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Digitális gyermekvédelmi stratégia 

 

A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola a következő stratégiát dolgozza ki: 

 

A program 3 alappillére: 

1. Tudatosítás, megelőzés 

2. Védelem, biztonság 

3. Segítségnyújtás, szankció alkalmazása 

 

1. Tudatosítás, megelőzés 

 

Információ nyújtása: 

- a gyerekeknek,  

- a szülőknek, 

- a pedagógusoknak. 

 

A gyerekekkel meg kell beszélni, hogy milyen szabályok hivatottak őket és adataikat védeni 

és miért. Az eBiztonság témáját a tananyag részévé kell tenni. A következő kereteken belül és 

formában dolgozzuk fel a kérdéskört: osztályfőnöki óra, etika, informatika óra, külsős 

programok, vendégelőadók az iskolában, CSIBÉSZ Gyermekjóléti Szolgálat, iskolarendőr. 

A szülőknek évente legalább egyszer szülői fórumot szervezünk, melyen a hatékony 

védekezés lehetőségein kívül felhívjuk a figyelmet a szülő felelősségére kiskorú gyermekének 

Internet és telefon használatával kapcsolatban. Ezen kívül írásbeli tájékoztatót bocsájtunk a 

rendelkezésre. A szűrők listáját a Honlapon is megjelentetjük.  

A pedagógusok felkészültsége a felületek használatával legyen naprakész, melyet 

továbbképzések formájában valósítunk meg. Évente egyszer a rendőrkapitány előadásán 

veszünk részt. 

 

Megtartjuk a Biztonságos Internet Napját. (február 7.) 

 

2. Védelem, biztonság 

 

- Iskolánk részt vesz az eBiztonsági minősítő programban.  
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Az eBiztonság Minősítés célja, hogy az internet- és eszközhasználat, az online 

megjelenés biztonságos legyen, az intézmény könnyen lépést tarthasson az 

eBiztonsági alapelvekkel, értékelhesse saját intézménye infrastruktúráját, irányelveit 

és gyakorlatát. Segítségével kiderül az intézmény eBiztonsági szintje, illetve 

hiányosságok esetén az, hogy milyen feladatok elvégzése szükséges a biztonság teljes 

körű kiterjesztése érdekében. 

Intézményünk Bronz minősítést ért el. 

A kapott akcióterv végrehajtásának határideje: 2019. április  

Felelős: iskola vezetősége, rendszergazda 

Az akcióterv, valamint a minősítést igazoló dokumentum ezen szabályzat 1. számú 

mellékletét képezi. 

- Telefonok, tabletek, notebookok és egyéb infokommunikációs eszközök összegyűjtése 

Az alsós tanulók az osztályban kialakított saját szabályrendszer szerint hozhatnak be 

az iskolába, és használhatnak digitális eszközöket. 

A felsős tanulók fél nyolc után, iskolába érkezéskor beteszik az osztályuk kosárkájába 

a készüléket, melyet vagy egy tanuló, vagy legkésőbb az 1. órát tartó tanár visz a 

terembe. 1. óra után a tanár leviszi a tanáriba. Akkor lehet a készülékeket a tanári 

szobából elkérni, amikor a tanuló megy haza. 

Szükség esetén engedéllyel el lehet kérni a készüléket nap közben, felügyelet mellett 

lehet hazatelefonálni. 

- Az iskolai számítógépek használatát a házirend mellékletét képező szabályzat 

határozza meg.  

A szabályzat a 2. számú mellékletben olvasható. 

- A szűrőprogramok széles körű használata, az újítások nyomon követése, lehetőség 

szerinti telepítése fontos feladat. 

Néhány link segítségképpen: a 3. számú mellékletben található. 

 

3. Segítségnyújtás, szankciók alkalmazása 

 

a, segítségnyújtás: 

- Az események, történések iskolába való behatása esetén értesítjük a szülőt, és segítő 

beszélgetésre invitáljuk az iskola gyermekvédelmi felelősével. Amennyiben iskolán 

kívül történő internetes zaklatásról szerzünk tudomást, az iskola segítő szándékkal 
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akkor is beavatkozhat. A diákokkal, szülőkkel való beszélgetés az első lépés, melyet 

szükség szerint követhetnek ismét felvilágosító, tájékoztató foglalkozások, vagy 

amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, akkor a megfelelő jogi lépéseket 

megtesszük. 

 

b, szankciók: 

- Az iskolában rögzített és ismertetett szabályok megszegéséért alkalmazott szankciókat 

a házirend szabályozza. Az iskolában a telefon engedély nélküli használata esetén 

elvesszük a telefont, és csak nagykorú hozzátartozónak adjuk vissza. Zaklatás esetén a 

szükséges jogorvoslattal élünk. 

 

 

A Digitális Gyermekvédelmi Szabályzatot a tantestület elfogadta 2017. szeptember 10-én. 

Életbe lép 2018. szeptember 1-jén. 

 

Budapest, 2018. szeptember 11.  

…………………………………………. 

Bogárné Kováts Judit   

intézményvezető   
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1. számú melléklet 
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2.számú melléklet 

Az iskolai számítógépes hálózat használatának rendje 
 A számítógépek elsődleges célja az iskolában folyó oktatási, tanulási folyamat segítése, 

technikai feltételeinek biztosítása. Ezért minden olyan tevékenység elsőbbséget élvez, 

amely ennek a célnak felel meg. 

 Az alábbi szabályok az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.  

 A felhasználók a számítógépek használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek 

tekintik a hálózat használatának rendjét. 

 A számítógépes hálózat használati rendjének megsértése fegyelmi vétség, amely 

súlyának megfelelő fegyelmi intézkedést von maga után. 

 

Hozzáférés a hálózathoz 

 A hálózat felhasználóinak nyilvántartása, a belépések engedélyezése és tiltása a 

rendszergazda feladata, egyben a hálózat biztonságos működésének alapfeltétele. A 

felhasználói azonosítók létrehozása és törlése a rendszergazda joga. 

 Azonosítót kérhet az iskola minden tanára, nem pedagógus dolgozója, akit a hálózat 

használatától korábban nem tiltottak el. Indokolt esetben a rendszergazda más 

személynek is adhat azonosítót. 

 A tanulók saját eszközeikkel (telefon/tablet) nem használhatják! 

 A jelszavakat (e-mail. nyomtató kód, laptop) másokkal közölni, használatát másnak 

akár rövid időre is lehetővé tenni tilos! Ezekből adódó károkért felelősséget nem 

vállalunk! (pl: új nyomtatókód feltöltés) Ha felmerül a gyanúja, hogy a jelszót valaki 

megtudta, akkor azonnal meg kell változtatni, és haladéktalanul tájékoztatni kell a 

rendszergazdát. 

 A tanulói vagy dolgozói munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a rendszergazda 

törli a felhasználó könyvtárát, és minden hozzáférését. 

 

A számítógépes hálózat használatának szabályai 

 Valamennyi felhasználó felelős az egész hálózat biztonságáért, tevékenységével nem 

akadályozhatja, nem veszélyeztetheti a hálózat működését. 

 A felhasználók a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak.  

 A szándékosan, vagy a felhasználó hibájából okozott kárt a károkozó köteles 

megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, illetve jelenteni a rendszergazdának 

vagy az iskola igazgatójának. 

 A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét, személyiségi jogait (pl. sértő, öncélú 

üzenetek küldése, e-mail, sms) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok 

engedély nélküli használata) nem zavarhatják. 

 A felhasználó csak szabályos kijelentkezés után állhat fel a gép mellől. Ennek 

elmulasztása a belépési jog felfüggesztését eredményezheti. A gépet lehetőleg csak az 

utolsó óra végén kapcsolják ki. 

A felhasználók jogai 

A felhasználók 

Ésszerű mértékben (néhány (megabyte/MB) használhatják hálózati mappájukat 

állományaik tárolására. Ha a merevlemez kapacitáshiánya nem igényli, nem vezetünk 

be korlátozást a felhasználható terület méretére vonatkozóan, de fenntartjuk a jogot a 

nagymérető mappák és állományok figyelmeztetés utáni törlésére. 

Használhatják a szervereken elhelyezett nyilvános programokat és más állományokat. 
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Külön engedély nélkül is használhatják a hálózat rendelkezésre álló szolgáltatásait, ha 

ezzel a jelen szabályzat előírásait, a jogszabályokat, az általános erkölcsi normákat és a 

Netikettet, illetve más felhasználók érdekeit nem sértik. 

Használhatják a World Wide Webet és más internetes szolgáltatásokat, kivéve a pornográf, 

szélsőséges nézeteket valló, rasszista vagy bármilyen módon erőszakra buzdító vagy 

jogellenes anyagok letöltését. 

Saját honlapot készíthetnek, melyet a rendszergazda helyez el az iskola web szerverére. A 

weblapok tartalma nem sértheti az iskolánk jó hírét és a jogszabályokat. 

 

A felhasználók kötelességei 

 A felhasználók kötelessége, hogy a hálózat biztonságának hiányosságaira felhívja a 

rendszergazda figyelmét. 

 Köteles a saját állományairól biztonsági másolatot készíteni és az iskolai hálózattól 

függetlenül tárolni. A szervereken tárolt állományok sérüléséért, megsemmisüléséért az 

iskola semmilyen felelősséget nem vállal. 

 A felhasználó köteles továbbá a hálózat működésében tapasztalt rendellenességeket, a 

tudomására jutott jelszószerzési és betörési kísérleteket haladéktalanul jelezni a 

rendszergazdának. 

 A felhasználók kötelessége, hogy a belső és az internetes hálózati erőforrásokkal 

takarékosan, másokra is tekintettel bánjanak. Ilyen erőforrások például a lemezterület, 

a sávszélesség. Csak olyan dolgokat töltsünk le az Internetről, amelyekre 

elengedhetetlenül szükségünk van, illetve amire a tanárok utasítást adnak és helyben 

nem hozzáférhetők. 

 

A felhasználók számára tilos: 

 a perifériák csatlakozóit kihúzni, rongálni (egerek, billentyűzetek, gépház, monitort)  

pendrive kivételével a felügyelő engedélye nélkül külső eszközöket csatlakoztatni. Az 

eszköz helytelen csatlakozásából eredő meghibásodásáért az iskola felelősséget nem 

vállal, a számítógépekben keletkező károkat a felhasználónak meg kell térítenie. 

 a Windows grafikus felületének módosítása  (háttérkép, Start menü stb.).Kivéve ha az 

óra témája az ilyen módosítások gyakorlása, akkor az óra végén vissza kell állítani az 

eredeti beállításokat. 

 a hálózat hardver- és szoftverkonfigurációjának (a gép neve, IP-címe stb.) módosítása. 

 az iskola tulajdonát képező programok illegális lemásolása. 

 a hálózatot az Internet veszélyeztetésére vagy mások munkájának hátráltatására 

használni. Vírusok, kémprogramok, szerkesztése, és terjesztése szigorúan tilos! 

 a hálózaton jogellenes, rasszista vagy erőszakra buzdító, szeméremsértő, politikai vagy 

a szerzői jogokat sértő anyagokat tárolni, ilyeneket az Internetre kiajánlani vagy az 

Internetről letölteni, a levelezőrendszert ilyen anyagok forgalmazására használni. 

 „feltört” programok letöltése az Internetről. 

 crack, kódok, programindító kulcsok letöltése. A tilalmak nemcsak a programokra, 

hanem minden szerzői joggal védett termékre, például filmekre, zenei anyagokra is 

kiterjednek. 

 A gépekre csak az informatika-tanárokkal, illetve a rendszergazdával egyeztetett 

szoftver telepíthető. Bizonytalan eredetű szoftver telepítése esetén kötelező a 

vírusmentességet ellenőrizni. Szoftverek engedély nélküli telepítése súlyos fegyelmi 

vétségnek minősül. 
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 Szigorúan tilos a hálózati vagy lokális háttértárakon a rendszergazda engedélye nélkül 

játékprogramot tartani. 

 

A legszigorúbban tilos és a hálózat használatától való azonnali és végleges eltiltással jár: 

 a más nevében való bejelentkezési kísérlet még akkor is, ha az illető engedélyével 

történik. 

 más azonosítójának, jelszavának használata, illetve a jelszó kölcsönadása (a 

kölcsönadásban mind a két fél vétkes!). A jelszóval elkövetett visszaélésekért a 

felelősség a jelszó tulajdonosát terheli. 

 más jelszavának kiderítésére, állományainak, leveleinek illetéktelen elolvasására vagy 

módosítására tett kísérlet (ha ketten ülnek egy gépnél a tanórán, akkor is legyenek 

tekintettel egymás jelszavának titkosságára). 

 jogosulatlan belépési kísérlet külső intézmény hálózatába. 

 a hálózat biztonsági rendszerének esetleges hibáival való visszaélés. 

 

A teremhasználat rendje 

 A számítógéptermekben diákok csak felügyelet mellet tartózkodhatnak. Felügyelő 
személynek minősülnek az iskola tanárai, és a rendszergazda. 

 A felügyelő személy kötelessége a felhasználók ellenőrzése, feladata a terem- és 

hálózathasználat rendjének fenntartása. A felhasználók kötelesek betartani a felügyelő 
személy utasításait. 

 A teremben semmiféle étel, ital nem fogyasztható, s nem tárolható a számítógépek 

környezetében!  

 Nem vihető be a terembe (táska, szatyor, hátizsák stb.), azokat a folyosón ZÁRT 

állapotban kell tárolni.  

 Az óra végén a tanár köteles ellenőrizni, hogy az órán részt vett tanulók rendben, 

hiánytalanul hagyták-e a számítógépeket, illetve a hozzá kapcsolódó eszközöket, és 

kijelentkeztek-e a hálózatból. Miután minden diák elhagyta a termet, az ajtót be kell 

zárni. 

 A géptermet tanórán kívül a diákok a délutáni szakkörökön, felügyelet mellett vehetik 

igénybe. Szabad gép hiányában prioritást élvez az a felhasználó, akik iskolai munkáját 

végzi (házi feladat, kiselőadás, versenyre való felkészülés stb.). 

 A rendszergazda karbantartás céljából vagy a hálózat normális működésének 

ellenőrzésére bármikor bármelyik gépet igénybe veheti, sürgős esetben akár az ott folyó 

munkát megzavarhatja. 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 1. 
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A könyvtári számítógépek használatának szabályai 

 

•  A számítógépeket csak felügyelettel, a könyvtár nyitvatartási idejében használhatod. 

•  Előnyt élvezel abban az esetben, ha a könyvtárossal előre időpontot egyeztetsz. 

•  A számítógép használatának kezdetét és befejezését jelezd a könyvtárosnak. 

•  A számítógép-használat nem csoportfoglalkozás, egyedül ülj mellette. 

•  A gépek ki- és bekapcsolását, valamint újraindítását bízd a könyvtárosra. 

•  Kérlek, hogy minden hibát, üzemzavart jelezz! 

•  A másolás csak adathordózóra lehetséges. Ennek menetét beszéld meg a könyvtárossal. 

•  A számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap 

stb.) ne változtasd meg! 

•  A könyvtári számítógépeken nem szabad chat-elni (csetelni), valamint a jó ízlést sértő 

Internetes oldalakon böngészni. 

•  A fenti szabályok megsértése esetén – hosszabb vagy rövidebb ideig – eltiltunk a könyvtári 

számítógépek használatától. 

…………………. 

könyvtáros 

A számítógépek használatának szabályait elolvastam. Tudomásul vettem és magamra nézve 

kötelezőnek tartom. 

............................ 

tanuló...... 
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3.számú melléklet 

Szűrőprogramok: 

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

mobiltelefonokra/"http://mte.hu/gyermekbarat-internet/szuroprogramok-

mobiltelefonokra//a 

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

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

 

Fontos linkek a témában: 

http://buvosvolgy.hu/"http://buvosvolgy.hu//a 

http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok"http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyo

k/a 

http://mte.hu/gyermekbarat-internet/"http://mte.hu/gyermekbarat-internet//a 

https://www.digitaliscsalad.hu/"https://www.digitaliscsalad.hu//a 

 

Chrome - a böngészőbe beépülő modulok (letölthetőek a chrome Internetes 

áruházból): 

Safe Lagoon – Parental control 

eSafely 

 

Androidra: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids"https://play.goo

gle.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids/a (fizetős és ingyenes verzió) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcafee.security.safefamily"https://

play.google.com/store/apps/details?id=com.mcafee.security.safefamily/a 

 

Szülői felügyelet használata iPhone, iPad és iPod touch készüléken: 

https://support.apple.com/hu-hu/HT201304"https://support.apple.com/hu-

hu/HT201304/a 

 

Bármilyen típusú mobiltelefonon (android, windows, iphone) keresőkifejezésnek a 

Parental Control vagy kid control kifejezést javaslom beírni. Számtalan találat közül 

választhatunk. A programok értékelésénél itt érdemes figyelembe venni, hogy 

http://mte.hu/gyermekbarat-internet/szuroprogramok-mobiltelefonokra/
http://mte.hu/gyermekbarat-internet/szuroprogramok-mobiltelefonokra/
http://mte.hu/gyermekbarat-internet/szuroprogramok-mobiltelefonokra/
http://mte.hu/gyermekbarat-internet/internetes-szuroprogramok/
http://mte.hu/gyermekbarat-internet/internetes-szuroprogramok/
http://buvosvolgy.hu/
http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok
http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok
http://mte.hu/gyermekbarat-internet/
https://www.digitaliscsalad.hu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaspersky.safekids
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcafee.security.safefamily
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcafee.security.safefamily
https://support.apple.com/hu-hu/HT201304
https://support.apple.com/hu-hu/HT201304
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gyerekek is értékelhetnek, ők nyilván nem örülnek ezeknek, és lefelé húzzák a 

pontszámokat 

 

Firefoxot használóknak: https://addons.mozilla.org/en-

US/firefox/addon/kidzui/"https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kidzui//a 

 

Fontos linkek a témában: 

http://saferinternet.hu/"http://saferinternet.hu//a 

http://buvosvolgy.hu/"http://buvosvolgy.hu//a 

http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok"http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyo

k/a 

http://mte.hu/gyermekbarat-internet/"http://mte.hu/gyermekbarat-internet//a 

https://www.digitaliscsalad.hu/"https://www.digitaliscsalad.hu//a 

 

További szűrőprogramok (angol nyelven): 

https://www.pcmag.com/article2/0"https://www.pcmag.com/article2/0/a,2817,234699

7,00.asp 

  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kidzui/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kidzui/
http://saferinternet.hu/
http://buvosvolgy.hu/
http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok
http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok
http://mte.hu/gyermekbarat-internet/
https://www.digitaliscsalad.hu/
https://www.pcmag.com/article2/0
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