
HASZNOS ANYAGOK A BIZTONSÁGOS 

INTERNETHASZNÁLATHOZ 

OLDALAK:  

www.saferinternet.hu  biztonságos int. program oldala 

www.biztonsagosinternet.hu  káros tartalmak bejelentése 

www.kek-vonal.hu  internetes rossz élmények kezelése 

www.gyermekmento.hu  felvilágosítás, tájékoztatás 

www.baratsagosinternet.hu  internetes biztonság szabályai 

www.cert.hu    védelmi eszközök 

www.egyszervolt.hu    biztonságos gyermek oldal 

www.internetombudsman.hu  virtuális jogok ismertetése 

www.ifiport.hu     erőszak elleni védelem 

www.cert-hungary.hu  kormányzati biztonsági központ 

www.webidomar.hu  érdekességek a net világából 

http://bunmegelozes.blog.hu/2017/02/01/mit_arul_el_rolad_a_fotod 

titkosítás 

http://mese.tv/gyerekjogok/igy-mukodik-a-helpapp-alkalmazas.html 

telefonon segítségkérő alkalmazás 

 

• www.bantalmazas.hu 

• www.besocial.hu 

• www.bibianeten.hu 

• www.bigyoo.hu 

• www.bitport.hu 

• www.buvosvolgy.hu 

• www.classabox.hu( iskolai csoportoknak) 

• www.csaladhalo.hu 

• www.digitaliscsalad.hu 

• www.digitalisvilag.hu 

• www.eetikett.hu 

• www.eszteralapitvany.hu 

• www.gyakorolj.hu 

• www.gyermekbarat.nmhh.hu 

• http://hun.tabby.eu/uploads/1/6/8/6/ 

16865702/booklet_hun.pdf 

• www.internethotline.hu 

• www.itbusiness.hu 

• ithaka.hu/eu-kids-online 

• www.jogosakerdes.hu 

• www.kamaszpanasz.hu 

• kaleidoskop.bmknet.hu 

• www.mediatudor.hu 

• www.megfelemlites.hu 

• www.microsoft.com/hun/biztonsag 

• moderniskola.hu 

• www.naih.hu 

• www.nmhh.hu 

• http://moderniskola.hu, 

• www.norton.com 

• www.okri.hu 

• www.otthonaneten.hu 

• www.socialtimes.hu 

• www.sg.hu 

• www.sulinet.hu 

• www.tabby.eu 

• televele.hu 

• www.tevezzokosan.hu 

• www.tinivagyok.hu 

• www.u18.hu 

• www.unicef.hu 

• www.wikitech.hu 

• www.webvelem.hu 

• http://alhirvadasz.hu/ -  

• https://www.facebook.com/safety 

• http://www.hop12.hu/ 
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CSOPORTOK 

https://www.facebook.com/groups/401413479879145/?fref=ts  (Ofő Online és Offline),  

https://www.facebook.com/gondosszulo/,  

https://www.facebook.com/groups/751172491614323/ (Net-háló zárt csop),   

https://www.facebook.com/groups/768739233177535/ (Online tanári szoba),  

https://www.facebook.com/groups/907864569300156/ (Safer Kidsternet) 

 

SZŰRŐ PROGRAMOK 

https://www.google.hu/intl/hu/safetycenter/tools/#set-a-filter-to-keep-

inappropriate-content-out 

https://support.google.com/chrome/answer/3463947/?hl=hu 

http://www.bigyoo.hu/honlapok/szuroprogramok/ 

http://mte.hu/gyermekbarat-internet/ 

https://www.google.hu/intl/hu/safetycenter/tools/#get-family-friendly-

results-from-search 

https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/2782155 

https://family.norton.com/web/ 

http://okosdigitalis.hu/szuloknek-2/ 

www.invitel.hu/ajanlatok/szuroszoftver2 

 

AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 

• A megfélemlítésről - Iskolai és cyber- megfélemlítés elleni kisokos. 

Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány, 2015. 

• Barbara Coloroso, Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak.  

Harmat Kiadó, 2014. 

• Brigitte Hoffmann, Internet - Hogyan szörföljünk és cseteljünk?  

Nicam Media Könyvkiadó Kft., 2011. 

• James P. Steyer, Szólj vissza a facebooknak!  

Gabó Kiadó, 2015. 

• Kalapos Éva: Massza Manó könyvek, Manó filmek 2016 

• Klausz Melinda: A közösségi média nagykönyve  Athenaeum Kiadó 

2016 

• Megan A. Monero, Szex, drogok, facebook.  

Móra Könyvkiadó, 2015. 

• Nikita D. Coulombe - Philip Zimbardo  : Nincs kapcsolat - Hova lettek a 

férfiak? Libri Könyvkiadó Kft 2016 

• Parti Katalin, Gyermekpornográfia az interneten. 

Bíbor Kiadó, 2009. 

• Tari Annamária, Generációk online. 

Tericum Kiadó, 2015. 

• Tari Annamária, Ki a fontos: Én vagy én?  

Tericum Kiadó, 2013. 

• Tari Annamária, Y generáció.  

Tericum Kiadó, 2010. 

• Tari Annamária, Z generáció.  

Tericum Kiadó, 2011. 

• Veszelszki Ágnes, Netszótár.  

ELTE Eötvös Kiadó, 2012.  
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forrás: 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat - Safer Internet Program 
Netezz Biztonságosan- internetbiztonsági interaktív foglalkozások kicsiknek és nagyoknak 

 


