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Fiatalok körében végzett biztonságos és tudatos internethasználat 
elsajátítását célzó oktató tevékenység

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁGRÓL (NMHH)Az NMHH konvergens hatóságként szabályozza és felügyeli  Magyarországon a hírközlési és a
médiaszektor működését a fejlődés, a piaci verseny kibontakoztatása érdekében és érvényesíti afogyasztók, felhasználók jogait és érdekeit. A hatóság küldetése, hogy minden magyar állampolgárszámára biztosítsa az infokommunikációs javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét.
A  hatóság  fontosnak  tartja  a  hatósági  szabályozás  mellett  a tudatos  fogyasztói  magatartás
kialakítását  is.  A  fogyasztók  között  kiemelt  szerep  jut  a  kiskorúaknak,  mert  ők  életkorisajátosságaikból adódóan a felnőttekkel ellentétben nehezebben tudják érvényesíteni a jogaikat.

HÁTTÉR – AZ NMHH GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE
A hatóság  már  eddig  is  számos  kezdeményezést  indított,  intézményt  és  programot  működtetannak előmozdítására, hogy a gyermekekben kritikus, de a média (elsősorban az internet) általkínált lehetőségekkel tudatosan, felelősen élő szemléletet alakítson ki. Ennek elérése a hatóság
célkitűzése  szerint  közös  ügy,  közös  társadalmi  felelősség,  amelyben  kiemelt  szerepet  kívánvállalni. A kiemelt projektek közé tartoznak:
 A fiatalok körében végzett biztonságos és tudatos internethasználat elsajátítását célzó oktató

tevékenység magja a 2014 nyara óta működő  Bűvösvölgy, Magyarország első  médiaértés-oktató központja. A hatóság által létrehozott központba 2015 végéig 7700 diák látogatott el, ésszerzett tapasztalatot aktív alkotófolyamatok során a média működéséről.
 Az  országban  folyó  médiaoktató  munka  támogatására  nyolc  szakkönyvből  és  három

ismeretterjesztő füzetből álló médiaértést segítő oktatócsomagot állított össze az NMHH, amitdíjmentesen küldött ki minden magyar általános és középiskolába. A három korcsoport részére
(6–9, 10–12, 13–16 évesek) készült munkafüzethez kisfilmek is tartoznak, amik ingyenesenelérhetőek  a  www.buvosvolgy.hu   oldalon.  Segítségükkel  a  pedagógusok  hatékonyan
dolgozhatják  fel  például  az  internetes  zaklatás,  az  egészséges  testkép  vagy  a  szextingtémáját.

 Az NMHH Médiatanácsa  2011 óta  támogat  tehetséges  magyar  alkotókat  a  Magyar  Média
Mecenatúra programban, hogy elkészíthessék igényes műveiket a gyerekek számára is.

Az egyén felelős gondolkodásának kialakítása, annak megerősítése áthatja a Nemzeti Média- és
Hírközlési  Hatóság  mindennapjait.  Nemcsak  a  hatóság  szakmai  tevékenységében,  ahol  atársadalom tagjai felé közvetíti a hírközlési és médiaeszközök felelős használatának fontosságát, 



de a szervezet működtetésével kapcsolatosan is fő alapelv, hogy munkavállalóiban is felerősítse afenntartható gondolkodást.

PÁLYÁZATI ANYAG
CSR-kezdeményezés az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvánnyal együttműködveAz NMHH gyermekvédelmi tevékenységét speciális célcsoportra terjesztette ki, amikor középtávú
együttműködési megállapodást kötött az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvánnyal.
Az  alapítvány  célja  az  otthonukat  vesztett  gyermekek  nevelése,  a  veszélyeztetett  helyzetűgyerekek  és  családjaik  támogatása,  érdekeik  képviselete.  Az  SOS  Gyermekfalvak  otthont  ésszeretetet nyújtanak a vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. Az alapítvány
munkatársai  arra  törekednek,  hogy  gondozásukban  a  gyermekek  szeretetben,  testi  és  lelkibiztonságban nőjenek fel, és kiegyensúlyozott, boldog felnőttekké váljanak.
Az NMHH ebben a munkában törekszik az alapítvány munkájának támogatására úgy, hogy a nála
összegyűjtött  szakmai  tudást,  aktuális  ismeretet  megosztja  a  hátrányos  helyzetben  élőgyermekekkel és nevelőszüleikkel, hozzásegítve ezzel őket a médiatudatos gondolkodásmód, ahírközléssel  kapcsolatos  ismeretek  elsajátításához.  Így  indította  el  az  SOS  Gyermekfalu
Magyarországi  Alapítvánnyal  együttműködve  társadalmi  felelősségvállalási  programját  2014őszén. A program keretében évente négy alkalommal az NMHH szakemberekből és önkéntesekből
álló csapata látogatást tesz valamelyik intézményüknél, és az ott élő gyerekeket, fiatal felnőtteketmegismerteti a biztonságos és tudatos internethasználat szemléletével.
A koncepció kialakításakor a hatóság szakemberei  kiemelten figyeltek arra, hogy a vér  szerinticsaládjuk nélkül, gyermekfalvakban felnövő 6–18 év közötti gyerekek és 18-22 éves fiatal felnőttek
az  átlagosnál  nagyobb  önbizalomhiánnyal  küzdenek,  és  így  a  digitális  térben  isveszélyeztetettebbek.  Tisztában  voltak  ugyanakkor  azzal  a  ténnyel  is,  hogy  az  esetleges
kockázatok bemutatására a klasszikus oktatási forma kevésbé alkalmas. A program ezért a játékraés az egyéni tapasztalatszerzésre fókuszál.  A gyerekek és fiatal  felnőttek játékos körülményekvagy interaktív kiscsoportos beszélgetések során fedezik  fel  a média,  ezen belül  kiemelten az
internet által nyújtott értékes lehetőségeket, és néznek szembe az esetleges kockázatokkal is.
2015-ben a cél megvalósítása érdekében a hatóság egész napos programot szervezett a kőszegigyermekfaluba és egy-egy napos tréninget  tartott  a szegedi,  séi  ifjúsági  házakban élő  és egy
budapesti gyakornoki programban részt  vevő fiataloknak. A kőszegi gyermekfaluban szervezettinteraktív programon közel ötven munkatárs vett részt, szakemberek és a legkülönbözőbb szakmaiterületről érkező önkéntesek. A délelőtti programok párhuzamosan zajlottak, amíg a falu minden
gyermek  lakója  egy  különleges  akadályversenyen  vett  részt,  addig  a  szakemberek  anevelőszülőknek tartottak foglalkozást. Délután interaktív vetélkedővel folytatódott a program.
Az NMHH önkéntes programjának különlegessége, hogy a gyerekek nem frontális, direkt oktatást
kapnak, hanem csapatokban versenyezve, önkéntes kísérővel akadályversenyen vesznek részt,ahol a játékos feladatok megoldásán keresztül tapasztalják meg a biztonságos médiahasználatalapszabályait.  Az  egyes  megállókban  a  gyerekek  korosztályuknak  megfelelő  filmet  láthatnak,
majd totót tölthetnek ki a tanulságokkal. Ezután részt vehetnek egy izgalmas nyomozójátékban,ami az okostelefonokban található adatok védelmére hívja fel a figyelmet, a zaklató és az áldozat
bőrébe  egyaránt  bújhatnak  az  online  viselkedést  modellező  szituációs  játékban.  Lehetőségüknyílik,  hogy  „rókavadászaton”  vegyenek  részt,  ahol  egy  elrejtett  jeladót  „rókát”  keresnek,  és
kipróbálhatják a hírközlési törvényszerűségeket bemutató játékokat is. Mind a gyerekektől, mind anevelőszülőktől  nagyon pozitív visszajelzéseket  kapott  a program, amit a hatóság 2016-ban isfolytat, az orosházi falu és az ifjúsági házak látogatásával.
Az NMHH társadalmi felelősségvállalási programjában részt vállaló munkatársak lelkesedése és
az  intézmény  felsővezetésének  elkötelezett  támogatása  biztos  alapot  nyújt  a  továbbitevékenységnek. A hatóság célja, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek és felnőtt jusson
hozzá naprakész tudáshoz a felelős és tudatos médiahasználat területéről.


