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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Beneda Attila, család és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a
Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport első félévi ülésének résztvevőit.
Bemutatta kollégáit, dr. Nádai Erikát, a Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály, valamint
Mohay Gergelyt, az Ifjúságügyi Főosztály képviselőjét. Mohay Gergely helyettesíti dr.
Varga-Bajusz Veronika főosztályvezető asszonyt, akinek más fontos, hivatali elfoglaltsága
van. Dr. Beneda Attila beszámolt róla, hogy az elmúlt fél év családügyi, demográfiai
előterjesztései több ízben jártak a döntéshozó szervek, így a Kormány előtt is. Ezek közül a
Kormány elfogadott jó néhány olyat, ami a gyermekekkel is kapcsolatos. Azok az
intézkedések, amelyeknek a jogalkotási, végrehajtási elemeit a következő hónapokban állítják
össze, legalább indirekt, de adott esetben direkt módon mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a
gyerekjogok még szélesebb kiterjesztése megvalósulhasson Magyarországon. Elmondta, hogy
a Kormány filozófiájában, gondolkodásának a homlokterében továbbra is a gyermekek világa
áll a családokon belül. A hagyományos családmodell mellett néhány, az egyedülálló szülők
által nevelt gyerekekkel kapcsolatos jogalkotási lépés is történt, így tovább szélesedik
Magyarországon az a pozitív irány, ami az egész kormányzati filozófia családbarát
gondolkodását jelenti. A napirend elfogadása után átadta a szót az első napirendi pont
előterjesztőjének.
1. A hazai médiának, a rádióknak és a televízióknak lényegesen több gyermek- és
ifjúsági tartalmat, valamint szórakoztató oktatási anyagokat kellene sugározniuk
Ujhelyi Lilla, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviseletében elmondta, hogy a
napirendi javaslatot Edvi Péter elnök terjesztette fel, azonban jelenleg külföldön tartózkodik.
Bemutatta Kurkó Zsuzsánnát, a Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Program
koordinátorát, aki ismerteti a napirendi javaslatuk mögött rejlő tényeket és elképzeléseket.

Kurkó Zsuzsánna, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviseletében elmondta, hogy
egy kutatási eredmény szerint a 16-27 év közötti gyerekek, fiatalok fele annyit tévézik, mint
az átlagos tévénézők. Viszont ez nem elég ok arra, hogy ne figyeljünk még jobban a médiára,
a tévé és a rádióműsorainkra. Javaslataik: legyenek gyerekhíradók; a társadalmi célú
hirdetések legyenek sokkal gyermekközpontúbbak; legyenek fiatalok fiataloknak szóló
műsorai. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tudatos médiafogyasztásra, arra, hogy a
médiaüzeneteket hogyan kódolják-dekódolják a gyerekek. Hiányoznak a célirányos
megszólítások. Biztosítani kell a folyamatos média jelenlétet. Nem elég, ha egy bizonyos
probléma esetén kínálunk megoldásokat. A Kék bálna-üggyel kapcsolatosan elmondta, hogy a
Kék bálna megjelenése után kezdett el mindenki beszélni a problémákról, addig nem
beszéltünk arról, hogy a gyerekek ezeket az üzeneteket hogyan dekódolják, vagy mit
nevezünk fake news-nak. Sem a szülők, sem a pedagógusok, sem az oktatók nem tudják
pontosan, hogy miről van szó. Javasolta pályázatok kiírását gyermekek számára, így
lelkesebbek lennének, sokkal több médiatartalmat fogyasztanának. Több családbarát
programra van szükség. A televíziókban egyre több a gyerekműsor és gyerekprogram, de ezt
még jobban kellene hangsúlyozni.
Dr. Beneda Attila hangsúlyozta, hogy a mai világ legkényesebb pontja a gyerekeket illetően
a mai két napirend témája. Véleménye szerint a férfiaknak, az apáknak is van szerepük ebben.
Elmondta, hogy egy kutatás eredménye szerint egy gyermek Európában és így
Magyarországon is, heti átlagban egy órát tölt érdemben az apjával, és 44 órát az internettel,
médiával és videojátékokkal. A gyerekeinket a virtuális valóság neveli, ami sem apaként, sem
anyaként nem jó.
Szilágyiné Szemkeő Judit, a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány képviseletében a
nagyobb gyerekekre koncentrálva kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy ma a
gimnazistáknak, egyetemistáknak nagy technikai lehetőségeik vannak. Rengeteg videót
készítenek, sok ötlettel állnak elő, de megjelenési lehetőségük nincs. Akár a tévében
tematikus oktatófilmekre pályázhatnának, saját maguk készítenének filmeket. Elmondta, hogy
június 16-án volt a bemutatója az ’56 gyerekszemmel című kisfilmnek, amelyben Bibó István
lányával beszélgetnek a gyerekek, az egyik riporter Bibó dédunokája. Véleménye szerint
szívesebben megnézi a 14-18 éves korosztály ezt a filmet, amit gyerekek forgattak, mint amit
felnőttek, felnőtt mentalitással a gyerekeknek adnak. Bibó lánya tanár, tudja, hogy hogyan
kell a gyerekek figyelmét felkelteni és megtartani. Tematikusan, kifejezetten terelni kell a
fiatalokat, hogy ne butaságokat tegyenek fel az internetre, amit különböző eszközökkel
felvesznek, hanem igényesen próbáljanak gyártani filmeket, akár történelemhez, akár fizikai
kísérletekhez. Ez zsűri elé kerülhetne, így sok tehetséget is lehetne találni. Érdemes lenne
bevonni az egyetemistákat is, és akár a kisebbek figyelmét is fel lehetne kelteni.
Dr. Beneda Attila egyetértett Szilágyiné Szemkeő Judittal. Elmondta, hogy részt vett egy
pályázatban, amely gyerekeknek szólt, különböző korosztályokban, Családban élni jó címmel.
A téma elindította a gyerekek alkotási vágyát, a pozitív témák előhozták a kreativitásukat is.
Ezt a pályázatot egy civil szervezet indította. Érdemes megnézni, hogy milyen lehetőségek
vannak. A Kormány elfogadta azt az intézkedés, amely szerint 2018. a Családok éve lesz, erre

költségvetési forrás is lesz, melynek egy részéből lehetséges, hogy ilyen pályázatok
indulhatnak.
Matusek M. Zsuzsanna, az Országos Gyermekvédő Liga képviseletében egyetértett a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal abban, hogy a médiatartalmakra oda kell figyelni.
Felhívta a figyelmet a káros tartalmakra is. A kereskedelmi csatornákon fő műsoridőben
katasztrofális műsorok vannak. Nagyon sok felhívás van gyermekek számára, több civil
szervezetet ismer, amelyek akár a bűnmegelőzés, akár a drogprevenicó témájában filmkészítő
pályázatokat ír ki. Inkább a megjelenési formáját kellene kitalálni közösen. Nagyon jó
elgondolás, hogy gyerekek szólítsanak meg gyerekeket, de a megjelenését nem látja
biztosítva. A káros tartalmakkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat égisze alatt 7 éve végez prevenciós munkát. Országszerte próbálják elérni a
gyerekeket, szülőket és pedagógusokat. Kiemelte az állami gondoskodásban élőket, mert
tapasztalatai szerint hozzájuk nem jutnak el az információk, sem a nevelőszülőknél élőkhöz,
sem az intézetben élőkhöz. Ezt a területet nagyon kell támogatni, mert ezek a gyerekek
fokozottan ki vannak éhezve a szeretetre, az odafigyelésre, a törődésre, és sokkal
veszélyeztetettebbek. Kiemelte még az értelmi fogyatékkal élőket, mert ha egy gyermek
szellemileg akadályozott, akkor még az egészséges önvédelem sincs meg benne.
Dr. Beneda Attila elmondta, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a
továbbiakban: NMHH) lehetne még nagyobb szerepe a káros tartalmaktól való védelem
terén. Ki kellene használni az internet és a megosztó portálok nyújtotta lehetőségét arra, hogy
gyerekek gyerekeknek pozitívan kommunikáljanak. Megjegyezte, hogy az internet
szabadságát nincs mód korlátozni, ugyanakkor valahogy irányítani kellene őket a pozitív
tartalmak felé.
Mohay Gergely, az EMMI Ifjúságügyi Főosztálya képviseletében a pozitív példákhoz
kapcsolódva felhívta a figyelmet a Kossuth Rádió Vendég a Háznál című műsorára, amelynek
van péntekenként egy műsorsávja, Válaszutak címmel. Egyetemista, gimnazista fiatalok
készítenek interjút felnőtt emberekkel olyan kényes vagy hasznos témákról, amelyek érintik
az ő mindennapjaikat. Többször a Petőfi TV-be is meghívták őket. Tehát van erre példa, csak
a jelenlegi hazai médiaviszonyok között nem egy bevett formula, nem is nagyon támogatott.
Megjegyezte, hogy a fiatalok nem néznek tévét, esetleg interneten megnézik a tévés
tartalmakat. Ennek ellenére jó, hogy készül ilyen műsor, jelenjen meg a tévében és utána
megjelenhet az interneten is. Az M2 gyerekcsatornán szokott lenni gyerekhíradó, főleg
játékosabb, mesésebb hírek szerepelnek benne. Jó lenne, ha oda be lehetne építeni védő, szűrő
híreket.
Dr. Novák Krisztina, az EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálata képviseletében felhívta a
figyelmet az újonnan megjelent Young Go applikációra, amely gyermekvédelemben élő
gyereknek, a rendszerből kilépő, illetve a rendszerben lévő gyerekek jogairól, lehetőségeiről
szól. A mai fiatal társadalmat érintően az applikációk szűrésére is szükség lenne, hogy ne
mindent tudjanak letölteni.

Dr. Beneda Attila jelezte, hogy vannak mérések arra vonatkozóan, hogy az Y és Z generáció
egyáltalán nem néz tévét, applikációkban gondolkodnak. A pozitív marketinget is ebbe az
irányba kell terelni.
Diószegi Judit, a BM, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárságának képviseletében
megjegyezte, hogy kicsit eltérő a véleménye. Elmondta, hogy egy tízezer fős mintán ifjúság
kutatást végeztek, melynek keretében az internetes problémákat is vizsgálták. Az eredmény
szerint tévéznek is a fiatalok. Lehet, hogy többet kütyüznek, de azért néznek tévét. És függ ez
attól is, hogy milyen társadalmi rétegben élnek. Saját környezetében is tapasztalja, hogy
tévéznek a gyerekek és a reklámok nagyon felkeltik az érdeklődésüket. Hangsúlyozta, hogy
kell ezzel a témával foglalkozni, javasolta, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot,
vizsgálják meg, hogy mi a probléma, amire reflektálni kell, annak érdekében, hogy jó
döntéseket tudjanak hozni. Felhívta a figyelmet a bloggerekre is, a tizenévesek a bloggerek
oldalait is nézik. Ezt a problémát is meg kell vizsgálni. A rendőrség bűnmegelőzési
programjaiban régóta szerepel a médiatudatosság témája, de ez csak egy választható dolog.
Akik tanítanak nem biztos, hogy alkalmasak és képesek arra, hogy ezeket az órákat
megtartsák. Néhány helyen működik, de sokkal több kellene. Amíg nem tudjuk szűrni, hogy
mit nézzünk, addig a gyerekeinknek sem tudjuk átadni. Ez egy többrétű probléma.
Dr. Beneda Attila megkérdezte, hogy az említett kutatást megkaphatja-e a Digitális
Gyermekvédelmi Stratégia végrehajtását koordináló Ifjúságügyért Felelős Helyettes
Államtitkárság.
Diószegi Judit elmondta, hogy a kutatást az ELTE-vel készítették, most zajlik az értékelése.
Nagy adathalmazt kell még feldolgozni, és le kell vonni a konklúziókat. Természetesen az
elkészülte után meg tudják küldeni. Tízezer fős mintán készült a felmérés, kérdezőbiztosok
mentek ki, 5., 7., 9., 11. évfolyamra járó gyerekeket kérdeztek meg. Nagyon sok kérdés volt,
többek között a családi háttérre vonatkozóan is. A felmérés azt mutatja, hogy az egyszülős és
a mozaikcsaládban élő gyerekek veszélyeztetettebbek. Az anyagi helyzettel való
összefüggéseket is vizsgálják. A feltett hipotézisekre most keresik a válaszokat. Kb. 300
oldalas anyag lett.
Dr. Beneda Attila megjegyezte, hogy minden általánosítás torzít, a gyerekek meséket
néznek, a nagyobbak sorozatokat, esetleg sportot. A reklámokkal kapcsolatban jelezte, hogy
egy Európai Uniós konferencián az egészséges táplálkozás volt a téma, melyen bemutattak
egy érdekes kutatást arról, hogy amit a gyerekek a reklámokban trendinek látnak (egy
élelmiszert, chipset stb.), ha nem is szeretik, akkor is fogyasztják, és végül rászoknak. A
trendiség, meg a reklám ilyen erővel bír.
Matusek M. Zsuzsanna reagálva Novák Krisztina szavaira elmondta, hogy a tavalyi év
folyamán részt vett az NMHH kerekasztalában, ahol az ingyenesen felhasználható
szűrőszoftverek rendelkezésre bocsájtásáról volt szó, annak érdekében, hogy kitapasztalják,
hogy melyik jó. Ezeket az iskolákban, könyvtárakban kötelező használni, de a szülők is
szabadon felhasználhatják. Felhívta a figyelmet a Help App-ra, amely gyerekek számára
nagyon jól felhasználható. A gyerekek média felhasználásáról elmondta, hogy teljesen
megváltozott a környezet, más a humor, máson nevetnek, amelyet a felnőttek nem is biztos,

hogy tudnak követni. A mai fiatalok inkább a bloggerek működését követik fülhallgatóval a
fejükön, így a felnőttek ki is vannak zárva. Ezt a területet is meg kell célozni, legyenek olyan
bloggereink, akik „nekünk dolgoznak”.
Boros Annamária, az Európai Regionális Szervezet (ERGO) képviseletében csatlakozott az
elhangzottakhoz, véleménye szerint nagyon sokat tehetnek azzal, hogy milyen applikációkkal
szűrik azokat a tartalmakat, amelyeket a gyerekek egyedül érnek el. A szülőknek nagy
segítség lenne egy pontos tájékoztatás, mert nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy
milyen szűrőprogramok érhetőek el. Jó lenne valamilyen szabályozás arra, hogy a videó
megosztó csatornákon milyen reklámokat adnak, mert például az egészen piciknek szóló
meséket olyan reklámok szabdalják, amelyek esetlegesen szexuális tartalommal is bírhatnak
(pl. parfüm reklám).
Dr. Beneda Attila megjegyezte, hogy a tájékoztatás szükségessége elengedhetetlen, de a
gyakorlati kérdés az, hogy milyen fórumokon lehetne a szülőket tájékoztatni.
Boros Annamária véleménye szerint egy kiemelt és széleskörű szűrőprogram használatát
reklámok formájában is el lehetne a szülőkhöz juttatni. Elmondta, hogy az ERGO-t
megkereste egy osztrák Safer Surfing nevű applikációt kidolgozó cég, akik nyitottak lennének
arra, hogy magyar nyelvre lefordítsák, és Magyarországon elérhetővé tegyék ezt az applikáiót.
De ha már vannak jól működő szűrőprogramok, akkor azokat akár honlapokon meg lehetne
jelentetni.
Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány képviseletében elmondta, hogy az
NMHH Gyerekvédelmi Internet-kerekasztala következő ülésének témája az NMHH által
kifejlesztett szűrőprogram véleményezése, tesztelése lesz. Vannak szűrőprogramok, az
NMHH már évek óta dolgozik azon, hogy ezeket a szűrőprogramokat terjessze. A
szolgáltatóknak is nagy a szerepe, ezért szoros együttműködést javasolt a mobil
szolgáltatókkal annak érdekében, hogy ezek a szűrőszoftverek minél több szülőhöz
eljussanak.
Dr. Novák Krisztina elmondta, hogy jelenleg is működik a Digitális Gyermekvédelmi
Stratégiával kapcsolatos munkacsoport, ahol az itt felmerült kérdések szintén megjelennek.
Abban a munkacsoportban a közmédia, a rendőrség, a honvédség, az ombudsmani hivatal is
részt vesz. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat feladata egy black- és egy white-list
összeállítása volt, amelyet a szülők, iskolák, óvodák részére kell majd megküldeni.
Diószegi Judit elmondta, hogy a kutatásukban a szűrőprogramok használatával kapcsolatban
az a tapasztalatuk, hogy több mint 50%-a nem használ semmilyen szűrőprogramot. 20082009-ben a BRFK részt vett a Biztonságos Böngészés Programban, melynek lényege az volt,
hogy egy szervezet, aki ezt felvállalta képzéseket tartott tanároknak, szülőknek, illetve éjjelnappal elérhető volt, segített a telepítésben, a használatban. A 40 feletti korosztály legnagyobb
problémája, hogy nem értenek hozzá.
Dr. Beneda Attila megjegyezte, hogy a 8-10 éves gyerekek informatikai készsége már olyan,
hogy ki tudja kerülni a szűrőprogramokat, ezért a prevenció során erre is figyelni kell.

Matusek M. Zsuzsanna jelezte, hogy a szűrőszoftverek megjelenek a honlapokon. A
tapasztalata az, hogy a szülőket érdektelenség miatt nehéz elérni. A szülői értekezletekre nem
mennek el. Megjegyezte, hogy ez a drog téma esetében ugyanígy van. A szülőket kell
valahogy elérni, erre próbálnak megoldást keresni. Ha a szülő oda tud figyelni a gyerekére,
akkor tartalmilag és időben is tudja korlátozni az internet felhasználást.
2. Beszámoló a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Tervében szereplő, az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
felelősségébe
tartozó
feladatok
megvalósításának állásáról
Mohay Gergely elmondta, hogy a Kormány 2016 őszén elfogadta a 1488/2016. (IX. 2.)
Korm. határozatot a gyermekek számára biztonságos internetszolgáltatás megteremtéséről, a
tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi
Stratégiájáról. A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) 12 pontban
határozza meg a fő intézkedéseket, jelenleg a megvalósítási szakaszban van. A minél
hatékonyabb megvalósítás érdekében a szaktárcák és a civil szervezetek együttműködnek,
ennek érdekében minden második héten ülésezik a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia
Munkacsoport, melynek mai ülését dr. Varga-Bajusz Veronika főosztályvezető asszony
vezeti. A Stratégiának három pillére van, a védelmi pillér, a tudatosabb internet használatot
elősegítő intézkedések pillére és a szankciók és segítségnyújtás pillére. A védelmi pillérbe
tartozik a szűrőszoftverek fejlesztése, illetve ezzel párhuzamosan a biztonságos, értékteremtő
és gazdag online felületek elérése. Jelenleg a szűrőszoftverek közbeszerzése zajlik az NFMben. A tudatosítás pillérének státuszával kapcsolatban elmondta, hogy a hazai internet
szolgáltatókkal kötött megállapodás keretében kívánják megteremteni a gyermekek számára
biztonságos internet használat új feltételeit. Fontos, hogy a gyerekek olyan kompetenciákkal
rendelkezzenek, hogy a számukra káros tartalmakat valóban ne tekintsék meg. Ha mégis ilyen
káros, akár veszélyes, akár jogsértő tartalmakba ütköznek, akkor fontos, hogy a
feldolgozásban segítsük őket. Sokszor a felnőtt internet használók sincsenek tisztában a
bejelentési lehetőségekkel, az internethotline.hu oldal bejelentési lehetőség létével. A
gyerekek esetében még indokoltabb a jogsértések bejelentése. Az érintettek jelenleg 9
kategóriában tehetnek bejelentést. 2011-16. között 3000 ügyben érkezett internetes zaklatással
kapcsolatos bejelentés, az NMHH 2700 bejelentés esetében járt el vagy szabott ki valamilyen
szankciót. A gyermekek, illetve a gyermekekkel kapcsolatba kerülő nevelők, oktatók, tanárok
tudatosabb internethasználatának és médiaismereti tudásuk növelésének érdekében különböző
átfogó, tájékoztatási programokat indítanak. Kiemelte a tanárok részére készülő tájékoztatási
anyag kidolgozás alatt áll, amelyet az Eszterházy Károly Egyetem kezel, most várják a
végleges koncepciót. A gyermekvédelem számára is készül hasonló oktatási program a
Gyermekvédelmi Osztályon, már feltöltötték a PMS rendszerbe, ahol ezeket az oktatási
anyagokat gyűjtik. A szülők számára is készülnek képzések, a nevelőszülőknek a
szakellátáson keresztül történik a tájékoztatása, oktatása. A bírók, ügyészek és a rendőrök
számára is készített hasonló oktatási anyagot a Gyámügyi Osztály. Tehát az anyagok készen
vannak, a következő lépés, hogy a képzések létre is jöjjenek. Az oktatásban előrehaladás
tapasztalható. Az új NAT-ba be fog épülni ez a témakör. A Digitális Témahét már be van

építve a 2017-18-as tanév rendjébe. A szankciók és segítségnyújtás pillérével kapcsolatosan
hangsúlyozta, hogy nem a szankcionálás a hatékonyabb. A resztoratív, helyreállító
sérelemkezelés módszere azt célozza, hogy ne vonjuk be a büntetőjogi eljárásba a gyerekeket,
akik esetleg áldozattá válnak, mert számukra is megalázó és megterhelőbb lehet, mint maga a
sérelem. Inkább azokat a technikákat segítik, amelyek megpróbálják ezeket a káros
tartalomfogyasztásból fakadó sérüléseket helyreállítani. Azt kellett rögzíteni, hogy melyek
azok az esetek, ahol ilyen resztoratív eljárásra lehetőség van. Erre a Oktatási Jogok
Biztosának Hivatala tett javaslatot. A lista elkészült. Fontos előrelépés, hogy június 21-én
megnyitott az Áldozatsegítő Központ, ahol Vízkelety Mariann államtitkár asszony szintén azt
az elvet rögzítette, hogy a cél nem a feljelentés, hanem az, hogy bárki elmondhassa a
problémáját anélkül, hogy a jognak, meg a hatóságnak az árnyékát érezné. Sokan nem merik
bejelenteni, ha bármilyen zaklatás éri őket, mert félnek az eljárástól. Természetesen az érintett
pedagógus szakmai szervezetek is bevonásra kerülnek az online megfélemlítés elleni
protokollok, házirendek kidolgozásában. A sérelemkezelés elsajátításának eszköze lehet az
eszmecsere, a szakmai párbeszéd, a jó gyakorlatok és technikák megosztása. Elmondta, hogy
kortárs mentorprogramon is dolgozik a Munkacsoport, melynek a lényege, hogy közel azonos
korúak oszthatják meg egymással a tapasztalataikat, egyetemista diákok foglalkoznának
gimnazista diákokkal. Ennek elsősorban prevenciós jellege lenne. Összegzésül elmondta,
hogy vannak már eredmények, elindult egy jó folyamat. Máris közelebb hozták egymáshoz
azokat a szereplőket, akik ebben a folyamatban érintettek, igyekeznek bevonni a
gyermekvédelmi jelzőrendszer minden tagját.
Matusek M. Zsuzsanna megkérdezte, hogy hogyan lehet ehhez a programhoz csatlakozni
civil szervezeteknek, lesznek-e pályázatok kiírva arra, hogy civil szervezetek, akik eddig is
részt vettek ilyen tevékenységben, oktathassanak, illetve hasznosíthassák a tudásukat.
Mohay Gergely elmondta, hogy fizikai formájában ez egy tárcaközi munkacsoport, de
szívesen fogadják a civilek véleményét akár írásban, akár más fórumon. A Stratégiában
kitűzött cél egy pályázatkataszter készítése, amely még nem teljesen készült el. De lesznek
benne pályázatok civilek részére, amelyről a későbbiekben tud tájékoztatást adni.
Dr. Beneda Attila megkérdezte, hogy a Bűnmegelőzési Tanács részt vesz-e a
munkacsoportban. Jelezte, hogy a sok párhuzamosan működő munkacsoport nem hatékony.
Érdemes lenne ide becsatornázni a javasolt témát, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiai
Munkacsoportban lehetne az eredményeket is felhasználni.
Diószegi Judit elmondta, hogy a Bűnmegelőzési Tanács a BM-es munkacsoportban vesz
részt, a javaslata a konkrét, speciális témára vonatkozott. A Munkacsoportban résztvevő
szakemberek nem biztos, hogy annyira ismerik a médiás témát.
Dr. Beneda Attila hangsúlyozta, hogy a témát más szakemberek bevonásával a Digitális
Gyermekvédelmi Stratégiai Munkacsoportban javasolja megvitatni. Kérte Mohay Gergelyt,
hogy a következő Digitális Gyermekvédelmi Stratégiai Munkacsoport ülésén vessék fel ennek
a lehetőségét.
Táler Orsolya az Áldozatsegítő Központ működéséről kért tájékoztatást.

Mohay Gergely elmondta, hogy akit bármiféle sérelem ért, fordulhat a Központhoz, nem
csak online sérelem esetén. A Központban szociális munkások elbeszélgetnek a hozzájuk
fordulókkal, és ha azt érzékelik, hogy konkrét bűncselekmény valósult meg, akkor nekik
hivatalból meg kell tenni a feljelentést. De a cél nem a feljelentés, hanem a személyre szabott
segítségnyújtás. A Központot Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi
kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg.
Dr. Nádai Erika javasolta, hogy az újonnan létrejött Áldozatsegítő Központ elérhetőségéről –
az ülésről készült emlékeztető megküldésével - kapjon tájékoztatást a tematikus
munkacsoport valamennyi tagja.
Ékes Ilona, az ERGO elnöke elmondta, hogy a szervezetük stratégiai partnere az
Áldozatsegítő Központnak, amelyet az Igazságügyi Minisztérium hozott létre. Ez az első ilyen
központ az országban.
Boros Annamária elmondta, hogy a Központ Budapesten, a Wesselényi utca 69-ben
található, az ingyenesen hívható telefonszáma: +36/80/225-225, ami 24 órás ügyeleti rendben
áll rendelkezésre.
Táler Orsolya megkérdezte, hogy ez az Áldozatsegítő Szolgálat?
Ékes Ilona jelezte, hogy nem.
Szilágyiné Szemkeő Judit megkérdezte, hogy készült-e definíció arra, hogy mi az, ami káros,
hány évesnek káros, vagy mi a közerkölcs. A gyermekek jogairól szóló nyilatkozat 13., 14.,
15. cikke szerint akkor léphet fel az államigazgatás, ha a közerkölcsöt vagy a
közegészségügyet sérti. A definíciók meghatározása nélkül évekig eltartó jogi procedúra is
lehet, hogy a gyerekekre ható filmet vagy bármi mást fő műsoridőben lejátszották.
Megjegyezte, hogy a virtuális teret szabályozzuk, de a köztereken lévő plakátok, felvonulások
is érintik őket. Ha nincsenek definíciók, akkor nem tilthatók be. Ha bárki a gyerekével,
unokájával az utcán sétál, és olyan plakáttal találkozik, amit nem szívesen lát és nem szívesen
magyaráz meg a gyereknek, nincs esélye, hogy ehhez segítséget kapjon. Egy plakát miatt nem
mehet be az Áldozatsegítő Központba, mert jelenleg nem tudja azt bizonyítani, hogy
közerkölcsöt sértett. Tisztában van vele, hogy ez nem államigazgatási feladat, de érdemes
lenne kutatásokat kezdeményezni és ezzel segíteni azt a munkát, ami utána a törvényhozásban
ténylegesen megvalósulhat.
Mohay Gergely válaszában elmondta, hogy a közerkölcsnek nincs egy általános elfogadott
tartalma, ezért ez nem lehetséges. Annyi félék vagyunk és annyiféleképpen gondolkodunk az
erkölcsökről, hogy ez nagyon nehéz feladat. A jogszabályok definitíve meghatározzák, hogy
mi számít károsnak. Sokszor egyértelmű, hogy mi a káros, szexuális zaklatás, erőszak,
megszégyenítés, drog, ezért korhatározzák be a filmeket. Tudomása szerint létre fog jönni egy
korhatár bizottság, amely előszűri ezeket a tartalmakat. Mindent megtesz a kormányzat, amit
lehet, ugyanakkor mindentől nem lehet megóvni a gyerekeket, nem lehet őket burokba zárni.
Ezért fontos az oktatás és a szülők szerepe abban, hogy ha a gyerek találkozik ilyennel, akkor
azt a fejében megfelelő helyre tudja tenni. Fontos, hogy ezekről legyen őszinte párbeszéd. Ha

pedig nincs szülő, legalább a tananyagban jelenjen meg, hogy hogyan kell kezelni, ha ilyennel
találkozik. A törekvés a fontos, 100%-os védelmet nem lehet megvalósítani.
Matusek M. Zsuzsanna az oktatással kapcsolatban megjegyezte, hogy örül annak, hogy
pedagógusokat is oktatni fognak, mert megjelent az internetes zaklatások körében a
kirekesztés, amit nem annyira vesznek észre a tanárok, mert nem annyira látható. Erre
fokozottan fókuszálni kell. A plakátokkal kapcsolatban elmondta, hogy az NMHH-nál be
lehet jelenteni a káros tartalmakat, de egyetértett Mohay Gergellyel abban, hogy nem lehet a
gyerekeket burokba zárni.
Mohay Gergely elmondta, hogy a cyberbullyingnek része a kirekesztés is, az oktatásban erre
most egyre nagyobb figyelem összpontosul.

3. Egyebek
Novák Krisztina felhívta a figyelmet arra, hogy 20 éves a gyermekvédelmi törvény. Június
21-én járt Balog Zoltán miniszter úr és Czibere Károly államtitkár úr kíséretében
Székesfehérváron egy Fejér megyei gyermekvédelmi központban, ahol bemutatták azt az új
rendszert, új struktúrát, amely 2020-ig, majdnem 2500 gyereket érinteni fog. A kitagolás
keretében 48 férőhelyes gyermekvédelmi házakat hoztak létre, ahol nagyon családias
környezetben fognak ezek a gyerekek élni. Üdvözli ezt a lehetőséget. Ezeknek a gyerekeknek
egy jobb élet reménye is kilátásba került.
Matusek M. Zsuzsanna megkérdezte, hogy az internet felhasználással kapcsolatosan
lesznek-e kiírva pályázatok bárhol. Mert ha el szeretnének jutni a gyerekekhez, az pénzbe
kerül, azt valamiből finanszírozni kell.
Mohay Gergely elmondta, hogy erre a kérdésre később tud majd válaszolni.
Dr. Beneda Attila megköszönte mindenkinek a részvételét és a munkáját. Egyéb hozzászólás
hiányában az ülést lezárta.
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