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Sajtóközlemény 

 

Minden gyerek otthon lehet a neten egy új weboldallal  

Élményszerűen is biztonságossá tehető az internet a UPC új kezdeményezésével  

Budapest, 2014. július 1. – Az internetszolgáltatók honlapjáról letölthető díjmentes szűrőszoftverek 

mellett mától egy új weboldal is segít abban, hogy a gyerekek könnyedén elsajátítsák az 

élményteli, tudatos és biztonságos internetezés alapjait. Az otthonaneten.hu a UPC 

kezdeményezésére, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága és az UNICEF Magyar Bizottsága szakmai 

támogatásával, az NMHH Internet Hotline szolgáltatása és a Safer Internet program hazai 

konzorciumvezetője, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat partneri együttműködésével jött 

létre. A weboldal célja, hogy a legkisebbeket is megtanítsa, hogyan közlekedjenek otthonosan és 

biztonságosan a világhálón. Emellett a szülőknek is életszerű és hatásos eszközöket kínál arra, hogy 

tiltás nélkül vezethessék rá gyermekeiket, miként kerüljék el a veszélyes helyzeteket és fedezzék 

fel az internet valódi értékeit. 

A kutatások szerint a gyermekek többsége idehaza is már az óvódáskor végén, 5-6 éves korban 

megkezdi az ismerkedést az internettel. Általában azonban senkitől nem kapnak tanácsokat arra, 

hogyan fedezzék fel ezt a világot, hogyan közlekedjenek a világhálón és miként készüljenek fel a 

váratlan, szokatlan helyzetek kezelésére. Pedig a gyermekek akkor fognak tudni igazán élni a digitális 

világ határtalan lehetőségeivel, ha tiltásoktól, félelmektől és lelki sérülésektől mentesen, tudatos 

tapasztalatszerzéssel, a biztonságos utak helyes elsajátításával fedezhetik fel a netet. Ez az igény 

hívta létre a UPC kezdeményezésére és fő támogatásával, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága és az 

UNICEF Magyar Bizottsága szakmai védnökségével, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet 

Hotline szolgáltatása, valamint a Safer Internet program hazai konzorciumvezetője, a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat partneri együttműködésével, az otthonaneten.hu weboldalt. A gyermek-

pszichológusok és pedagógusok közreműködésével készülő új webhelyet a Mindennapi Pszichológia 

és a Tévézz okosan! weboldal szerkesztősége gondozza. 

Az otthonaneten.hu egyedülálló interaktív honlap több korosztálynak is segít eligazodni az internet 
útvesztőiben. Különlegessége, hogy az olvasni még nem tudó 5-6 éves korosztályt, azaz a 
FELFEDEZŐKET, kisgyerekek közreműködésével készült hangos-animációs anyagokkal, saját 
kisfilmekkel készíti fel az internetezés alapjaival való ismerkedésre. Az oldal azonban nem csak a 
legkisebbekhez szól: a 8-12 évesek – a KALANDOZÓK – is koruknak és ismereteiknek megfelelően 
tanulhatják meg, hogyan kerüljék el a veszélyes, káros oldalakat, és melyek a számukra értékes 
tartalmak. Itt megtalálhatják mindazt, ami iránt jellemzően érdeklődnek: rajzfilmeket, szórakoztató 
videókat, tartalmas játékokat, zenéket, sőt a tanulásban is segítséget kaphatnak.  

A gyerekeken kívül pedig a szülők aktív együttműködése is fontos szerepet kap az oldalon. Választ 
kaphatnak kérdéseikre és megoldást találhatnak a technikai problémákra, illetve pszichológiai témájú 
cikkeket is olvashatnak a nettel kapcsolatos nehéz helyzetek megoldásáról. A speciális szakértői 
csapat bevonásával elkészített otthonaneten.hu az egész családnak segít, hogy otthonosan és 
biztonságban mozoghassanak a világhálón. A weboldal folyamatosan bővül újabb tartalmakkal. 

Az Otthon a neten szakértője, Dr. Tárnok Zsanett klinikai szakpszichológus szerint nem csak a szülői 
szeretet és az elfogadás ad biztonságot a gyermeknek, de a határok megfelelő megismertetésének is 
fontos szerepe van – nincs ez másként az internethasználat terén sem. „Az informatika világa 
behálózza már a kisgyermekek életét is, ezért a legjobb módszer a veszélyes oldalak és tartalmak 
elkerülésére az, hogy megismertetjük a kicsiket az internettel és megtanítjuk őket, hogyan használják 
helyesen” – mondta el a szakértő. 
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Dr. Csépe Valéria professzor, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke is hasonló álláspontot 

képvisel – bátor vállalkozásnak tartja az Otthon a neten kezdeményezést, amely otthonként kezeli a 

világhálót: „Az információk, érdekességek kincsesbányáihoz, az elme kinyílását valóban segítő 

tartalmakhoz való hozzáférés módját tapasztalni, tanulni kell. Ne az eszközzel harcoljunk ezért, mert 

nem fogunk nyerni! Gyermekeinket segítsük  abban, hogy úgy ismerjék, használják és élvezzék a 

netet, mint otthonukat; tudják, mire van és mire nincs szükség, mi a hasznos, mihez szabad 

hozzányúlni, s mi az, ami veszélyes. Az új honlap ehhez kínál biztonságos oldalakat az  5-8 és a 8-12 

éves korosztálynak, mert ma már az olvasni nem tudókat is fel kell készíteni. A szülőknek nem félniük, 

hanem felkészülni és nevelni kell!”  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az Internet Hotline szolgáltatásán keresztül azért működik 

együtt a kezdeményezéssel, mivel kiemelt célja, hogy a gyermekek biztonságos internethasználatát a 

lehető legszélesebb kör bevonásával, színvonalas eszközökkel előmozdítsa. Az NMHH által 

üzemeltetett Internet Hotline fő feladata, hogy megoldást nyújtson azokra az esetekre, ha bárkit vagy 

gyermekét jogsérelem éri a világhálón. Az Internet Hotline megteremti annak lehetőségét, hogy a 

felhasználóknak legyen kihez fordulniuk, ha gyermekekre káros vagy jogellenes tartalommal 

találkoznak az interneten, vagy ha internetes zaklatás áldozatává válnak. Az Internet Hotline 

munkatársai évente több száz alkalommal járnak el a bejelentésekkel kapcsolatban. 

"Ahhoz, hogy a gyermekek biztonságosan használják az internetet, a szűrőprogramokon túl szükség 

van arra, hogy olyan alternatívákat nyújtsunk nekik, ahol biztonsággal tájékozódhatnak az őket 

érdeklő és őket érintő kérdésekről. Az Otthon a neten weboldal ezért egyedülálló: a gyermekek 

nyelvén, koruknak, érdeklődésüknek, ismereteiknek megfelelően segíti a gyermekeket, hogy otthon 

érezzék magukat a neten." - mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető 

igazgatója. 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által konzorciumvezetőként képviselt Safer Internet Program 

célja, hogy minél szélesebb körben és a lehető leghatékonyabban mutassa be az internet határtalan 

lehetőségeit, illetve ezzel párhuzamosan a felhasználókra leselkedő veszélyek elkerülésének 

hatékony és egyszerű eszközeit. A konzorciumnak tagja a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány és a 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Biztonságosinternet Hotline üzemeltetője. 

„Meghatározó hazai internetszolgáltatóként a UPC már évek óta fontos feladatának tekinti, hogy 

segítse megtanítani a gyermekeket a biztonságos internethasználatra, hiszen ha képesek élni a 

világháló minden előnyével, és elkerülni a veszélyes helyzeteket, akkor a net valódi kincsesbánya 

lehet számukra. Ezt a célt szolgálták az Európai Bizottság Insafe szervezetével közösen kifejlesztett 

kiadványaink is (Játékos tanulás – az internet használata, Családi ismeretterjesztő csomag, Online 

biztonsági tippek). Örülünk, hogy most hazai szakmai védnökök támogatásával sikerült egy új 

kezdeményezést elindítani, amely már online környezetben, a legalkalmasabb módon tudja átadni a 

megfelelő ismereteket kis- és nagy gyerekeknek, szülőknek egyaránt” – fogalmazott Szűcs László, a 

UPC Magyarország kommunikációs igazgatója. 
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