
A biztonságosabb iskolákért

eBiztonság Minősítés



Mit jelent az eBiztonság?

Információs és kommunikációs technológiák 

biztonságos és felelősségteljes használata:

• Személyes adatok biztonsága

• Internetes sérelmek megelőzése

• A technológiahasználattal kapcsolatos 

előnyök, veszélyek, kötelezettségek

tudatosítása



Veszélyek

magánélet

digitális kompetencia

online zaklatás

nem megfelelő tartalom

pedofília

szerzői jogadathalászat

vírusok

csalás

online hírnév

személyazonosság lopás

szexting
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Incidensek az iskolában



Incidensek az iskolában



Online zaklatás

• Jogszerűtlen fotók, videók, történetek feltöltése

• Személyes adatok jóváhagyás nélküli 

közzététele az interneten

• Más nevében létrehozott regisztrációk

• Közösségi oldalakon való zaklatás

• Megfélemlítés, terrorizálás, megszégyenítés, 

erőszakos viselkedés



Mi a teendő pedagógusként, 

szülőként?

• Képessé tenni a fiatalokat, hogy biztonságos 

legyen az online jelenlétük

• Bátorítani a felelősségteljes technológia 

használatára

• Alkalmassá tenni az online kommunikáció 

veszélyeinek és előnyeinek felismerésére



Egy jó megoldás

• Kutatás: piacvezető cégek (KaperskyLab; 

Liberty Global, Microsoft, Telefonica), oktatási 

minisztériumok és az EUN konzorciuma 

• Olyan eszköz, amely segíti az iskolákat az 

internetes biztonság teljes körűvé tételében és 

az eBiztonság tudatosításában.



http://www.esafetylabel.eu/
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Az eBiztonság Minősítés célja 

eBiztonságos 
iskola

Szülők, 
tanárok 

hatékony 
segítése

Mérés-
értékelési 
rendszer



Regisztráció



Az értékelés menete

Rendelkezik-e vírusvédelemmel az Ön 

iskolájának minden számítógépe ?

Van-e az ön iskolája házirendjében olyan 

szakasz, amely a diákokról készült és a diákok 

által készített fényképekre vonatkozik?



Akcióterv

Akcióterv

http://www.esafetylabel.eu/

Hordozható eszközök
Érzékeny adatok védelme
Vírusvédelem
Előzmények törlése

Biztonságról a tanórán
Szülők, tanárok képzése

Iskolai felhasználói 
irányelvek
Fényképek készítése 
és megosztása
Iskolaprofil közösségi 
oldalakon

http://www.esafetylabel.eu/


eBiztonság adatlapok

Definíció
• A jelszavak egyedi belépési pontokat adnak az iskolai 

számítógépes rendszerbe, ezért a jelszóbiztonság néhány 

alapszabályát szigorúan be kell tartani

Útmutató
• Használj számokat, jeleket, kis- és nagybetűket és 

írásjeleket egyaránt;

• A jelszó olyan, mint a fogkefe – sosem osztjuk meg 

másokkal, és rendszeresen cseréljük.

Ellenőrzőlista
• Megtörténnek-e az alábbiak az iskolánkban?

• A tanárok rendszeresen megbeszélik a diákokkal a 

hatékony, biztonságos jelszavak fontosságát. Igen, 

részben, nem

„Biztonságos jelszavak”



Incidensek kezelése

Incidens típusa:
 Privát kép megosztása jogtalanul

 Felhasználói fiókok feltörése

 Hardver fertőzés – akár véletlenül

 Zaklatás 

 Jó hírnév megsértése

Érintettek

Incidens leírása

Megoldásban érintettek

Megoldás lépései

Kimenetel

Tanulságok, javaslatok



Magasabb szint



A regisztrációval járó előnyök



A jelen

Európa:

• 14 nyelven elérhető a portál

• 4.253 regisztrált felhasználó

• 1.165 bronz, 58 ezüst és 

19 arany minősítés

Magyarország:

• 96 regisztrált intézmény

• 36 bronz, 

• 1 ezüst minősítés



Köszönöm a figyelmet!

sulinetinfo@oh.gov.hu

mailto:ebiztonsag.minosites@educatio.hu

