
 

„A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” 
 

VI. Nemzetközi Médiakonferencia  
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és a  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közös szervezésében 
 

2011. szeptember 26-28. (hétfő-szerda), Balatonalmádi 
 
Szeptember 26. és 28. között kerül megrendezésre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
(NGYSZ) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közös szervezésében a VI. 
Nemzetközi Médiakonferencia Balatonalmádiban. A konferencia lehetőséget ad a 
szakembereknek arra, hogy megvitassák, hogyan befolyásolják az elektronikus és a nyomtatott 
médiumok, a számítógépes játékok, valamint a mobiltelefonok a gyermekek és fiatalok 
fejlődését. 
 
A VI. Nemzetközi Médiakonferenciára szeptember 26. és 28. (hétfő-szerda) között kerül sor 
Balatonalmádiban. A konferencián neves szakemberek tartanak 15 perces előadásokat 
tapasztalataikról, kutatásaikról, a következő témákban: 
1. Tartalmak 
2. Felhasználók 
3. Intézmények 
 
Az eddigi konferenciák különlegessége, hogy nem kizárólag médiakutatók a résztvevői, hanem 
kiemelt szerepet kapnak a média szabályozásában, a jogalkotási gyakorlatban résztvevő szereplők is. 
Ugyanígy hagyománnyá vált, hogy a gyakran komoly kritikával illetett médiatartalmak előállítói is 
képviseltetik magukat.  
 
Az idei konferencia, a korábbiakhoz hasonlóan egy 2000 fős – 13-17 éves gyerekekre vonatkozó – 
alapkutatás ismertetésével indul, amelyet kvalitatív kutatások egészítenek ki. A konferencia alapjául 
szolgáló felmérést a kutatást végző szakemberek ismertetik az első nap plenáris ülésén. 
 
Az eddigi konferenciák fókuszpontjai a következők voltak: 
 

 A médiahatás uralkodó értelmezése és annak változása 

 A kiskorúak védelmére vonatkozó egyes jogszabályok kutatások általi megalapozása, illetve 
újragondolása 

 A hatás negatív alapértelmezésének változása 

 Az oktatás növekvő jelentőségének megjelenése 

 Az új médiumok térnyerése 
 
A konferencián várhatóan hat ország kilencvenhárom magyar és külföldi elméleti és gyakorlati 
szakember tart előadást kutatási tapasztalatairól plenáris üléseken, illetve három szekcióban.  
 
A konferencia anyagát a szervezők könyv formájában is kiadják, melyben az eseményen elhangzott 
előadások és kutatási anyagok olvashatók. A kötet példányait a Gyermekmentő Szolgálat a 
résztvevőkön kívül oktatási intézményeknek, könyvtáraknak, a Magyar Parlamentnek, hatóságoknak 
és a médiának küldi el. Sok médiaszakos egyetemi oktató és hallgató is igényt tart a könyvre, oktatási 
segédanyagként, szakdolgozathoz. 
 
A magyarországi Safer Internet Plus program idén ismét fontos szerephez jut a rendezvényen. A 
projekt célja, az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban, az internet és az új online 
technológiák használatának – különösen a gyermekek számára való – biztonságosabbá tétele, a 

 



jogellenes, valamint az internethasználók által nem igényelt tartalom elleni küzdelem 
hatékonyságának biztosítása és a tudatosság növelése.  
 
A magyarországi konzorcium további célkitűzése, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez 
fordulhatnak.  
 
A program egyszerre szeretné felhívni a figyelmet az internet biztosította lehetőségekre és az ott 
leselkedő veszélyekre, és megteremteni azok orvoslásának, illetve a segítségnyújtásnak a 
lehetőségét.  
 
A magyarországi konzorcium tagjai: 

• Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat: konzorcium-vezető, awareness centre,  
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: internet helpline, segélyvonal és online tanácsadás 

gyerekeknek  
• Puskás Tivadar Közalapítvány – CERT-Hungary Központ (Nemzeti Hálózatbiztonsági 

Központ): hotline és a projekt weboldalának üzemeltetése és karbantartása 
www.cert-hungary.hu; www.biztonsagosinternet.hu 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a konferenciáról élő internetes közvetítés látható a 
www.gyermekmento.hu honlapon.  
 
Továbbá a szervezők szeretnék, ha a konferenciát az előadók és a résztvevők közös 
zárónyilatkozatának megszövegezésével és elfogadásával lehessen lezárni. 
 
A konferencia időpontja és helyszíne:  
2011. szeptember 26. 13 órától szeptember 28. 16 óráig 
 
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton 
8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zsilinszky út 14. 
 
További információ: 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
Gabos Erika      Pethő Zsófia és Borsi Zsuzsanna 
Telefon: 475-7010     Telefon: 475-7027, 17 
E-mail: gabos@gyermekmento.hu  Mobil: 06-30-436-37-67, 06-70-70-80-574 

E-mail: petho@gyermekmento.hu,    
                        borsi@gyermekmento.hu 
 
 
 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatról: 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete 1990 májusában jött létre a hannoveri 
szervezet mintájára és támogatásával. 
 
Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, 
életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása. A Szolgálat a Fővárosi Bíróság végzése alapján 
1990. július 3. óta 2369. sorszám alatt nyilvántartva működik, 1998. január 1-je óta kiemelten 
közhasznú szervezet formájában, vallásra, politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet 
nélkül, önkéntes alapon. 
www.gyermekmento.hu; www.saferinternet.hu 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságról: 
Az NMHH feladata, hogy biztosítsa a média, az elektronikus hírközlési, postai és informatikai 
szolgáltatások piacainak törvényes és zavartalan működését. Hangsúlyt fektet a felhasználó ügyfelek 
érdekeinek fokozott védelmére. Célja a tisztességes, hatékony verseny kialakítása és fenntartása, 
valamint a szolgáltatók jogkövető magatartásának felügyelete. 
 
A hatóság részt vesz a médiaszabályozáshoz, elektronikus hírközléshez, postához és informatikához 
kapcsolódó nemzetközi szervezetek munkájában, kapcsolatokat épít és tart fenn az európai és 
Európán kívüli szabályozó szervezetekkel. 
www.nmhh.hu; www.mediatanacs.hu 
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