
 
 

 
 

 
 

 

Szűrőszoftverek a káros internetes 

tartalmak ellen - gyerekzár 
 

Mindenekelőtt bármilyen fejlett technológiai 

falat emelünk gyermekeink köré, jó tudni: a 

felmérések szerint a leghatékonyabb védelem 

maga a figyelmes szülő, aki beszélget gyerme-

kével, meghallgatja mondanivalóját és szemé-

lyes példájával elsősorban általános kritikai 

szemléletet és követett értékrendet mutat szá-

mára. 

 

 

Magyarországon a 9–16 éves gyerekek több mint 

kétharmada rendelkezik legalább egy közösségi 

oldalon saját profillal. A felmérések szerint az 

okostelefonok aránya a gyerekek körében már 80 

százalék fölé emelkedett, de a teljes értékű, inter-

netezésre alkalmas táblagépeket is egyre többen 

használják. 

Fontos tudni, hogy az interneten a rengeteg 

hasznos információ, program, alkalmazás mel-

lett számos veszély (pornográfia, erőszak, sze-

mélyes adatokkal visszaélés, zaklatás stb.) lesel-

kedik a kiskorúakra, amikkel szemben megfe-

lelő védelmet lehet és kell kialakítani. Gondol-

jon bele: saját bevallásuk szerint a gyerekek csak-

nem negyede került már kapcsolatba az interneten 

olyan személlyel, akit korábban nem ismert, közel 

harmaduk pedig személyesen is találkozott egy-

egy ilyen új „ismerőssel”! 

Ezért– az általános médiaműveltség, médiatuda-

tosság fejlesztése mellett – olyan technikai meg-

oldásokat szükséges alkalmazni, amelyek a gye-

rekeket védik a veszélyes tartalmaktól. Az inter-

net-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 2014. július 1-

jétől kötelesek honlapjukon valamilyen gyer-

mekvédelmi szűrőszoftvert letölthetővé és hasz-

nálhatóvá tenni az érdeklődőknek. Sok szülő hal-

lott már ilyenről, de csak alig tizedük alkalmazza. 

A szélesebb körben történő elterjedéshez szüksé-

ges, hogy felismerjük: a felügyelet nem a gyer-

mek ellen van, hanem épp az ő érdekében. Ezzel 

lehet megvédeni a nem kívánatos tartalmaktól, a 

túlzott számítógép- és internethasználat okozta 

károktól, az adatszivárgástól és más egyéb veszé-

lyektől. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a teljes-

ség igénye nélkül összegyűjtötte, hogy milyen 

megoldások találhatóak jelenleg a piacon. Van 

köztük magyar és angol nyelvű is, fizetős és in-

gyenes szoftver is, de akad közöttük olyan is, 

amely csak iskolák számára elérhető. Javasoljuk, 

gondolja át, pontosan mik az igényei egy szűrő-

szoftverrel kapcsolatban, és az alapján válasszon 

a felsorolt lehetőségek közül. A részletekért kat-

tintson IDE. 
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