IV. AZ INTERNET HATÁSA A GYERMEKEKRE ÉS
FIATALOKRA KONFERENCIA
2016. OKTÓBER 19., HOTEL BENCZÚR (H-1068 BUDAPEST, BENCZÚR U. 35.)

PROGRAM

8:00 -

REGISZTRÁCIÓ / REGISTRATION

8:58 - 9:00

MEGNYITÓ / OPENING SPEECH
Dr. EDVI Péter
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke / President of the International Children’s Safety
Service

9:00 - 9:15

Dr. BARACSI Katalin
A siker 7 éve: a Safer Internet Program Magyarországon /The success of seven years: the Safer Internet
Programme in Hungary

9:15 - 9:30

Dr. FARKAS Attila Erik
A tudatosítás fontossága - Rövid áttekintés Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról
The importance of awareness - Quick overview of Hungarian Digital Child Protection Strategy

9:30 - 9:45

Dr. NAGY Kata
Az adatvédelmi hatóság szerepe az internetes gyermekjogok védelmében / The role of the DPA in
relation with privacy children’s rights protection

9:45 - 10:00

Dr. BENCSIK Balázs
Gyermekvédelem az információbiztonság tükrében / Child protection in light of information security

10.00 – 10.15

BIRKÁS Bence
Egy rádiókampány és hatásai a Biztonságosinternet Hotline szemszögéből / A radio campaign and its
effects from the aspect of Biztonsagosinternet Hotline

10.15 – 10.30

Dr. FEHÉR Katalin (Skype-előadás)
Az árnyékprofiltól a biometriáig: hol húzhatók meg a magánélet digitális határai? / From shadow
profile to biometrics: where are the digital boundaries of privacy?

10:30 - 10:45

HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK / DISCUSSION

10:45 - 11.00

11.00 - 11.15

Julia GURSZTYN (PL)
Kockázatos online viselkedésmódok - mit mondanak a NASK kutatásai? / Risky behaviours online What do we know from researches undertaken by NASK?

11:15 - 11:30

Dr. GYURKÓ Szilvi
Az internetes pornó hatása a gyerekekre / How net porn influence childhood

11:30 - 11:45

STERNER Zoltán
Bosszúpornó, megalázás és megfélemlítés az interneten / Revenge porn, humiliation and bullying on
the internet

11:45– 12:00

Dr. DÁVID Lajos
Az interneten keresztül, kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények,
valamint a világhálón megvalósított gyűlöletbűncselekmények jogalkalmazói tapasztalatai
Jurisdictional experiences of sexual crimes committed against minors through the internet and of the
hatred crimes perpetrated on the web

12.00 – 12.15

RÁNKI Sára
Gyűlöletbeszéd nyelvészszemmel / Hate speech as the linguist sees

12:15– 12.30

HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK / DISCUSSION

12:30 – 13:00

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ / PRESS CONFERENCE
Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese és dr. Edvi
Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke együttműködési szerződést írnak alá a digitális
esélyegyenlőség és az internetbiztonság érdekében tervezett közös munka megkezdéséről
Pál MARCHHART, Director of External Affairs at Vodafone Hungary and Peter EDVI, President of the
International Children’s Safety Service sign a cooperation agreement on supporting equal opportunity
in digital competitiveness and internet safety

13.00 – 13.45



13:45– 14:00

Dr. ACZÉL Petra
Gyűlölök és szeretek – szélsőséges online érzelmek / I hate and I love - extreme feelings online

14:00– 14:15

Dr. BARACSI Katalin
Digitális harcok - erőszak az online térben / Digital fighting - violence in the online space

14:15– 14:30

NEDECZKY Lilla
Internetbiztonságban?! / Internet SAFEty?!

14:30– 14:45

Hanna BROADBENT (UK)
Egy jobb internet mindenki számára: fiatalok tapasztalatai az online felelősségvállalás és az online
gyűlölet területeiről / Creating a better internet for all: Young people’s experiences of online
empowerment and online hate

14:45– 15:00

SZÉKELYNÉ NAGY Zsuzsanna
Közbeszéd vagy trágárság? Új kommunikációs helyzet vagy a beszédhelyzet személytelenségéből
adódó nyelvi változások a diákság körében? / Public discourse or obscenity? New communication
situation or changes in the language among the students, related to the depersonalisation of the
speech situation?

15:00 – 15:15

Dr. BIRÓ Zoltán (RO)
A veszélyeztetettségről egy székelyföldi kutatás példáján / The risks of internet use in rural areas

15:15 – 15:30

HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK / DISCUSSION

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

Szymon WÓJCIK (PL)
Figyelemfelkeltető oktatási módszerek a szextingről fiataloknak / Educational actions raising
awareness about sexting among youth

16:00 – 16:15

CSEKEŐ Borbála
Szexting tizenéves korban - Miért népszerű, mik a veszélyei és mi a felnőttek felelőssége a témában?
Sexting amongst teenagers - why has it became popular? What are the dangers of it? And what are
the responsibilities of the adults in regards to this phenomenon?

16:15 – 16:30

SZONGOTH Richárd
A gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem nyomozói szemszögből / The
investigative side of fighting against child online sexual exploitation

16:30 – 16:45

Dr. ORMÓS Zoltán
Jogi esetek az internet világából / An introduction to internet law through legal cases

16:45 – 17:00

LEHMANN Miklós
Csak szöveg, semmi szex / Just text, no sex

17:00 – 17:15

YOUTH PANEL
Fiatalok a biztonságos netezésről / Youth about internet safety
Marcell Kerepeczi and Dániel Kisfaludi, members of the SIP Youth Panel

17:15 – 17:30

HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK / DISCUSSION

17:30 – 17:45

ZÁRSZÓ / CLOSING SPEECH
Dr. Edvi Péter
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke / President of the International Children’s Safety
Service

A konferencia az Európai Kiberbiztonsági Hónap kampány programsorozatába illeszkedik.
The conference is related to the European Cyber Security Month campaign’s programs.

A változtatás jogát fenntartjuk.
We reserve the right to change the programme.

