árnyaló – megközelítésre. 

 MI? 

A jelenleg létező anyagok közös ismérve, hogy nem egyszerűen tudásanyagot 
adnak át, hanem tanulásra és reflekcióra ösztönöznek. Az alapvető cél, hogy az 
infokommunikációs – különösen az internetes – technológiák okos, felelős 
használatát segítsék elő. Ezekben az anyagokban nem kizárólag az adatvédelemről 
esik szó, mivel az oktatás kiterjed az online biztonság problémáira, végső soron 
egyfajta “digitális felelősségre” nevel.  
 
Ami minden anyagban megtalálható: 
 
- a ‘privacy’; esetleg a “megfigyelés” fogalmának tisztázása 
- miért fontosak ezek a fogalmak a jelenkor társadalmában  
- személyes adat megosztása előtt a döntés átgondolására való felhívás 
- amennyiben a személyes adat megosztása megtörtént:  

 online biztonsági tanácsok, például megfelelő jelszóválasztás, közösségi 
hálók adatvédelmi beállításai stb. 

 érvényes hozzájárulás megadása az adatok megosztásánál (amennyiben 
ez gyermekeknél lehetséges) és ennek visszavonása 

 figyelmeztetés arra, hogy a megosztott adatokat milyen nehéz az online 
térből eltávolítani (vagyis “az internet nem felejt!”) 

 a rendelkezésre álló segítség és lehetséges jogorvoslati lehetőségek, 
például az adatvédelmi hatósághoz fordulás  

- a szülők szerepe a gyermekeik adatainak védelménél 

                                                                 
32 Ibid. 
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Ezeknek a nevelési erőfeszítéseknek a fő célja nem mindig világos. Sokszor a 
hangsúly a gyermekek tudatosításán van, vagyis hogy hogyan védjék 
magánszférájukat és ismerkedjenek az alapvető jogokkal. Máskor az online 
biztonság, a veszélyek elkerülése a súlyponti elem ahelyett, hogy az érintetti 
jogokra és az adatkezelők kötelezettségeire hívnánk fel a figyelmüket. 
 
Az alábbi diagram összefoglalja, hogy az európai gyermekek kitől, hogyan és hol 
kapnak privacy védelemre vonatkozó ismereteket: 
 
Táblázat 1 - privacy nevelés áttekintése 

KI? KINEK? HOL? HOGYAN? MIT? 
jogalkotók 
- kormányok 
- nemzetek 

feletti 
szervezetek 

- nemzetközi 
szervezetek 

jogalkalmazók 
adatvédelmi 
hatóságok 
civil szervezetek 
IT ipar 

gyermekek 
szülők 
tanárok 
gyermekvédő 
szakemberek 

óvodák 
iskolák 
- általános 
- felső tagozat 
- középiskola 
média 
közösségi 
területek 
közösségi 
események 

hivatalos 
tananyag 
közvetve 
- tanároknak 

források 
- szülőknek 

források 
közvetlenül 
gyermekeknek 
források  

fogalmak 
fontosság 
jogok 
jogorvoslat
ok 
biztonsági 
tippek 

 

3. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK 
A magánszférával összefüggő problémák realitása és komolysága gyakran 
alábecsült. Önmagában baj, ha valaki ilyen helyzet áldozata lesz, de még nagyobb 
a baj, ha egy gyermekről van szó, aki eleve éretlenebb a veszélyek észlelésében, 
különösen, ha mindez technológiák használatával van összefüggésben. 
Ellentmondás, hogy ezzel egy időben ők a “digitális bennszülöttek”, akik 
zökkenőmentesen képesen a digitális világban elnavigálni. 
 
A privacy védelme az egyéni felelősséggel kezdődik. Ezután lép be a jog általános, 
viszonylag magas szintű védelme, amely még mindig elég nagy szabadságot hagy 
az adatalanynak, például a hozzájárulás lehetővé tétele útján. Ahhoz, hogy ennek 
előnyét kihasználhassa, az egyénnek tisztában kell lenni a fenyegetések 
természetével és a védekezés eszközeivel. A gyermekek – csakúgy, mint szüleik és 
tanáraik – megfelelő tudással felvértezve sikeresen harcolhatnak sok adatvédelmi 
problémával. Nem eshetünk azonban abba a hibába, hogy azt gondoljuk, ha 
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minden döntésüket alaposan átgondolják, sohasem éri őket baj. Ha valóban jobban 
tudnák, nem lennének gyerekek. 
 
Ennél a pontnál lép be a tág értelemben vet privacy nevelés, ami nem csak a 
veszélyekről, hanem a szabályokról és jogokról is szól. Tekintettel van a privacy 
alapvető jogi dimenziójára, továbbá figyelembe veszi, hogy a gyermekeknek 
nemcsak biztonságuk miatt kell tisztában lenni az adatvédelemmel, hanem a 
szabad személyiséggé válás érdekében is. 
 
A privacy nevelés már egy ideje jelen van az európai iskolákban, amelynek 
hasznosságát széles körben elismerik. A megtett erőfeszítések dicséretre méltóak, 
de nem elegendőek. Itt kerülnek képbe az adatvédelmi hatóságok, melyek 
társadalmi szerepe és – még inkább – szakértelme nélkülözhetetlen az iskolai 
oktatás elterjesztésében és fejlesztésében. A figyelemfelhívó, tudatosságnövelő 
feladatkörükben erre lehetőségük is van. Emellett pedig hatékonyan biztosíthatják, 
hogy az iskolában megjelenő információ minősége valóban helytálló és jogi 
értelemben is megfelelő legyen.  
 
Példaértékűnek tartjuk, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet közvetlenül ható 
jogi kötelezettségként írja elő az adatvédelmi hatóságok számára az általános 
tudatosságnövelést, valamint a gyermekek, mint kiszolgáltatott csoport érdekeinek 
speciális védelmét. 
 
Következésképp, a gyerekeket nem szabad lebecsülni, de nem szabad őket 
magukra sem hagyni, amíg a digitális világ csúszós útjain közlekednek. A “digitális 
bennszülöttség” kiegészítendő és kiegyensúlyozandó a “digitális felelősséggel” 
fogalmával. A nevelésre az iskola nyújtja a legmegfelelőbb terepet az otthon 
mellett, ahol gyerekként és – ezzel egyidőben – valós adatalanyként kell velük 
foglalkozni. 
 
Az oktatás nem csodaszere minden privacy problémának. A gyermekek adatainak 
védelme sokkal többet kíván, ideértve a megfelelően megfogalmazott tájékoztatást 
és az adataik kezelésére vonatkozó szigorú előírásokat. Mégis a nevelés igen fontos 
darabja az adatvédelmi eszköztárnak. 
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A TANÁRI KÉZIKÖNYV BEMUTATÁSA 
 
A kiadvány célja, hogy hatékony eszközt biztosítson a tanárok számára az EU 
bármely iskolájában, amely a gyermekeket és kamaszokat a magánélet- és a 
személyes adatok védelmére kívánja oktatni. Célja egy olyan tananyag kidolgozása, 
amely közvetlenül alkalmazható az EU-ban, ezért az Európai Unió valamennyi 
tagállamában érvényes és fontos tudásanyagra öszpontosít, alapul véve az 
Európában alkalmazandó jogi instrumentumokat, mindenekleőtt az Európai Unió 
Alapjogi Kartáját. A részletes jogi szabályozással kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, 
forduljanak tagállamuk adatvédelmi hatóságához! 
 
A kézikönyv egyszerű nyelvezetet használva próbálja segíteni a pedagógusokat 
abban, hogy a lehető legegyszerűbb módon magyarázhassák el a tanulóknak az 
egyes témaköröket. Az anyag tíz fejezetre bontva világítja meg a magánszféra és a 
személyes adatok védelmének különböző oldalait, elsősorban a gyermekek és 
kamaszok számára lényeges nézőpontokból. A témakörtől függően minden fejezet 
tartalmaz alapvető fogalmakat, megvitatásra alkalmas kérdésköröket, vagy ajánl 
különböző tevékenységeket, gyakorlati tanácsokat. Ahol lehetséges, valós esetek és 
példák teszik még színesebbé az anyagot. Minden fejezet végén vannak olyan 
ötletek, amelyek akár a legkisebbek, vagy a már idősebbek számára hasznosak és 
érdekesek lehetnek. Arra bátorítjuk a tanárokat, hogy tanulmányozzák a 
kézikönyvet és használják bátran a fejezetek különböző elemeit diákjaik igényeinek 
megfelelően.  
 
Szerzők (betűrendben): Árvay Viktor (NAIH), Jelena Burnik (IP RS), Paul De Hert 
(VUB), Piotr Drobek (GIODO), Gloria González Fuster (VUB), Urszula Góral 
(GIODO), Dariusz Kloza (VUB), Kozma Laura (NAIH), Paweł Makowski 
(GIODO), Marta Mikołajczyk (GIODO), Nagy Kata (NAIH), Anže Novak (IP RS),  
Szántó Zsófia (NAIH), Sziklay Júlia (NAIH), Polona Tepina (IP RS) és Tordai 
Zsófia (NAIH).  
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1.   A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME 
 
Mi is az a magánszféra? Miért fontos? 
 

CÉLOK 

Ez a bevezető fejezet segíti a diákokat abban, hogy: 
- megismerjék a magánszféra lényegét 
- kialakíthassák véleményüket a témában 
- megértsék mind az online, mind az offline magánszféra jelentőségét. 
 

ALAPVETÉS 

A magánszféra lényege, hogy megvédjük, ami személyes, de ugyanakkor 
lehetőségünk legyen önmagunk lenni, és saját preferenciáink, belátásunk szerint 
alakíthassuk az életünket. A magánszféra segít elbújni a vizslató tekintetek elől, 
ugyanakkor mások – legyen az az állam, szülők, barátok, tanárok vagy idegenek – 
kéretlen zavarását is elháríthatjuk általa. 
 
A magánszféra mindig is kiemelt szerepet töltött be a modern demokráciák 
működésében, és mint emberi jog is elismerést nyert. Ez utóbbi főleg a második 
világháború után vált elsődlegessé, mintegy a totalitárius rendszerekkel szembeni 
fellépésként. Mint alapvető jogot, minden európai jogrendszer tiszteletben tartja, 
de megjelenik nemzetközi szinten is. Az állam nem avatkozhat be az egyén 
magánéletébe, ugyanakkor biztosítania kell a megfelelő jogvédelmet az esetleges 
behatásokkal szemben.  
 
Az Európai Unió Alapjogi Kartájának 7. cikke tartalmazza a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogot.  
 
A magánélet értékét a pszichológusok is felismerték, akik különbséget tesznek 
korlátozott és nyitott magánszféra között. A korlátozott magánszférába 
tartoznak a titkok, az emberi testtel, az érzelmekkel összefüggő elemek, míg a nyílt 
magánszféra jelenti azt, hogyan fejezi ki, határozza meg magát valaki a 
nyilvánosság előtt. A két magánszféra-típus megléte együttesen fontos és 
szükséges. 
 
A gyermekkor különleges időszak egy ember életében, melynek során a magánélet 
védelme különösen lényeges. Minden gyermeket, függetlenül attól, hol él, 
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megilleti az élethez és a fejlődéshez való jog, hogy egy olyan környezetben 
cseperedhessen fel, amely tiszteletben tartja szabadságát és méltóságát, 
magánszféráját és személyes adatait pedig védelmezi. 
 
A fejlődő technológiák újfajta kihívások elé állítják a magánszféra védelmét. Egyre 
inkább már csak közvetítő eszközökön keresztül kommunikálunk egymással, a 
segítségükkel dolgozunk, tanulunk, szórakozunk. Gyakorlatilag a technológiával 
és azon keresztül éljük mindennapjainkat. A magánszférához való jog viszont 
akkor is megillet bennünket – felnőttet és gyermeket egyaránt -, amikor 
csatlakozunk az internethez. 
 

MEGTÖRTÉNT ESET 

A híres emberek magánszférája különösen ki van téve az esetleges támadásoknak. 
A média jól tudja, hogy rengeteg embert érdekel néhány vicces vagy váratlan 
pillanatban elkészített fénykép. Az úgynevezett paparazzik akár órákat is képesek 
várni, hogy elkapjanak, lekapjanak egy hírességet. Azonban még a sztárokat is 
megilleti a magánélethez való jog, így a média csak akkor közölhetné a róluk 
készült fotókat, ha az közérdeket szolgál. Tehát azok a képek, melyek a hírességeket 
mindennapi ügyeik intézése közben ábrázolják, vagy egy olyan szituációt 
örökítenek meg, amelyet igazából titokban tartana – például ha épp orvoshoz megy 
-, sértik a magánszférához való jogot. Számos híres ember – színész, modell, 
hercegnő – küzd a róla készült fényképek publikálása ellen. 
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

A diákok vitassák meg egymás közt az alábbi kérdéseket: 
 
1. Személyes tapasztalatok: sértették már meg a magánszférádat? Mi történt? 

Hogyan reagáltál? 
 
2. Hozzáállás formálása: el tudsz képzelni egy olyan társadalmat, amelyben 

nincs magánszféra? Tudnál egy ilyenben élni? Szerinted milyen problémák 
merülhetnének fel? Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik különösen 
érzékenyek magánszférájukra, például a betegséggel küzdők, oknyomozó 
újságírók, politikusok? 
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AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Az alábbi feladat arra sarkallja a diákokat, hogy átgondolják, meddig terjed 
magánszférájuk, vajon milyen helyzetekben lehet a határ másokhoz 
viszonyítva tágabb, illetve, hogy milyen érzés lehet, ha akarata ellenére 
megsértik valakinek a magánszféráját. 
- Mindenki köszöntse úgy a másikat a teremben, mintha régóta nem 

találkoztak volna! Figyeljétek meg, milyen eltérések vannak az 
üdvözlésekben, majd vitassátok meg az alábbi kérdéseket:  

- A közeli barátokat ugyanúgy köszöntöttétek, mint azokat, akik nem 
állnak olyan közel hozzátok? Egy családtagodat másképpen üdvözölnéd? 
Hogyan köszöntik egymást az idegenek? Hogyan éreznétek magatokat, 
ha egy ismeretlen túlzásba vitt lelkesedéssel üdvözölne? 

 
2. A magánszféra rétegeinek vizsgálatához írjuk fel a táblára a „magánszféra” 

szót, majd kérjük meg a tanulókat, hogy rajzoljanak egy gondolattérképet a 
kapcsolódó fogalmakkal: először írjanak fel minden ehhez kötődő kifejezést, 
majd próbáljanak meg szócsoportokat alkotni, amelyek kapcsolódhatnak a 
magánszféra különböző dimenzióihoz (például a testhez, a szabad 
véleményhez stb.). 

 

A LEGKISEBBEKNEK 

A kisgyerekeknek fontos megtanulniuk, hogy a magánszféra nem csak azt jelenti, 
hogy bizonyos dolgokat megtarthatnak maguknak, de azt is, hogy milyen tér illeti 
meg őket. Magánszférájukat másoknak is tiszteletben kell tartani, ugyanakkor 
nekik is tiszteletben kell tartaniuk mások magánszféráját. 
 

IDŐSEBBEKNEK 

A felsőbb osztályokba járó tanulóknak tudniuk kell, hogy a magánélethez való jog 
a demokratikus társadalmakban elengedhetetlen alapjog. Az alapjog jelöli ugyanis 
azt a határvonalat, ameddig az állam beavatkozhat az egyén életébe, ezen túl 
azonban garantálnia kell, hogy szabadon élhessük életünket. 
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2. BEVEZETÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉBE  
 
Mi minősülhet személyes adatnak? Mit jelent a személyes adatok védelméhez való 
jog? 
 

CÉLOK 

Ez a fejezet segíti a diákokat abban, hogy: 
- a személyes adatok védelmének jelentéséről tanuljanak 
- megtudják, mit jelent a személyes adat, és miért kell védelemben részesíteni 
- az érzékeny (különleges) adatokról és a különös védelmet igénylő adatokról 

szerezzenek ismereteket 
- tudatában lehessenek, hogy mint adatalanyok, milyen jogok illetik meg őket. 
 

ALAPVETÉS 

A magánélethez való jog mellett az egyéneket személyes adataik védelmének joga 
is megilleti. Ez a jog azért nyert elismerést a modern demokráciák egyik 
alapjogaként, mert köztudott, milyen drámai következményekkel járhat az egyén 
életére nézve az adataival való visszaélés. Így például, ha valamilyen adatot nem a 
megfelelő emberhez társítanak, vagy ha bizonyos szervezetek túl sok információt 
szereznek a polgárokról. 
 
A személyes adatok védelméről szóló első jogi szabályozások megjelenése az 1970-
es évekre tehető, ekkor kezdték el ugyanis a kormányzatok és cégek 
számítógépeken tárolni és feldolgozni tömeges méretekben az egyénekkel 
kapcsolatos információkat. Egyre többen tartottak attól, hogy a gépek mind 
nagyobb hatalmat nyernek az emberek felett, akik ugyanakkor egyre kevésbé 
tudták befolyásolni, mi történik az adataikkal. Manapság a személyes adatok 
feldolgozása sokkal szélesebb körben történik, mint azt valaha elképzelték, még 
inkább szükségessé téve a védelmet. 
 
Az Európai Unió Alapjogi Kartájának 8. cikke tartalmazza a személyes adatok 
védelméhez való jogot.  
 
Személyes adatként a jog minden olyan adatot – legyen az digitális vagy másfajta 
– véd, amely egy meghatározott emberhez köthető. Lehet ez egy darab papír, kép, 
videó vagy hangfelvétel. Telefonszám, e-mail cím, bevásárló lista, mind lehet 
személyes adat, ha egy konkrét egyénhez kapcsolható. Még akkor is védelem illeti 
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meg, ha az adott személyes adat nem tűnik sem érdekesnek, se fontosnak, hiszen 
néhány látszólag unalmas információ együttvéve már nagyon is érdekes képet 
rajzolhat valakiről. 
 
Vannak ugyanakkor különösen érzékeny adatok, melyek kiemelt védelmet 
igényelnek. Ilyennek minősül például a hit, az egészség, faji hovatartozás, 
szexuális élet. Mindezek megerősített oltalmat élveznek a diszkrimináció vagy 
megbélyegzés elkerülése érdekében,  ugyanakkor mindenkinek jogában áll a saját 
adatait bizalmasan vagy kevésbé bizalmasan  kezelni. 
 
A visszaélések megelőzése érdekében a szabályozások különböző jogosultságokat 
adnak az érintetteknek/adatalanyoknak, illetve kötelezettségeket rónak azokra, 
akik mások személyes adatait használni kívánják. Egy másik szereplő a független 
adatvédelmi hatóság, melynek feladata a jogszabályok betartásának biztosítása. 
 
Adatalanynak vagy érintettnek nevezik azokat a személyeket, akiknek valamilyen 
adatát kezelik. Mint adatalanyokat, mindannyiunkat megillet a jog, hogy: 
 
- tájékoztassanak arról, ki, milyen adatunkat, milyen célból kezeli 

(tájékoztatáshoz való jog);  
- megkérdezhessük attól, aki adatunkat kezeli, hogy pontosan milyen 

információkkal rendelkezik rólunk (hozzáféréshez való jog); 
- kérhessük a hibásan tárolt adataink javítását (helyesbítéshez való jog); 
- kérhessük adataink törlését, ha azok kezelése jogalap nélkül történik 

(tiltakozáshoz való jog); 
- az adatunk kezeléséhez való hozzájárulást megtagadjuk; 
- ha jogainkat nem tartják tiszteletben, egy független hatósághoz vagy 

bírósághoz fordulhassunk panaszunkkal. 
 

MEGTÖRTÉNT ESET 

2007-ben egy osztrák egyetemista, Max Schrems egyik óráján a magánélethez és a 
személyes adatok védelméhez való jogról tanult. Úgy döntött, leteszteli, 
mennyiben is érvényesíthető ez a gyakorlatban, ezért felvette a kapcsolatot a 
Facebook-kal, és megkérte őket, adjanak neki egy másolatot az összes róla tárolt 
információról. Mivel csak néhány éve regisztrált a közösségi oldalon és nem is 
használta túl gyakran, nagyon meglepődött, amikor kérését teljesítve több, mint 
1200 oldalnyi információt kapott. Arra viszont végképp nem számított, hogy a 
Facebook régen letörölt fényképeket is megőrzött, illetve olyan adatokkal is 
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rendelkezett, amelyekről nem is gondolta, hogy a birtokukban vannak. Azóta Max 
Schrems létrehozott egy szervezetet, mely - akár bíróság bevonásával is - nyomást 
gyakorol a Facebook-ra annak érdekében, hogy a közösségi oldal tegyen eleget 
kötelezettségeinek. 
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

- Gondolkodjanak a problémán! A személyes adatok védelmének minden 
körülmények között érvényesülnie kell, még akkor is, ha valaki csak 
gyűjteni és tárolni kívánja az információkat, felhasználni azonban nem. 
A diákok gondolják át, mi ennek az oka: miért jelenthet problémát, ha 
egy szervezet vagy cég adatok tömegét kezdi gyűjteni az emberekről? 
Vajon meg kellene engedni nekik, hogy tudtunkon kívül gyűjtsék rólunk 
az információkat? 

 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉG 

- A személyes adatok felismerése. Az adatvédelem felölel minden személyes 
adatot, bár sokszor nehéz eldönteni, mi is számít személyes adatnak. 
Tulajdonképpen egyik pillanatban lehet, hogy még nem az, de a következő 
pillanatban már személyes adattá válhat. Hogy jobban megvilágítsuk a 
kérdést, a diákok nézzék meg egy ismeretlen személy fényképét anélkül, hogy 
látnák az arcát. Véleményük szerint ez személyes adat-e? Ezután 
gondolkodjanak el azon, mi lenne, ha valaki nevet fűzne a fényképhez. Akkor 
már személyes adat? 

 

A LEGKISEBBEKNEK 

A kicsikben tudatosítani kell jogaikat, ha bárki személyes adataikra kíváncsi. 
 

IDŐSEBBEKNEK 

A nagyobb diákoknak fel kell tudni ismerni a személyes adatokat és tisztában lenni 
jogaikkal: tudniuk kell, ki kezeli azokat, milyen célból továbbá joguk van 
megismerni, helyesbíttetni és töröltetni adataikat.  
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3. KI AKARHATJA SZEMÉLYES ADATAIDAT? 
 
Miért olyan fontos manapság a személyes adatok védelme? Kinek állhat érdekében 
megszerezni adatainkat, és milyen kötelezettségeket kell betartaniuk? 
 

CÉLOK 

A fejezet célja, hogy a diákok:  
- rálátást nyerjenek arra, hogy a különböző szervezetek miért gyűjtik, tárolják 

és használják személyes adatainkat  
- milyen kötelezettségekkel jár más adatainak felhasználása 
 

ALAPVETÉS  

Manapság hatalmas mennyiségű személyes adatot termelünk napi szinten. 
Tesszük ezt leginkább online jelenlétünk során, valamilyen információ, kép, 
videó-, megosztásával, de e-mailek olvasásával, internetes hírportálok cikkeinek 
böngészésével, vagy online játékokban való részvétellel is. Minden ilyen 
tevékenységgel adatokat hozunk létre, melyeket akár könnyedén hozzánk is lehet 
kapcsolni. Offline tevékenységekkel is lehet személyes adatokat létrehozni, például 
egy telefonhívás lebonyolításával, bankkártyás fizetéssel, tömegközlekedési eszköz 
igénybe vételével, vagy egyszerűen az utcán sétálással – ha egy térfigyelő kamera 
szeme elé kerülünk. A valóság az, hogy offline ténykedéseink gyakran járnak 
online dimenzióval is: ha egy mozijegyet vagy koncertbelépőt az interneten 
veszünk, adatokat hozunk létre. 
 
A különböző cégek és szervezetek általában azért gyűjtik, tárolják és használják 
személyes adatainkat, hogy így tegyék jobbá szolgáltatásaikat. Gyakori valamilyen 
kiemelten fontos cél megvalósítása iránti igény: ilyen például a gyermekvédelem 
vagy az egészségügyi ellátás. 
 
Néhány cég azonban szeret annyi adatot összegyűjteni, amennyit csak tud, 
egyrészt mindenkiről általában, másrészt saját ügyfeleikről, úgynevezett „üzleti 
célokból”. Céljuk, hogy a szerzett információk alapján finomítsanak 
munkamódszereiken, és növeljék ügyfeleik számát, vagy legalábbis a náluk 
elköltött pénz összegét. 
 
A személyes adatok tehát számottevő gazdasági értékkel bírnak. Sok cég tekint 
úgy ezekre az információkra, mint valamiféle kulcsra a boldogsághoz, hiszen 
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például a reklámtevékenységnek köszönhetően valóban jelentős profitra lehet szert 
tenni. A személyes adatok a hatóságok érdeklődésére is számot tartanak, mivel 
általuk újfajta mód nyílik az egyének, vagy egyének csoportjának életébe való 
betekintésre. 
 
Az ellenőrzés nélküli adat-felhasználás viszont túlzott mértékű hatalmat adhat a 
magáncégek és az állami szervek kezébe, kiszolgáltatott helyzetbe hozva ezáltal az 
egyéneket.  
 
A személyes adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a jog 
kötelezettségek sorát rója az adatkezelőkre. Ilyen kötelezettség például: 
- a tisztességes adatkezelés 
- az adatkezelés célhoz kötöttsége 
- adatminimalizálás követelménye (csak annyi adat gyűjthető, amely a cél 

eléréséhez feltétlenül szükséges) 
- az adatkezelésre kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kerülhet sor 
- az adatok legyenek pontosak, teljesek és naprakészek 
- az adatok tárolása biztonságos helyen és módon történjen (idegenek ne 

férhessenek hozzá). 
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

1. Adatok kiszivárogtatása. A diákok vitassák meg, vajon miért fontos a 
különböző cégek és szervezetek adatkezelésének szigorú szabályozása? 
Térjenek ki a híres adat kiszivárogtatásokra is, vagyis amikor nem megfelelő 
emberek fértek hozzá bizonyos információkhoz. Gondolják át, milyen 
kiszivárogtatásról hallottak már?  Tudnak olyan esetről, amikor cégek, 
szervezetek vesztették el az irányítást a tárolt adatok felett? Aggodalommal 
töltené-e el őket, ha olyan szervet érne egy hacker-támadás, amely az ő 
adataikat is kezeli? Milyen adatok kiszivárogtatásától tartanak a leginkább? 
Miért? 

 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉG 

1. Hűséges vásárlók. Sok áruház és üzletlánc bíztatja vásárlóit hűségkártyák 
beszerzésére. Vajon mi a hűségkártyák lényege? Hasznosak a vásárlók 
számára? Hasznosak a cégek számára? Milyen adatokat gyűjtenek a vállalatok 
hűségkártyáik segítségével? 
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- A gyerekek mondják el egymásnak véleményüket a hűségkártyákkal 
kapcsolatban: szerintük ezek hasznosak a vásárlóknak? Szerintük ez 
hasznos a cégnek? Mit gondolnak, milyen információkat gyűjtenek a 
cégek a kártyák használata során? 

- Ezt követően, minden diák válasszon egy hűségkártyát, amit ő, vagy 
családja használ, és röviden mutassa be: 1. milyen adatokat kellett 
megadni a feliratkozáshoz, 2. milyen információkat gyűjt a cég a kártya 
használata során, 3. a cég milyen tájékoztatást ad a hűségkártyán keresztül 
szerzett adatok felhasználásával kapcsolatban (érdemes lehet felkeresni a 
vállalat honlapját, esetleg ügyfélszolgálatát).  

- Ha valamelyik tanuló családja nem rendelkezik hűségkártyával, arról 
beszéljen, hogy vásárláskor szerinte milyen információkat gyűjt róla egy 
adott bolt, például online vásárlás során a cég megjegyzi-e a korábbi 
tranzakciókat? 

- Osszák meg és hasonlítsák össze tapasztalataikat. 
- Vitassák meg, milyen előnyökkel járhat a cégek számára ügyfeleik 

adatainak gyűjtése. 
- Végül, foglalják össze, hogy mit tanultak a feladatból: tisztában voltak-e 

azzal, hogy az üzletek róluk és családtagjaikról adatokat gyűjtenek? Vajon 
tudatában vannak-e ennek a vásárlók? Fontos lenne-e a jobb 
tájékozottság? 

 

A LEGKISEBBEKNEK 

Minden adat értékes és csakis alapos indokkal és kellő gondossággal szabad 
adatokat gyűjteni és felhasználni. 
 

IDŐSEBBEKNEK  

Hatalmas mennyiségű személyes adat jön létre nap, mint nap, és a legkülönfélébb 
cégek és szervezetek érdekeltek ezek összegyűjtésében és feldolgozásában. 
Bármiféle személyes adat kezelése során szigorú szabályoknak kell megfelelni. 
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4. DÖNTS OKOSAN ÉS MÁSOKAT IS HAGYJ DÖNTENI! 
 
Mindenkinek van beleszólása abba, mi történjen személyes adataival. Ez azt jelenti, 
hogy saját személyes adatainkra vonatkozó döntésünket másoknak tiszteletben kell 
tartani, de nekünk is így kell eljárnunk, ha mások adatait kívánjuk felhasználni, 
kezelni. 
 

CÉLOK 

Ez a fejezet segíti a diákokat abban, hogy: 
- tisztában legyenek azzal, megtagadhatják a hozzájárulást személyes adataik 

gyűjtéséhez és adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják 
- megértsék, bizonyos esetekben nekik is ugyanúgy ki kell kérni mások 

hozzájárulását, ha valamilyen tartalmat kívánnak megosztani az interneten. 
 

ALAPVETÉS 

Néha elkerülhetetlen, hogy személyes adatainkat megosszuk másokkal. (Ha pizzát 
szeretnénk rendelni, mindenképpen meg kell adnunk a címünket, máskülönben 
nem tudnák kiszállítani.) Előfordul azonban, hogy egy cég a szükségesnél több 
adatot gyűjt, például szeretnék tudni ügyfeleik, vásárlóik korát, nemét, kedvenc 
hobbiját. A jog úgy rendelkezik, hogy a gyűjtés indokának megjelölése mellett 
igényelhetők ezek az adatok, ugyanakkor biztosítani kell az egyének számára, hogy 
hozzájárulásukat megadják vagy megtagadják.  
 
A hozzájárulásnak kifejezettnek, határozottnak, önkéntesnek, és megfelelő 
tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Mindez azt jelenti, hogy: 
 
- a hozzájárulást nem lehet kikényszeríteni; 
- csak meghatározott cél érdekében kérhető a hozzájárulás, általános 

adatkezeléshez nem; 
- a hozzájárulás csak úgy kérhető, ha megfelelően tájékoztatják az érintettet 

arról, miért is történik adatainak felhasználása; 
- csak akkor tekinthető megadottnak a hozzájárulás, ha azt egyértelműen 

kifejezésre juttatták. 
 
Mielőtt arról döntenénk, hogy egy adatkezelésbe beleegyezünk vagy sem, elegendő 
időt kell szentelni annak átlátására, hogy milyen adat kerül gyűjtésre, milyen 



Második rész: A tanári kézikönyv 

 

 50 

célból, ki lesz felelős az adatbiztonságért és hogyan lehet elérni az adott 
adatkezelőt, ha tovább már nem kívánjuk engedélyezni adataink kezelését.  
 
Mivel a gyermekek még nem tudják felmérni, milyen következményekkel járhat 
személyes adataik megadása, a jogszabályok kimondják, hogy kiskorútól nem 
lehet hozzájárulását kérni. Ha egy cég vagy szervezet gyermekek adatait szeretné 
kezelni, a hozzájárulást a szülőktől vagy törvényes képviselőtől kell beszerezni. 
Ez nem azt jelenti, hogy a gyermekek véleményét nem kell kikérni az adott 
kérdésben. Épp ellenkezőleg: a legkisebbeket is megilleti a jog, hogy kifejezzék 
véleményüket az őket érintő kérdésekben, és ezt a véleményt a lehetséges 
mértékben figyelembe is kell venni.  
 
Attól függetlenül, hogy valaki egyszer hozzájárult személyes adatainak 
felhasználásához, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ez különösen 
fontos például a helymeghatározási adatoknál, mondjuk, ha valaki engedélyezte 
egy alkalmazás számára a tartózkodási helyének beazonosítását, mert épp egy 
útvonalra volt kíváncsi, a későbbiekben viszont már nem kívánja, hogy kövessék, 
merre jár. Joga van hozzájárulását visszavonni. Erre a lehetőségre a 
helymeghatározó alkalmazásoknak rendszeresen emlékeztetnie kellene a 
felhasználót: elképzelhető, hogy megfeledkeztünk a hozzájárulás megadásáról, 
avagy másvalaki használta az eszközt és adta beleegyezését. 
 
Mindenki, aki megadja a hozzájárulást, vissza is vonhatja azt. Sőt, ha egy szülő 
gyermeke nevében adta beleegyezését, de időközben a gyermek is elérte a megfelelő 
életkort és vissza kívánja vonni édesanyja vagy édesapja hozzájárulását, jogában áll 
ezt megtenni. 
 
Előfordulhat, hogy megsértjük mások jogait azzal, hogy beleegyezésük nélkül 
osztunk meg róluk valamilyen információt. Ha közös képet szeretnénk posztolni 
valamelyik közösségi oldalra, ki kell kérni a beleegyezését annak, aki a fotón 
szerepel, és tiszteletben kell tartanunk a döntést, amennyiben nem szeretnék, 
hogy a fénykép nyilvánosságot lásson. Ha az adott személy még kiskorú, a szülőket 
vagy a törvényes képviselőt kell megkérdezni. 
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

1. Önkéntes hozzájárulás. Elvileg csak akkor tudjuk hozzájárulásunkat adni, ha 
lehetőségünk van nemet is mondani. Néha azonban a hozzájárulás 
megtagadása gyakorlatilag szinte lehetetlen. Vitassák meg a diákok, hogy az 
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általuk minden nap használt online szolgáltatások és alkalmazások esetében a 
döntés milyen mértékben szabad? Gondolják át: miért pont azt a konkrét 
szolgáltatást használják és miért nem egy másikat? Mert ismerőseik nagy része 
is azt használja? Érzékelnek egyfajta közösségi nyomást? 

 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉG 

1. Általános szerződési feltételek. A feladat azoknak a diákoknak szól, akik elég 
idősek már, hogy eldönthessék, belegyezésüket adják-e adataik kezeléséhez.  A 
cél az, hogy bemutassuk: néha elhamarkodottan adjuk meg a 
hozzájárulásunkat.  
- A tanulók írják le egy olyan, viszonylag gyakran használt alkalmazás vagy 

online szolgáltatás nevét, amely tudomásuk szerint személyes adatokat 
gyűjt a felhasználókról. (Lehetőség szerint ne mind ugyanazt válasszák.) 

- Ezután írják le, mire emlékeznek az adott szolgáltatás szerződési 
feltételeiből, illetve az adatvédelmi szabályzatból, amelyek le kell, írják, 
hogy az adott szolgáltatás vagy applikáció mihez kezd az adataikkal, és 
amelyet el kellett fogadniuk ahhoz, hogy regisztrálni tudjanak. Ha nem 
emlékeznek, próbálják meg felidézni, találkoztak-e egyáltalán bármilyen 
általános szerződési feltétellel vagy adatkezelési szabályzattal. 

- Mindezek után hasonlítsák össze válaszaikat a valósággal, nézzék meg a 
szolgáltatás vagy alkalmazás általános szerződési feltételeit, adatkezelési 
szabályzatát. 

- Végül beszéljék át, milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a feladatnak 
köszönhetően: Mennyit jegyeznek meg valójában a diákok abból, amit a 
szolgáltatók közölnek velük? Vették-e egyáltalán a fáradtságot, hogy 
elolvassák az adott szövegeket, mikor regisztráltak? Ha igen, mit 
gondolnak: megfelelő volt a tájékoztatás? 

 

A LEGKISEBBEKNEK 

A szülők beleegyezése nélkül sohasem szabad személyes adatokat megadni. Ha 
másokat is ábrázoló képet vagy videót szeretnének megosztani, előbb 
mindenképpen kérjék ki az adott személy hozzájárulását. 
 

IDŐSEBBEKNEK 

A felsőbb osztályokba járók már rendelkezhetnek azzal a készséggel, hogy 
miképpen is kell eljárni, ha valaki az adataikat kéri. Legyenek körültekintőek, 
ismerjék az adatkezelés célját, az adatkört és azt is, kihez fordulhatnak, ha további 
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információkra van szükségük vagy vissza kívánják vonni a hozzájárulásukat. 
Tudniuk kell: bármikor mondhatnak nemet és mindig rákérdezhetnek, ha valamit 
nem értenek. Viszont nekik is mindig ki kell kérni mások engedélyét, ha 
személyes adataikat használnák, az érintettek döntését pedig tiszteletben kell 
tartaniuk.  
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5. DIGITÁLIS SZEMÉLYAZONOSSÁG 
 
Hogyan nőjünk fel digitális személyazonossággal? A rólunk szóló online 
információk sokféleképpen keveredhetnek interneten kívüli életünkkel: mit és 
hogyan osszunk meg? 
 

CÉLOK 

A fejezet célja, hogy:  
- a diákokban tudatosuljon online jelenlétük, és az, hogy miképpen járjanak el, 

ha az interneten megosztanak magukról információt 
- gondolkozzanak el a digitális személyazonosság fontosságáról 
- bemutassa, hogyan gyakorolhatunk ellenőrzést digitális lábnyomaink felett. 

 

ALAPVETÉS 

Az interneten rólunk megtalálható összes információ együttesen alkotja a 
„digitális személyazonosságunkat” vagy „online jelenlétünket”. Ezt a képet látja 
rólunk mindenki, aki a nevünkön kívül semmi mást nem tud rólunk és lefolytat 
egy egyszerű keresést valamelyik keresőoldalon. Tekinthetünk erre a képre úgy, 
mint az „identitásunk” egy elemére, hiszen az számos dimenzióval bír: nem 
ugyanaz az ember vagyunk a nagymamánk és a legjobb barátunk szemében, nem 
ugyanúgy viselkedünk a szobánkban és egy boltban, és talán más a megítélésünk 
az iskolában és kedvenc nyaralóhelyünkön.  
 
Az internet egyre növekvő használatával a „digitális személyazonosság” vagy 
„online hírnevünk” mindinkább fontossá vált. Álláskeresés során a 
munkáltatónak csak néhány kattintásába kerül, hogy néhány plusz információhoz 
jusson a jelentkezőről, és ha ezek közül valami nem tetszőt talál, egész egyszerűen 
nem veszi fel az adott személyt. Ha egy nap találkozol valakivel, aki megtetszik, 
vagy egyszerűen csak szeretnél vele barátkozni, lehet, hogy ő is megnézi, mit talál 
rólad az interneten, hogy így jobban megismerjen. 
 
A „digitális személyazonosságunk” sohasem egyezik teljes mértékben a valódi 
identitásunkkal. Néha kifejezetten félrevezető, aminek a következménye, hogy az 
emberek olyasmit tulajdonítanak nekünk, amit sosem tettünk, illetve arra 
emlékeztet mindenkit, amit már rég a múlt egyik fiókjába zártunk.  
Európa mostanra elismerte a „felejtéshez való jogot”, ami lehetővé teszi, hogy 
kérjük a keresőmotorok szolgáltatóitól, többé ne jelenítsenek meg a nevünkhöz 
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kapcsolódóan nem megfelelő, lényegtelen, vagy fontosságát vesztett találatokat. 
Ennek a jognak a létezése önmagában arra figyelmeztet, milyen komoly hatása 
lehet annak, hogy mit találnak rólunk mások az interneten.  
 
Ez a jog ugyanakkor nem azt jelenti, hogy bármiféle online fellelhető személyes 
adat törlése kérhető. A probléma gyakran ennél sokkal összetettebb. A valóság az, 
hogy noha kérhetjük bizonyos adataink eltávolítását, az információk tényleges 
eltávolítása nem könnyű, hiszen hiába törölnek valamit, ha azt korábban valaki 
lementette, bármikor újra feltöltheti.  
 
A legjobb megoldás, ha kétszer is meggondoljuk, mielőtt bármiféle információt 
közlünk az interneten. A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy minden adatuk 
olyan, mint egy „digitális kenyérmorzsa” vagy „digitális lábnyom”, amely egy nap 
visszavezethet hozzájuk, és nem olyan könnyű kitörölni őket. Mivel néhány 
információt szinte teljességgel lehetetlen leszedni a netről, célravezetőbb „digitális 
tetoválásokként” tekinteni rájuk, amelyekkel életünk végéig együtt kell élnünk. 
 

MEGTÖRTÉNT ESETEK 

1. Egy spanyol férfit egyszer nyilvános pisilésen kaptak és emiatt büntetést 
szabtak ki rá. Mivel a szabálysértő lakcíme ismeretlen volt, a rendőrség nem 
tudta, hova küldje a bírságot, ezért a spanyol jogszabályoknak megfelelően 
közleményt adtak ki az egyik hivatalos lapban, valamint azt a megfelelő 
weboldalra is feltöltötték, így elérhetővé téve az információt a keresőmotorok 
számára is. A férfi később iskolaigazgatóként kapott állást, a diákok pedig 
rákeresve a nevére megtalálták a végzést, amit aztán az egész iskolában 
szétküldtek. Az igazgató tekintélyét mindez komolyan aláásta. 

 
2. Egy magyar diák fényképeket készített egyetemi filmtörténeti óráján. Az egyik 

képen pontosan kivehető volt arca, náci szimbólumok társaságában. A képek 
felkerültek a netre és ha valaki rákeresett az egyetemista nevére, 
automatikusan feljöttek találatként. A fiú aggódott, hogy álláskeresését ez a 
jövőben hátrányosan érintheti, így a keresőoldalhoz fordult, és kérte, töröljék 
a kapcsolatot a képek és a neve között. Az adatvédelmi hatóság 
közreműködésének köszönhetően az egyetemista kérésének végül eleget 
tettek.  
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TANÁCSOK 

Valami olyasmi található rólad az interneten, amitől szeretnél megszabadulni? 
 
- Először is keresd fel azt, aki közzétette, és kérd meg, hogy törölje a tartalmat. 
- Ha Te magad osztottad meg az adatot, próbáld meg letörölni. Minden online 

szolgáltatónak kötelessége lehetővé tenni, hogy profilodat vagy fiókodat 
törölhesd, ha úgy kívánod. 

- Ha az előbbi nem sikerül, vedd fel a kapcsolatot azzal a személlyel vagy céggel, 
akié a weboldal vagy a felület. 

- Ha mindez nem vezetett eredményre, kérj meg egy felnőttet vagy az 
adatvédelmi hatóságot, hogy segítsenek.  

 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

1.  Miért is fontos az online hírnév? A diákok gondolják át, mikor, milyen 
szituációban lehet fontos, és milyen is a digitális személyazonosságuk. 
Térjenek ki különösen arra, hogy: 
- Melyek azok a tipikus szituációk, amikor az emberek online keresnek 

információkat másokról? Például munkával kapcsolatban (Te lefolytatnál 
egy gyors keresést valakiről, mielőtt állást ajánlanál neki?), 
lakáskérdésekben (rákeresnél az illetőre, mielőtt megosztanád vele az 
albérleted?), szociális kapcsolatokban (mit gondolsz, ha valakivel 
személyesen találkozol, az illető fog Rólad a neten kutatni?), stb. 

- Gondolkodjanak azon, hogy kik azok az emberek, akiknek különösen 
fontos lehet online megítélésük. Vitassák meg, mi történne, ha valamelyik 
diák politikusi pályára lépne, híres orvos vagy sportoló lenne belőle: vajon 
fokozott lenne-e az érdeklődés az interneten található, róla szóló 
információk iránt? Örülnének-e, ha valaki adatokat, fényképeket 
gyűjthetne róluk az offline világban? 

 
2. Mi az, ami végképp nem az internetre való?A tanulók gondolkozzanak el 

azon, vajon milyen adat nyilvánosságra kerülése jelenthet különösen nagy 
gondot? Vehetnek példákat a saját életükből is: láttak-e már olyan információt 
valakiről, ami miatt rossz véleményük alakult ki az adott személyről? 
Gondoljanak olyasmire, mint például: 
- túlságosan bizalmas adatok: Van olyan, amit jobb lenne, ha soha, senki 

nem osztana meg az interneten? Mi az? Miért? 
- félreérthető adatok: Van olyan információ, amit könnyedén ki lehet 

ragadni az eredeti kontextusából? Fényképek, amelyek kétértelműek és 
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könnyen félreértelmezhetőek? Tudnak olyan profilról, amely szerintük 
túl egyoldalú képet fest az adott személyről? 

- gyorsan elavulttá váló adatok: Mi az, ami ma még menőnek számít, 
holnap viszont már ciki lesz? Érezted magad valaha kellemetlenül olyasmi 
miatt, amit évekkel korábban tettél vagy posztoltál? 

 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. A diákok nézzék meg, milyen adatok találhatók róluk az interneten! Ez néha 
meglepő: kiderülhet, hogy egy olyan információ, amiről azt hitték, csak 
kevesek számára elérhető, valójában bárki által megismerhető. (A kínos 
szituációkat elkerülendő a diákok lehetőleg önállóan, vagy akár otthon 
végezzék el a keresést.) Később számoljanak be akár írásban, akár szóban 
tapasztalataikról. 

 
2. Másik izgalmas feladat lehet, ha egy általuk jól ismert embernek néznek 

utána: 
- Különböző csoportokba osztva, meghatározott idő alatt keressenek rá a 

tanárukra! (A siker érdekében a tanárok először folytassanak le saját 
magukról egy átfogó keresést, nehogy a diákok olyasmit találjanak, ami 
kellemetlenségekhez vezet.) Az idő lejárta után a csoportok hasonlítsák 
össze eredményeiket, és vitassák meg a következő kérdéseket: megtudtak 
olyasmit tanárukról, amit azelőtt nem ismertek? Van olyan információ, 
amit szerintük le kellene vennie a tanárnak? Miért? 

- Másik lehetőség arra kérni a fiatalokat, nézzék meg, találnak-e velük 
azonos nevű személyeket az interneten! Egy-két ilyet válasszanak ki, 
majd csoportokba tömörülve gyűjtsenek annyi adatot, amennyit csak 
tudnak. Ezek után mutassák be, a szerzett információk alapján milyennek 
is képzelik el az illetőt. Beszéljék meg: mennyire részletes a kép, amit egy 
ismeretlen emberről össze lehet rakni az internetes keresésnek 
köszönhetően? Mi történne, ha valaki az osztály egyik tagjával 
kapcsolatban végezne hasonló keresést? Az a kép mennyire lenne színes? 

 

A LEGKISEBBEKNEK 

Rengeteg ember láthatja mindazt, ami az interneten található. A különböző 
darabkák egy meghatározott képet alakítanak ki rólunk másokban, éppen ezért 
alaposan meg kell gondolnunk, mit is teszünk fel magunkról. 
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IDŐSEBBEKNEK 

Az online információk komoly hatással lehetnek az életünkre, ezért nagyon oda 
kell figyelnünk rájuk. Alapszabály, hogy semmi olyasmit nem szabad az internetre 
feltölteni, amit egy szélesebb közönséggel nem szívesen osztanánk meg. 
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6. ONLINE KÖVETÉS 

‘Mikor a netre felcsatlakozunk, ez nem csupán azt jelenti, hogy aktívan „posztolunk” 
és kiválasztott információkat „osztunk meg”. Bármilyen elektronikus eszköz, amit 
használunk, képes adatokat létrehozni és küldeni rólunk és arról, hogy mit 
csinálunk. Ezek az információk különösen értékesek a reklámokkal foglalkozó 
vállalatoknak, amelyek „ingyenes” szolgáltatásukért cserébe begyűjtik az 
adatainkat.  
 

CÉLOK 

Ez a fejezet segít a gyerekeknek: 
- megérteni, hogy az online tevékenységüket gyakran megfigyelik  
- megtanulni, hogy a vállalatok a korábbi megnyilvánulásaik alapján kínálnak 

nekik hirdetéseket és termékeket. 
 

ALAPVETÉS 

Amikor számítógépet, mobilt, iPadet, játékkonzolt vagy bármilyen, internettel 
kommunikáló vagy arra csatlakozó eszközt használunk, adatokat termelünk. 
Néhány közülük a tevékenységünkre fókuszál: milyen honlapokat látogatunk 
meg, milyen videókat nézünk, milyen játékokat játszunk, kivel váltunk üzeneteket, 
mire keresünk rá stb.  
 
Néhány adat a földrajzi helyzetünket határozza meg: ezek lokalizálnak minket a 
térképen vagy egy oldal helyi verziójára csatlakoztat rá.  
 
Végül vannak olyan adatok, amelyek a személyünkre vonatkoznak (telefonszám, 
e-mail fiók, más jellemzők). A cégeknek lehetőségük van összekapcsolni ezeket az 
információkat és meglehetősen részletes képet alkotni arról, hogy kik vagyunk, 
milyen életet élünk, mit szeretünk, és hogyan költjük el a pénzünket. Ami azt 
illeti, meglehetősen pontos képük van arról, hogy mennyi a pénzünk és valóban 
felhasználják mindezeket az információkat, hogy „profilozzanak” embereket, 
különböző kategóriákba sorolva őket.  
 
Nem mindig ügyelünk erre az adatgyűjtésre, sőt, még arra sem figyelünk, hogy 
annak, aki gyűjti és használja az adatainkat, érthetően tájékoztatnia kellene erről 
minket. A gyakorlatban az emberek elolvasás nélkül fogadják el egy internetes 
szolgáltatás vagy letöltés „felhasználási feltételeit”, de még ha át is futják, nem 
igazán értik meg – és ez kisebb gyermekek esetében különösen igaz.   
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Manapság a személyes adatokat gyűjtő honlapok úgynevezett sütiket (angolul 
cookie) használnak, hogy tájékoztassák a felhasználókat az adatgyűjtésről, annak 
céljáról és felhívják őket a beleegyezés vagy visszautasítás lehetőségére. 
Ugyanakkor a legtöbb embernek nincs ideje arra, hogy minden egyes honlap 
esetében elgondolkozzon a sütik használatán, vagy nem is értik meg, mi forog 
kockán.  
 
A cégek ténylegesen profilokat készítenek az emberekről online viselkedésük 
alapján, azért, hogy hirdetési helyeket adjanak el. Ha egy oldalt gyakran 
látogatnak gyerekek, a hirdetési helyeket játékgyártóknak vagy kereskedőknek 
adják el, mivel itt érik el a célközönségüket. Arra is képesek, hogy a hirdetések 
tartalmát a felhasználók véleményéhez, érdeklődéséhez igazítsák. Ha például 
úgy tűnik, hogy a honlapot látogató gyermekek szeretik a kirakós játékokat, akkor 
célzottan ilyeneket fognak mutatni. 
 
Ez a technika a „viselkedésalapú reklám” vagy másképp „követés” (angolul 
targeting). A kisebbek figyelmét fel kell hívni arra, hogy az online tartalmak 
gyakran a korábbi magatartásuk alapján jelennek meg nekik, a keresési 
eredményeik a korábban összegyűjtött adatokon alapulnak, ugyanúgy, mint az 
online áruházak által kínált speciális ajánlatok.  
 
Azt is tudniuk kell a gyerekeknek, hogy sok cég azért tudja „ingyenesen” kínálni 
szolgáltatásait, mert a felhasználók adataival tesznek szert profitra. Minél több 
embert csábítanak magukhoz, annál több nyereséget termelnek, ezért megéri nekik 
„ingyen” kínálni a szolgáltatást.  
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

1. Tudnak a kis mackók kémkedni a gyermekek után? Néhány vállalat, főként 
játékgyárak úgynevezett „okos játékokat” fejlesztettek ki, amelyek később 
kapcsolatba tudnak lépni velük és információkat küldhetnek a cégnek a 
gyerekekről. Ezek az információk elvileg azért szükségesek, hogy a játékok 
reakciója valóságosabb és érdekesebb legyen, de ugyanakkor arra is 
felhasználhatók, hogy további információkhoz jussanak a célközönséggel 
kapcsolatban. Beszélgessenek a gyermekekkel arról, jó ötletnek tűnik-e, hogy 
olyan mackókat, babákat kapjanak, amelyek kamerával és mikrofonnal 
rendelkeznek, hang- és képrögzítésre, illetve ezek küldésére alkalmasak. Ők 
szeretnének ilyen játékkal játszani? Ha igen, úgy gondolják, hogy ki tudják 
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kapcsolni ezeket? Mi történik, ha elfelejtik kikapcsolni és olyat is rögzít, amit 
nem szeretnének megosztani mással? 

 
2.  Egyenlő esélyek? Internetezés közben néha olyan oldalakat látogatunk meg, 

melyekről a vállalatok – az általuk, rólunk tárolt információk alapján – azt 
gondolják, érdekelnek minket. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy ugyanazt a 
honlapot böngésző osztálytársak különböző reklámokat látnak az oldalon. 
Elképzelhető, hogy a reklámok üzenete abszolút nem fontos – egyes diákok 
ilyen, míg mások másfajta ruhareklámokat látnak. Az is lehet, hogy a 
különbségek egész máshol rejtőznek: lehet, hogy utazási ajánlatokat látunk, 
melyet mások nem, vagy különböző egyetemi programokkal, ösztöndíj-
lehetőségekkel vagy akár egész másfajta állásajánlatokkal találkozunk, mint a 
többiek. A tanulók vitassák meg, szerintük ez korrekt-e, hol jelentkezhetnek 
problémák, és hogy lehetne kezelni azokat.  

 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Anonim információ? A következő feladat arra hívja fel a figyelmet, hogy 
ügyeljünk a szórakozásunkkal összefüggő információkra.  
- Minden diák válasszon magának egy álnevet. A tanár határozzon meg 

néhány kor specifikus kategóriát a gyermekekre vonatkozóan (pl.: 
kedvenc TV műsor/ ruhadarab/ sport/zene/ filmek/könyvek, beszélt 
nyelvek stb.). Az álnevet és a listát minden gyerek írja fel egy lapra. Ebben 
az első szakaszban a tanár még ne árulja el a feladat célját. 

- A lapokat össze kell keverni. A tanár véletlenszerűen kihúz egyet és 
elkezdi hangosan felolvasni. A diáknak mindent meg kell tennie, hogy 
elrejtse kilétét, nem lepleződhet le. A többieknek ki kell találni, kit rejt az 
álnév. Mennyi információ kell ehhez? Egy, kettő, esetleg három? 

- Ezután, vagy ha senki sem tudja kitalálni, ki a keresett személy, mindenki 
gondolkodjon el azon, hogy ki lehet kíváncsi egy ilyen emberre: 
érdekesek lehetnek ezek az információk idegeneknek is? 

- A feladat megismételhető. 
- Végül, az idősebb diákok gondolják végig, hogy jutnak online adataink a 

cégek birtokába: számon tartják kereséseinket? Felkérnek valami 
„lájkolására”? Nyomon követik, mely termékek érdekelnek minket? 
Figyelik, milyen videókat nézünk? 

 



 
 
 
 

 61 

A tanári kézikönyv bemutatása

A LEGKISEBBEKNEK 

A legkisebb gyerekeknek is el kell magyarázni, hogy számos elektronikus készülék, 
amit használnak (vagy hamarosan használni fognak - telefonok, számítógépek, 
tabletek, játékkonzolok) csatlakozik az internethez és adatokat közvetít. Ezen 
eszközök segítségével az üzleti vállalkozások minél több információt próbálnak 
összegyűjteni róluk és a tevékenységeikről.  
 

IDŐSEBBEKNEK 

Az idősebb gyerekeknek meg kell érteniük, hogy hogyan követik nyomon őket a 
különböző eszközök segítségével és rá kell ébredniük, hogy bizonyos információk, 
amiket ők online látnak, nem feltétlenül ugyanazok, mint amiket más is lát. 
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7. HOGY A TITKOK VALÓBAN TITKOK (ÉS AZ ADATOK 
BIZTONSÁGBAN) MARADJANAK 

 
Ügyeljünk arra, hogy adataink védelme elsősorban a mi felelősségünk. Néhány 
alapvető óvintézkedést meg kell tennünk a biztonságért cserébe. 
 

CÉLOK 

Ez a fejezet segít a gyermekeknek: 
- felmérni a személyes adatokat fenyegető veszélyeket 
- megtanulni, hogyan védhetik meg a személyes adataikat 
- megismerni az „adatvédelmi beállítások” lényegét 
- ügyelni, hogy ne essenek áldozatul „személyiséglopásnak” vagy 

„adathalászatnak”. 
 

ALAPVETÉS 

Számos különböző helyen tároljuk a digitális adatainkat. Néhány adattároló 
fizikailag is érzékelhető (számítógépek, tabletek, okos telefonok). Néhányat mások 
tárolnak és mi akkor jutunk hozzá az adatokhoz, ha bejelentkezünk egy fiókba vagy 
profilba. Nagyon fontos mindent megtennünk, hogy biztonságban tudhassuk az 
adatainkat.  
 
Védjük magukat az eszközöket is, például jelszavas zárolással. Ez megakadályozza 
az illetéktelen hozzáférést.  
 
Arról is meg kell győződnünk, hogy megfelelően „zárjuk-e” online profiljainkat és 
fiókjainkat. Ezek általában csak jelszóval érhetők el, így elengedhetetlen, hogy erős 
jelszavunk legyen és vigyázzunk is rá.   
 
A személyes fiókok és profilok védelme azt is jelenti, hogy a jelszavakat szigorúan 
őrizzük és nem osztjuk meg senkivel, még a legjobb barátunkkal és a „nagy Ő”-
vel sem. A jelszavaink védelme a saját felelősségünk.  
 
A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy nem engedhetnek semmilyen kérésnek, 
amely a jelszavuk megadására irányul, még akkor sem, ha az a legjobb barátjuktól, 
vagy a számukra legkedvesebb embertől jön, mert ezzel a saját és az ismerőseik 
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adatait is veszélyeztetik. Senki ne alkalmazzon érzelmi zsarolást mások 
magánszférájának felfedéséhez! 
 
Az „adatvédelmi beállítások” magabiztos ismeretével kézben kell tartanunk a 
személyes adataink feletti uralmat az online térben is. Az adatvédelmi beállítások 
olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a felhasználónak, hogy ő 
dönthesse el: ki férhet hozzá a profil adataihoz és ki ismerheti meg a megosztott 
tartalmakat.  
 
Bár az „adatvédelmi beállítások” a felhasználót segítik, gyakran nem könnyű 
használni őket. Elképzelhető például, hogy külön beállítások vonatkoznak a profil 
információira, a „posztokra” és a „kommentekre”.  
 
Fontos, hogy a fiatalok: 
- ne tegyenek közzé semmilyen személyes információt, például lakcímet, 

telefonszámot, vagy e-mail fiókot, 
- tisztában legyenek azzal, hogy a közzétett információkat, posztokat, 

feltöltéseket vagy megosztásokat ki láthatja: mindenki, vagy csak 
meghatározott emberek (és kik ők), 

- tudják, milyen információkat találhat az, aki rákeres a nevükre az interneten.  
 
Az adataink védelme azt is jelenti, hogy figyelünk a beérkező e-mailekre, hiszen 
lehetnek köztük rossz szándékúak is. Például kapsz egy e-mailt, hogy díjat nyertél 
vagy hatalmas vagyont örököltél egy vadidegen embertől. Hogy ezekhez hozzájuss, 
meg kell adnod pár személyes adatot, amivel valójában pénzt akarnak kicsalni 
Tőled. 
 
Egy különösen veszélyes módszer az adathalászat, amely során bizalmas adatokat 
próbálnak megszerezni. Az üzenet pontosan úgy néz ki, mintha a bank, az e-mail 
szolgáltató küldte volna, vagy épp az a vállalat, amelytől online játékokat és 
alkalmazásokat vásárolsz.  
 
Azt mondják Neked, hogy mindenképpen szükségük van a jelszavadra, a születési 
idődre, a telefonszámodra, vagy a lakcímedre, amiket aztán felhasználnak az online 
fiókod eléréséhez. Persze úgy használják a fiókot, mintha Te tennéd. Ezt nevezik 
személyiséglopásnak. Néhány hitelesítő adat segítségével rossz szándékú emberek 
megpróbálhatnak Téged vagy szüleidet megkárosítani.  
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A kisebbeknek épp ezért nagyon elővigyázatosnak kell lenniük, amikor e-mailt 
kapnak és soha nem szabad bizalmas információkat megadniuk akkor sem, ha 
az üzenet sürgős kéréseket tartalmaz.  
 

TIPPEK 

- Zárold az okos eszközeidet, például jelszóval, hogy csak Te tudd használni 
őket! 

 
- Ha valaki megnézi a keresési előzményeidet, megtudhatja, milyen honlapokat 

látogattál meg. Ha ezt nem akarod, akkor állítsd be, hogy ne jegyezze meg a 
kereső őket, vagy töröld a már rögzítetteket (általában az „Eszközök” 
menüpontban). 

 
- Ha letöltesz egy alkalmazást a telefonodra, ellenőrizd, hogy milyen 

információkhoz kér hozzáférést.  
- Ha „spam” üzenetet (kéretlen e-mail) kapsz, ne nyisd meg a hivatkozást, mert 

könnyen lehet, hogy rosszindulatú szoftverhez vezet. 
 
- Készíts erős jelszavakat – de emlékezni is tudj rájuk! 

 Ne használj Rád visszautaló jelszavakat (pl. születésnap)! 
 Ne tartsd jelszavadat a számítógép, okos telefon vagy tablet közelében! 
 Használj hosszú, különböző karakterekből álló jelszavakat kis- és 

nagybetűkkel, számokkal és más írásjelekkel kombinálva! 
 Ne használj könnyű, a billentyűzeten egymáshoz közel eső karakterekből 

álló jelszavakat! 
 Mondatba ágyazott jelszavak könnyen megjegyezhetők, pl.: Szeretem Az 

Erős Jelszavakat És Az Adatvédelmet: SzAEJÉAA. 
 Mindig jelentkezz ki, ha nyilvános vagy közös gépet használtál! 
 Rendszeresen változtass jelszót! 

 
- Ha olyan e-mailt kapsz, amelyben személyes adatokat kérnek Tőled, az 

könnyen átverés lehet. Szánj időt az alapos elolvasására, ellenőrizd az 
adatokat, és ha tudsz, járj utána a neten, hogy más is kapott-e hasonló 
üzenetet. A kereséshez használd például az üzenet egy mondatát a kereső 
motorokban. Ne feledd: soha ne add meg a jelszavadat e-mailben! Komoly 
vállalatok sohasem kérnek bizalmas információt ilyen módon: ha egy ilyen e-
mailt kapsz, akkor az egy adathalászási kísérlet lehet. 
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AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Védd meg a magánéleted! Ez a feladat segít bebizonyítani a gyerekeknek, hogy 
milyen fontos ügyelni az általuk használt szolgáltatások és alkalmazások 
„adatvédelmi beállításaira”. Hogy zajlik a gyakorlat? 
- Először, válasszanak ki egy online szolgáltatást vagy alkalmazást, amelyet 

a gyerekek gyakran használnak és vannak „adatvédelmi beállításai”. Nem 
muszáj mindenkinek ugyanazzal dolgoznia, mert így össze is lehet 
hasonlítani őket. Párokban, vagy kis- csoportokban dolgozhatnak 
ugyanazon a szolgáltatáson. 

- Írják le a gyerekek, hogyan működik a szolgáltatás, ha semmilyen 
beállítást nem változtatunk meg, más szavakkal: melyek az alap 
adatvédelmi beállítások? Mi történik, ha regisztrálunk? Elérhetőek 
lesznek a profil információk a keresőmotorokon keresztül? Mit tartalmaz 
a profil: név, születési idő, fotók? Mi történik automatikusan, amikor 
küldünk egy fotót a barátoknak vagy közzéteszünk egy hírt a fiókon 
keresztül? 

- Nézzék meg a gyerekek, hogy milyen beállítások érhetőek el: mit tudunk 
ezek közül megváltoztatni? Lehet korlátozni a profil elérhetőségét? Be 
lehet állítani, hogy csak néhány ismerős lássa? Ténylegesen tudjuk 
irányítani, hogy ki férjen hozzá az adatokhoz? 

- Ha vannak olyan tanulók, akik egyáltalán nem használnak online 
szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat, ők alternatív megoldásként az 
offline szokásaikat vizsgálhatják meg: Milyen információk érhetők el 
idegenek számára, amikor az utcán sétálnak? Milyen információkat, vagy 
képeket osztanak meg? Át tudják alakítani az „adatvédelmi beállításaikat” 
ha akarják? Hogyan (például napszemüveggel takarják az arcukat, csak 
akkor árulnak el személyes információt, ha a másik megígéri, hogy nem 
mondja el stb.)? 

- Végül hasonlítsák össze, beszéljék meg a különböző kutatások 
eredményeit. Fontolják meg a következő kérdéseket: Ismerték a gyerekek 
az általuk használt szolgáltatások „adatvédelmi beállításait”? Úgy 
gondolják, hogy ténylegesen kontrollálni tudják a személyes adataik 
elérhetőségét? Könnyűnek találják az adatok megvédését? 

 
2. Hogyan alakítsuk magánszféránkat? A feladat célja, hogy elgondolkodtassa 

a kisebb diákokat, hogyan kezeljük napi szinten a magánélettel kapcsolatos 
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elvárásainkat és igényeinket – és hogyan alkalmazzuk az ehhez szükséges 
stratégiát: 
- Kis csoportokban vagy akár egyedül a tanulók csoportosítsanak 

különböző személyeket aszerint, milyen információkat osztanak meg 
velük, pl.: 1) szülők, 2) testvérek, 3) barátok, 4) kortársaik, 5) tanárok és 
más, általuk jól ismert felnőttek, 6) utcai járókelők. (Lehetnek más 
kategóriák is, pl. „legjobb barátok”, „szomszédok”, „nagyszülők és más 
családtagok”, „kedvenc baba” stb. a gyerekek válasszák ki a számukra 
fontos alanyi kört); 

- Minden csoporttag sorolja fel a kizárólag ugyanazon csoporttagokkal 
megosztandó információkat. Pl.: Vannak dolgok, amiket csak a (legjobb) 
barátaiddal osztanál meg? Ki előtt nem vagy szégyenlős pizsamában? 
Vannak olyan információk, amelyeket tanárod tudhat, de egy utcai 
járókelő nem?  

- Az osztálytársak fedjék fel válaszaikat és beszéljék meg, hogy győződnek 
meg róla, hogy csak az általuk kiválasztott információt osztják meg azzal, 
akivel akarják. Pl.: nem megyünk pizsamában az utcára, nem beszélünk 
bizonyos dolgokról mások előtt, időnként visszafogottan beszélünk, vagy 
másokat titoktartásra kérünk föl stb. 

- A tanár magyarázza el a diákoknak a magánszféra-védelem lényegét: mi 
döntsük el, ki és mit tud rólunk oly módon, ahogy azt a mindennapi 
életünk során tesszük, pl. az online világban, amikor odafigyelünk, hogy 
mit osztunk meg kivel. 

 

A LEGFIATALABBAKNAK 

A legkisebbeknek is meg kell tanulniuk, hogy vannak olyan emberek, akik el 
akarják lopni az adataikat. Emiatt óvatosnak kell lenniük és soha nem szabad 
kiadni az adataikat idegeneknek! 
 

IDŐSEBBEKNEK 

A nagyobb gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy tudnak felelősséggel bánni az 
adataikkal: erős jelszót kell használni és titokban tartani azt, valamint óvakodni 
kell az adathalászattól. Nekik is fontos ismerniük az általuk használt szolgáltatások 
és alkalmazások „adatvédelmi beállításait”.   
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8. CSALÁD, MAGÁNÉLET ÉS A SZEMÉLYES ADATOK 
VÉDELME 

 
A szülők segítsenek gyermekeiknek, de ne legyenek tolakodóak! 
 

CÉLOK 

Ez a fejezet segít a gyermekeknek: 
- Megtanulni, hogy a szüleik hogyan segíthetnek nekik személyes adataik 

védelmében. 
- Átgondolni, hogy vajon a szülők megsérthetik-e a magánéletüket? Ha igen, 

mit tudnak tenni ez ellen? 
- Beszélgetést kezdeményezni a családjukkal ebben a témában. 
 
A téma feldolgozása után a gyerekek elgondolkodnak majd azon, hogy ők maguk 
is mennyi adatot hoznak létre és ezekhez ki férhet hozzá.  
 

ALAPVETÉS 

A szülők meghatározó szerepet játszhatnak a gyermekeik magánszférájának és 
személyes adatainak védelmében. Mivel a kisebb gyermekek nem adhatnak 
hozzájárulást a személyes adataik kezeléséhez, általában a szülők (vagy a törvényes 
képviselő) hozzák meg erről a megfelelő döntést.  
 
Ez persze nem azt jelenti, hogy a szülők a döntéshozatalkor ne vegyék figyelembe 
a gyermek igényeit. Épp ellenkezőleg, meg kell hallgatniuk a gyermekeiket, és meg 
kell tanítaniuk nekik, hogyan kell majd a jövőben egyedül is jó döntést hozniuk.  
 
A gyakorlatban azonban gyakran a szülői viselkedés is tevékenyen közrejátszhat a 
gyermekek magánélethez és személyes adatokhoz való jogának megsértésében::  
- A szülői felelősség körébe tartozik, hogy – biztonságuk és a tanulmányaik 

érdekében – ismerjék gyermekeik tevékenységeit. A megfigyelés azonban 
néha túlzott, feleslegesen sérti a gyerek magánszféráját és különösen 
problémás, ha a gyermek nem is tud arról, hogy szülei megfigyelik.  

- A szülők gyakran nem tartanak mértéket abban sem, hogy mennyi 
információt osztanak meg gyermekükről másokkal. Például sok szülő fotókat 
és videókat tesz fel közösségi oldalakra a gyermekről anélkül, hogy a 
hozzáférést korlátoznák vagy tudnák, hogy a fényképek egyértelműen 
összekapcsolhatók a gyermek nevével. Elsőre ezek a képek és videók 
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aranyosnak tűnhetnek, de más környezetbe helyezve bizony már zavarba 
ejtőek lehetnek vagy egyenesen vissza is lehet élni velük. 

 
Ha a gyermek kellemetlenül érzi magát, erről beszélnie kell a szüleivel. Szüksége 
van arra, hogy rendelkezzen élete legalább néhány sérthetetlen területével és 
tájékoztatni kell őt arról, hogy a rá vonatkozó adatokkal mi történik. Ahogy 
növekednek a gyerekek, egyre inkább be kell vonni őket a döntésekbe és 
megkérdezésük nélkül a róluk készült fotókat, videókat vagy más információkat ne 
osszuk meg a neten.  
 

MEGTÖRTÉNT ESET 

A legnépszerűbb fotómegosztó közösségi oldalon, az Instagramon indult a 
#BabyRP divathullám, melyben néhány felhasználó szerepjátékokat játszik 
„baba”, „anyu” és „apu” szerepekkel. A játékhoz a fotókat más felhasználóktól 
„kölcsönzik” anélkül, hogy erre engedélyt kérnének. Számos esetben a valódi 
szülők csak akkor fedezték fel, hogy idegenek használják gyermekük fotóját, mikor 
az már hamis névvel, hamis családba és szituációkba helyezve széles körben 
elterjedt. 
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

1. Személyes tapasztalatok: Érezted már valaha, hogy a szüleid megsértették a 
magánszférádat? Mikor? Mit tettél ekkor? Sokszor a szülők nem akarattal 
bántanak meg: például családi ebédnél mások jelenlétében elmesélnek egy 
számukra aranyos, vicces történetet, amit a gyerek azonban 
kellemetlenségként él meg. Mit gondolsz: a szüleid ugyanúgy gondolkodnak 
arról, hogy mit tartsunk meg magunknak, mint Te? 

 
2. Fektessünk le szabályokat: Mi a véleményed: a szülőknek joguk van nyomon 

követni gyermekük tevékenységét? Miért kell ezt tenniük? Van bármilyen 
korlátja a felügyeletüknek? Változhatnak a szabályok a gyermek életkora 
szerint? 
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AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Elfogadható módszerek: Ez a feladat segít a gyermekeknek átgondolni, mit 
tudnak róluk a szüleik. A gyermekek:  
- Szedjék össze, milyen módszerekkel tudják a szülők általában nyomon 

követni, hogy mit csinálnak a gyerekeik. Például internetes ellenőrzés, 
telefonálási szokások szemmel tartása, közösségi fiók átfésülése, 
pénzköltés ellenőrzése stb. 

- Emeljék ki, hogy mely gyakorlatok nem elfogadhatóak számukra. 
- Hasonlítsák össze a válaszaikat. Ha vannak különbségek, találják ki 

miért.  
 
2. Te tanítsd őket! Néha azért nagyon nehéz a szülői támogatás, mert a felnőttek 

nem is ismerik azokat a „kütyüket” és szolgáltatásokat, amelyeket a gyerekek 
napi szinten használnak. Ez a feladat bemutatja a problémát és rávilágít arra, 
hogy a gyerekeknek lehet olyan értékes tudásuk a digitális világról, amit az 
egész család hasznosítani tud. Egyedül, vagy kis csoportokban: 
- Képzeljenek el egy tanórát: a gyermekek tanítják a szüleiket, a tananyag 

pedig egy digitális eszköz, közösségi oldal, alkalmazás vagy bármilyen 
más szolgáltatás, amit a gyermekek jól ismernek, de a szülők nem.  

- Építsenek be ebbe a tanórába néhány adatvédelmi tanácsot a 
szülőknek, hogyan tudják megvédeni a privát szférájukat: A saját 
nevükkel készítsenek fiókot? Van olyan adatvédelmi beállítás, amit meg 
tudnak változtatni? Elképzelhető, hogy egy vállalat adatokat gyűjt róluk? 
Kik láthatják azokat az információkat, amiket megosztanak? 
 

A LEGKISEBBEKNEK 

A legkisebbeknek el kell magyarázni, hogy a szüleik szerepe nagyon fontos a 
magánéletük és a személyes adataik védelmében. Ha úgy érzik, hogy a szüleik 
megsértik a privát szférájukat vagy nem úgy védik a jogaikat, ahogy szeretnék, erről 
beszélni kell. A szülőknek általában jó okuk van arra, amit tesznek, vagy 
előfordulhat, hogy nem is veszik észre, mennyire tolakodóak. 
 

IDŐSEBBEKNEK 

Az idősebb gyermekeknek is tudni kell, hogy a szüleik őket akarják védeni, 
ugyanakkor saját maguk is döntő tényezők, számít a véleményük. 
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9. BIZTONSÁGBAN, BÉKESSÉGBEN 
 
Az interneten találkozhatunk fájdalmas dolgokkal, és olyan emberekkel is, akik nem 
különösen kedvesek, vagy kifejezetten rossz szándékúak. A gyermekeknek mindent 
meg kell tenniük, hogy elkerüljék az előre látható veszélyeket, ugyanakkor figyelniük 
kell, hogy a másokat sértő viselkedést maguk is kerüljék. 
 

CÉLOK 

E fejezet segít a gyermekeknek: 
- felfigyelni az esetleges online kockázatokra 
- elgondolkodni az „online zaklatás” és a „gyűlöletbeszéd” mibenlétén 
- átgondolni, hogy mit is jelent a „sexting” (erotikus képek küldése) 
- megelőzni a veszélyeztető magatartásokat. 
 

ALAPVETÉS 

Az online világban – csakúgy, mint a valódi életben – nem mindenki a barátunk. 
A közösségi oldalakon, az online játékokban vagy csak egy egyszerű 
kommenteléskor találkozhatsz nagyon kedvesnek tűnő emberekkel – ez azonban 
nem jelenti azt, hogy bízhatsz is bennük! A gyerekeknek és a tiniknek nagyon 
óvatosnak kell lenniük, hiszen ahogy nem megyünk oda idegenekhez az utcán és 
mesélünk el neki személyes dolgokat, úgy online térben sem szabad bizalmas 
információkat közölni ismeretlenekkel. Ez – többek között – azt jelenti, hogy nem 
adjuk meg a telefonszámunkat vagy a lakcímünket, hiszen ezek később zaklatásra 
felhasználhatók.  
 
Ami azt illeti, a barátok is megbánthatják egymást interneten kívül- vagy belül. Azt 
is tapasztalta már mindenki, hogy az emberek időnként furcsán, szélsőségesen 
viselkednek online kommunikáció közben. Ennek az lehet az oka, hogy úgy hiszik: 
senki nem látja őket, vagy nem is figyelnek oda az online viselkedésükre.  
 
Néha azonban a sértés szándékos. „Internetes megfélemlítésnek” (angolul 
cyberbullying) nevezzük azt a viselkedést, amikor egy felhasználó valakit 
meghatározott céllal és rendszeresen sérteget vagy kínoz. Az internetes 
megfélemlítésnek számos típusa van, a közösségi oldalakon terjesztett pletykáktól 
kezdve a zaklató viselkedésig.  
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Az ilyen típusú magatartásnak drámai következményei lehetnek az áldozatra 
nézve. Nagyon fontos, hogy egy kiskorú ne bonyolódjon bele olyan netes 
tevékenységekbe (mint posztolás, kommentelés, megosztás), melyeket bárki 
zaklatásként élhet meg és szintén lényeges, hogy legyen kész támogatni azt a társát, 
aki ezt a helyzetet átéli. Ha mégis áldozattá válna, mondja ezt el szüleinek, 
nevelőjének vagy bárki felelős felnőttnek, aki a lehető legrövidebb időn belül 
megállíthatja a negatív folyamatot.     
 
Különösen elítélendő, ha valaki egy személyt vagy közösségét neme, nemzetisége, 
vallása, fogyatékossága, szexuális beállítottsága miatt támad, vagy bármilyen 
„másság” alapján tévesen ítél meg és emiatt megalázza az illetőt. Az úgynevezett 
„gyűlöletbeszéd” nem csak az áldozat számára megalázó, hanem annak a 
csoportnak is, amelyhez tartozik. A gyermekeknek tudniuk kell, hogy ez nem csak 
elítélendő, de büntetendő cselekmény is.  
 
Végül a gyermekeket fel kell készíteni a „sexting” veszélyeire, tudniuk kell, milyen 
következményekkel járhat a szexuális tartalmú fotók, üzenetek, videók küldése – 
történjen ez szöveges üzenetben, e-mailben vagy akár a közösségi oldalon. A 
tizenévesek, akikre leginkább jellemző az ilyen üzenetek küldése és fogadása, 
általában nincsenek tisztában azzal, milyen változatos módokon kerülhetnek az 
üzenetek, fotók, videók illetéktelen kezekbe. Nem szabad elfelejteniük: ha valaki 
hozzájut egy ilyen információhoz, meg is oszthatja azt a nagyközönséggel, bárki 
számára elérhetővé teheti gondatlanságból, tévedésből, rossz viccként vagy 
bosszantásként. A tini gyakran el sem tudja képzelni, milyen súlyos 
következményei lehetnek a kompromittáló tartalmaknak: nagy szégyent hozhat a 
fejére vagy akár zsarolás áldozatává is teheti.  
 

BESZÉLGESSENEK RÓLA! 

1. Személyes tapasztalatok az internetes zaklatásról (és annak megállításáról): 
találkoztál már valaha internetes zaklatással? Mit tettél? A szakértők szerint 
internetes zaklatás esetén az áldozatnak nem szabad mutatni, hogy a zaklató 
megfélemlítette. Könnyű ezt megvalósítani? Mit lehet még tenni? 

 
2. A legszemélyesebb dolgok: kezdeményezz beszélgetést a gyermekekkel a 

„sexting” veszélyeiről, például a következő történettel: 
- Egy lány és egy fiú elhatározták, hogy megünneplik az évfordulójukat. 

Már sokszor hallották, milyen jó szórakozás szexi tartalmakat küldeni, de 
megígérték egymásnak, hogy ezt nem fogják megosztani senkivel. 
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Néhány nappal később a fiú uszodába ment és miközben úszott, a 
haverjai a nyitva hagyott szekrényéből kivették a telefonját és megtalálták 
a képeket a lányról. Úgy gondolták, vicces lesz feltölteni a képeket egy 
közösségi oldalra a fiú fiókját használva. Az „akció” után visszatették a 
telefont. Ugyanekkor a lány egy blogbejegyzést akart készíteni a legutóbbi 
nyaralásáról és meglátta, hogy barátja feltöltötte ezeket a bizonyos 
képeket. Azonnal gúnyolódó és gyalázkodó véleményeket kapott még 
olyanoktól is, akik nem is voltak a barátja ismerősei. Persze mérges lett és 
kiábrándult, ezért bosszúból feltöltötte a fiú hasonló képeit is a blogjára 
és elküldte őket a fiú apjának e-mailben (amit az interneten talált meg).  

- Beszélgetés: Mi történhetett ezután? Mit tehettek volna a szereplők, hogy 
elkerüljék a bajt? Mit gondolsz, megtörténhetett ez az eset a való életben? 
Ha nem, te milyen kockázatos helyzetet tudsz felvázolni? 

 

AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Gondolkozz, mielőtt cselekszel! Számos oka van annak, hogy a gyerekek miért 
nem gondolnak a következményekre, mielőtt valamit feltesznek a netre. 
Például vicces megosztani egy olyan fotót a nyilvánossággal, amelyen a 
barátaik nevetségesen vagy furcsán néznek ki. Nem számolnak azzal, hogy a 
képet egyre többen- és többen láthatják, amit a kép szereplői már biztosan 
nem találnak mulatságosnak. Vagy első indulatukban írnak valami gonoszat 
egy ismerősről, de az eszükbe sem jut, hogy ez nem csak bosszantani fogja az 
áldozatot, hanem akár hosszú időre meg is mérgezheti a mindennapjait. A 
gyerekek: 
- írjanak le olyan helyzeteket, amikor egy gondatlanul megosztott vagy 

közzétett információ később gondot okozhat. Miről lehet szó? Például 
olyan buliképről, amit csak a résztvevők kellene, hogy ismerjenek vagy 
baráti vita hevében kicsúszik egy titok stb. 

- beszéljenek róla, hogy mit lehet tenni a problémák megelőzése 
érdekében: Vannak olyan dolgok, amiket örökre titokban kellene tartani? 
adattípusok, amelyeket sosem szabad megosztani? Jó ötlet minden 
esetben engedélyt kérni az illetőtől, mielőtt felhasználjuk az adatait?  

 

A LEGKISEBBEKNEK 

A legkisebbeknek is tudniuk kell, hogy az interneten minden fajta emberrel 
találkozhatnak. Még ha az idegenek vagy az új „barátok” barátságosnak tűnnek is, 
nem feltétlenül lehet bennük megbízni. Soha nem szabad megadniuk idegeneknek 
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vagy netes barátoknak olyan személyes adatokat, mint telefonszám, postai cím 
vagy fényképek. 
 

IDŐSEBBEKNEK 

Az idősebbeknek el kell sajátítaniuk egy tudatos online viselkedést. Minden 
„megosztásnál” és „posztolásnál” kérdezzék meg magukról: származhat valakinek 
(nem csak önmagukat értve ez alatt) ebből kára mondjuk azért, mert az adatok az 
eredetitől eltérő céllal kerülnek valahol felhasználásra? 
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10. MIT KELL TENNI? 
 
Az adatvédelem jogokat ad Neked, melyekkel élned kell, ne félj ezeket használni akár 
önállóan, akár egy felnőtt közreműködésével! Kétséges esetben pedig kérj 
iránymutatást az adatvédelmi hatóságtól.  Vészhelyzet esetén tudd, hogy kihez 
fordulhatsz. 
 

CÉLOK 

E fejezet segít a gyermekeknek: 
- megismerni a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat 
- megtanulni, hogy mit kell tenni, ha egy szervezet nem tartja tiszteletben a 

jogaikat 
- bízni az adatvédelmi hatóságban 
- megtudni, kihez fordulhatnak bonyolult, sürgős esetekben. 
 

ALAPVETÉS 

Mindenkinek joga van tájékoztatást kérni az adataikkal dolgozó adatkezelőktől: 
milyen adatokat tárolnak, hogyan javíthatók a hibás adatok, hogyan lehet 
kérvényezni a törlést, amennyiben már nincs szükség az adatkezelésre. Ha 
engedélyezted egy cégnek, hogy kezeljék az adataidat, de később meggondoltad 
magad, kérheted az adataid törlését, az adatkezelőnek pedig haladéktalanul eleget 
kell tennie a kérésnek. Ezek az egyének legalapvetőbb jogai a személyes adatok 
védelmében, amiket használni is tudni kell! 
 
Ha egy cég reklámüzeneteket küldözget neked vagy folyamatosan hívogat, de 
Téged nem érdekelnek az ajánlatok, akkor közöld ezt velük.  Általában megoldást 
jelent a hírlevélről történő „leiratkozás” –minden reklámüzenetnek tartalmaznia 
kell a küldő nevét és a reklámajánlatok lemondásának lehetőségét.  
 
A gyermekek, különösen a kisgyerekek nem tudják önállóan gyakorolni jogaikat, 
de segítséget kérhetnek a szülőktől, gondviselőktől vagy más felelős felnőttől. 
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Amennyiben az adatkezelő nem helyesen reagál, vagy nem tartja tiszteletben az 
emberek döntését, az adatvédelmi hatósághoz1 lehet panasszal fordulni. A 
hatóság feladata annak biztosítása, hogy a személyes adatokat mindig a 
jogszabályoknak megfelelően kezeljék, és az adatkezelők tartsák tiszteletben az 
adatvédelmi jogokat. 
 
A hatóság iránymutatást tud adni vagy amennyiben szükséges, segít a panasz 
benyújtásában. Kapcsolatba léphet az adott céggel vagy szervezettel és így esetleg 
megoldhatja a problémát.  
 
Néhány helyzet azonban sürgős intézkedést igényel, mikor nem lehet panasszal 
időt veszíteni.  A gyerekek felfedezhetik, hogy valaki információkat osztott meg 
róluk az interneten, aminek súlyos következményei lehetnek és ezért ezeket az 
adatokat azonnal el kell távolítani. Az ok néha figyelmetlenség, de bizony vannak 
rosszindulatú emberek is, akik biztosan nem fognak együttműködni a tartalom 
eltávolításában.  
 
Ezekben az esetekben a gyerekeknek és tinédzsereknek meg kell próbálniuk a 
lehető leggyorsabban törölni az információt és ennek érdekében kapcsolatba kell, 
hogy lépjenek a honlap üzemeltetőjével vagy a szolgáltatóval (például a közösségi 
oldallal). Mivel ez néha bonyolult lehet, nem szabad félniük attól, hogy jelezzék a 
problémát és segítséget kérjenek a szülőktől, gondviselőktől, felelős felnőttektől.  
 
Ha úgy gondolják, hívhatják közvetlenül a kifejezetten gyerekeknek és tiniknek 
létrehozott segélyvonalat is. Európában 30 országban működik a hálózat2, 
Magyarországon a segélyvonalat a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány3 
működteti. 
 
A segélyvonalak segítséget nyújtanak a gyermekeknek és tinédzsereknek bonyolult 
online szituációk, káros tartalmakkal való találkozás vagy internetes zaklatás 
esetén, és ezek könnyen elérhetőek, ingyenesek és anonimek. Súlyos esetekben 
haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. 
 

                                                                 
1 Az adatvédelmi hatóságok (országonként felsorolva) megtalálhatók az alábbi linken: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm 
A magyar adatvédelmi hatóság,a NAIH honlapja: www.naih.hu 
2 http://www.saferinternet.org/helplines 
3 E-mail: kek-vonal.hu/emil és Chat: chat.kek-vonal.hu, Telefon: 116-111 
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AJÁNLOTT TEVÉKENYSÉGEK 

1. Használd jogaidat! A feladat időigényes (előreláthatólag néhány hét 
szükséges a válaszok megérkezéséig), de kifejezetten hasznos a tanulók 
számára, akik megtudhatják, mit jelent a valós joggyakorlás.  

 
Minden gyermek: 
- Válasszon egy céget vagy szervezetet, amelyről úgy gondolják, rendelkezik 

személyes adataikkal. 
- Írja le, hogy miért őket választotta és vajon milyen adatokat tárolnak róla. 
- Éljen jogával és kérjen tájékoztatást adatairól. 
- Várjon türelmesen néhány hétig a válaszra. 
- Mesélje el az osztálynak, hogy milyen választ kapott (ha egyáltalán), miért, 

mit talált meglepőnek (ha volt ilyen). 
- A gyerekek hasonlítsák össze tapasztalataikat! Ennek fényében 

beszélgessenek a következőkről: Hasznos, ha valaki él a tájékoztatáshoz való 
jogával? Miért? Könnyű volt elérni, hogy válaszoljanak? Tudott az 
adatvédelmi hatóság bármiben segíteni? 

 

A LEGKISEBBEKNEK 

A legkisebbeknek is tudniuk kell, hogy a szülők, gondviselők segítségével 
gyakorolhatják adatvédelmi jogaikat és létezik egy adatvédelmi hatóság, amely 
biztosítja, hogy mindenki betartsa az adatvédelmi szabályokat. Azt is el kell nekik 
mondani, hogy ha bármilyen felkavaró dologgal találkoznak az interneten, a 
legjobb, ha segítséget kérnek. 
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MINI ADATVÉDELMI ÉS MAGÁNÉLETI JOGI 
KÓDEX 

 
E ‘jognyilatkozat’ felsorolja az EU joga alatt érvényesülő gyermekek és fiatalok 
alapvető jogait. 
 

 
 
Jogod van a magánszférádhoz. Mindannyiunknak, ideértve a kisbabákat, 
gyerekeket és tiniket (de a felnőtteket is) születésünktől kezdve jogunk van a 
magánéletünkhöz.  
 
Jogod van a személyes adataid védelméhez. Senki sem kezelheti mások személyes 
adatait bizonyos szabályok tiszteletben tartása nélkül. Ilyen például, hogy a lehető 
legkevesebb adat kezelésére kell törekedni és gondoskodni kell az adatok 
biztonságáról. Az adatkezelések által cégek és szervezetek fontos előnyökre 
tehetnek szert, és egyre nagyobb hatalomra is. A szabályok segítenek, hogy 
megvédjük adatainkat és magunkat és adatainkat ellenőrzésünk alatt tarthassuk. 
  
Minden személyes adatodat megilleti a védelem. Mindegy, hogy olyan adatról 
van esetleg szó, amit már egyszer megosztottál és így nyilvánosságra került. 
Mindegy, hogy nem igazán a “szigorú titok” kategóriájába tartozik vagy nem is 
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igazán tűnik intimnek. Ha valaki Rólad kezel adatot, akkor be kell tartania 
szabályokat. Még az unalmas, érdektelen információk is okozhatnak 
kellemetlenséget.  
 
Jogod van tudni, ki kezel adatot Rólad, mire használja és hogyan teszi mindezt. 
Jogod van, hogy bizonyos tekintetben ellenőrzést gyakorolj az adataid felett (ezt 
információs önrendelkezési jognak nevezzük), és ez csak akkor lehetséges, ha 
tudod, hogy ki, miért és hogyan használja az adatot. Tehát azoknak, akik kezelni 
szeretnék az adatodat, tájékoztatniuk kell Téged.  
 
Jogod van a világos tájékoztatáshoz. Értened kell, hogy mit mondanak Neked. 
Világos módon kell beszélniük, ezért ne hagyd, hogy ködösítsenek. Ha valami nem 
tiszta, merj utána kérdezni! 
  
Jogod van tudni, hogy pontosan milyen adatot kezelnek. Képzeljük el, hogy 
elmondták, mire és hogyan használják az adatod. Vagy elfelejtették. Vagy a szavaik 
szörnyen érthetetlenek voltak. Akárhogy is, jogod van megkérdezni, hogy mit 
tudnak Rólad és ők kötelesek a válaszadásra. 
 
Jogod van a pontatlan adatod kijavítását kérni. Előfordulhat, hogy nagy 
problémát okoz, ha más embereknek helytelen információja van a birtokában 
Rólad. Ez nem megfelelő következtetésekhez vagy döntésekhez vezethet. Ha 
észrevetted, hogy ez a helyzet, kiigazítást kérhetsz és ők kötelesek ezt megtenni.  
 
Jogod van arra, hogy meghallgassanak. Előfordul, hogy szervezetek vagy cégek 
kötelesek adataidat kezelni, de gyakran nincs ilyen kötelező ok és ilyenkor 
egyszerűen megkérdezik, hogy megengeded-e. A felnőttek és idősebb 
tizenéveseknek joguk van erről nyilatkozni, de ha Te még gyerek vagy, akkor 
valószínűleg a szüleid jogosultak az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására. 
Azonban mielőtt bármit tesznek, meg kell kérdezniük Téged és kikérni a 
véleményedet. 
 
Jogod van a panaszhoz. Amennyiben valaki nem tartja be a szabályokat, közöld 
vele, hogy tisztában vagy a jogaiddal. Ha ez is kevés, kérj segítséget valakitől és tarts 
ki! Minden országban működnek adatvédelmi hatóságok, akiknek feladata, hogy 
adatvédelmi kérdésekben segítséget nyújtsanak az embereknek, hozzájuk bátran 
fordulhatsz! 
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Mini adatvédelmi és magánéleti jogi kódex

Most, hogy már ismered a legfontosabb jogaidat, magabiztosan… 
 
… élj velük! Csak akkor leszel az adatvédelmi jogaid tökéletes ura, ha a 
jogokat gyakorolod is. Minden nap előfordul, hogy az adatainkat gyűjti 
valaki, tehát alakíts ki egy szokást: gondolkozz el, hogy vajon ki, miért, 
milyen célból és hogyan teszi ezt?   
 
… és okosan használd őket! Ezeket a jogokat azért kaptuk, hogy 
adatainkat védjük, nem azért, hogy gondatlan viselkedésünket 
jóvátegyük! A legjobb megoldás okosan átgondolni a döntést, mielőtt 
adatainkat megosztjuk annak érdekében, hogy ne veszítsük el a 
nyomukat.  
 
… és ne feledd, hogy másoknak pontosan olyan jogaik vannak, mint 
Neked.  Bizonyosodj meg arról, hogy más emberek jogait tiszteletben 
tartod, például ne hozd nyilvánosságra mások fényképét vagy a róluk 
szóló információkat anélkül, hogy előzetesen megkérdeznéd. Légy kedves 
és udvarias, az internet világában is!  
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A KIVÁLASZTOTT ÓRAVÁZLATOK 
BEMUTATÁSA 

 
A kézikönyv elképzelése szerint a tanárok erre támaszkodva tudják elkészíteni saját 
óravázlatukat, diákjaik igényeihez igazítva.  Az ARCADES projekt során a lengyel, 
a szlovén és a magyar adatvédelmi hatóságok arra kérték a pedagógusokat, hogy 
nyújtsanak be óraterveket, melyek szélesebb körben terjeszthetők és akár 
határokon túli kollégáiknak is hasznosak lehetnek. Az országos megmérettetésen 
minden hatóság kiválasztotta a legjobb óravázlatot, melyeket a készítőjük által 
bemutatva itt hozzáférhetővé teszünk. 
 
E díjazott munkák illusztrálják a magánszféra és az adatvédelem oktatása során 
felmerülő különféle megközelítéseket. Az 1. óravázlat, A kis törpék, olyan 
forgatókönyvet kínál a legfiatalabbaknak, mely játékos formában tartalmazza az 
interneten való adatmegosztáshoz köthető alapvető elveket. A 2. óravázlat, Ki 
akarja a személyes adataidat? már egy idősebb közönség felé irányul és szélesebb 
képet nyújt a személyes adatok feldolgozásának gyakorlatáról.  Végül a 3. óravázlat, 
Online veszélyek, az interneten felmerülő kockázatokra összpontosít. 
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A kiválasztott óravázlatok bemutatása 

1. ÓRAVÁZLAT: A KIS MANÓK 
Nina JELEN 
 

 A LEGJOBB ISKOLAÉV! 

 
Ez az év iskolánk, az OŠ Ivana Skvarče Zagorjeá-i Podkum Általános Iskola 
számára rendkívül sikeresnek mondható. Projekteken vagyunk túl, sokat 
tanultunk és szórakoztunk is. És amikor már éppen úgy döntöttünk, hogy kicsit 
lelassítunk és csak az iskolai tananyagra koncentrálunk, az Információs Biztos díja 
meglepett minket! Ez pedig a legjobb iskolai évünket alapozta meg. A győzelem 
hírére iskolánkat elárasztották a győztes vers manói, a manós versek és táncok. Az 
osztálytermeket megtöltötte a nevetés és a boldogság. 
 
És nem csak ennyi… A mi kis falusi iskolánk vált az egyik leghíresebb intézménnyé 
Szlovéniában. Olyan jelzőkkel illetek minket, mint ‘a legjobb és legsikeresebb 
iskola’, szép cikkeket írtak rólunk az újságok, szerepeltünk a TV-ben és a rádióban 
is. Híressé váltunk, mint a történetünk manói…de jó értelemben.  
 
Igazság szerint nem tudtuk elképzelni, hogy mi nyerjük meg ezt a versenyt. A 
projekten idősebb gyermekek is részt vettek, akiksokat tudnak az internethasználat 
világáról, amit mindennap látogatnak is. Azt gondoltam, hogy túl fiatalok és 
tapasztalatlanok vagyunk. Tehát sokkolóan hatott, mikor megkaptuk a 
telefonhívást, hogy nyertünk. De ha jobban belegondolunk… 
 
Tökéletesen  egyetértek azzal, hogy már fiatal korban el kell kezdeni tanítani az 
internethasználatot. A fiatalok naivak, és nem tudják, milyen széles is az internet 
világa. Nem veszik észre, hogy jó és rossz emberekkel is találkoznak… ahogyan a 
való világban is. Mielőtt megbeszéltük volna a tudnivalókat, a gyerekek készek 
voltak minden adatukat megosztani az interneten. Nem lehetséges az internet 
teljes megvonása a gyermekek elől, és nincs is rá szükség. Ahogy felkészítjük őket 
a való életre, úgy kell őket felkészíteni az online életre is. 
 
Győzelem nélkül is boldog lennék, hogy tartottunk egy ilyen témájú órát. Úgy 
gondolom, sokat tanultak belőle gyermekeink. És amikor a következő években 
hallanak valamit szüleiktől is az internethasználattal kapcsolatban, mikor igazi 
internethasználókká válnak, remélem, hogy emlékeznek majd az itt tanultakra, 
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Igazán hálás vagyok mindenért, ami velünk történt, amit a szlovén adatvédelmi 
hatóság tett értünk. A díj elnyerésével nagyon sok jó dolog történt velünk. 
Valószínűleg az én és a legtöbb gyermekem életében is csak egyszer történik 
ilyesmi. Lehetőségünk volt a ljubljanai nagyszínpadon szerepelni, könyveket, 
számítógépeket kaptunk, még Barcelonába is elutaztunk, ami hihetetlenül jó volt! 
Szerepeltünk a hírekben, így láttuk, hogy készülnek a stúdióban a hírek, hogy írják 
az újságcikkeket… Leírni sem tudom, hogy ez mit jelent egy ilyen kis iskolának, 
mint a miénk. Nem csak számunkra, hanem minden kis iskola számára 
Szlovéniában.  
 
A kis iskolánk NAGGYÁ vált! Mert bebizonyítottuk, hogy apróként is mindenünk 
meg van és még több is, mint a nagyoknak! Köszönünk mindent!  
 

 AZ ÓRAVÁZLAT 

1.2.1. Leírás 

Téma Magánszféra és az adatok védelme az 
interneten 

Időtartam 45 perc

Osztály Második osztály, általános iskola (a 
szlovén iskolarendszer alapján) 

Korosztály 7 – 8 évesek

Célok Az adatvédelem fontosságának 
megértetése 
A személyes adatok felismerése, és 
védelmük fontossága 
A különleges adatok megismerése és 
védelmük fontossága 
Az adatvédelem területén 
rendelkezésre álló jogaink 
megismertetése 
Az internet veszélyeire való felhívás. 

Tanítási formák Egyéni, csoportos, előadás

Tanítási módszerek Beszélgetés, magyarázat, 
demonstráció, drámapedagógia, 
olvasási módszerek és szövegértés 
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A kiválasztott óravázlatok bemutatása 

Oktatási segédeszközök A vers (szerző: Nina Jelen)
Dramatizálás kellékei: manókalapok, 
kamera, játékok, kötény, fazék, 
csavarhúzó, táncos szoknya… 
Kiosztott anyag: a “Laza kölykök” ál-
honlapra való regisztráláshoz 
 

 

1.2.2. A tanóra felépítése 

Az érdeklődés felkeltése 

Tanár Tanulók
A tanár hangosan felolvassa a Manók a 
dombok mögött című verset (lásd: lent) 
és illusztrációkat mutat. 
 
A történetet megismétlik a tanulók. 
Kik a manók?  
Milyenek? 
Jók vagy rosszak? 
Miért szerették őket meglátogatni?  
 
A tanár hangsúlyozza, hogy ha valami 
felkerül az internetre, az ott is maradhat 
akár örökre. 
 
Hogy végződött a történet? 

A tanulók aktívan részt vesznek a 
beszélgetésben és megismétlik, 
memorizálják a dalt 

Az óra központi része 

A tanulóknak bemutatásra kerül a Laza 
kölykök honlap, egy olyan honlap 
mintájára, ami az ő korosztályukat 
célozza. Játékokat, társalgást és egyéb 
lehetőségeket kínál. 
 
További magyarázat nélkül a 
gyerekeknek kiosztják az anyagot: a 
regisztrációs űrlapot a 

A tanulók megosztják 
gondolataikat a honlapról. 
Szeretnének e feliratkozni rá? 
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laza_kolykok.com-ra. A formula nagy 
mennyiségű személyes adatot kér tőlük. 
 
A leírás szerint: kérlek, add meg azon 
adataidat, melyeknek interneten 
történő megosztása véleményed szerint 
különösebb aggodalom nélkül 
lehetséges. 
 
A kitöltést követően a tanár és a diákok 
együtt átbeszélik azon személyes 
adatokat, melyeket a tanulók 
megosztanának az interneten. 
 
A tanár elmagyarázza, hogy nem 
javasolt a vezetéknév, keresztnév, 
lakcím, születési dátum, telefonszám, e-
mail cím vagy jelszó, szülők adatai és 
lakcímének megadása. Ugyan ez 
vonatkozik a róluk vagy barátaikról 
készült fényképekre is. 
 
A tanár elmagyarázza, hogy személyes 
adataink védelméhez jogunk van, és 
ezen adatok védelme szükséges. A 
tanár bemutatja, hogy a cégek és üzletek 
hogyan tudják kihasználni a személyes 
adataink megismerésével járó 
lehetőségeket. 
 
Kiemelten fontos a biztonság. 
Ahogy a valóságban, úgy az internet 
világában is lehetnek rosszindulatú 
emberek, ezért nem szabad megbízni az 
ismeretlen emberekben. Ahogy a 
manós versben, úgy az életben is bárki 
kiadhatja magát másnak, mint aki 
valójában. 
 

 
 
A tanulók kitöltik a Laza kölykök 
honlapra történő regisztrációt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók követik a beszélgetést, és 
felkiáltójelet tesznek azon adatok 
mellé, melyeket az interneten nem 
tanácsos megosztani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók megosztják 
gondolataikat a témában. 
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A kiválasztott óravázlatok bemutatása 

A tanár elmagyarázza, hogy a 
diákoknak ügyelniük kell az online 
identitásukra. Ha valaki a valóságban 
jó és szorgalmas, ezt az interneten is 
tanúsítani kell. Látták-e vajon mások, 
hogy a manók jók és szorgalmasak a 
kínos jelenetek közzététele után is? 
 
A tanár elmagyarázza, hogy a saját 
adataik mellett az ismerőseik és 
barátaik adataira is vigyázni kell. 
Ezért van, hogy Fotko (a fényképész) 
helytelenül cselekedett, amikor úgy 
osztotta meg a videókat, hogy a rajta 
szereplőktől nem kérte 
hozzájárulásukat. 
 
A tanulók kapnak egy osztályplakátot: 
Internet aranyszabályai laza 
kölyköknek. 
A poszter kihelyezésre került az 
osztályteremben. 
 

Az óra befejezése 

A tanulók a mesét átélve előadják a manók történetét.
 

1.2.3. Felhasznált különleges eszközök 

1.2.3.1. A vers 

Manók a dombok mögött
(avagy miként hozták a manók 
magukat kínos helyzetbe)  
 
Egy kis faluban, a hegyeken túl, 
Kis manók éltek együtt boldogan. 
A lelkük tiszta és őszinte, 
nem is voltak gonoszak sohase.  
 

Elves behind the hills
(or how the little elves embarrassed 
themselves)  
 
Over the hills in a village far, far away, 
Little elves lived happily every day. 
Their souls were pure and clean, 
They were never ever mean.  
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Segítettek, jók voltak. 
Mindig kedvesen, boldogan.  
 
Messziről jöttek s látták a népek 
Hogy a manók milyen boldogan élnek.  
 
Pepe ügyes szerelő volt,  
Megjavított minden autót, fúrt-faragott.  
 
 
Pepe: Oh, milyen szép kis autó, három 
napig is szerelem mire majd újra 
hajtható. Azt hiszem Vrtavka nagyon 
boldog lesz, ha már az autója újra 
rendben lesz. Alig várom, hogy 
meglepjem! 
 
Ügyesen bánt kalapáccsal, baltával, 
De fülei mindig tele voltak fülzsírral. 
 

Pepe: Hmm. meghúzzam ezt a csavart 
is…?  
 
Úgyhogy amikor dolgozott,  
Ujjaival fülében tűrt.  
 
 
 
 
Vrtavka: Pepe, megjavítod az autóm?Ó, 
hősöm, köszönöm!  
 
Smrdec (a büdöske) volt a legjobb szívű 
manó, 
Mindenkinek boldogan, kedvese, okosan 
segített, de jó!  
 
Smrdec: Jó reggelt, Špegi asszony! Milyen 
szép a fája! Meglocsolhatnám? Úgyis 
rengeteg a munkája, a növények pedig 
szomjasak már! 

They helped each other, they were good. 
They were always in a joyful mood.  
 
From far, far away people came to see 
How good and cheerful elves can be.  
 
Pepe had good hand skills,  
He knew how to fix a car  
and how to make drills.  
 
Pepe: Oh, what a nice oily machine.  
It will surely take me three days and 
nights to fix this. I think that Vrtavka 
(The Spinner) is going to be very happy 
when she sees that I fixed her car. I can’t 
wait to surprise her!  

He was good with the hammer  
and the axe, 
But his ears were always full of earwax.  
 
Pepe: Hmm…should I drill this screw too?  
 
 
So… When he was thinking  
about car gears,  
He was also drilling with fingers  
in his ears.  
 
 
Vrtavka: Pepe, are you fixing my car? Oh, 
you are my hero! Thank you!  
 
Smrdec (the smelly one) had the biggest 
heart, 
He was helpful, kind and smart.  
 
 
Smrdec: Good morning, Ms. Špegi. Look 
at your beautiful tree. Can I water it? You 
have so much work to do.  
My little cute tree…. 
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Néha azonban úgy érezte 
Egy nagyot pukizni de jó lenne! 
 
Spak (a vicces) mindig megnevettette a 
többieket , 
Mert nagyon vicces történeteket 
emlegetett.  
 
Spak: ’Emlékeztek a sündisznóra, aki 
beletolat a kaktuszba? És mit mond? ’Ó, 
Anyu!’.  
 
Gyakran hallottak meséket tőle 
Így sokat nevettek agyba-főbe 
És ettől megesett 
Hogy a törpe bepisilt mikor nevetett.  
 
Vrtavka  (a Pergő) imádott  
minden táncot, 
Így akárhányszor zenét hallott 
Mindig táncra perdült 
 
 
Vrtavka: Hmm…hogy is volt az a 
mozdulat? Fel a kezet, oldalra a 
lábat…hoppá…! 
 
 
Sajnos néha megesett, hogy a nagy 
táncban elesett, 
(Hisz bárkivel megesik, hogy a nagy tánc 
közben elesik.)  
 
Špegi szeretett tésztát főzni, 
A házából mindig egy dolgot hallani: 
Nyami nyami nyami… 
 
 
 

 
But sometimes he just felt it in his heart 
To release a good and smelly fart. 
 
Spak (The funny one) brought tears of 
laughter to his homefolks,  
He could tell such funny stories and 
jokes.  
 
Spak: A hedgehog bumps into a cactus. 
And what does he say? ‘Oh, mommy!’.  
 

It often happened so that some elf 
Fell really clumsily off a shelf 
And of laughing so much this elf 
Peed unfortunately on himself.  
 
Vrtavka (the Spinner) liked to dance  
and spin, 
She did loads of practice at the gym.  
She was the elves’ dancing queen, 
Being all gracious, strong and lean. 
 
Vrtavka: Hmm…how was that in the 
show? You step on your fingers, your raise 
yourself high in the sky, then you raise 
your hand and your leg… oops… 
 
Unfortunately she often fell  
on her head or chin, 
Sometimes she ended up on the floor,  
or even in a bin.  
 
Špegi liked to cook pasta for every child 
around, 
Out of her house you could only hear 
one sound: 
Nom nom nom… 
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Špegi: Gyertek gyerekek! Špegi tésztát 
főzött nektek. Húsgolyóval, sajttal 
együtt…Imádni fogjátok, gyertek!  
 
Tészta volt mindenhol, 
Még a hajában is valahol.  
 
 
A kamerája nélkül,  
Fotko soha  
nem bújt elő. 
Hát persze, hogy mindent levideózott ő! 
 
Fotko: Az én kamerám a legjobb a 
világon! A legmodernebb e tájon! 
Feltöltöm a videókat az internetre, 
mindenki nézi majd epekedve! Talán 
egyszer híres leszek, a nagy Fotko 
Kuštroglavec leszek!! 
Már is felteszem, mielőtt a filmet 
elvesztem!  
 
És egymás után szépen… 
Feltöltött minden filmet a gépen – 
MINDENT az internetre!  
És persze egy pillanat alatt ellepte a 
világhálót remekműve… 
Mindenki mindenhol arról beszélt, hogy 
a manók miért viselkednek ekként! 
 
Hisz MINDENKI látta: 
Hogy Spak a viccein bepisilt 
Hogy Smrdec hangosan pukizik, 
Hogy Špegi tésztában úszik.  
Hogy Vrtavka ügyetlenül elesett, 
Hogy Pepe valami barnát húz ki füleiből, 
hisz ez is megesett. 
 
 
 
A videó azonnal népszerűvé vált, 

Špegi: Come here my little children. Špegi 
has pasta for you. With meat balls, cheese, 
warm or cold…Come here!  
 
She had pasta everywhere, 
On the floor, in her pocket  
and in her hair.  
 
Without his camera,  
Fotko never left the house. 
He took pictures and made movies  
of people, trees and the little mouse.  
 
Fotko: My camera is the best in the whole 
world! The most modern, the coolest! I’m 
going to put these movies on the web! 
Everyone will want to see it! Maybe I’ll 
become a famous star Fotko Kuštroglavec!  
I’ll put this on the web now!  
 
 
 
And step by step… 
He put everything  
– EVERYTHING on the web!  
Of course… in a minute…  
it all spread… 
To the next village, town and all around 
the world, it was said! 
 
And EVERYONE saw: 
How Spak’s laughing too hard, 
How Smrdec releases a very loud fart, 
How Špegi is rolling pasta  
in the backyard.  
How Vrtavka just fell clumsily down, 
How Pepe pulls out of his ears something 
brown.  
 
 
The video was instantly a huge success, 
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Fotkó nagy örömére hát, 
De a többiek csak a szégyent látták. 
A hírnevet nagyon bánták.  
Messziről jöttek hozzájuk az emberek, 
Hogy lássák ennyire összezavartak és 
megszégyenültek.  
 
 
 
 
Ó, Smrdec, milyen undorító puki! 
Špegi, nézd! Az orrodban is ott a spagetti!  
És te, Vrtavka, jobb, ha nem táncolsz, 
mert ügyetlenséged miatt csak esés lesz a 
vége! Soha nem leszel igazi táncos!  
 
 
Pepe, nem mosnád meg a füled? Annyira 
undorító vagy! 
És te, Spak… a hasad mint a kocsonya, 
úgy rezeg, mikor nevetsz!  
 
Szegény manók csak el akartak bújni, 
Hogy csendben megbújjanak egy 
szénakazalban, 
És szomorúan gondoltak a napra, 
Mikor nem volt ennyi probléma.  
 
Könnyeik soha fel nem száradtak, 
Keservesen sírdogáltak.  
 
Még Fotko csendben is el akart tűnni, 
Mikor rájött, hogy társainak milyen nagy 
bajt csinált.   
Fotko: Drága barátaim, hol vagytok? Mi 
történt a mi falunkkal? Hová tűnt a 
boldogság és a nevetés?  
 
De a baj már megtörtént,  
nem volt mit tenni,  

For Fotko that was  
a real breakthrough bless, 
But the little elves felt nothing but 
sadness and shame,  
They did not enjoy at all  
this attention and fame.  
From far, far away people came to see, 
How embarrassed  
and weird elves can be! 
 
O, Smrdec, what a disgusting fart! 
Špegi, look. You have spaghetti  
in your nose.  
And you Vrtavka, you better stop 
dancing. You are clumsy! You’ll never be 
a real dancer! 
 
Pepe, wouldn’t you wash your ears? You 
are sooooo nasty!  
And you Spak… your belly is like jelly 
candy when you’re laughing.  
 
Poor elves just wanted to run away, 
To sit silently and hide in the hay, 
And think sadly about the day, 
When everything was not so grey.  
 
 
Their tears never dried, 
So restlessly they cried.  
 
Even Fotko wanted to quietly disappear, 
When he realised what he did to his elves 
dear.   
Fotko: Dear elves, where are you? What 
has happened to our village? Where are 
laughter and happiness?  
 
But the damage was done,  
There were no happiness,  
no joy and no sun. 
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Nem volt már min nevetni  
és minek örülni. 
 
A manóknak hosszú időbe tellett 
megemészteni, 
hogy ők lettek a legfurcsább manók kik 
valaha a címlapokra kerültek.  
 
És annak ellenére, hogy Fotko készített 
egy másik filmet róluk, 
Ahol kedvesen, segítőn és boldogan 
mutatta be őket, 
 
Ahogy Pepe keményen dolgozik, 
Ahogy Spak egy bús idős manót 
megnevettet, 
Ahogy Špegi finom ételeket főz a 
gyerekeknek, 
Ahogy Smrdec ápolja a szonszéd lábát, 
Ahogy Vrtavka szépen bemutatja a 
legújabb táncmozdulatait.  
 
 
És ismét…  
Messziről jöttek népek, 
Hogy lássák, milyen kedvesek és 
rendesek, 
A manók mosolya sosem volt oly széles,  
Mert örökké megmaradt bennük a 
szégyen.   
 

 
 
 
Elves needed years and years to recover, 
That they were the weirdest elves on 
every magazine cover.  
 
 
And although Fotko made a new movie, 
Where he showed elves nice, helpful and 
groovy: 
 
 
How Pepe is working hard, 
How Spak made old men laugh  
in his yard, 
How Špegi ‘s hanging out with kids and 
making great food, 
How Smrdec is taking care of the 
neighbour’s foot. 
How Vrtavka just made a successful kick 
and flick and trick.  
 
And although again…  
From far, far away people came to see, 
How good and nice elves can be, 
Elves’ smiles were never again so wide,  
From that day a little piece of their hearts 
– stayed tied.   
 

Manók a dombok mögött
(avagy miként hozták a manók 
magukat kínos helyzetbe)  
 
Egy kis faluban, a hegyeken túl, 
Kis manók éltek együtt boldogan. 
A lelkük tiszta és őszinte, 
nem is voltak gonoszak sohase.  
 
 

Elves behind the hills
(or how the little elves 
embarrassed themselves)  
 
Over the hills in a village far, 
far away, 
Little elves lived happily every 
day. 
Their souls were pure and clean, 
They were never ever mean.  
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Segítettek, jók voltak.
Mindig kedvesen, boldogan.  
 
 
 
Messziről jöttek s látták a népek 
Hogy a manók milyen boldogan élnek.  
 
 
 
Pepe ügyes szerelő volt,  
Megjavított minden autót, fúrt-
faragott.  
 
Pepe: Oh, milyen szép kis autó, három 
napig is szerelem mire majd újra 
hajtható. Azt hiszem Vrtavka nagyon 
boldog lesz, ha már az autója újra 
rendben lesz. Alig várom, hogy 
meglepjem! 
 
 
 
Ügyesen bánt kalapáccsal, baltával, 
De fülei mindig tele voltak fülzsírral. 
 
 
 
Pepe: Hmm. meghúzzam ezt a csavart 
is…?  
 
Úgyhogy amikor dolgozott,  
Ujjaival fülében tűrt.  
 
 
 
Vrtavka: Pepe, megjavítod az autóm?Ó, 
hősöm, köszönöm!  
 

They helped each other, they 
were good. 
They were always in a joyful 
mood.  
 
From far, far away people 
came to see 
How good and cheerful elves 
can be.  
 
Pepe had good hand skills,  
He knew how to fix a car and 
how to make drills.  
 
Pepe: Oh, what a nice oily 
machine. It will surely take me 
three days and nights to fix 
this. I think that Vrtavka (The 
Spinner) is going to be very 
happy when she sees that I 
fixed her car. I can’t wait to 
surprise her!  
 
He was good with the 
hammer and the axe, 
But his ears were always full 
of earwax.  
 
Pepe: Hmm…should I drill 
this screw too?  
 
So… When he was thinking 
about car gears,  
He was also drilling with 
fingers in his ears.  
 
Vrtavka: Pepe, are you fixing 
my car? Oh, you are my hero! 
Thank you!  
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Smrdec (a büdöske) volt a legjobb szívű 
manó, 
Mindenkinek boldogan, kedvese, 
okosan segített, de jó!  
 
Smrdec: Jó reggelt, Špegi asszony! 
Milyen szép a fája! Meglocsolhatnám? 
Úgyis rengeteg a munkája, a növények 
pedig szomjasak már! 
 
 
Néha azonban úgy érezte 
Egy nagyot pukizni de jó lenne! 
 
 
 
Spak (a vicces) mindig megnevettette a 
többieket , 
Mert nagyon vicces történeteket 
emlegetett.  
 
 
Spak: ’Emlékeztek a sündisznóra, aki 
beletolat a kaktuszba? És mit mond? ’Ó, 
Anyu!’.  
 
Gyakran hallottak meséket tőle 
Így sokat nevettek agyba-főbe 
És ettől megesett 
Hogy a törpe bepisilt mikor nevetett.  
 
 
 
 
Vrtavka  (a Pergő) imádott minden 
táncot, 
Így akárhányszor zenét hallott 
Mindig táncra perdült 
 

Smrdec (the smelly one) had 
the biggest heart, 
He was helpful, kind and 
smart.  
 
Smrdec: Good morning, Ms. 
Špegi. Look at your beautiful 
tree. Can I water it? You have 
so much work to do. My little 
cute tree…. 
 
But sometimes he just felt it in 
his heart 
To release a good and smelly 
fart. 
 
Spak (The funny one) brought 
tears of laughter to his 
homefolks,  
He could tell such funny 
stories and jokes.  
 
Spak: A hedgehog bumps into 
a cactus. And what does he 
say? ‘Oh, mommy!’.  
 
It often happened so that 
some elf 
Fell really clumsily off a shelf 
And of laughing so much this 
elf 
Peed unfortunately on 
himself.  
 
Vrtavka  (the Spinner) liked 
to dance and spin, 
She did loads of practice at the 
gym.  



 
 
 
 

 95 

A kiválasztott óravázlatok bemutatása 

 
 
 
 
 
Vrtavka: Hmm…hogy is volt az a 
mozdulat? Fel a kezet, oldalra a 
lábat…hoppá…! 
 
 
 
Sajnos néha megesett, hogy a nagy 
táncban elesett, 
(Hisz bárkivel megesik, hogy a nagy 
tánc közben elesik.)  
 
Špegi szeretett tésztát főzni, 
A házából mindig egy dolgot hallani: 
Nyami nyami nyami… 
 
 
 
Špegi: Gyertek gyerekek! Špegi tésztát 
főzött nektek. Húsgolyóval, sajttal 
együtt…Imádni fogjátok, gyertek!  
 
 
 
Tészta volt mindenhol, 
Még a hajában is valahol.  
 
A kamerája nélkül, Fotko soha nem bújt 
elő. 
Hát persze, hogy mindent levideózott ő! 
 
 
 
Fotko: Az én kamerám a legjobb a 
világon! A legmodernebb e tájon! 

She was the elves’ dancing 
queen, 
Being all gracious, strong and 
lean. 
 
Vrtavka: Hmm…how was that 
in the show? You step on your 
fingers, your raise yourself high 
in the sky, then you raise your 
hand and your leg… oops… 
 
Unfortunately she often fell 
on her head or chin, 
Sometimes she ended up on 
the floor, or even in a bin.  
 
Špegi liked to cook pasta for 
every child around, 
Out of her house you could 
only hear one sound: 
Nom nom nom… 
 
Špegi: Come here my little 
children. Špegi has pasta for 
you. With meat balls, cheese, 
warm or cold…Come here!  
 
She had pasta everywhere, 
On the floor, in her pocket 
and in her hair.  
 
Without his camera, Fotko 
never left the house. 
He took pictures and made 
movies of people, trees and 
the little mouse.  
 
Fotko: My camera is the best 
in the whole world! The most 



Második rész: A tanári kézikönyv 

 

 96 

Feltöltöm a videókat az internetre, 
mindenki nézi majd epekedve! Talán 
egyszer híres leszek, a nagy Fotko 
Kuštroglavec leszek!! 
Már is felteszem, mielőtt a filmet 
elvesztem!  
 
És egymás után szépen… 
Feltöltött minden filmet a gépen – 
MINDENT az internetre!  
És persze egy pillanat alatt ellepte a 
világhálót remekműve… 
Mindenki mindenhol arról beszélt, 
hogy a manók miért viselkednek 
ekként! 
 
Hisz MINDENKI látta: 
Hogy Spak a viccein bepisilt 
Hogy Smrdec hangosan pukizik, 
Hogy Špegi tésztában úszik.  
Hogy Vrtavka ügyetlenül elesett, 
Hogy Pepe valami barnát húz ki 
füleiből, hisz ez is megesett. 
 
 
 
 
 
A videó azonnal népszerűvé vált, 
Fotkó nagy örömére hát, 
De a többiek csak a szégyent látták. 
A hírnevet nagyon bánták.  
Messziről jöttek hozzájuk az emberek, 
Hogy lássák ennyire összezavartak és 
megszégyenültek.  
 
 
 
 

modern, the coolest! I’m going 
to put these movies on the web! 
Everyone will want to see it! 
Maybe I’ll become a famous 
star Fotko Kuštroglavec!  
I’ll put this on the web now!  
 
And step by step… 
He put everything – 
EVERYTHING on the web!  
Of course… in a minute… it 
all spread… 
To the next village, town and 
all around the world, it was 
said! 
 
And EVERYONE saw: 
How Spak’s laughing too 
hard, 
How Smrdec releases a very 
loud fart, 
How Špegi is rolling pasta in 
the backyard.  
How Vrtavka just fell clumsily 
down, 
How Pepe pulls out of his ears 
something brown.  
 
The video was instantly a 
huge success, 
For Fotko that was a real 
breakthrough bless, 
But the little elves felt nothing 
but sadness and shame,  
They did not enjoy at all this 
attention and fame.  
From far, far away people 
came to see, 



 
 
 
 

 97 

A kiválasztott óravázlatok bemutatása 

 
 
 
Ó, Smrdec, milyen undorító puki! 
Špegi, nézd! Az orrodban is ott a 
spagetti!  
És te, Vrtavka, jobb, ha nem táncolsz, 
mert ügyetlenséged miatt csak esés lesz a 
vége! Soha nem leszel igazi táncos!  
 
 
 
Pepe, nem mosnád meg a füled? Annyira 
undorító vagy! 
 És te, Spak… a hasad mint a kocsonya, 
úgy rezeg, mikor nevetsz!  
 
 
Szegény manók csak el akartak bújni, 
Hogy csendben megbújjanak egy 
szénakazalban, 
És szomorúan gondoltak a napra, 
Mikor nem volt ennyi probléma.  
 
 
 
 
Könnyeik soha fel nem száradtak, 
Keservesen sírdogáltak.  
 
Még Fotko csendben is el akart tűnni, 
Mikor rájött, hogy társainak milyen 
nagy bajt csinált.   
Fotko: Drága barátaim, hol vagytok? Mi 
történt a mi falunkkal? Hová tűnt a 
boldogság és a nevetés?  
 
 

How embarrassed and weird 
elves can be! 
 
O, Smrdec, what a disgusting 
fart! 
Špegi, look. You have spaghetti 
in your nose.  
And you Vrtavka, you better 
stop dancing. You are clumsy! 
You’ll never be a real dancer! 
 
 
Pepe, wouldn’t you wash your 
ears? You are sooooo nasty!  
And you Spak… your belly is 
like jelly candy when you’re 
laughing.  
 
Poor elves just wanted to run 
away, 
To sit silently and hide in the 
hay, 
And think sadly about the 
day, 
When everything was not so 
grey.  
 
Their tears never dried, 
So restlessly they cried.  
 
Even Fotko wanted to quietly 
disappear, 
When he realised what he did 
to his elves dear.   
Fotko: Dear elves, where are 
you? What has happened to 
our village? Where are 
laughter and happiness?  
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De a baj már megtörtént, nem volt mit 
tenni,  
Nem volt már min nevetni és minek 
örülni. 
 
A manóknak hosszú időbe tellett 
megemészteni, 
hogy ők lettek a legfurcsább manók kik 
valaha a címlapokra kerültek.  
 
 
És annak ellenére, hogy Fotko készített 
egy másik filmet róluk, 
Ahol kedvesen, segítőn és boldogan 
mutatta be őket, 
 
 
Ahogy Pepe keményen dolgozik, 
Ahogy Spak egy bús idős manót 
megnevettet, 
Ahogy Špegi finom ételeket főz a 
gyerekeknek, 
Ahogy Smrdec ápolja a szonszéd lábát, 
Ahogy Vrtavka szépen bemutatja a 
legújabb táncmozdulatait.  
 
 
 
 
És ismét…  
Messziről jöttek népek, 
Hogy lássák, milyen kedvesek és 
rendesek, 
A manók mosolya sosem volt oly széles, 
Mert örökké megmaradt bennük a 
szégyen.   
 

But the damage was done, 
There were no happiness, no 
joy and no sun. 
 
 
Elves needed years and years 
to recover, 
That they were the weirdest 
elves on every magazine 
cover.  
 
And although Fotko made a 
new movie, 
Where he showed elves nice, 
helpful and groovy: 
 
 
How Pepe is working hard, 
How Spak made old men 
laugh in his yard, 
How Špegi ‘s hanging out 
with kids and making great 
food, 
How Smrdec is taking care of 
the neighbour’s foot. 
How Vrtavka just made a 
successful kick and flick and 
trick.  
 
And although again…  
From far, far away people 
came to see, 
How good and nice elves can 
be, 
Elves’ smiles were never again 
so wide,  
From that day a little piece of 
their hearts – stayed tied.   
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1.2.3.2. Regisztrációs űrlap-minta  

www.laza_kolykok.com 
 
 

 

 
* kötelező kitölteni 
  

Becenév*:  

Vezeték és keresztnév*:  

Születési idő *:  

Lakcím: 

Telefonszám*: 

Hitelkártya száma: 

E-mail *:  

E-mail  fiók jelszava:  

Iskolám*: 

Tanórán kívüli tevékenységek:   

Helyek, ahová szívesen járok: 

Hobbik és érdeklődési kör:  

Szüleim foglalkozása: 

FOTÓ 
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1.2.3.3. Aranyszabályok fiatal internethasználók részére  

 
1. Ne osszál meg senkivel olyan személyes 

adatokat mint,   
- a neved,  
- születési dátumod,  
- telefonszámod,  
- e-mail címed!  

 
2. Ne osszál meg információkat a családodról, 

barátokról, iskoládról! 
 
3. Mindig légy udvarias! 
 
4. Ne osszál meg furcsa vagy illetlen videókat! 
 
5. Ne feledd, ami felkerül az internetre, nagyon nehéz eltávolítani onnan! 
 
6. Ha találkozol az interneten olyan tartalommal, ami miatt kellemetlenül érzed 

magad, szólj a szüleidnek. 
 
7. Ne beszélgess idegenekkel, ne küldj nekik fényképet és ne találkozz velük 

személyesen soha.  
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2. ÓRAVÁZLAT: KI AKARJA A SZEMÉLYES ADATAID? 
 

Małgorzata SZYSZKO és Katarzyna WIĄCZEK 
 

 BEVEZETÉS  

Az elmúlt években dinamikus fejlődésen estek át az infokommunikációs 
technológiák. Az internet a szolgáltatások széles választékát kínálja lelkes fiatalok 
számára, akik gyakran meggondolatlanul és túl sok információt osztanak meg 
magukról a világhálón. A virtuális világban ez könnyű adatgyűjtést és azonosítást 
tesz lehetővé. Tény, hogy ez fenyegetettséget jelenthet a magánéletük és személyes 
adataik biztonságára. 
 
Mi, tanárok észleljük ezeket a jelenségeket és meg vagyunk győződve arról, hogy 
intézkedésekre van szükség, hogy megvédjük diákjainkat. Ez egy nagy kihívás, 
mert a magánélet és a személyes adatok védelme új területet jelent nekünk, 
tanároknak is. Ezért jó, hogy a különböző intézmények, mint a GIODO vagy a 
Panoptykon Alapítvány információkat oszt meg és foglalkozásokat tart,  
számíthatunk a támogatásukra, együttműködésükre. 
 
Az ezen intézmények által rendelkezésre bocsátott anyagokra, valamint saját 
pedagógiai tapasztalatainkra, a diákokkal való különféle közös munkára és 
együttműködésre, tanítási technikákra alapozva vállaljuk a fiatalok adatvédelmi 
oktatását. Középiskolákban a diákoktalálkozhatnak szakemberekkel, részt 
vehetnek versenyeken. Úgy tűnik azonban, hogy a legjobb módja az adatvédelmi 
ismeretek közvetítésének, hogy csoportoknak, csapatoknak vagy egy egész 
osztályközösségnek tartunk erről órákat. 
 
Mindezeket figyelembe véve mi, a varsói 119-es számú Marshal Józef Piłsudski 
Középiskolában, (Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie) oktató tanárok elhatároztuk, hogy készítünk egy óravázlatot 
középiskolai diákoknak, melyet több tanórába is be lehet építeni. Feltételezzük, 
hogy a diákok korábbi tanulmányaikra alapozva már rendelkeznek egy alapszintű 
tudással a személyes adatokról és a magánszféra témaköréről. 
 
A diákok aktívan vesznek részt a téma végrehajtásában. A terv szerint 
csoportokban dolgoznak a tanárok által előre elkészített anyagokból, és előadják 
csoportjuk munkáját. A csoportok feladatai közvetlenül kapcsolódnak a 
nyitóelőadáshoz, és a témának az osztály általi közös áttekintéséhez is. 
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Az óravázlat több tantárgyhoz kapcsolódhat: informatika órához első 
osztályosoknak, osztályfőnöki órához második osztályosoknak, valamint angol 
órához harmadéveseknek. Ebből a sokféleségből következik az a feltételezés, hogy 
a tanulók különböző szintű tudással rendelkeznek az adatvédelemről és a 
magánszféra védelméről, így ezek a tananyagok is különböző nehézségi 
fokozatúak. 
Az óravázlat segítségével a tanárok elérik a kitűzött célt, de alaposan fel kell 
készülni az adott csoportra és az oktatási anyag tartalmát a megfelelő szinten kell 
átadniuk. A tanórák minden bizonnyal felkeltik a diákok érdeklődését, mint azt a 
csoportos munkájuk, a beszélgetésekben való aktív részvételük és az extra 
mennyiségű házi feladat elvégzése is mutatja. 
 

 ÓRAVÁZLAT 

2.2.1. Leírás 

A címzett osztályok: első, második és harmadik osztályos középiskolai diákok 
(lengyel iskolarendszer alapján). 
 
Tanórák típusa: oktatási órák tanárokkal: számítástechnika, angol nyelvi óra. 
 
Általános cél: Az órák segítik megértetni a gyerekekkel, miért olyan fontos 
manapság a személyes adatok védelme. Azt is megtanulják, ki és miért érdekelt 
adataik megszerzésében, és milyen elvek vezérlik ezeket az embereket.   
 
Különös célok: A diákok: 
 
- megtanulják, hogy cégek, intézmények miért gyűjtik és tárolják személyes 

adatainkat;  
- megismerik azon kötelezettségeket melyek az adatok kezelésével e jogi 

személyekre hárulnak;  
- megtanulják, hogy személyes adatainkat körültekintően szabad csak 

megosztani másokkal, és az adatkezelő általi adatkezelési feltételeket, 
adatvédelmi nyilatkozatot mindig tekintsék át. 

 
Munkamódszerek: 
 
- a tanári utasítások követése a kiadott anyagokkal és csoportos munkával 

egybekötve; 
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- a tanár által készített prezentáció megtekintése; 
- közös eszmecsere; 
- számítástechnikai eszközök igénybevétele. 
 
Munkavégzési formák: 
 
- információk segítségével a tanulók figyelmének felkeltése;  
- csoportos munkák az elkészített tananyagok és az internethasználat 

segítségével; 
- prezentáció megtekintése;  
- közös eszmecsere az óra anyagáról, példákat, eseteket áttekintve. 
 
Taneszközök és anyagok:  
 
- a terem felszereltsége – asztalok a csoportos munkához; 
- nyomtatott anyag a csoportok részére feladatokkal; 
- számítógép internet hozzáféréssel, projektor;  
- A4-es papír, filcek, tollak, íróeszközök;  
- mágneses tábla 
 
Kulcsszavak: személyes adat, adatgyűjtés, adatkezelő, adatfeldolgozó, biztonság 
 

2.2.2. Az óra felépítése 

2.2.2.1. Bevezetés (alapismeretek) 

Manapság az infokommunikációs technológiák fejlődése felgyorsult, melynek 
előnyét mi is élvezzük. Nagy mennyiségű adat kerül előállításra, amit különböző 
szervezetek offline és online gyűjtenek össze. A jelenség méretei és felgyorsult 
üteme a személyes adatok védelme területén problémákat okozhat.   
 
A személyes adatok különböző intézmények, cégek által történő ellenőrizetlen 
felhasználása problémákat okozhat azon adatalanyoknak, akik az adatokkal 
kapcsolatba hozhatók, de legfőképp a kiskorúaknak okozhat kellemetlenséget. Az 
ok leginkább a szükséges ismeretek hiánya. Az adatvédelmi hatóságok és civil 
szervezetek tudását, tapasztalatát felhasználva a tanárok – a tanórákon és 
különböző feladatokon keresztül – megtaníthatják a gyerekeknek, hogy a 
magánszféra és a személyes adatok védelme miért is olyan fontos napjainkban. 
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Mikor előkészítjük az órákat a Ki akarja a személyes adataid? témában, 
feltételezzük, hogy a diákok már rendelkeznek egy alapvető tudással a magánszféra 
és a személyes adatok témakörét illetően. Az alapfogalmak újbóli áttekintése 
azonban jó alapot adhat az új ismeretek átadásának. 
 

2.2.2.1.1. TANÁROK FELADATAI AZ ÓRÁK ELŐTT 

A megfelelő oktatás érdekében a tanároknak gondoskodni kell a feladatok 
elkészítéséről, a feladatok elvégzéshez szükséges eszközökről, a téma 
prezentációjának előkészítéséről és a javasolt házi feladat kitűzéséről. 
 
Az órát megelőzően az osztálytermet elő kell készíteni – 3 asztal a csoportoknak, 
és a megfelelő eszközök kihelyezése a munkához. 
 

2.2.2.1.2. A TANÓRA TOVÁBBI SZAKASZAI 

1. Az óra kezdetekor – üdvözlés, a tanóráról információ átadása, diákcsoportok 
képzése, feladatok kiosztása – 5 perc; 

2. A diákok elvégzik a feladatot – 10 perc; 
3. A diákok előadják a feladatot és a csoportos munka eredményét – 5 perc; 
4. Prezentáció és közös eszmecsere, beszélgetés a tanár vezetésével a Ki akarja a 

személyes adataid? témakörben – 20 perc; 
5. A tanóra összefoglalása, a házi feladat megbeszélése – 5 perc. 
 

2.2.2.1.3. A TANÓRA SZAKASZAINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

1. A tanóra kezdete – a diákokat behívjuk az osztályterembe, és tájékoztatjuk 
őket a csoportos feladatmegoldásról. Megkérjük őket, hogy csatlakozzanak az 
alábbi három csoportból valamelyikhez: 
- Azok, akik szeretnek hírlevelet, cikket írni, csatlakozzanak az egyes 

csoporthoz. A csoport kap egy mágneses táblát, amin olyan feliratokat 
helyeznek el, melyek a személyes adatokat szimbolizálják, és olyan 
szervezeteket, amelyeknek átadjuk ezeket a személyes adatokat. 

- Azok, akik gyorsan tudnak információk után keresni az interneten és 
ügyesen jegyzetelnek a második csoportba kerülnek. Az eszközök ebben 
az esetben a számítógép, internetkapcsolat, és egy projektor. 

- Azok, akik szeretnek rajzolni és művészi képességekkel rendelkeznek, a 
hármas csoporthoz csatlakoznak. Papírlapot, ceruzát, filctollat kapnak és 
rajzolhatnak, például profilképeket. 
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2. A gyerekeknek körülbelül 10 percük van elvégezni a feladatot. A tanár 
felügyeli a diákok munkáját, ellenőrzi, hogy megértették a feladatot, felügyeli 
a folyamatot és felhívja a gyerekek figyelmét, hogy fejezzék be a munkát, 
amennyiben lejárt a feladatra megszabott idő. Ha szükséges, fegyelmezi is a 
diákokat. 

 
3. A feladat befejezése után a csoportok vezetői előadják a feladat megoldását. 
 
4. A csoportos munka fázisát követően közösen megtekintenek egy kivetített 

prezentációt.  
 
A diákoknak adott feladat tárgya: Ki akarja a személyes adataid?. A prezentáció 
beszélgetéssel, közös eszmecserével kombinált. Olyan formában zajlik, hogy a 
diákoknak lehetőségük van beszélni, egyeztetni a kulcsszavak és a prezentációban 
felmerülő kérdéseket megelőzően is. Utalunk rá és kihangsúlyozzuk a diákok 
feladatait a prezentáció alatt.  
 
Különös figyelmet kell fordítani a prezentációban azokra az információkra, melyek 
konkrét célokat fogalmaznak meg, amely célokat el szeretnénk érni az alkalmazott 
technikával:  
- A tanulóknak válaszolniuk kell arra a kérdésre, hogy a cégek, intézmények 

miért akarják megszerezni a személyes adatainkat;  
- Meg kell magyarázni az adatkezeléssel járó kötelezettségeket;  
- A diákoknak meg kell tanítani, hogy elővigyázatosan osszanak meg magukról 

személyes információkat, és mindig olvassák el a cég adatkezelési 
tájékoztatóját. 

 
5. A tanóra vége – összefoglaljuk az órán elhangzottakat, kihangsúlyozva, hogy 

a személyes adatok védelme különösen fontos manapság. Felteszünk néhány 
kérdést, hogy megbizonyosodjunk, megértették és tanultak valami újat a 
tanórán. 
 
Rövid házi feladatot adunk, és az osztályteremben rendrakásra buzdítjuk őket. 
Végül megköszönjük nekik az órán való részvételt. 

 
Házi feladat: 
 
- Házi feladat (osztályfőnöki órán): A diákoknak meg kell beszélniük szüleikkel 

az órán hallottakat, tanultakat, pl. a Ki akarja a személyes adataid? témakört. 
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- Házi feladat (informatikai órán):  
 A diákoknak meg kell beszélniük szüleikkel az órán hallottakat, 

tanultakat, pl. a Ki akarja a személyes adataid? témakört  
 Profilképet készíteni a tanár által megadott szempontok szerint – extra 

házi feladat erre jelentkezők részére. 
- Házi feladat (angol órán): az újonnan tanult idegen szavakkal való 

mondatképzés. 
 
Értékelés: A tanulók tudásának ellenőrzése nem csak az óra végén, hanem 
folyamatosan is történik. A prezentáció, ami a közös eszmecsere alapja, olyan 
formában van összeállítva, hogy a diákok a feltett kérdés megválaszolása vagy a 
kulcsszavak felbukkanása előtt is tudják egyeztetni álláspontjukat. Megfigyeljük a 
tanulók reakcióit.  A tanóra végén megkérdezzük tőlük, mely információk voltak 
újak számukra és kérdéseket teszünk fel, hogy lássuk, mit jegyeztek meg. 
 
Egyéb megjegyzések: A kidolgozott óravázlat meglehetősen általános, így több 
tanórába beépíthető és több tanár bevonásával is megvalósítható. Titkolózhatunk 
is egy kicsit, miszerint nem adjuk meg a témát az óra elején, csak miután csoportba 
rendeződtek a diákok. A zökkenőmentes csapatmunkához pontosan meg kell 
határozni a feladatokat és biztosítani kell az eszközöket azok elvégzéséhez. Annál 
a csoportnál, melynek feladata a feliratozás, a mágneses tábla a legjobb megoldás. 
Amennyiben nincs ilyen táblánk, használhatunk parafatáblát vagy egy nagy 
kartont, ami elbírja a feltűzött anyagot.  
 
Az adatvédelemmel és a magánszféra védelmével kapcsolatos tanóra nem egy a sok 
közül, hanem éppen ellenkezőleg – egy azon kevés tanórák közül, mellyel 
gazdagítani tudjuk az alaptantervet, ezért az ilyen órák előkészítésére sok időt és 
kellő felkészülést érdemes szánni.  
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3. ÓRAVÁZLAT: ONLINE VESZÉLYEK 
KESZY-HARMATH Eszter 
 

 A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT… 

Mi pedagógusok az utóbbi években igen erősen éreztük, hogy a tanításunkban nem 
csak a szokásos megújulás szükségeltetik, hanem ennek a megújulásnak erőteljesen 
a technika világára is kell támaszkodni, alapoznia. Hiszen a mai diákok, a „Z” 
generáció az informatika világába született, és sokkal szívesebben tanul, figyel, ha 
ezeket az eszközöket használhatja, ezeknek a segítségével sajátíthatja el az új 
információkat. Sajnos a mai fiatalok a tanításon kívül is ebben a világban élnek, ez 
tölti ki a szabadidejük nagy részét. És közben nem is sejtik, hogy a sok hasznos 
dolog mellett mennyi veszélyt rejt számukra ez a világ. Mi idősebbek csak 
kapkodjuk a fejünket az új alkalmazásokat hallván. De közben rádöbbenünk, hogy 
bár a gyerekek mindezeket (Facebook, Twitter, Skype stb.) ismerik, de a rájuk 
leselkedő veszélyeket még sem. A rádöbbenést cselekvési vágy követte, de igazán 
nem tudtuk, hogy hogyan és merre induljunk el. Ebben volt nagy segítségünkre a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és az ARCADES projekt 
szemináriuma. Nagyon sok hasznos információ mellett több segédeszközt kaptunk 
ahhoz, hogyan lehet a diákok szemét felnyitni arra, hogy tudatos használói 
legyenek az internet világának.  
 
Az előadás után diákjaimmal beszélgetve egy óravázlatot állítottam össze, melyben 
olyan feladatokat adtam számukra, amelyben együtt dolgozhattak, 
gondolkodhattak és jöhettek rá a veszélyekre, buktatókra és megoldásokra. Az 
óránkat megnézték a NAIH munkatársai, és az a döntés született, hogy mi 
képviselhetjük Magyarországot az uniós találkozón Barcelonában. 
 
Határtalan volt az örömünk: az utazás miatt is, de a megtiszteltetés miatt is, hisz az 
oklevelet és a jutalmat a Parlamentben vehettük át, ünnepélyes keretek között.  
 
Az utazás egy álom volt és a konferencia során újabb ötletekkel gazdagodtunk, 
mikor megnéztük Lengyelország, és Szlovénia projektmunkáit. Láttuk, hogy ezt az 
igen széles és színes témát hogyan lehet minél változatosabban feldolgozni a 
korosztályhoz igazodva.  
 
Köszönjük kedvességüket. De köszönjük mindenkinek, akik azon fáradoztak, hogy 
ezt az égető problémát és a megoldási lehetőségeket megismerhettük és 
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megtalálhattuk azt az utat, amelynek segítségével óvatosságra, éberségre 
taníthatjuk diákjainkat. 
 

 AZ ÓRAVÁZLAT 

3.2.1. Leírás 

 
Műveltségi terület:  média 
Tantárgy: osztályfőnöki 

Készítette: Keszy-Harmath Eszter 
Osztály: 8.n 

Témakör: Kulcs a net világához 
Az óra témája: Online veszélyek - 
sexting 

Az előző óra: - 
Következő óra: Online veszélyek – 
cyber bullying 

Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó 
Kapcsolódási pontok: 
informatika, média 

Taneszközök: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság – Adatvédelmi kézikönyv 
pedagógusoknak 
ARCADES– Európai Kézikönyv a Magánszféra –és a 
Személyes Adatok Védelméről Iskolák számára – Oktatási 
Segédanyag Pedagógusok részére 
 
                       

Szemléltető eszközök: internet, 
Google, Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram,  
 

 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

emlékezet 
fejlesztése 

vizuális észlelés, 
figyelem 
fejlesztése  

a tanult 
ismeretek 
elmélyítése 

gondolkodási 
képességek 
fejlesztése 

kommunikáció 
fejlesztése 

beszédművelés, 
beszédfejlesztés  
 

gondolkodási 
képesség 
fejlesztése 

megfigyelés 
fejlesztése 

szókincsbővítés együttműködési 
képességek 
kialakítása 

 
 

Idő-
keret 

 

Foglalkoz
ási egység 

Az óra menete Módszerek 
Tanulói 
munka 
formák 

Szemléltetés 
Eszközök 

Megjegyzések 

3 
perc 

Ráhangolás Keresztrejtvény 
formájában   
(meghatározásokat 
mondok, amit egy szóval 
kell leírni) definíciós 

emlékezet 
fejlesztése 
előzetes 
ismeretek 
aktiválása 

páros 
munka 

füzet 
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ismereteiket és előzetes 
tudásukat mérem fel. A 
megfejtésből az óra 
témáját kapják meg. 
- Számítógép asztalán 

lévő jelkép, képecske: 
IKON                                   

- A felhasználó által 
választott egyedi, 
azonosító név: NICK         

- A XXI. század 
„varázsdoboza”: 
TELEVÍZIÓ                        

- Elektronikus aláírás: 
ELECTRONIC 
SIGNATURE                      

- Útválasztó, otthoni 
hálózat összekapcsolás: 
ROUTER    

- Viselkedési normál az 
interneten: NETIKETT  

- Online levél: E-MAIL  
- Provokáló beszólás: 

TROLL                                 
2 
perc 

 
Javítás, 
megbeszélés
 

Most ellenőrizzük le 
közösen a feladatot!  
Mi lett a megfejtés? 
(internet) 
Tehát a mai óránk anyaga 
az internet világa. 

megbeszélés 
magyarázat 

frontális 
munka 

Ellenőrzés 
önállóan 
 

2 
perc 

Beszélgetés A XXI. század mottója 
lehetne: „Csak egészség 
legyen és térerő! ” 
- Mit jelent a mottó?  
- Egyetértetek vele? 

megbeszélés frontális 
munka 

interaktív 
tábla: 
kivetítés 

3 
perc 

Fürtábra A fürtábrában megadtam a 
hívó szót: internet. 
 
Töltsétek ki az üresen 
hagyott buborékokat, 
olyan szavakkal, amik a 
központi szóról jutnak 
eszetekbe. 

gondolattérk
ép készítése 
rávezetés 
megbeszélés 
 
 

frontális 
munka 

tábla 

8 
perc 

Beszélgetés Most válasszuk ki az egyik 
elemét és beszélgessünk 
róla röviden, hogy mit 
jelentenek. 
Választott elem - online 
veszélyek:  

rávezetés 

önkifejezés 
elősegítése 

frontális 
munka 
 
 

tábla 
 



Második rész: A tanári kézikönyv 

 

 110 

- GROOMING: 
„becserkészés” – hamis 
személyiség 
megadásával 
ismerkedés a világhálón  

- TROLL: provokáló, 
közösségellenes módon 
történő megnyilatkozás, 
„beszólás” 

- FLAMING: 
hozzászólásokkal sért, 
cikiz, „beéget” valakit 

- MÉM: digitális fájl 
internetes terjesztése 
azért, hogy valakit kínos 
helyzetbe hozzanak, 
mások szórakozzanak 
rajta  

- SEXTING: erotikus 
tartalmú képi vagy 
szöveges üzenet 

- CYBER BULLYING: 
internetes zaklatás 

gondolat-
ébresztés 

buzdítás 

10 
perc 

Jelenet 
 

A csoportok húzzanak egy 
veszélyt és egy rövid 
jelenettel mutassák be a 
húzott témát, a többiek 
pedig találják ki, melyik 
veszélyt játszották el. 

szituációs 
játék 
tanári 
segítség adás 
 

csoport 
munka 

kártya               

2 
perc 

Történet - 
teremtés 

Most egy történetet 
mesélek el: „Egy lány és 
egy fiú elhatározták, hogy 
megünneplik 
évfordulójukat. Már 
sokszor hallották, milyen 
jó szórakozás szexi 
tartalmakat küldeni, de 
megígérték egymásnak, 
hogy ezt nem fogják 
megosztani senkivel. 
Néhány nappal később a 
fiú uszodába ment és 
miközben úszott, a 
haverjai a nyitva hagyott 
szekrényéből kivették a 
telefonját és megtalálták a 
képeket a lányról. Úgy 
gondolták vicces lesz 
feltölteni a képeket egy 

tanári 
bemutatás 
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közösségi oldalra a fiú 
fiókját használva. Az 
„akció” után otthagyták a 
telefont, ahol találták… A 
lány meglátta a képeket… 
és gúnyolódó és 
gyalázkodó véleményeket 
kapott… Persze mérges 
lett és kiábrándult, ezért 
bosszúból feltöltötte a fiú 
képeit a blogjára és 
elküldte a fiú apjának is e-
mailben.” 

10 
perc 

Beszélgetés 
 

- Mi történhetett ezután? 
- Mit tehettek volna a 

főszereplők, hogy 
elkerüljék a bajt? 

- Milyenek a történet 
többi szereplői? 

- Mit gondolsz, 
megtörténhetett ez az 
eset a való életben?   

- Ha nem, te milyen 
kockázatos helyzetet 
tudsz felvázolni?      

 

beszélgetés 
magyarázat 

frontális 
egyéni 

 

5 perc Lezárás Mit lehet tenni, ha 
bármilyen veszéllyel is 
találkozol? 
- Te magad mit tehetsz? 
 tudatos online 

viselkedés 
megtanulása 

 átgondolni, hogy 
származhat-e károd 
(vagy másoknak) a 
felhasználáskor stb. 

- Kihez, kikhez 
fordulhatsz segítségért? 
 szülők 
 felnőttek 
 NAIH 
 Alapvető Jogok 

Biztosa 
 Nemzeti Média – és 

Hírközlési Hatóság 
 Kék- Vonal 

Gyermekkrízis 
Alapítvány 

tanári közlés 
magyarázat 
dicséret 

frontális tábla 
füzet 
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3.2.2. Tanári reflexió 

Ez az óravázlat csak egy szelete, egy órája az adatvédelemmel kapcsolatos témák 
feldolgozásának. Ezekre legalább 7 tanórát kell szánni, hogy minden veszélyt 
körbejárjunk a gyerekekkel, tudjunk róla beszélgetni. Időt az osztályfőnöki órán 
szakíthatunk rá. 
 
A foglalkozás során bebizonyosodott számomra több dolog is: 
- a mai fiatalok mennyire ismerik ezt a világot, 
- az én generációm viszont mennyire nem! 
- Igen sokszor én is tanultam tőlük, 
- ők azonban nincsenek tudatában a veszélyeknek. 
 
Ezért nagyon örülök, hogy részt vehettem a NAIH által 2015. októberében 
szervezett ARCADES adatvédelmi szemináriumon és az ott szerzett tudásomat 
átadhatom a diákjaimnak.  
 

3.2.3. Az iskola bemutatása 

Iskolám a budapesti Karácsony Sándor Általános Iskola, mely a XXI. kerületben, 
Csepelen található (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 106-108.). 700 tanuló 
jár ide. Az iskola igen jó adottságokkal rendelkezik: van 5 interaktív táblás 
termünk, 2 informatika termünk, 1 médiatermünk, 1 színháztermünk, mely 80 fő 
befogadására képes, 2 tánctermünk. Az osztályterem, ahol dolgozunk internettel 
és interaktív táblával rendelkezik. Ezek elengedhetetlen kellékek az órák, feladatok 
anyagához. 
 
Elérhetőségek: 
 
Keszy-Harmath Eszter, khe65@freemail.hu 
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SZÓSZEDET 
 
Adatalany/érintett: az a személy, akivel a személyes adat kapcsolatba hozható, és 
akinek az adatkezeléssel összefüggésben törvényben meghatározott jogai vannak. 
 
Adathalászat: adatok – leginkább felhasználónév, jelszó, hitelkártya adatok – 
megszerzésére történő kísérlet általában megbízhatónak álcázott elektronikus 
küldemények (például e-mail) segítségével. 
 
Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki a személyes adatok kezeléséért felelős. 
 
Hozzájárulás: önkéntes, kifejezett, és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű 
kifejezése annak, hogy az adatalany hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. 
 
Internetes zaklatás: valakinek a célzott és rendszeres sértegetése, kínzása, 
zaklatása vagy fenyegetése internetes eszközök segítségével. 
 
Különleges adat: különösen erős védelmet igénylő személyes adatok, melyek 
kifejezetten érzékeny információkat tartalmaznak, például az egyén vallási 
meggyőződésére, egészségi állapotára, etnikai származására vagy szexuális életére 
vonatkozóan.  
 
Magánszférához való jog: eredetileg „a háborítatlansághoz való jogként” 
definiálták; tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindenki élhesse a saját életét nem 
kívánt beavatkozás nélkül. Ez az alapjog biztosítja a bizalmas kommunikációt, az 
otthon sérthetetlenségét, a családi élet, a személyes adatok védelmét.    
 
Digitális személyazonosság: online információkból összeállítható összkép egy 
személyről. 
 
Profilalkotás: folyamat, amelynek során különböző személyekről adatokat 
gyűjtenek, ezeket elemzik, majd ez alapján az egyéneket kategóriákba sorolják. A 
profilok hasonló karakterű, preferenciájú, tevékenységű emberekről készülnek. A 
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begyűjtött adatokból további következtetések vonhatók le az egyénnel 
kapcsolatban. 
 
Személyes adat: bármilyen adat, amely egy személlyel összefüggésbe hozható, 
függetlenül az adat megjelenési formájától (írás, kép, hang, ujjlenyomat stb.). 
Személyes adatok védelméhez való jog: alapjog, mely számos jogot biztosít az 
érintetteknek és kötelezettséget ró az adatkezelőkre; a jog felügyeletérejöttek létre 
az adatvédelmi hatóságok. 
 
Személyiséglopás: más személy identitásának felhasználása általában adatai 
megszerzése útján. 
 
Viselkedésalapú reklám: olyan reklámok, amelyek a korábban az 
internethasználókról gyűjtött adatokat felhasználva próbálnak befolyásolni, 
vásárlásra ösztönözni.  
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FORRÁSOK 
 
Adatvédelmi hatóságok: Részletesebb információt keres a hazájában 
alkalmazandó adatvédelmi szabályokról, esetleg egy célzott tájékoztatót?  
 

A magyar adatvédelmi hatóság címe: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Az uniós országok adatvédelmi hatóságainak listáját és elérhetőségi adatait 
megtalálja itt: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/ 
data-protection-authorities/index_en.htm  
 

Sokszor a honlapokon fellelhetők gyermekeknek vagy tanároknak szóló 
tájékoztatók is. 
 

Biztonságos Internet Központok: Segítségre van szüksége a kiskorúak internet 
biztonságával kapcsolatban? A Központok általában üzemeltetnek segély- és 
bejelentővonalakat, tájékoztató és külön fiataloknak szóló elérhetőségeket. 
Magyarországon a Központ feladatait a KÉK Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 
látja el: www.kekvonal.hu, lelki segélyvonal: 116-111, e-mail: info@kek-vonal.hu 
 

A Központokról szóló részletes információkért lásd: 
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope. 
 

Az Európai Unió Alapjogi Kartája: tartalmazza az uniós jog által elismert összes 
alapjogot. A 7. cikkely alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és 
családi életét, otthonát és kapcsolattartását tiszteletben tartsák. A 8. cikk a 
személyes adatok védelméről pedig kimondja:  
(1)   Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. 
(2)   Az ilyen adatokat csak tisztességesen és jóhiszeműen, meghatározott célokra, 
az érintett személy hozzájárulása alapján vagy valamilyen más, a törvényben 
rögzített jogos okból lehet kezelni. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a róla 
gyűjtött adatokat megismerje, és joga van azokat kijavíttatni. 
(3)   E szabályok tiszteletben tartását független hatóságnak kell ellenőriznie. 
 

A Karta teljes szövege az EU összes hivatalos nyelvén – így magyarul is - elérhető: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT. 
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Európai Adatvédelmi Kézikönyv: Az Európa 
Tanács és az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA) által 
2014-ben kiadott könyvből az európai – ideértve 
az EU és az Európa Tanács – adatvédelmi jogról 
sok mindent lehet tanulni. Ingyenesen elérhető 
sok uniós (köztük magyarul is) és néhány Unión 
kívüli nyelven is: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook- 
european-data-protection-law.. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bookmarks (Könyvjelzők): alcíme szerint 
Kézikönyv az online gyűlöletbeszéd legyőzésére az 
emberi jogi oktatáson keresztül.  A kiadvány 
címzettjei a 13-18 éves korosztály nevelői (bár a 
tevékenységek adaptálhatók más korosztályok 
számára is). Az Európa Tanácstól kérhető angol 
és francia nyelvű verzió, a nemzeti pontokon 
keresztül más nyelveken is elérhető:  
http://nohatespeechmozgalom.hu/tudastar/ 
 
 
 
 

Részletesebb információk: 
http://www.nohatespeechmovement.org/bookmarks. 
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Források 

A Wild Web Woods Erdőn keresztül: Az Európa 
Tanács által kifejlesztett online játék megtanítja a 
gyerekeket az internet használatára. Több, mint 
20 nyelven (így magyarul is) elérhető és tartozik 
hozzá egy tanári útmutató is: 
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=hu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Szex és Erőszak a Digitális Médiában: Az 
Osztrák Alkalmazott Telekommunikációs 
Intézett által kidolgozott tanári kézikönyv, mely 
hasznos információkat ad át a médiában 
tapasztalható erőszakos megnyilvánulásokról 
(mint online megfélemlítés, sexting, grooming). 
Elérhető több nyelven is: 
https://www.saferinternet.at/chadvice/.  
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 Kulcs a Net Világához!  A NAIH 2016-ban 2. 
kiadásra került tanulmánya a gyermekek 
biztonságos és (jog) tudatos  
internethasználatáról szól. A tanulmány a hazai 
és nemzetközi kutatások elméleti és gyakorlati 
eredményeit foglalja össze, külön fejezet 
foglalkozik olyan kiemelt kérdésekkel, mint az 
életkor és érettség, a személyiségtorzulás vagy a 
jövő várható fejlődési irányai. A külföldi jó 
gyakorlatok bemutatása mellett “magyar 
receptet” is kínál gyakorlati feladatok, illetve 
olyan művészeti alkotások (filmek, könyvek, 
versek) felsorolásával, melyek a magánszféra és 

annak megsértésének következményeit a fiatalokra ható módon képes érzékeltetni. 
A kiadvány magyar és más nyelveken ingyenesenletölthető: 
http://www.naih.hu/adatvedelemr-l-fiataloknak--kulcs-a-net-vilagahoz-projekt.html 





A kézikönyv gyakorlati útmutatóul és eszközül szolgál az európai iskolák részére annak  
érdekében, hogy a gyerekekhez és tizenévesekhez közelebb hozzák a magánélet és az 
adatvédelem kérdéseit. A könyv egyszerű és józan megközelítéssel foglalkozik a személyhez 
fűződő jogokkal, az internetes biztonsággal, a digitalis személyazonossággal, a viselkedés 
alapú reklám, internetes megfélemlítés és szülői nyomon követés témáival. A tanárok és 
oktatási szakemberek az alapvető fogalmak tisztázása mellett olyan gondolatokkal, példákkal, 
gyakorlatokkal és hasznos tanácsokkal, valamint a díjazott óravázlatokkal is találkozhatnak 
korosztályos bontásban, melyeket aztán tovább lehet fejleszteni, átbeszélni, megvitatni. Az 
adatvédelemmel foglalkozó szakemberek – ideértve a nemzeti adatvédelmi hatóságokat is – 
betekintést nyernek a privacy oktatás folyamatába és általános szinten abba is, hogy hogyan 
lehet ezekre a témákra a kisebbek figyelmét felkelteni. A Kézikönyv tartalmaz egy “mini 
adatvédelmi törvényt”, szószedetet és feltünteti a forrásokat is.

A kötet az első ilyen jellegű átfogó európai kézikönyv, mely jogtudosók és adatvédelmi 
hatóságok összehangolt munkájának eredménye az ARCADES (Introducing dAta pRoteCtion 
AnD privacy issuEs at schoolS in the European Union, vagyis Bevezetés a Magánéleti és 
Adatvédelmi Témákba az Iskolákban az Európai Unióban) projekt keretében, az Európai Unió 
Alapjogi és Állampolgársági Programjának társfinanszírozásában a partnerek (lengyel Személyes 
Adatok Védelméért Felelős Főfelügyelőség (GIODO), Szlovén Köztársaság Információs Biztosa (IP 
RS),  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) és a belga Vrije Universiteit 
Brussel (VUB) Jog, Tudomány, Technológia és Társadalom elnevezésű kutatócsoportja) 
együttműködése alapján.

Gloria González Fuster és Dariusz Kloza (szerk.)
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