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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓK 
A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMOKRÓL
lehetőségek és kockázatok



ANOTALK

 A program szabályai szerint az oldal 13 éves kor 
alatt az oldal nem használható, de direkt életkor iga-
zolástnem kérnek .

 Az életkor szerinti besorolás önbevallásos alapon 
történik (16 alatt, 16-21, 21 felett).

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 Az oldalon regisztráció nélkül, könnyen lehet be-
szélgetést kezdeményezni, és a társalgást ugyano-
lyan könnyen meg is szakítani.

 Két felhasználó a felületen szándékosan nem ta-
lálhatja meg újra egymást, így a rendszeres zaklatás, 
grooming, cyberstalking ezen a felületen nem valósul-
hat meg, csak ha a beszélgetést egy másik platformra 
terelik. Ezt a platformváltást a gyermekek kerüljék el!

LeHeTŐSÉGeK

 A regisztráció és az adatok ellenőrzésének a hiánya 
visszaélésekre, hamis személyiség felvételére adhat 
lehetőséget. Teljesen sosem lehetünk biztosak abban, 
hogy hány éves, és milyen nemű a beszélgetőpartne-
rünk valójában.

 Anonimitás: ha nem ellenőrizhető, visszakövethető, 
ki áll a megjegyzések mögött, sokan olyan gondolato-
kat, kifejezéseket indulatokat is megengednek maguk-
nak, amelyet névvel nem vállalnának. 

 Online fenyegetések, zsarolás, gyermekpornográfia, 
felbujtás.

 Személyes adatok, információk kiadása: ismeretlen 
beszélgetőpartnereknek ne áruljuk el valódi nevünket, 
lakóhelyünket, iskolánkat, jelszavainkat. Az oldalon az 
anonimitás és a felhasználók azonosításának hiánya 
miatt nincs lehetőség a felhasználók jelentésére, til-
tására (az esetet képernyőképpel emailben az info@
anotalk.hu címen lehet jelezni).

 Az oldalon előfordulhatnak a beszélgetésben reklá-
mok, reklámcsetbotok.

KOcKÁZATOK
 Az első bejelentkezéskor az oldal számos beállítási 

lehetőséget kínál fel.
 A személyes adatokat, cookie-kat az adatkezelési 

szabályzat alapján harmadik félnek is jogosultak át-
adni.

 Ha a felhasználó beleegyezik, a rendszer személyre 
szabott hirdetési- és tartalomprofilt állít fel, vagyis fi-
gyeli a felhasználó tevékenységét és ez alapján kínál 
tartalmakat. Az engedélyek nagy része nem alapértel-
mezett (kivéve az alkalmazás működéséhez szüksé-
ges, „jogos érdek”-ként jelölteket), hanem „opt in” mó-
don, a felhasználó által, kézzel engedélyezhetőek. Az 
első alkalommal érdemes ezt alaposan végigolvasni, 
egyenként, megfontoltan beállítani.

 Az adatvédelmi tájékoztató az Anotalk.hu Adatkeze-
lési tájékoztató oldalon érhető el.

 Beszélgetések visszakeresésére csak hivatalos ké-
rés esetén van lehetőség.

 Jelentés: info@anotalk.hu 
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AZ ANOTALK OLyAN cSeTFeLÜLeT, AHOL NÉv NÉLKÜL LeHeT BeSZÉLGeTNI IDeGeNeKKeL

 Az AnoTalk egy gyermekek számára egyáltalán nem 
ajánlott, ellenőrizhetetlen platform, ahol nagy eséllyel 
lehet explicit, pornográf tartalmakkal találkozni. 
Nincs regisztráció, az életkor és a nem megadása után 
azonnal beépünk a felületre.

 Az AnoTalk olyan csetfelület, ahol név nélkül lehet be-
szélgetni idegenekkel. A csevegőpartnert neme és kora 
alapján lehet kiválasztani, megadva a saját korunkat és 
nemünket is. Ezeket a feltételeket megadva a rendszer 
automatikusan talál beszélgetőtársat. 

 A szöveges üzenetek mellett hangulatjeleket is lehet 
használni, viszont egyéb tartalmakat (például képeket) 
nem lehet küldeni. A beszélgetés során megadott ada-
tokkal azonban könnyen lehet a társalgást más, akár 
képküldésre is alkalmas platformon folytatni, vagy lin-
ket megadni.

 Az oldalt a felhasználók egyszerű beszélgetésre, szó-
rakozásra, unaloműzésre, de jelentős hányaduk társke-
resésre is használja.

 A platformról bővebben tájékozódhatunk az AnoTalk 
blog – Tanácsok, tippek, történetek, leírások az AnoTalk 
világából. oldalon.

JeLLeMZŐK

az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: kövesdi anna, Fehér zsófia, 
árpási Bendegúz vettek részt.



ASK.FM

 A regisztráció korhatára 13 év

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 Anonim mód esetén: nem ellenőrizhető, visszakövet-
hető, hogy ki áll a megjegyzések mögött, sokan olyan 
gondolatokat, kifejezéseket indulatos kommunikációt 
is megengednek maguknak, amelyet névvel nem vál-
lalnának. Az anonimitás mögé bújva kevésbé érezzük 
magunkat felelősnek tetteinkért.

 Személyes adatok, információk kiadása: ismeretlen 
beszélgetőpartnereknek ne áruljuk el valós nevünket, 
lakóhelyünket, iskolánkat, jelszavainkat, mert külön-
ben az így megszerzett információkkal a rosszhisze-
mű beszélgetőpartnerek, online ragadozók visszaél-
hetnek.

 Sértő, bántó tartalmak, gyűlöletbeszéd: ezen tartal-
maknak a jelentésére az oldal felületén is van lehető-
ség, így aktív felhasználóként segíthetjük a nem meg-
felelő tartalmak eltávolítását.

 Adathalászat: az ask.fm oldalon linkek is megjelen-
hetnek – ezeket a felhasználók osztják meg, a plat-
form nem ellenőrzi. Fontoljuk meg, milyen linkre kat-
tintunk, különösen, ha az egy regisztrációs felületre 
vezet.

 Online zaklatás: a kérdezz – felelek felület az online 
zaklatás melegágya lehet. Az ask.fm  felületén lehe-
tőség van ezek jelentésére, és a felhasználókat arra 
kérik, hogy álljanak is ki a zaklatás ellen.

 Online fenyegetések, zsarolás, gyermekpornográfia, 
felbujtás.

KOcKÁZATOK

 Hasonló érdeklődési körrel rendelkező beszélgető-
partnerek megismerése.

 Önálló vélemény kifejezése, mások véleményének 
megismerése.

 Közvetlen kapcsolatteremtési lehetőség népszerű 
közösségimédia-sztárokkal.

 Segítségkérés névvel vagy névtelenül, problémák-
kal, betegségekkel, olyan kérdésekkel kapcsolatban, 
amelyre esetleg a személyes környezetében a felhasz-
náló nem kap választ.

LeHeTŐSÉGeK

 A platform biztosítja, hogy a felhasználók irányítsák, 
milyen kérdések jelennek meg a profiljukon – ha egy 
kérdésre nem válaszolunk, az nem jelenik meg.

 Lehetőség van felhasználók blokkolására, és olyan 
beállításra is, amely által az anonim felhasználók nem 
tudnak nekünk kérdéseket feltenni.  

 A sértő, nem megfelelő tartalmakat a posztok jobb 
oldalán megjelenő zászlócska ikonnál van mód jelen-
teni, ahol a kategóriát is ki tudjuk választani.

 Lehetőség van a saját oldalunk törlésére.
 Fiókvédelem beállítása, erős jelszó, valamint kétlép-

csős azonosítás által.
 Felhasználási feltételek:  

https://about.ask.fm/legal/en/terms.html 
 Biztonsági központ: https://safety.ask.fm/ 
 Adatvédelemi szabályzat:  

https://about.ask.fm/legal/en/privacy.html 

BIZTONSÁG

KÖZÖSSÉGI KÉRDeZZ-FeLeLeK OLDAL

  Közösségi kérdezz-felelek oldal, ahol a felhasználók 
névvel vagy anonim módon tehetnek fel kérdéseket, il-
letve válaszolhatnak másoknak.

 Lehetőség van képek feltöltésére, amelyek válasza-
dásként is szolgálhatnak.

 A beérkező kérdések nem nyilvánosak és nem kötele-
ző azokra válaszolni.

 A felület alapvetően ingyenes, de prémium funkciók 
megvásárlása is lehetséges, az oldalnak saját, bitcoin 
alapú fizetőeszköze van (ASK Coin).

JeLLeMZŐK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: czikk luca, galántay Nikolett, 
kovács Noémi, Peicheva eltina vettek részt.



BRAWL STARS

 Szolgáltatótól függően 7-9 éves kortól ajánlják, re-
gisztrációs korhatár nincs.

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Brawl Stars egy ingyenesen letölthető játék, Android 
és iOS operációs rendszert futtató készülékekre.
Fejlesztője a Clash of Clans-t és a Clash Royale-t is ki-
adó Supercel cég.

 A Brawl Stars sokszereplős online, valós idejű stra-
tégiai akciójáték, amelyben a játékosok, egyénileg vagy 
csapatban csatákat vívnak. A játék legfőbb vonzereje, 
hogy nagyon sok játékmódot használ.

 A játék teljesen reklámmentes, azonban alkalmazá-
son belüli vásárlásokat, mikrotranzakciókat használ. A 
játékélmény ezek nélkül is teljes lehet.

 A játékban úgynevezett kuparendszer működik, ame-
lyeket összegyűjtve a játékon belül ajándékokat kapha-
tunk; egy-egy meccs végén pedig tokeneket. Ezek meg-
felelő számú összegyűjtése esetén léphetünk tovább a 
játék következő szintjére.

 A játékban van kapcsolattartási lehetőség: a játéko-
sok a belső csetfelületen kommunikálnak. 

JeLLeMZŐK

 Túlhasználat, függőség kialakulása: noha a játékidő 
rövid, az egymásra épülő pályák, a tokenek gyűjtése, 
az újabb és újabb játékmódok megnyílásának ígérete 
arra készteti a játékosokat, hogy minél több időt tölt-
senek a felületen.

 Mikrotranzakciók, alkalmazáson belüli vásárlás: a 
játék ugyan ingyenesen is játszható, viszont a pénzért 
gyorsabban megszerezhető kiegészítőkkel a játékél-
mény fokozható. A legtöbbször ezek impulzusvásárlá-
sok, amikor a játék hevében megfontolatlanul sokszor 
költünk, meglepően sok pénzt.

 Loot box-ok: ebben a játékban az összegyűjtött 
kupákból és a csillagpontokból „vásárolhatunk” aján-
dékdobozokat a szezon végén, amelyeknek tartalma 
ismeretlen. A loot boxokat több ország fogyasztóvé-
delmi hatósága is vizsgálja, ezek ugyanis bizonyítot-
tan a szerencsejátékok előszobái is lehetnek.

 Erőszakos tartalom: a játékban folyamatos az erő-
szak, hiszen a játékosok csatáznak egymással. Az 
erőszak megjelenítése stilizált, nem túlzóan durva, és 
a grafika vizuális világa is csökkenti ezt a hatást. 

KOcKÁZATOK

 Fejleszti a stratégiai tervező képességet, a csapat-
ban való együttműködést.

 Rövid játékidő, könnyen megszakítható.
 Fordulatos, izgalmas, folyamatos gondolkozásra 

késztet.

LeHeTŐSÉGeK

 A játék nem kér különleges alkalmazásengedélyeket.
 A Supercell cég nagy hangsúlyt fektet a gyermekek 

biztonságára, erről a https://supercell.com/en/sa-
fe-fair-play/ oldalon olvashatunk, ahol a szülői tájékoz-
tató is megtalálható.

 Online zaklatás, támadás esetén a játékon belül le-
hetséges a zaklató némítása, illetve a probléma jelen-
tése a Brawl Star felületén.

 A játékban felhasználónevet szükséges megadni: ez 
semmiképp se  legyen a játékos valódi neve.

 A játékon belüli vásárlás beállításait ellenőrizzük az 
AppStore-ban vagy a Google Play-en.

 A platform fokozottan figyel a 13 év alattiak bizton-
ságára; bizonyos szolgáltatások (például a közösségi 
média értesítések és a játékon belüli értesítések) ná-
luk nem jelennek meg. Mindig a játékos valódi életko-
rát adja meg regisztráció során!

BIZTONSÁG
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digitalisgyermekvedelem.hu 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓK A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMOKRÓL  //  lehetőségek és kockázatok

az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Barabás Réka, Philippovich 
Máté, seres samu vettek részt.



cHAT ALTeRNATIve

 Kizárólag nagykorúak számára (18+) ajánlott
 Az életkort nem ellenőrzi

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Chat Alternative egy világszerte ismert, anonim vi-
deocset-alkalmazás, amely böngészőben a mobiltele-
fonos applikáción keresztül is elérhető

 A „random cset” azt jelenti, hogy a platform vélet-
lenszerűen válogatja össze a beszélgetőpartnereket, 
csupán a beszélgetőpartner származási országát kell 
megadni, de az sem kötelező

 A beszélgetés történhet szöveges módon, csetelés-
sel, vagy videokamerás beszélgetéssel

 Az alkalmazás teljesen ingyenes és reklámmentes, 
a használathoz nem kell regisztrálni, felhasználónevet 
vagy jelszót megadni (a mobilalkalmazás letöltés után 
rögtön elindul, a böngészőben megnyitott felületre Fa-
cebook vagy Vkontakte fiókkal lehet belépni, mindez 
azt is jelenti, hogy az alkalmazás a Facebook-adataink-
hoz, illetve a mobileszköz-azonosítóhoz hozzáfér).

JeLLeMZŐK

 Explicit, felnőtt (pornográf) tartalmak, (a letöltés 
után semmilyen formában nem ellenőrzik az életkort).

 A tapasztalatok szerint rengeteg gyerek használja az 
alkalmazást, ezt határozottan tiltani kell, és más, biz-
tonságosabb csetfelületre terelni a gyerekeket

 Nem megfelelő viselkedés, online bántalmazás (ver-
bális, zsarolás); ha nem ellenőrizhető, visszakövethe-
tő, ki áll a megjegyzések mögött, sokan olyan gondola-
tokat, kifejezéseket tevékenységeket is megengednek 
maguknak, amelyet névvel nem vállalnának. Az anoni-
mitás mögé bújva kevésbé érezzük magunkat felelős-
nek tetteinkért.

 online fenyegetések, zsarolás, gyermekpornográfia, 
felbujtás

 Álidentitás, hamis személyiség felvétele: például 
nem a webkamera valós képének mutatása, más kép 
bejátszása

 Spam, hirdetés, átirányítás másik oldalra, a szemé-
lyes kapcsolatfelvétel lehetőségével

KOcKÁZATOK Gyermekek számára a platform használata nem 
ajánlott!

 Felnőttek esetében a szórakozás, ismerkedés, 
nyelvtanulás terepe lehet.

LeHeTŐSÉGeK

 Jelentés lehetősége közvetlenül a kép vagy üzenet 
mellett – a bizonyítékok alapján a moderátorok letilt-
ják az elkövetőt, túl sok panasz esetén az adott fiókot 
is.

  Ha a felhasználó kellemetlenül érzi magát egy be-
szélgetésben, azonnal tovább léphet.

 Zaklatás, fenyegetés esetén készítsünk képernyő-
mentést, mielőtt kilépünk a beszélgetésből

 Adatvédelmi tájékoztató:  
https://chatalternative.com/privacy/ 

 Viselkedési szabályzat:  
https://chatalternative.com/rules/

BIZTONSÁG
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: cziniel Regina, soós Fanni, 
szabó kristóf vettek részt.



DIScORD

 Magyarországon 16 éves kortól 
 Egyes országokban már 13 éves kortól, lásd  

https://discord.com/terms.

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Discord egy VoIP (Voice-over-Internet Protocol) al-
kalmazás amit elsősorban játékosok számára fejlesz-
tettek (azért, hogy játék közben tudjanak egymással 
beszélgetni), de például a digitális munkarend során is 
használják kommunikációs felületként.

 Szöveges és hangalapú illetve videós kommunikáci-
óra is alkalmas, valamint képeket, emojikat is lehet a 
platformon küldeni.

 Az alkalmazásban úgynevezett szervereket lehet 
létrehozni, amely tulajdonképpen egy nagy csetszoba, 
ahol több csatornát tudunk létrehozni, a témaköröknek, 
csoportoknak megfelelően. A szervereknek tulajdono-
sa és moderátorai is vannak. 

 A kommunikációhoz létrehozhatunk saját szervert, 
vagy csatlakozhatunk egy másokhoz is.
Felhasználónévvel történő belépés után csatlakozha-
tunk szerverekhez vagy magunk és létrehozhatunk 
szervert, továbbá lehetőség van közvetlen üzenetkül-
désre is. 

 A Discord ingyenes, de van „premium subscription”, 
(ilyenkor lehet animált profilképünk, nagyobb méretű 
fájlokat tölthetünk fel és használhatjuk bármely szerver 
egyedi emojijait bármely szerveren). 

 Reklámmentes.

JeLLeMZŐK

 A témához kapcsolódóan gyakran jelenik meg durva, 
erőszakos tartalom és nyelvezet.

 Nem megfelelő viselkedés, online bántalmazás: ha 
nem ellenőrizhető, visszakövethető, ki áll a megjegy-
zések mögött, sokan olyan gondolatokat, kifejezé-
seket, tevékenységeket is megengednek maguknak, 
amelyeket névvel nem vállalnának. 

 Online fenyegetések, zsarolás, gyermekpornográfia, 
felbújtás

 Álidentitás, hamis személyiség felvétele a megté-
vesztés, becsapás érdekében

 Spam, hirdetés, átirányítás másik oldalra, a szemé-
lyes kapcsolatfelvétel lehetőségével

KOcKÁZATOK

 Egyszerű beüzemelhetőség, használat.
 Ingyenes, platformfüggetlen (Windows/Android/

IOS/Linux/MacOS) és böngészőben is megnyitható.
 Rendkívül népszerű, szinte minden érdeklődési kör-

höz találhatunk Discord-csatornát.
 Jól átlátható, könnyű kommunikáció.
 A moderátori rendszer segíti a tartalomszűrést.

LeHeTŐSÉGeK

 A Discord tájékoztató felületeinek egy része magya-
rul: https://discord.com/safety

 A Szolgáltatási feltételek:  
https://discord.com/terms címen érhető el.

 Adatvédelmi szabályzat:  
https://discord.com/privacy oldalon.

 A Discordon számos, a biztonságot segítő beállítás 
érhető el: van lehetőség tartalomszűrés beállításá-
ra, a közvetlen üzenetek (Direct Messages) engedé-
lyezésére, részleges vagy teljes tiltására, a kapcso-
latfelvételi kérelmek előzetes moderálására (pl.: ki 
küldhet kapcsolatfelvételi kérelmet?), lehetőség van 
más felhasználó blokkolására, jelentésére, a szülő 
bármikor törlheti, vagy töröltetheti gyermeke fiókját a  
support@discord.com címre írva.

BIZTONSÁG
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Bódis abigél, grandpierre 
Méda, szmulai alexandra, Vörös ádám vettek részt.





FORTNITe

 A Fortnite sokszereplős online akciójáték, legnépsze-
rűbb játékmódja az úgynevezett „Battle Royale”, vagy-
is „mindenki mindenki ellen”. Erőszakmentes módja a 
„Party Royale”.

 A játék úgy kezdődik, hogy legfeljebb 100 játékost 
„dobnak le” egy szigetre. A harchoz szükséges fegyvere-
ket és egyéb eszközöket a játék során a „térképen” elhe-
lyezett pontokon szedik fel. A játék rendkívül gyorsan fej-
lődik, minden évadban számos újdonságot tartalmaz.

 A rajzfilm-jellegű karakterek, a játék vizuális világa mi-
att a fiatalabbak számára is vonzó.

 A 2017-ben debütált, az Epic Games által készítette 
játék meghatározó jelentőségű, számos ponton átalakí-
totta a játékipart, sokat tett az e-sport terjesztéséért, és 
radikálisan új kereskedelmi modell épül rá azzal, hogy 
az ingyenes játék keretein belüli, alkalmazáson belüli 
vásárlásokkal (ún. mikrotranzakciókkal) jut hatalmas 
bevételhez. A játék vizuális elemei,a  skinek, táncok is 
sokat tesznek hozzá a játékélményhez, a virtuális felü-
leten pedig számos élő eseményt, például koncertet is 
szerveznek, amelyen a játékosok az avatarjaikkal vehet-
nek részt.

JeLLeMZŐK

 A játék tartalmaz erőszakos elemeket („rajzfilm-erő-
szak”)

 Túlhasználat, függőség kialakulása: a játék rendkívül 
izgalmas világa, a figyelem fenntartásának és irányí-
tásának professzionális módszerei, a szerencsejáté-
kokból kölcsönzött jutalmazás-technikák rendkívül 
könnyen alakítanak ki játékzavart, vagy akár játékfüg-
gőséget.

 Mikrotranzakciók, alkalmazáson belüli vásárlás: a 
játék ugyan ingyenesen is játszható, viszont a pénzért 
gyorsabban megszerezhető kiegészítőkkel a játékél-
mény fokozható. A legtöbbször ezek impulzusvásárlá-
sok, amikor a játék hevében megfontolatlanul sokszor 
költünk, meglepően sok pénzt. A Fortnite játékme-
chanizmusa kifejezetten épít arra, hogy a játékosok-
nak „muszáj” legyen beszerezni az új kellékeket. Ezért 
gyermekek számára nem javasolt a fizetés engedélye-
zése.

 Loot box-ok: olyan „meglepetésdobozok”, amelyeket 
a játékos pénzért vásárol, de nem tudja, milyen ér-
tékű ajándék lesz benne. A loot boxokat több ország 
fogyasztóvédelmi hatósága is vizsgálja, ezek ugyanis 
bizonyítottan a szerencsejátékok előszobái lehetnek.

 A játék kommunikációs hangvétele az agresszió, 
zaklatás vagy kéretlen kapcsolatfelvétel terepe is le-
het.

KOcKÁZATOK

 A játék kommunikációs és kooperatív készségeket, 
gyors reflexet igényel.

 A Fortnite ismerkedési lehetőségeket is tartogat: új 
kapcsolatokra lehet szert tenni, akár az idegen nyelvet 
is gyakorolhatják a felhasználók.

 Számos platformon elérhető: Playstation, Xbox, 
Nintendo Switch, számítógép, mobileszközök

LeHeTŐSÉGeK

 A Fortnite a játékon belül biztosít olyan szülői fel-
ügyeleti eszközt, amelyet érdemes használni, a meg-
felelő biztonsági beállítások alkalmazásával. Ily mó-
don elkerülhető például a kéretlen kapcsolatfelvétel, 
a hangalapú beszélgetés vagy a beépülő Houseparty 
app engedélyezése. https://www.epicgames.com/
fortnite/en-US/parental-controls 

 Az egyes platformokon akár a játékidő, a fizetési 
lehetőségek, a kommunikáció vagy a gameplay meg-
osztásának lehetősége is szabályozható. Fontos, 
hogy a szülő ezeket a gyermekkel egyetértésben, vele 
megbeszélve, ne pedig a háta mögött állítsa be.

 A játék közben a játékos leállíthatja a kommunikáci-
ót, így a többiek nem léphetnek vele kapcsolatba, to-
vábbá lehetőség van más játékosok jelentésére.

 https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/secu-
re-your-fortnite-account

BIZTONSÁG

SOKSZeRePLŐS ONLINe AKcIÓJÁTÉK

 13 éves kortól (erőszakos tartalmak)

HÁNy ÉveS KORTÓL?
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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓK A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMOKRÓL  //  lehetőségek és kockázatok

az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Mikes levente, Papp Dénes, 
török Márk, Vadász adorján vettek részt.



HOUSePARTy

 Az alkalmazás nagyon sok engedélyt kér, például 
hozzáférést a Facebook- és Snapcset-fiókhoz, a tele-
fonszámokhoz, annak érdekében, hogy feltérképezze 
kapcsolatainkat.

 Alkalmazáson belüli vásárlások: egyes játékoknál a 
különböző funkciókat meg lehet vásárolni, erre pedig 
figyelmeztetni kell a gyerekeket, illetve nagyon meg-
fontolni, hogy engedélyezzük-e a vásárlásokat.

 A videóhívások rögzíthetőek, ami úgyszintén vissza-
élésekre adhat lehetőséget.

 A szoba lezárása nem automatikus, csak manuáli-
san lehet beállítani, tehát amíg nincs lezárva, bárki be-
léphet a „szobába”.

 A Houseparty alapértelmezés szerint az eszköz be-
kapcsolásakor rögtön elindul. Ezt a funkciót célszerű 
kikapcsolni.

 A Houseparty könnyen válhat a nem megfelelő vi-
selkedés vagy az online zaklatás tereépvé, ahol online 
ragadozók és pornográf tartalmak is feltűnhetnek

KOcKÁZATOK

 A koronavírus okozta korlátozottabb kapcsolattar-
tási lehetőségek idején az alkalmazás nagy népszerű-
ségre tett szert, mert támogatja a közösségi együttlét-
re vonatkozó igények realizálását

 Könnyű kapcsolattartás: a felhasználók látják, me-
lyik ismerőseik érhetőek el online (és erről értesítést 
is kapnak)

LeHeTŐSÉGeK

 Fontos az alkalmazásengedélyek gondos ellenőrzé-
se. A geolokációt mindenképpen célszerű kikapcsolni, 
hiszen az alkalmazásnak erre nincs szüksége.

 A felhasználó eldöntheti, lássák-e az ismerősei, hogy 
belépett az alkalmazásba – így maga döntheti el, mi-
kor és kivel szeretne beszélgetni. Javasolható a privát 
mód beállítása.

 „Stranger Danger” – funkció; ha a szoba nincs lezár-
va, és egy idegen szeretne belépni, a bent lévők közül 
valakinek engedélyeznie kell

 „Lock Room” – funkció: ha lezárjuk a szobát, idege-
nek nem léphetnek be.

 Az alkalmazáson belül van lehetőség az online zak-
latás elkerülésére. A zaklatót blokkolni lehet, sőt ki is 
lehet törölni a barátok közül. Ha az előbbi megoldást 
választjuk, a személy nevére kattintva a „report or 
block” lehetőséget kell választani. Ha az utóbbit, akkor 
lehetőségünk van a barátok listájáról levenni a zaklató 
személyt az „Unfriend” gomb használatával.

 https://houseparty.com/privacy-policy/  
 https://houseparty.com/guidelines/ 

BIZTONSÁG

cSOPORTOS vIDeOcSeT-ALKALMAZÁS

 A Houseparty egy csoportos videocset-alkalmazás, 
amelyben a barátokkal privát csetszobák hozhatók létre. 

 Lényege, hogy videocsetelés közben játszani és be-
szélgetni tudjunk a barátainkkal.

 A Houseparty lehetővé teszi, hogy legfeljebb nyolc 
személy részt vegyen egy csoportos videóbeszélgetés-
ben. Ezeket a csevegéseket nevezik bulinak („parties”), a 
bejelentkezett személyek pedig „a házban” vannak („in 
the house”). A csoportos cset mellett a szobánkban tar-
tózkodóknak 24 órán belül eltűnő képeket, üzeneteket is 
küldhetünk.

 Az applikáció kilenc játékot tartalmaz: Karaoke, Pick 
Me!, UNO, Word Racers, Heads Up!, Trivia, Chips and 
Guats, Quick Draw!, Magic 8 Ball; ezenkívül a Fortni-
te-hoz is kapcsolható.

 Az applikáció ingyenesen letölthető iOS és Android 
eszközökre egyaránt, azonban egyes szolgáltatásokért 
(alkalmazáson belüli vásárlással) fizetni kell.

 Az applikáció csak angol nyelven elérhető.

JeLLeMZŐK

 13 éves kortól
 Szülői felügyelettel 13 év alatt is használható 

HÁNy ÉveS KORTÓL?
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Fazekas Réka gabriella, 
kasza Dóra Fanni, kele Fanni, Porubský zsolt vettek részt.



INSTAGRAM

 Az online megosztott tartalmak bárkihez, bárhová el-
juthatnak az interneten, nem tudjuk sem követni, sem 
irányítani azokat.

 Az Instagramon gyakoriak a hamis profilok, amelye-
ket kéretlen kapcsolatfelvétel vagy adathalászat céljá-
ból hoznak létre.

 Nehezen felismerhető reklámok, szponzorált tartal-
mak: sokszor még a felnőttek számára sem egyértel-
mű, hogy az influencerek adott posztja reklám-e vagy 
sem.

 Az Instagram legnagyobb kockázata, hogy manipu-
lált, idealizáló „reklámszerű” világot közvetít, amelyben 
mindenki tökéletesnek látszik. Az érzékeny korban 
lévő kamaszok számára ez sokszor frusztráló, saját 
„tökéletlenségük” mentális zavarokat okozhat.

 Viselkedési és kapcsolati kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan ezen 
a platformon is megjelenik az online zaklatás, a behá-
lózás, kéretlen kapcsolatfelvétel.

KOcKÁZATOK

 21. századi sokszínű digitális fotóalbum -, alkalmas 
más kultúrák és emberek világába bepillantani, mind-
ez rendkívül inspiráló lehet

 A hashtaggel összeköthetjük képeinket, élményein-
ket a világ bármely pontján élő emberekéivel.

 A valós idejű információcserének köszönhetően a 
világ aktuális történéseit is nyomon követhetőek. 

 Találkozhatunk motiváló-fejlesztő értékes tartal-
makkal is.

LeHeTŐSÉGeK

 A profil priváttá állítható (ez a 13-18 év közötti fel-
használóknak mindenképpen ajánlott), így csak a jóvá-
hagyott követők láthatják az online tevékenységeket.
Beállíthatjuk, láthatja-e a többi felhasználó, ha online 
vagyunk.

 Lehetséges a követők szűrése, korlátozása és blok-
kolása.

 A kéretlen kapcsolatfelvételt kezdeményező profilo-
kat jelenthetjük és tilthatjuk.

 Az alkalmazás méri, hogy mennyi időt töltünk az 
adott platformon (az aktivitást korlátozhatjuk, ha fi-
gyelembe vesszük az értesítést a beállítható időlimit 
túllépéséről). 

 Felhasználási feltételek:  
https://help.instagram.com/581066165581870 

 Adatvédelmi és biztonsági központ:  
https://help.instagram.com/ 

 Szülői útmutató:  
https://help.instagram.com/299484113584685 

BIZTONSÁG

INGyeNeS KÉP- ÉS vIDeÓMeGOSZTÓ PORTÁL

 Az Instagram egy ingyenes kép- és videómegosztó 
portál, ahol a kapcsolatfelvétel egymás követésével zaj-
lik. 

 A Facebookkal ellentétben kifejezetten szöveges be-
jegyzésre nincs lehetőség, azonban a vizuális tartalmak 
alá készíthetünk rövid leírást.

 Használhatjuk úgynevezett 24 órás történetek, élő vi-
deók megosztására és privát üzenetek küldésére is. 

 A felületen háromféle profil készíthető (személyes, tar-
talomkészítői és üzleti profil).

 Bármelyik profilhoz készíthető hirdetés, de ez költsé-
geket von maga után.

 A platform további bővítményekkel köthető össze 
(Boomerang, Layout és IGTV), amelyek külön alkalma-
zásokként is megjelennek.

JeLLeMZŐK

 13 éves kortól használható

HÁNy ÉveS KORTÓL?
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: angyal Virág, árki kristóf, 
kocsis gréta, Radakovic Mijat vettek részt.



MeSSeNGeR

 13 éves kor felett

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Facebook ingyenes üzenetküldő szolgáltatása, 
amely okoseszközről és számítógépről egyaránt elér-
hető. A FB Messenger kiválóan alkalmas szöveg, kép, 
videó küldésére, valamint több résztvevős videóhívásra 
is a „Szobák” funkció segítségével.

 Gyors és könnyű kapcsolattartást tesz lehetővé, sok-
féle formában: szöveges üzenetek, hang- és videóhívás, 
hangüzenetek.

 A csoportos hívásban közös videónézésre is lehető-
ség van.

 A Messenger alkalmas fájlok, képek küldésére is.
 Ismerőseink Messenger Story-jainak megtekintése is 

lehetséges.
 A Messengeren látjuk, melyik ismerősünk aktív, a be-

szélgetéseink úgy jelennek meg, hogy mindig a legfris-
sebb van legelöl.

JeLLeMZŐK

 Viselkedési és kapcsolati kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan itt is 
fennáll az online zaklatás, kiközösítés, a behálózás, 
kéretlen kapcsolatfelvétel és a személyazonossággal 
való visszaélés kockázata.

 Az eltűnő beszélgetések nem jelentik azt, hogy bár-
mi megosztható; a felhasználó mindig legyen tuda-
tában annak, hogy bármilyen online tartalom – akár 
egy egyszerű képernyőmentéssel – megőrizhető, akár 
továbbadható.

 Túlhasználat, azonnaliság: a túl sok ismerős, a folya-
matos kapcsolattartás igénye folyamatos online jelen-
létet igényelhet. Célszerű az értesítéseket kikapcsolni.

KOcKÁZATOK

 Gyors, egyszerű kapcsolattartás az ismerősökkel.
Változatos és sokféle kommunikáció, személyre szab-
ható felület, matricák és VR-megoldások.

 Olyan ismerősökkel is beszélhetünk, akiknek nincs 
meg a telefonszáma.

 A Messenger a Facebook nélkül is használható.
 Az ismeretlenektől érkező üzenetek az Engedély-

kérések közé érkeznek, a képek pedig szándékosan 
pixelesek, hogy eldönthessük, szeretnénk-e azokat 
megnézni.

LeHeTŐSÉGeK

 A magánszféra és a személyes adatok védelmében 
érdemes a helymegosztást kikapcsolni

 A Történetek (Story) esetén beállíthatjuk, kivel sze-
retnénk azt megosztani, valamint némíthatjuk vagy 
feloldhatjuk a némítást egyes felhasználók története-
inél.

 Beállítható, ki lássa, hogy be vagyunk jelentkezve az 
alkalmazásba.

 Véglegesen törölhetünk, visszavonhatunk üzenete-
ket.

 Ha egy beszélgetés kellemetlenné válik, lehetőség 
van arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk, kikapcsoljuk az 
értesítéseket, vagy blokkoljuk a felhasználót.

 Messenger tudásközpont: https://www.facebook.
com/help/messenger-app/?helpref=hc_global_nav

 Biztonság a Messengeren: https://www.facebook.
com/help/messenger-app/1064701417063145?help-
ref=hc_global_nav 

BIZTONSÁG

A FAceBOOK INGyeNeS ÜZeNeTKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSA
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: kiss ádám, Medvigy krisztián, 
Fülöp Marcell, szalai Martin vettek részt.              



PUBG

 Cyberbullying: a játékban elsősorban a gúnyolódás 
fordul elő, illetve a kiközösítés egy formájaként a csa-
pattársak egyedül hagyhatják a játékost

 Felkavaró elemek, erőszak a játékban 
 Oda nem illő képek használata profilképként; a plat-

formon minden játékos profilja nyilvános
 Személyes adatok (teljes név, iskola, lakcím, jelsza-

vak) kiadása csetelés közben
 Túlhasználat, függőség kialakulása: a játék rendkívül 

izgalmas világa, a figyelem fenntartásának és irányítá-
sának professzionális módszerei könnyen alakítanak 
ki játékzavart, vagy akár játékfüggőséget.

 Mikrotranzakciók, alkalmazáson belüli vásárlás: a 
játékélmény a pénzért gyorsabban megszerezhető 
kiegészítőkkel fokozható. Ezek azonban legtöbbször 
impulzusvásárlások, a játék hevében sokszor megfon-
tolatlanul költünk, akár meglepően sok pénzt is. Ezért 
gyermekek számára nem javasolt a fizetés engedélye-
zése.

 Loot box-ok: olyan „meglepetésdobozok”, amelyeket 
a játékos pénzért vásárol, de nem tudja, milyen ér-
tékű ajándék lesz benne. A loot boxokat több ország 
fogyasztóvédelmi hatósága is vizsgálja, ezek ugyanis 
bizonyítottan a szerencsejátékok előszobái lehetnek.

 A játék kommunikációs hangvétele az agresszió, 
zaklatás vagy kéretlen kapcsolatfelvétel terepe is lehet

KOcKÁZATOK
 Adatvédelem: érdemes az emailcímmel történő re-

gisztrációt választani, nem kapcsolni egymáshoz a 
különböző platformok felhasználói fiókjait

 A jobb alsó sarokban lévő nyílra kattintva találjuk a Be-
állítások lapot, képernyő alján látható „Delete account” 
gombra nyomva pedig törölni tudjuk a profilunkat.

 Lehetőség van egy felhasználó blokkolására vagy 
jelentésére.

 A Beállítások lap alján találjuk az Costumer Service 
gombot - segítségkérés angol nyelven

 Felhasználási feltételek:  
https://www.pubg.com/en-us/terms-of-service/ 

 Adatvédelem: https://www.pubg.com/privacy/ 

BIZTONSÁG

PLAyeRUNKNOWN’S 
BATTLeGROUND

TÖBBSZeRePLŐS KATONAI STíLUSú AKcIÓJÁTÉK

 a PUBG egy kompetitív, többszereplős katonai stílusú 
akciójáték, „Battle Royale”: 100 játékos játszik egymás 
ellen, hogy a végén az utolsó győzzön. A játék során 
eszközöket lehet gyűjteni, és elpusztítani az ellenfeleket.

 Ingyenesen elérhető számos platformon: Android, iOS, 
számítógép, Playstation, Xbox

 A játék letöltése ingyenes, de tartalmaz játékon belüli 
vásárlásokat

 A játékban lehet barátokat felvenni, csetelni, hívást in-
dítani, illetve csapatban játszani.

 A bejelentkezés történhet Twitter- vagy Face-
book-profillal, emailcímmel, és vendégként is van lehe-
tőség használni az applikációt- a játékbeli eredmények 
ekkor nem kerülnek mentésre.

 A grafika ugyan rajzolt, de az erőszak erőteljesen meg-
jelenik. A játékban lehetőség van a vér színének átállítá-
sára is, hogy csökkentsük a valósághűséget. 

JeLLeMZŐK

 13 éves kor felett
 13–16 éves kor között szülői hozzájárulás javasolt

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 Állítható grafika – bármilyen típusú telefonon is jól fut
 Fejlesztheti a gyorsaságot, reflexeket, koncentrációt
 A csapatban történő játék a kooperációs készségeket 

fejlesztheti és közösségi élményt ad

LeHeTŐSÉGeK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Berecz adrienn, hegedüs 
krisztián, Máriássy Fruzsina, Vajda triniti vettek részt.



ReDDIT

 Az “Anonymus Browsing” (privát profil) aktiválása 
után nem követhető nyomon a megtekintett tartalom.
A fiatalkorú felhasználókat semmilyen tartalomszűrés 
nem védi, noha a felnőtt tartalmak jelezve vannak, a 
káromkodás nincs a felnőtt tartalmak köré sorolva.

 Az oldalon számos, ellenőrizetlen, durva, erőszakos, 
felkavaró tartalom található.

 A kiskorúak számára a nem megfelelő tartalmat le-
het jelezni, azonban nem minden esetben indítanak 
lépéseket a poszt felülvizsgálása érdekében.

 Privát üzenetek: csak a mindenki küldhet / senki sem 
küldhet opciót lehet beállítani. Így, ha engedélyezett a 
privát üzenet, bárki kapcsolatba léphet velünk.

 Nem megfelelő viselkedés, online bántalmazás; Az 
anonimitás mögé bújva kevésbé érezzük magunkat 
felelősnek tetteinkért.

KOcKÁZATOK

 Széleskörű tájékozódás lehetősége, szinte bármilyen 
témakörben.

 Információgyűjtésre, tanulásra, nyelvtanulásra is al-
kalmas lehet.

LeHeTŐSÉGeK

 A “User Settings” (Felhasználói beállítások) oldalon 
bármikor lehetséges a fiók adatainak törlése. A fiók 
törlésekor a profil már nem látható a többi felhasználó 
számára, azonban a törlés előtt keletkezett bejegyzé-
sek, üzenetek továbbra is láthatóak maradnak. 

 Más felhasználók tiltására, számunkra nem kívána-
tos posztok törlésére több lehetőségünk is van: Elrejt-
hetünk magunk elől tartalmat: “Hide”; jelenthetjük is 
az adott posztot, a “Report” (jelentés) gombbal, ezzel 
arra kérve a moderátorokat, hogy vizsgálják felül és ha 
szükséges töröljék mindenki elől a tartalmat. Tiltás: a 
felhasználó nem léphet velünk kapcsolatba, továbbá 
nem látjuk sem a megosztott tartalmait, sem a hoz-
zászólásait

 Információk: https://www.reddithelp.com/hc/en-us

BIZTONSÁG

INGyeNeS HASZNÁLHATÓ KÖZÖSSÉGI OLDAL

 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A hivatalos korhatár 13 év, de 16 éven aluliaknak nem 
ajánlott.

 A Reddit egy olyan ingyenesen használható közösségi 
weboldal, ahol a felhasználók különböző cikkeket, híre-
ket, képeket és videókat oszthatnak meg másokkal, a 
lehető legkülönbözőbb témakörökben.

 A Reddit kisebb aloldalakból, közösségekből, úgyne-
vezett “subredditekből” (“alredditekből”) áll, amelyeket 
bárki létrehozhat, vagy csatlakozhat meglevőkhöz. A fel-
használók egymás tartalmait “fel” és “le” nyilak segítsé-
gével értékelhetik, így az oldal megismeri a felhasználó 
ízlését és szelektál a tartalmak közül, amiket megjelenít 
a kezdőlapon.

 Regisztrálni felhasználónévvel és jelszóval lehet, ema-
ilcímet megadni nem kötelező.

 A felhasználók ún. „link karma” és „comment karma” 
pontokkal rendelkeznek, melyet a rendszer az általuk 
beküldött linkekre és hozzászólásokra kapott pozitív és 
negatív értékelések alapján számol ki.

 Lehetőség van a tartalmak elmentésére is, ekkor a 
felhasználó profiljába kerül a megjelölt link/bejegyzés, 
hogy a továbbiakban könnyen elérhesse azt.

 A felhasználók „barátokat” jelölhetnek meg, ami meg-
könnyíti a kapcsolattartást.

 Az oldal tartalmaz reklámokat.

JeLLeMZŐK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Dávid afrodité, Illés Berna-
dett, Petrovics sára, Polgár linett vettek részt.



ROBLOX

 7 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Roblox egy online játékplatform és játékalkotó rend-
szer, amelyet a Roblox Corporation üzemeltet. 

 A regisztráció ingyenes, de megjelennek játékon belüli 
vásárlások. 

 A Roblox lényege, hogy a játékosok együtt játsszanak 
a barátaikkal és másokkal, valamint kiélhessék kreativi-
tásukat és saját pályákat, játékokat tervezhessenek.

 A játék egyfajta „digitális homokozó”, a szabad, szabá-
lyok nélküli játék terepe. A felhasználók „mikrojátékokat” 
fejlesztenek, amelyeket egymással is megosztanak.

JeLLeMZŐK

 a játékosok valódi pénzért Robux-ot, a játékban el-
költhető pénzt vásárolhatnak, amit az avatárjuk fej-
lesztésére költhetnek

 Nem megfelelő viselkedés, online bántalmazás; az 
anonimitás mögé bújva kevésbé érezzük magunkat 
felelősnek tetteinkért.

 Kockázatot jelenthet az online ragadozók jelenléte, 
mivel a játékosok valós személyiségét nem ellenőr-
zik, bárki lehet az avatár mögött; mivel a felhasználók 
nagy része gyerek, ez kedvező terep számukra

 nem teljes mértékben moderált, előfordulhatnak 
nem gyerekbarát tartalmak

KOcKÁZATOK

 alacsony rendszerigényű játék
 ingyenes, a felhasználó nem köteles pénzt költeni rá
 a játékosok kiélhetik kreativitásukat
 közösen is játszható a barátokkal
 új barátokat szerezhet a felhasználó, közösséghez 

tartozik
 gyermekvédelmi, szülői felügyeleti eszközök

LeHeTŐSÉGeK

 A Robloxhoz nem szükséges személyes információt 
megadni, ám ez korlátozhatja a használatot. A regiszt-
rációhoz nevet és születési időt kell megadni, a nem 
megadása opcionális.

 A 13 év alatti felhasználók korlátozott módba - 
„Restricted mode” kerülnek, személyes adataik nem 
oszthatóak meg harmadik féllel, bizonyos funkciók 
tiltásra kerülnek, és a gyerekek csak biztonságos tar-
talmakhoz férnek hozzá.

 A játékban beépített szülői felügyeleti rendszer van, 
amelybe a szülő egy PIN-kód segítségével léphet be. 
Itt lehet beállítani, ki láthatja a profilt, és ki léphet vele 
kapcsolatba, megtekinteni az ismerősök listáját, és az 
összes biztonsági beállításhoz is hozzá lehet férni.

 A korlátozott fiókban a csetbeszélgetések tartalmát 
is szűrik. A felhasználók jelenthetik a nem megfelelő 
tartalmakat és üzeneteket is.

 Információk: https://en.help.roblox.com/hc/en-us 
 Szülőknek szóló tájékoztató:  

https://corp.roblox.com/parents/ 

BIZTONSÁG

ONLINe JÁTÉKPLATFORM ÉS JÁTÉKALKOTÓ ReNDSZeR
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Marczi sándor ákos, Marczi 
emese, Dohány Viktória vettek részt.



SNAPcHAT

 Az alkalmazás legfőbb veszélye, hogy nem lekövet-
hető, nem visszakereshető a megosztott tartalom, sok 
fiatal ezért olyan tartalmakat is megoszt rajta, amelye-
ket egyébként nem tenne. 

 Az eltűnő üzenetekről ugyanakkor fontos tudni, hogy 
az interneten nyoma marad; ezeket is rögzíteni lehet 
akár képernyőmentés segítségével, majd a képeket 
más platformokon meg is lehet osztani.

 Az eltűnő üzenetek teret adhatnak az online zakla-
tásnak (hiszen a zaklató nem vonható felelősségre) és 
a szextingnek, vagyis az intim képek küldésének, az 
ilyen kéréseknek. Fontos tudni, hogy a szexting 18 év 
alattiak esetében mindig büntetendő.

 Az aktuális tartózkodási helyünk egyszerűen lekö-
vethető (SnapMap funkció), ezt az ismerőseink is lát-
hatják.

 A Snapchat rendkívül addiktív platform, így hajla-
mosíthat a túlhasználatra (ld. Streak, SnapMap, Story 
Mode).  A streak, a folyamatos kapcsolat fenntartásá-
nak igénye pedig rengeteg időt elvehet. 

KOcKÁZATOK

 A küldő fél azonnal értesítést kap az alkalmazástól, 
ha a másik felhasználó képernyőfotót készített a kül-
dött tartalomról (ez azonban kijátszható). 

 A magánszféra védelme: a felhasználók beállíthat-
ják, ki léphet velük kapcsolatba, láthatja őket a térké-
pen vagy megnézheti a Story-jukat. Lehetőség van a 
szélesebb nyilvánosság elérésére a “See Me in Quick 
Add” beállítással – ez 18 év alattiak számára nem 
ajánlott.

 A nemkívánatos tartalmakat elrejteni és jelenteni is 
lehet.

 Adatvédelmi beállítások:  
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center

 Szülőknek szóló információk:  
https://www.snap.com/en-GB/safety/safety-education 

BIZTONSÁG

INGyeNeS KÉP-, vIDeÓ- ÉS ÜZeNeTKÜLDŐ ALKALMAZÁS

 A Snapchat egy olyan ingyenes kép-, videó- és üze-
netküldő alkalmazás, ahol a privát (azaz kétszemélyes) 
beszélgetések során küldött tartalmak megnyitás után 
eltűnnek.

 Népszerűségét indokolja a számos arc- és helyfilter, 
különböző színes, egyedi, vibráló effekt és matrica, va-
lamint a kreatív képszerkesztési lehetőségek sokasága 

 Az alkalmazás legkedveltebb funkciója a Streak (ezt a 
tűz emotikon jelzi): ha két barát üzenetet küld egymás-
nak 24 órán belül, akkor „táplálják” ezt a tüzet. A tűz mel-
letti szám azt jelzi, hány napja küld folyamatosan a két 
barát egymásnak üzenetet, általában ez a szoros baráti 
kötelékre utal.

 A csetelésen kívül a Snapchat online tartalmak, hírek is 
megjelennek a „Discover” funkció alatt, és a platformnak 
„barátkereső” térképes funkciója is van.

JeLLeMZŐK

 A Snapchat átlátható, felhasználóbarát felülettel ren-
delkezik, népszerűsége az egyszerű kezelhetőségében 
rejlik: pár kattintással szinte végtelennek tűnő fotó- és 
videófilter  lehetőség/eszköz áll a rendelkezésünkre, 
valamint a Bitmoji (saját képünkre formálható virtuális, 
rajzfilmfigura szerű karakter) megjelenése is színesítette 
a lehetőségeket. 

 A felhasználók jellemzően a közeli baráti körükkel 
használják leginkább ezt a platformot, ennek következ-
tében a Snapchat jóval intimebb és zártabb, mint a többi 
közösségimédia-felület.

LeHeTŐSÉGeK

 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Béres krisztina, Bodnár Fan-
ni, Madzin emília, Nagy lili lilla vettek részt.



TeLLONyM

 17 éves kortól (önbevallás) / szülői felügyelettel

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 Az alkalmazás adatvédelmi tájékoztatója alapján 
mind a privát, mind a nyilvános akcióink és üzeneteink 
publikus tartalomnak számítanak. Erre azért is érde-
mes odafigyelni, mert publikus adataink a fiók törlése 
után is elraktározva maradnak és adott esetben nyil-
vánosan elérhetőek.

 Az anonimitást kihasználva sokan arra használják 
az alkalmazást, hogy sértő vagy megszégyenítő üze-
neteket küldjenek a többi felhasználónak, ez pedig 
könnyen online zaklatáshoz vezethet.

 A más platformokkal való összekapcsolás megköny-
nyíti a bántó, sértő, felzaklató vizuális tartalmak kül-
dését is.

KOcKÁZATOK

 A Tellonym lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyünk 
fel, segítséget kérjünk, vagy valamilyen visszajelzést kap-
junk, és mindezt névtelenül.

 Előnyei: előítélet-mentesség, segítség/tanács kérése, 
pozitív visszajelzések

LeHeTŐSÉGeK

 A Tellonym számos szülői beállítási lehetőséget 
ajánl: nyelvi- és tartalomszűrés (megszabhatjuk, hogy 
az alkalmazás mennyire legyen szigorú a sértő, spam 
vagy szexuális zaklatás jellegű tartalmakkal szem-
ben); ezeket a beállításokat egy szülői kóddal is véd-
hetjük.  

 Adatvédelem: megszabhatjuk, hogy milyen adatok 
alapján tudjanak minket megtalálni más felhasználók, 
illetve elérhető egy ún. GDPR párbeszédablak, amely-
ben beállíthatjuk, hogy milyen adatokat gyűjtenek ösz-
sze rólunk. Az alkalmazás által tárolt összes adatun-
kat is lekérhetjük.

 Jelentési lehetőségek: A szülők is blokkolhatnak 
partnereket, és be lehet állítani, hogy ismeretlenek ne 
tudjanak üzenni.

 Támogatás kérhető: support@tellonym.me
 Szülőknek szóló tájékoztató: https://help.tellonym.

me/hc/en-us/articles/360008182460-What-are-Tel-
lonym-s-control-features- 

 Biztonság: https://info.tellonym.me/users/safety 

BIZTONSÁG

ANONIM ÜZeNeTKÜLDŐ ALKALMAZÁS

 A Tellonym anonim üzenetküldő alkalmazás, amely-
ben böngészőben és mobilalkalmazásként is elérhető. 
Követhetünk más felhasználókat, akiknek kérdéseket 
lehet feltenni. A profilok nyilvánosak, tehát nem kell is-
merősnek lenni ahhoz, hogy lássuk egy felhasználó kér-
déseit és válaszait.

 A felhasználók névvel vagy névtelenül kérdéseket kül-
denek más felhasználók számára, akik megválaszolhat-
ják azt. A kérdés csak akkor jelenik meg látható módon 
a fogadó fél falán, ha megválaszolta azt. 

 A regisztráció emailcímmel vagy telefonszámmal 
történik, ezután a többi közösségimédia-profillal (Snap-
cset, Instagram) is összekapcsolható. 

 A legtöbb felhasználónak titokzatos, nem teljes arcot 
mutató profilképe van.

 A felhasználói profilon számon van tartva, hogy hány 
kérdést kaptunk eddig, ezek „Tell” néven vannak jelölve.

JeLLeMZŐK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem hallgatói: Magyar Inez, Pálos gergő, Juhász emese, Mészáros Boglárka vettek 
részt.



TIKTOK

  Az online megosztott tartalmak bárkihez, bárhová 
eljuthatnak az interneten, nem tudjuk követni, irányí-
tani útjukat.

 „Lájkfüggőség” és az azonnali visszacsatolás igénye: 
a reakciók iránti erős vágy kontroll nélküli használatot, 
túl sok megosztást, az értesítések folyamatos követé-
sét okozhatja; ez túlhasználathoz vezethet.

 Gyermekek számára káros tartalmak: veszélyes ki-
hívások, vulgáris dalszövegek, nehezen feldolgozható 
szexuális jellegű vagy agresszív tartalmak

 Magatartási és részvételi kockázatok: a többi közös-
ségi médiafelülethez hasonlóan itt is megjelenhet az 
online zaklatás, a behálózás, kéretlen kapcsolatfelvé-
tel.

 A felhasználók akár kihívó tartalmú videókat is közzé 
tehetnek, amelyek megragadhatják a szexuális raga-
dozók és pedofilok figyelmét is, ráadásul a felhaszná-
lók privát kapcsolatba tudnak lépni egymással

 Adatvédelem: a személyes adatok az alapbeállítás 
szerint nyilvánosak 

 A felhasználók letölthetik a videókat, ha nem enge-
délyezzük ezt a funkciót, a letöltés akkor is lehetséges 
a képernyőfelvétel funkció alkalmazásával.

KOcKÁZATOK

 A biztonsági menüben nyomon követhető a fiókakti-
vitás – ki/mikor/hol használja a fiókot (idegen eszköz-
nél lehetőség van a kijelentkeztetésre, jelszócserére)

 A TikTok fiók alapértelmezetten nyilvánosra van ál-
lítva, viszont az Adatvédelem és biztonság menüben 
átválthatunk privát fiókra, ez 18 év alatt mindenkép-
pen ajánlott.

 Szülői felügyelet: elérhető a Korlátozott mód (Restri-
cted Mode), amely igyekszik kiszűrni a kiskorúak szá-
mára káros tartalmakat; a képernyőidő is korlátozha-
tó.

  Letiltható a gyermekek számára kéretlen üzenetek 
küldése is.

 Biztonság: https://www.tiktok.com/safety 
 Szülőknek:  

https://www.tiktok.com/safety/resources/for-parents 

BIZTONSÁG

RÖvID ZeNÉS, TÁNcOS, TRÉFÁS vIDeÓK MeGOSZTÁSÁRA ALKALMAS PLATFORM

 A TikTok egy IOS és Android rendszereken elérhető al-
kalmazás, amelyre a felhasználók rövid, zenés, táncos, 
tátogós vagy tréfás videókat tölthetnek fel, és megnéz-
hetik mások tartalmait.

 A kínai ByteDance cég kezében van, korábbi neve Mu-
sical.ly

 Magyarországon nagyon sok gyerek erre a közösségi-
média-platformra regisztrál először, akár már 9-10 éves 
korában.

 A népszerű felhasználókat, TikTok-sztárokat több mil-
lióan követik, de a többséget csak a saját barátaik; a leg-
több felhasználó maga is tölt fel tartalmat.

 A TikTok divattrendekre és kihívásokra fókuszál; 
ugyanarra a témára sokan készítenek videókat.

 A For You szekcióban az alkalmazás algoritmusa válo-
gat személyre szabott, érdekes tartalmakat olyanoktól, 
akiket nem követünk. Néhány jól sikerült videó így akár 
több milliós nézettséget elérhet.

JeLLeMZŐK

 Színes tartalomválaszték, mert szinte minden fel-
használó egyben tartalomgyártó is

 Kevés hirdetés
 A videószerkesztés a digitális kompetenciák mellett a 

kreativitást is fejlesztheti

LeHeTŐSÉGeK

 13 éves kor fölött

HÁNy ÉveS KORTÓL?
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Nagy gréta Borbála, Róka 
Fanni, zábori zsófia, lenkey Nicolas vettek részt.



TRILLeR

 Az online megosztott tartalmak bárkihez, bárhová el-
juthatnak az interneten, nem tudjuk követni, irányítani 
útjukat.

 „Lájkfüggőség” és az azonnali visszacsatolás igénye: 
a reakciók iránti erős vágy kontroll nélküli használatot, 
túl sok megosztást, az értesítések folyamatos követé-
sét okozhatja; ez túlhasználathoz vezethet.

 Gyermekek számára káros tartalmak: a videók szá-
mos, idősebbeknek vagy felnőtteknek szóló tartalmat 
is megjeleníthetnek.

  Magatartási és részvételi kockázatok: a többi közös-
ségi médiafelülethez hasonlóan itt is megjelenhet az 
online zaklatás, a behálózás, kéretlen kapcsolatfelvé-
tel.

 A felhasználók akár kihívó tartalmú videókat is közzé 
tehetnek, amelyek megragadhatják a szexuális raga-
dozók és pedofilok figyelmét is, ráadásul a felhaszná-
lók privát kapcsolatba tudnak lépni egymással

 Adatvédelem: a felhasználói profil az alapbeállítás 
szerint nyilvános, de van lehetősége privát fiókra válta-
ni. A privát fiókkal rendelkezők megosztott tartalmait 
csupán a követők láthatják, de erre is csak azután van 
lehetőség, hogy engedélyezték a követési kérelmet.

KOcKÁZATOK

 Lehetőség van videók, kommentek törlésére, azon-
ban a profil eltávolítása több lépéses procedúra. Til-
tásra, jelentésre egyaránt van mód, ezen keresztül 
jelentheti a felhasználó a számára kifogásolható tar-
talmat/fiókot a platform üzemeltetőjének. 

 Az adatok begyűjtésének kikapcsolására is lehetősé-
get nyújt a program a beállításokon belül.

 Annak érdekében, hogy minél kevesebb személyes 
információ legyen jelen a felhasználóról, célszerű a 
fiókot nem összekötni a többi közösségimédia-plat-
formmal. 

  Információk:  
https://go.triller.co/resources/index.html 

BIZTONSÁG

vIDeÓMeGOSZTÓ-, vIDeÓKÉSZíTŐ-, SZÓRAKOZTATÓ PLATFORM

 A Triller egy videómegosztó-, videókészítő-, szórakoz-
tató platform, mellyel kreatív, rövid videók készíthetőek 
különböző effektekkel, zenékkel; a felhasználónak lehe-
tősége van az elkészített anyagok megosztására má-
sokkal -, akár teljesen ismeretlenekkel is.

 A kezdőlapon a videók két szekcióba vannak osztva 
– a felhasználó által követett személyek videói, illetve a 
„nekünk ajánlott tartalmak” a kedvelt videók alapján.

 A felhasználónak lehetősége van meghívni ismerőse-
it, barátait az applikációba, követhetik  egymást, illetve 
kommentekkel/privát üzenetekkel kommunikálhatnak, 
a videókat lájkolhatják, megoszthatják.

 Ezen a platformon is vannak nagy követőtáborral ren-
delkező „influencerek”

 A felhasználók profiljain mozaikszerűen, egy sorban 
három videó megjelenítésével jelennek meg a tartal-
mak, így a felület egyszerűen átlátható

JeLLeMZŐK

 13 éves kor felett

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A platformot egyszerű használat, letisztult felület jel-
lemzi. 

 Egyszerű a kapcsolatteremtés, a kapcsolatok fenntar-
tása.

 Új zenék felfedezése: számok importálása más plat-
formokról, ezáltal kedve szerint válogathat mindenki, 
illetve szabadabb kezet kap az alkotó. A dalok a lenti 
menüsorban lévő hangjegy ikonra kattintva kategóriák 
szerint is kereshetőek.

LeHeTŐSÉGeK

digitalisgyermekvedelem.hu 
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: argyelán Rebeka Dóra, 
tomcsányi ádám, tóth Beatrix, Végh zsófia vettek részt.



TUMBLR

 A Tumblr egy mikroblog platform. 
 Felületén rövid terjedelmű szövegeket, illetve képet, 

videót, GIF-animációt vagy hangfelvételt lehet megosz-
tani. A bejegyzések újraoszthatóak, a szöveg terjedelme 
legfeljebb 475 karakter lehet.

 Az Instagramhoz vagy a Twitterhez hasonlóan (ame-
lyekre a legjobban hasonlít), a Tumblr-ön is követni lehet 
az általunk kedvelt oldalakat. Ha a Tumblrt számítógép-
ről vagy laptopról használjuk, a tartalmak böngészése 
a zenehallgatás élményével párosulhat, mivel a felhasz-
nálóknak lehetősége van ilyen funkciók beállítására is.

 A felhasználók reagálhatnak egymás bejegyzéseire és 
meg is oszthatják azokat. 

 Üzenetküldésre is van lehetőség, a felhasználók köz-
vetlen interakcióba léphetnek egymással, csoportos 
csevegésre is lehetőség van (ezek a posztok legfeljebb 
egy hét után eltűnnek).

JeLLeMZŐK

 Gyermekek számára káros tartalmak: a videók szá-
mos, idősebbeknek vagy felnőtteknek szóló vagy pél-
dául anorexiára bíztató (pro-ana) tartalmat is megje-
leníthetnek.

 Magatartási és részvételi kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan itt is 
megjelenhet az online zaklatás, a behálózás, kéretlen 
kapcsolatfelvétel.

 Magánszféra védelme: a felhasználói profil alapértel-
mezetten nyilvános, privátra állítható

KOcKÁZATOK

 A Tumblr-n böngészőben és a mobilalkalmazásban 
is beállítható a Biztonságos (vagy Korlátozott) mód, 
amely a felnőtt tartalmakat szűri. Mivel szülői felügye-
let nincs mögötte, könnyen visszaállítható, ezért csak 
akkor érdemes használni, ha a gyermek is megérti, sa-
ját érdekében beleegyezik.

  Lehetőség van külön beállítható tartalomszűrésre 
is.

 Adatvédelmi beállítások: beállítható, hogy ne lát-
szon, mikor vagyunk online, hogy ne legyen a blogunk 
az emailcímünk alapján kereshető, és hogy ne jelen-
jen meg a keresésekben, valamint az interneten, csak 
a Tumblr felületén. (Ez akkor fontos, ha magáncélra, 
vagy egy szűk körnek szánjuk.)

 A még ennél is titkosabb blogokat akár jelszóval is 
lehet védeni.

 Lehetőség van a spam, zaklatás, nem megfelelő tar-
talom jelentésére, és a zaklató felhasználók blokkolá-
sára is.

  Információk: https://tumblr.zendesk.com/hc/en-us 

BIZTONSÁG

MIKROBLOG PLATFORM

 Az önkifejezés élménye, saját ízlésvilág kialakítása és 
az önálló gondolatok megfogalmazása kamaszkorban 
különösen fontos, a Tumblr pedig alkalmas a különböző 
tartalmak készítése és szerkesztése, így remek lehetősé-
get nyújt a fiataloknak kreativitásuk kibontakoztatására.  

 Az oldal szerkesztése teljes mértékben a felhaszná-
lói ízlésének megfelelően történik, a témák és tartalmak 
között mindenki saját elképzelésének megfelelően válo-
gathat (elsősorban nem véletlenszerű, algoritmus által 
válogatott tartalmak jelennek meg)

 A Tumblr tényleg közösség: a felhasználók közösen 
is szerkeszthetnek posztokat, egy témához mindenki 
hozzáfűzheti saját – szöveges vagy vizuális – gondo-
latait. Így az oldalon a hasonló érdeklődésűek könnyen 
egymásra találhatnak.

LeHeTŐSÉGeK

 16 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Bakó Réka, Balázs Barbara, 
horváth Virág, Rajó zita vettek részt.



TWITcH

 Erőszakos tartalmak, vulgáris beszéd: bár a megje-
lenített tartalommal kapcsolatosan vannak korlátozá-
sok és szabályok, a videók tartalmaz(hat)nak ilyene-
ket.

 Trollkodás, cyberbullying nem jellemző, a Twitch 
más felhasználói kultúrával rendelkezik, mint pl. Fa-
cebook, Instagram – a Twitch-trollok csak a figyelmet 
szeretnék magukra felhívni, rosszindulatúság nincs 
jelen mögöttes motivációként, továbbá moderátorok 
figyelik a streamet (közvetítést) és a cset-et is.

 Pénzköltés: lehetőség van csatornánként eltérő 
összegben és módon az előfizetésre illetve adomá-
nyozásra, amelyek extra jogosultságokkal járnak a 
platformot és a csatornákat illetően (ennek célja a 
személyes kapcsolat növelése a tartalomkészítő és a 
néző között). Ebben a helyzetben a tartalomszolgálta-
tó is kiszolgáltatott lehet, hiszen az adományozó érez-
heti úgy, hogy a fizetésért szolgáltatás jár neki, extra 
kéréseinek a teljesítése is elvárható.

  Túlhasználat, függőség kialakulása: félelem a kima-
radástól; a közvetítések időtartamának korlátozatlan-
sága miatt felborulhat a felhasználó napirendje, idő-
beosztása

KOcKÁZATOK

 A felhasználó proaktívan részt vehet a saját védel-
mében: biztonsági beállításokkal korlátozható a profil 
és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek nyilvánossá-
ga.

 Tartalomszűrés: a felnőtt tartalom moderálása, au-
tomatikus moderálás (kikapcsolható), a cset-be írt lin-
kek korlátozása (ennek reklám- spamszűrő funkciója 
van).

 Lehetőség van a nem kívánatos tartalmat megosztó 
személyek blokkolására.

 Biztonság:  
https://help.twitch.tv/s/topic/0TO1U000000Cj-
nZWAS/moderation-safety?language=en_US 

BIZTONSÁG

STReAM PLATFORM

 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Twitch egy olyan platform, ahol élő közvetítéseket 
lehet sugározni (vagyis „streamelni”), illetve nézni; fő 
területe a videójáték, az e-sport, a podcast, de zene és 
talkshow is megjelenik a felületen. Böngészőben és mo-
bilalkalmazáson keresztül is elérhető.

 A platformon 46.000 angol nyelvű, és több, mint 300 
magyar nyelvű csatorna található.

 A Twitch lehetőséget ad a kommunikációra és interak-
cióra a tartalomkészítő és közönsége között (csetbox, 
reakciók, feliratkozás)

 freemium – a funkciók nagy része ingyenes, regiszt-
rációhoz kötött, de előfizetés ellenében opcionálisan el-
érhetőek extra tartalmak és funkciók is; lehetőség van a 
reklámpreferenciák beállítására, ugyanakkor a felületen 
rengeteg szponzorált tartalom is megjelenik.

 Lehetőség van az egyéni közvetítésre, egyéni csatorna 
indítására

 A platform üzemeltetője az Amazon

JeLLeMZŐK

 A hasonló érdeklődési körrel rendelkezők egymásra 
találhatnak: közös rajongás, közös téma, közös szemé-
lyiség – közösségi érzet kialakítása

 Interaktív: élő kommunikáció és kapcsolattartás a tar-
talomkészítő és a felhasználók között

 Demo: a potenciális videojáték-vásárló más néző-
pontból láthatja a játék belső működését, eldöntheti vé-
tel előtt, hogy valóban ezt szeretné-e beszerezni

 Élmény: sokaknak nem adatik meg egy erősebb gép 
vagy egy asztali PC, játékkonzol, így ők is részesei lehet-
nek más perspektíváján keresztül a játékélménynek

 Tartalomkészítők: érdekes, megkapó karakterek, akik-
kel azonosulni is lehet és akikért lehet rajongani.

LeHeTŐSÉGeK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: Boda szonja, Vörös eszter, 
Bognár Bálint györgy vettek részt.



vIBeR

 A Viber-profil nyilvános, a nevünk alapján kereshe-
tő, nem rejthető el. Ez megkönnyíti a kéretlen kapcso-
latfelvételt, vagy az álprofilról érkező lánclevelek (pl. 
Momo) terjesztését.

 Online zaklatás: a Viberen a kortárs online zaklatás 
egyik gyakori formája a csoportból való kizárás, de a 
gúnyolódás más formái is megjelennek. Az üzenetek 
elrejtésének, törlésének lehetősége megnehezíti a 
visszakövetést.

 Magatartási és részvételi kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan itt is 
megjelenhet az online zaklatás, a behálózás, kéretlen 
kapcsolatfelvétel.

 Túlhasználat: a folyamatos jelenlét, az azonnali vá-
laszadás igénye felboríthatja a normális napirendet, 
az evési és alvási szokásokat. Az értesítések kikap-
csolásával, tudatos szabályokkal ez csökkenthető.

KOcKÁZATOK

 Adatvédelmi beállítások: online/offline állapot beál-
lítása (észrevétlenül maradás; nem látszik, mikor va-
gyunk online). A profilképet ismeretlenek elől el lehet 
rejteni.

 A kéretlen vagy nem kívánt kapcsolatokat blokkol-
hatjuk: a blokkolási listán kezelhetjük ezeket a felhasz-
nálókat, telefonszámokat. Ha a telefonkönyvünkben 
nem szereplő kapcsolattól érkezik üzenet, a rendszer 
azonnal felajánlja a blokkolás lehetőségét.

 A magánszféra védelmével rejtett csevegési lehe-
tőség, illetve a csevegések elrejtésének lehetősége is 
megjelenik.

 Biztonság: https://www.viber.com/hu/security/ 

BIZTONSÁG

INGyeNeS ÜZeNeTKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS

 A Viber egy VoIP mobilalkalmazás, üzenetküldő szol-
gáltatás, amellyel online ingyenesen tudunk szövegeket 
küldeni, hanghívást indítani, illetve videocsetelni, akár 
csoportos beszélgetéseket indítani. Ezenkívül alkalmas 
fotók, videók és doodle-k (rajzok, firkák) küldésére.

 A Viber a fiatalabb korosztály egyik első okostelefonos 
alkalmazása, a korhatár ellenére már 9-10 éves kortól 
használják, gyakran osztálycsoportokban is.

 A Viberen nagyobb létszámú, egymást nem ismerő 
felhasználókból álló csoportok, ún. közösségek is létre-
hozhatók. Ezek sokszor brandek, márkák mentén ala-
kulnak ki (ezekből a bevételekből tartja fent magát, és 
marad ingyenes a Viber).

 Sokféle platformon elérhető: Android, iOS, Windows 
Phone, MAC, Linux és Windows operációs rendszere-
ken.

 Az azonosítás a telefonszámunkkal történik, jelszót a 
Viber generál.

 A Viber alapértelmezetten végpontok közötti titko-
sítást használ, vagyis nem „olvassa” a felhasználók 
egymásnak küldött üzeneteit, nem használja ezeket az 
adatokat.

JeLLeMZŐK

  16 éves kortól
 Szülői beleegyezéssel már 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 Egyszerű, gyors, sokféle üzenetküldési formát lehető-
vé tevő, platformfüggetlen alkalmazás.

 Akár családi csetcsoportok létrehozására is alkalmas.
 A ViberOut szolgáltatással kedvezményes árú tele-

fonhívások indíthatók (ez a használati mód pénzfeltöl-
tést igényel).

 Lehetőség van titkosított csatornán történő kom-
munikációra és eltűnő üzenetek beállítására is: ezek 
felnőttek számára előnyösek, gyerekeknél azonban 
megnehezíti az online zaklatás vagy kéretlen tartalmak 
küldésének bizonyítását.

LeHeTŐSÉGeK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: kmetty eszter, lóránth lili 
vettek részt.



WHATSAPP

 Magatartási és részvételi kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan itt is 
megjelenhet az online zaklatás, a behálózás, kéretlen 
kapcsolatfelvétel.

 Túlhasználat: a folyamatos jelenlét, az azonnali vá-
laszadás igénye felboríthatja a normális napirendet, 
az evési és alvási szokásokat. Az értesítések kikap-
csolásával, tudatos szabályokkal ez csökkenthető.

 Levélszemét (spam) és álhírek: ismeretlen számok-
ról is érkezhetnek üzenetek, amelyek akár linkeket tar-
talmazhatnak, vagy személyes adatokat kérhetnek. 
Ezekre ne kattintsunk. Ha ismerőstől érkezik, figyel-
meztessük, az ismeretlen számot blokkoljuk, tiltsuk 
le. A csoportos csevegések az álhírek terjedésében is 
szerepet játszhatnak.

KOcKÁZATOK

 Adatvédelmi beállítások: Olvasási visszaigazolás be- 
és kikapcsolható. Beállítható, hogy a profilkép, utoljára 
aktív státusz és üzenet mindenki, a kontaktok számá-
ra legyen látható, vagy maradjon rejtett.

 A beszélgetések némíthatók; az egyes kontaktokkal, 
illetve vállalkozásokkal szemben is alkalmazhatjuk a 
letiltás funkciót, illetve feloldhatjuk a letiltásokat.

 Biztonság: https://www.whatsapp.com/security/ 
 Letiltás különböző felületeken: https://faq.what-

sapp.com/search?query=Kontaktok%20letilt%C3%A-
1sa%20%C3%A9s%20felold%C3%A1sa 

BIZTONSÁG

INGyeNeS ÜZeNeTKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS

 Ingyenes.
 A telefonkönyvből egyenesen az alkalmazásba kerül-

nek a kapcsolatok.
 Sok szolgáltatás, cég közvetlenül is elérhető, a What-

sappon, a szolgáltatás megrendelhető.
 Reklámmentes.
 Helymegosztás lehetősége üzenetben (természete-

sen csak ismerősök számára).

LeHeTŐSÉGeK

 16 éves kor fölött

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 A Whatsapp egy VoIP mobilalkalmazás, üzenetküldő 
szolgáltatás, amellyel online ingyenesen tudunk szöve-
geket küldeni, hanghívást indítani, illetve videocsetelni, 
akár csoportos beszélgetéseket indítani.

 A WhatsApp tulajdonosa (a Messengerhez hasonló-
an) a Facebook.

 Sokféle eszközön és platformon elérhető, Android, iOS 
és Windows operációs rendszeren is fut.

 A Whatsapp alapértelmezetten végpontok közötti tit-
kosítást használ, vagyis nem „olvassa” a felhasználók 
egymásnak küldött üzeneteit, nem használja ezeket az 
adatokat.

 Csoportos csevegésekre is használható (akár 256 
résztvevővel). 

JeLLeMZŐK
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az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: laczay zita, Rudolf alexa, 
gerő anna, Mohai Dominik vettek részt.
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