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MÉDIAÉRTÉS A MÉDIAJOG ÉS A KRIMINOLÓGIA HATÁRÁN: A DIGITÁLIS 

TECHNOLÓGIA KIHÍVÁSAI 

 

1. Bevezetés 

 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 350. jubileuma alkalmából szervezett 

konferencia apropóján elhangzott előadásom a doktori kutatásom célmeghatározásáról 

és az elmúlt évben folytatott szakirodalmi áttekintés eredményeként létrejött 

álláspontom ismertetéséről szólt. Kutatásom témáját tekintve a kiskorúak online 

aktivitásának és a digitális jelenléttel kapcsolatos gyermekvédelmi kívánalmak 

bűnmegelőzési lehetőségeinek vizsgálatát öleli fel. A témakört azonban – mondhatni 

formabontó módon – a kiskorúak jogsértéseinek megelőzése felől kívánom 

megközelíteni: kutatásom célja a gyermekek online jogtudatosításának, így az „internet 

jogának”, az online közösségi lét normarendszerének feltérképezése, valamit a normák 

belsővé tétele fontosságának hangsúlyozása. Az előadás kiindulópontja az a 

kriminológiái szakirodalomban megjelenő álláspont volt, hogy a gyermekek online 

áldozattá válása mellett a digitális terek, így a közösségi média, a blogszféra, a csevegő-

alkalmazások és egészében a technológiai fejlődés behozta a kiskorúak jogsértéseinek 

kérdését is az infokommunikáció körébe. 

 

2. Probléma: a médiatudomány és a kriminológia összekapcsolhatósága 

 

A szakirodalom és az online gyermekvédelmi programok áttekintése rámutatott arra, 

hogy a gyermekek védelmének eszközrendszere hazánkban és Európa-szerte leginkább 

a médiaértés oktatása felől közelít, mely a médiatudomány, illetve szűkebb értelemben a 

médiajog saját terepe. Ezzel alapvetően nincs is semmi probléma, tekintve, hogy „a 

médiajog nem önálló jogterület, hanem (…) ’keresztülfekvő’ jogág, azaz inkább 

sajátosan elkülönülő jogterület (…), [mely] magába olvasztja az alkotmányjog, 

közigazgatási jog, polgári jog, büntetőjog, hírközlési jog, versenyjog stb. azon normáit, 

amelyek a médiajogra vonatkoztatva alkotják azt a heterogén szabályhalmazt, amely 

alapján a média a modern társadalomban működhet”.
1
 

                                                 
1
 Koltay–Nyakas (szerk.) 2015. 36. o. 
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Ez az állítás természetesen a médiajog gyermekvédelmére is igaz. A médiaértés a 

médiajog sajátjaként – konvergálva más tudományterületekkel – a gyermekek 

„hagyományosabb” és „modernebb” médiahasználatára egyaránt hatni kíván.
2
 A 

területet a kriminológia szemüvegén át vizsgálva azonban az is látható, hogy a 

médiaértés-oktatáson belül a gyermekek médiatartalmakból származó ártalmakkal 

szembeni védelme (tartalommal kapcsolatos ártalmak) és a gyermekek által folytatott 

kommunikáció (kommunikációval kapcsolatos ártalmak) során bekövetkező sérelmek 

összemosódottan képezik a médiatudatosítás rendszerét. 

Az Európai Bizottság 2009-es ajánlásában megfogalmazott definíció szerint 

médiaműveltségen értjük „a médiához való hozzáférésre, a média és a médiatartalmak 

különböző aspektusainak megértésére és kritikus szemmel való vizsgálatára, valamint a 

különféle kontextusokban megvalósuló kommunikációra való képességet”.
3
 Meglátásom 

szerint hazánk médiatudatosítása alapvetően a definíció első felére koncentrál, így 

gyermekeket inkább fogyasztóként tételezi. Vagyis nem fektet olyan nagy hangsúlyt az 

online tér azon dinamikájára, mely számos ponton túllépést jelent a puszta 

médiafogyasztáson és kvázi kiterjesztett valóságként jelenik meg a társadalom 

mindennapjaiban. Mondhatjuk úgy is, hogy „míg a korábbi generációk életében 

elkülönülten létezett egy valós és egy online identitás, a mai gyerekek számára már csak 

egy identitás létezik,” vagyis az offline és online lét teljesen egybefonódott.
4
 

A tudományos szféra figyelme ezzel együtt az elmúlt években a hagyományos 

jogsértések felől az új kommunikációs technológiák egészére, így a „számítógép-

fókuszú” bűncselekmények új területére és a korábban már létező szabálysértések online 

környezetbe történő átszivárgására is ráirányult. A médiaértés-oktatás (vagy szűkebben 

a médiatudomány) feladata a későbbiekben ezért a kriminológia online kiskorúvédelmi 

tudásanyagával való összekapcsolódás, mely a generális prevenció égisze alatt 

jogtudatosítási feladatokkal is felruházza a médiaértés területét. A jogtudatosításnak 

ezen a téren az internet jogának ismertetését, illetve olyan szocializációt kell magában 

foglalnia, mely megerősíti az internet jelenlegi fejlettségi szintjének állását, miszerint az 

internet már nem egy „jogmentes terület, az internetes kommunikációban tanúsított 

emberi magatartások és formák a jogi szabályozás tárgyát képezhetik”.
5
 Abban az 

ártalmak elkövetésének társadalmi és jogi relevanciája van, illetve az online térben 

történő tartalommegosztás alanyai (vagyis a tartalom-előállítók) és az egyes online 

devianciák elkövetői – kis túlzással – a ma gyermekei is lehetnek. 

Álláspontom szerint a médiaértés-oktatás a gyermekek aktív jelenlétének felismerése 

nélkül félmegoldás lehet csupán. A médiajog szervezetrendszerét és a kriminológia 

tudásanyagát összevetve az inkább áldozati szemléletű megközelítéseken túl is fel kell 

                                                 
2
 Uo. 2015. 290-294. o. 

3
 A Bizottság Ajánlása (2009. augusztus 20.) egy versenyképesebb audiovizuális és tartalomipar, 

továbbá egy befogadó tudásalapú társadalom érdekében a digitális környezethez igazodó 

médiaműveltségről. (2009/625/EK) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0625&from=HU (2018. 06. 

19.) 
4
 Ujhelyi 2015. 159. o. 

5
 19/2014. (V. 30.) AB határozat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0625&from=HU
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ismernünk, hogy az online szocializáció már nem csak a médiahasználatot jelentheti, 

hanem a fizikai valósággal összeolvadó kiterjesztett valóság működése szempontjából is 

fontos, melyben a kiskorúak („digitális bennszülöttek”
6
) tevékeny életet élnek és arra 

nem puszta információs platformként tekintenek.
7
 A „média” gyermekvédelmének 

definíciója így egyre inkább magában foglalja a gyermekeket érő információs ártalmak 

körét, és – mint azt a cyberbullying-ellenes programok médiaértésként való 

interpretálása is jelzi – az internetes interakciók során megvalósuló ártalmak körét is. 

A következőkben álláspontom alátámasztásához felvázolom a médiatudomány 

gyermekvédelmi szemléletének részleteit és változásának tanulságait, majd 

összehasonlítom azt a kriminológia eszközrendszerével. Végül áttekintem néhány, 

jelenleg hazánkban működő médiaértéssel foglalkozó szervezet álláspontját a 

gyermekek online aktivitásának témájában. 

 

3. A médiaszabályozás terjeszkedése és a gyermekvédelem szintjeinek eltolódása 

 

A tanulmány érvrendszere a digitális világ terjeszkedésén és a médiajog kiskorúvédelmi 

rendszerének megváltozásán alapult. E nézet magját Nyakas Levente 2009-ben 

megjelent médiajogi tanulmánya adta, mely felvázolta a médiajog gyermekvédelmének 

rendszerét az analóg világban (elsősorban a televízió és a rádió tekintetében), majd 

értekezett a digitális technológiák (internet, közösségi szolgáltatások, mobiltelefonok) 

által teremtett szabályozási dilemmákról.
8
 

A médiajog területe ugyan mérföldekre helyezkedik el a kriminológia online 

bűnözéssel foglalkozó területétől, a kiskorúvédelmi eszközrendszerének megváltozását 

bemutató írás mégis gondolkodásra késztetheti a két terület határán tevékenykedő 

kutatót. A médiajog gyermekvédelménél ugyanis a hagyományos média idejében az 

volt látható, hogy a védelem alapja az alkotmányból és számos egyéb ágazati szabályból 

(így a gyermekvédelmi törvényből) levezethetően a kiskorúak megfelelő testi, szellemi 

és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való joga volt. Ez a 

„digitális média” előtt a gyermekek jogellenes és káros tartalmakkal szembeni 

védelmének igényét teremtette meg, s a médiajog ennek megfelelően elsősorban az 

erőszakos és pornográf tartalmakkal szembeni oltalmat tartotta feladatának védelmi 

pillérei kiépítése során.
9
 

A szabályozási igény a hagyományos média tekintetében a médiajogon belül az 

állami szabályozáson, a káros vagy potenciálisan káros médiatartalmakat létrehozó és 

közzétevő médiaiparon, valamint a kiskorúak felett felügyeletet gyakorló személyeken 

(családon, szülőn, nevelőn) nyugszik. Ez magában foglalja a médiaszabályozást, a 

médiaipar szintjén a gyakorlati normák megalkotását, vagy például a műsorpolitikai 

                                                 
6
 Prensky 2001. 

7
 Yar 2012. 208-210. o. 

8
 Nyakas 2009. 

9
 Uo. 301. o. 
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elvek kidolgozását, végül pedig a televíziózási, internetezési szokások kialakítása révén 

a „szabályozó” szülői-nevelői tevékenységet.
 10

 

A digitális média térnyerésével azonban ez a rendszer elkezdett felpuhulni: az 

eszközkonvergencia hatására a médiajog újraértelmezett szabályrendszere már nem az 

egyes platformokhoz kötődött. A technológiasemlegesség lehetővé tette a különböző 

lekérhető tartalmak médiajog alá kerülését, melynek eredményeként az interneten 

megtalálható médiatartalomnak minősülő tartalmak kiskorúvédelmi szempontú 

ellenőrzése is felbukkant. A technológiai fejlődés egyben felülvizsgálatra késztette a 

hagyományos, inkább állami dominancián alapuló médiaszabályozói 

gondolkodásmódot.
11

 E folyamatban az állam lehetőségei egyre korlátozottabbak lettek 

és a figyelem a tartalomszolgáltatókra, illetve még inkább a felhasználókra szegeződött. 

A fogyasztói akarat dominanciája mellett – mely a tartalmak diszkrecionális 

kiválasztásán alapul – egyre nagyobb figyelem hárul a tartalomszolgáltatókkal való 

megállapodás, így az ön- és társszabályozás előmozdítására. 

Az internetes felületek térnyerése egyértelműen a második és harmadik pillér felé 

tolta a szabályozás lehetőségét. A folyamat részeként egyértelművé vált, hogy „a 

családi szint ’önvédelmének’ kulcs[a] az audiovizuális és online szolgáltatásokkal 

kapcsolatos megfelelő ismeretek megszerzésében, elsajátításában”, azaz a 

médiaműveltség fejlesztésében érhető tetten.
12

 

A technológiai fejlődés velejárójaként tehát két folyamat vette kezdetét: a 

szabályozás a technológiasemlegesség következtében már kiterjedt a lekérhető 

médiaszolgáltatásokra is (pl. VOD szolgáltatások), valamint a kiskorúvédelmi 

struktúrában az állam mintegy visszahúzódva – részben – átadta a terepet a 

tartalomszolgáltatóknak (az ön- és társszabályozás hangsúlyozásával), és megindult a 

szülői-nevelői szint jelentőségének eddig nem látott mértékű növekedése is. 

A digitális világ kiskorúvédelme átalakulási folyamatának következő állomása 

részben alátámasztotta a hangsúlyeltolódásokat, de egyben jelezte az állam koordinációs 

szerepének növekedését is. Ez az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv 

módosításának 2016 óta zajló folyamatában érhető tetten.
13

 Az AVMS irányelv 

módosítási javaslatában ugyanis megjelent a videomegosztóplatform-szolgáltatások 

szabályozásának igénye, mely klasszikus értelemben vett szerkesztői felelősséget nem 

eredeztet, ugyanakkor igen konkrét kiskorúvédelmi feladatokat szán e platformok (pl. 

YouTube) üzemeltetőinek. A javaslat – hűen az előbb leírtakhoz – a szülői-nevelői 

szinten is megfogalmaz kívánalmakat, szintén a jogsértő és káros tartalmak korlátozása 

érdekében. 

                                                 
10

 Nyakas 2009. 303-305. o.; Koltay–Nyakas (szerk.) 2015. 286-288. o. 
11

 Nyakas 2009. 305. o. 
12

 Uo. 311. o. 
13

 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások 

nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 

szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról (Javaslat) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-287-HU-F1-1.PDF (2018. 06. 18.) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-287-HU-F1-1.PDF
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Kérdés ugyanakkor továbbra is, hogy a kriminológiának mi a feladata ezen a 

területen? 

A médiajog kiskorúvédelménél ugyan látható egy nagyfokú terjeszkedés, mely 

együtt jár nemcsak a lekérhető médiatartalmak, de várhatóan a videomegosztóplatform-

szolgáltatások szabályozásának kiszélesedésével is, e terjeszkedés – a médiaszabályozás 

tekintetében – csupán a jogsértő vagy káros tartalmakkal szembeni védelmet jelentheti. 

A védelem családi szintjén (ideérve a gyermeket is) lecsapódó médiaműveltség eszköze 

ugyanakkor kiszélesíti azt a kört, amelyre a médiatudomány kiskorúvédelmének 

gyakorlata kiterjed. A szabályozás mellett a digitális térben talán a médiaműveltség 

válik a modern internet (a web 2.0) legfontosabb elemévé. 

Amennyiben az internetre nem kifejezetten új médiafelületként, hanem a valóság 

kiterjesztett részeként, kvázi szocializációs közegként tekintünk, melyben ugyan jelen 

vannak azok a „tartalomártalmak”, melyek már a hagyományos médiában is 

megvoltak, felismerhetünk olyan helyzeteket, amikor az internet – visszautalva az 

Európai Bizottság médiaműveltségi definíciójának utolsó elemére – a felhasználói 

információátadás platformjaként működik. Ezekben az esetekben az online felületek 

szocializációs hatásaik tekintetében inkább az interakció helyszínéül szolgálnak, és nem 

egyirányú médiaszolgáltatásként funkcionálnak. A kriminológia online jogsértésekkel 

kapcsolatos tudásanyaga ezért egyrészt segíthet felismerni azon jogsértések 

különbözőségeit, melyek az interneten keresztül zajlanak és a kiskorúak életében valós 

és konkrét változást eredményeznek, másrészt a gyermekek online jogsértéseinek is 

jelentőséget adhat azáltal, hogy felismeri, ez esetben a médiaműveltséget 

jogtudatosításnak kell kiegészítenie. 

A médiaműveltség területe ezért nagy átfedésben van a kriminológia online 

bűnmegelőzésének céljaival. Ha csoportosítani szeretnénk ezeket, akkor azt látnánk, 

hogy: a korábban említett médiaártalmakkal (képi és hanganyagok, cikkek, jogsértő és 

káros audiovizuális tartalmak) szembeni védelem elsősorban a médiajog sajátja, míg a 

gyermekek interakciókon keresztüli „sérülése” (pl. rágalmazás, becsületsértés, zaklatás, 

zsarolás, kép és hangfelvételek illegális megosztásának áldozati oldala
14

) és különösen a 

kiskorúak agresszorként való megjelenése (pl. szerzői jogsértések,
15

 rágalmazó, 

becsületsértő megnyilvánulások, gyűlöletkeltő tartalmak létrehozása, cyberbullying 

elkövetése) már inkább a generális prevenció területét, így a kriminológiát érintik. 

Ez az elválasztás igen merev és mesterséges, annak érzékeltetésére mégis alkalmas, 

hogy a médiaértés, médiaműveltség kérdésének finomhangolása felé vigye a 

tudományos gondolkodást. Ennek jelei már felfedezhetők az áldozattá válás 

tekintetében, ugyanis a cyberbullying sértettjeinek védelmét a médiaértés-oktatás 

elkezdte sajátjaként kezelni. 

A kiskorúak az online közeg alakítóiként befolyásolják annak működését és saját 

jogon alkotnak tartalmakat, követnek el jogsértéseket. Az internet nagyban befolyásolja 

az e közegben szocializálódott gyerekek kognitív és szociális fejlődését egyaránt, amely 

                                                 
14

 Koltay–Nyakas (szerk.) 2015. 657-662. o. 
15

 Smallridge–Roberts 2013. 
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változásokat a szakirodalom a digitális generáció sajátjaként nevez meg. „A mai 

gyermekek számára az internet nem (csak) tömegkommunikáció, annál sokkal több: a 

személyes kommunikáció eszköze, az önmegvalósítás terepe, megnyilvánulási 

lehetőség.”
16

 Az új nemzedék gondolkodásmódja, társadalmi szerepvállalása és a 

környezetéről alkotott képe jelentősen különbözik az előző generációétól. 

Az online teret behatároló szabályozás, az egyre növekvő jogértelmezési és 

jogalkalmazási igény azt eredményezi, hogy a kiskorúak már egy jogilag definiált 

virtuális valóságba nőnek bele anélkül, hogy tisztában lennének e változások tényével és 

valós leképeződésével. Az „internet jogának” tudatosítása így a médiaértés részeként, de 

mégis egyedi módon, a generális prevenció részeként integrálódhatna a gyermekek 

online szocializációjába. 

 

3.1. A médiaértés-oktatás példái és a kiskorúak aktivitásának felismerése 

 

Mivel a médiajog, illetve a médiatudomány számos egyéb jogterülettel konvergál, a 

médiaértés-oktatás rendszerének kiemelt jelentősége az internet térnyerésével egyéb 

jogágak és tudományterületek részvételét is magával hozta. A nemzeti köznevelésről 

szóló törvénytől kezdve a médiatörvényen keresztül a nemzeti alaptanterven át egészen 

a nemzeti bűnmegelőzési stratégiáig találunk médiaértéssel kapcsolatos kívánalmakat. 

Az alapvető jogok biztosának 2016-os Jelentése kiváló alapot szolgáltat a probléma 

tisztázásához: a vizsgálat ugyanis tartalmazza a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Oktatási Hivatal, 

illetve olyan civil-szakmai szervezetek, mint az UNICEF, a Kék Vonal Gyermekkrízis 

Alapítvány, vagy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület vezetőinek 

álláspontját, tapasztalatait és javaslatait.
17

 

A Jelentésből kiderül, hogy a hazai médiatudatosítás ugyan a fejlődés útjára lépett, 

mégis jelentős hiányosságokkal küzd. A gyermekek oktatásában megfigyelhetők olyan 

változások, mint például a köznevelési törvény módosítása, mely az informatikai 

eszközök használatával járó kockázatok csökkentésére hivatott, a nevelési-oktatási 

intézmények mégsem rendelkeznek egységes média- és internethasználattal kapcsolatos 

szabályozással, tudatosítási feladatokkal. A köznevelésért felelős államtitkár pedig 

kifejtette: „fontos lenne, hogy a média szocializációs hatásait felkészült szakemberek 

kutassák, megállapításaikat, illetve szakmai álláspontjukat megismertessék a 

döntéshozókkal, akik ezen információk birtokában intézkedéseket kezdeményezhetnek”.
18

 

A Jelentés említést tesz továbbá az iskolákban megjelenő házirendi szabályozásról is, 

melynél a KLIK elnöke példaként megjegyzi a jogdíjas tartalmak letöltésének tiltását, 
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 Ujhelyi 2015. 164. o. 
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 Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-479/2016. számú ügyben 

https://goo.gl/SQsABU (2018. 06. 18.) 
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mint a szűrés egyik részelemét, míg a NAIH elnöke a gyermekeket érintő okos 

eszközökkel és közösségi felületek használatával kapcsolatos veszélyekről és a 

védekezési lehetőségek tudatosításának gyakorlatáról beszél.
19

 A Kulcs a net világához 

kiadvány kapcsán szó esik a sértő képek törlésének gyakorlati lehetőségeiről, valamint a 

közösségi médián zajló kiközösítések nagy látenciájáról is. 

A gyermekek által elkövetett jogsértések tudatosítására utal a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat által megemlített, USA-beli ún. „házaló programok” 

kezdeményezés, amelynek keretében a rendőr, az újságíró, a szociológus, a 

pszichológus, a kriminológus beszélhet a gyerekekkel a biztonságos online világ 

elősegítése érdekében. Végül a cyberbullying esetében említendő a Kékvonal 

Gyermekkrízis Alapítvány, mely már beszámol konkrétan bullyinggal, 

cyberbullyinggal, kritikátlan képmegosztással és internettel kapcsolatos iskolai 

megkeresésekről. A szervezet felismeri a jelenség egyik jellegzetességeként – szintén a 

cyberbullying kapcsán –, hogy a bántalmazó és áldozati szerepek váltakoznak,
20

 így a 

feldolgozás során a felelősség tudatosítása és a segítség nyújtása egyaránt fontos. Az 

intézmény elnöke kifejti továbbá, hogy „az internet világában megteremtett 

védőfaktorok tudatosítása nélkül nagyon hamar kiszolgáltatottá, áldozattá, illetve 

elkövetővé válhat a gyerek, a fiatal”.
21

 

A jogtudatosítás igénye így már bizonyos szinten felismerhetővé vált, nemcsak a 

gyermek tartalomártalmakkal és a jogsértésekkel szembeni védelme érdekében, de a 

jogkövető magatartás elősegítése iránti igények is halványan megjelenni látszanak. Az 

alapvető jogok biztosának OBH 2096/2008. számú Jelentése ezzel kapcsolatosan 

kiválóan jelzi, hogy a jogtudatosság három szinten létezik. „Első a jogismeret, a 

jogokról, illetve azok korlátairól szóló ismeretanyag átadása. A második szint a 

jogkövető magatartás kialakítása, amely a társadalomba való beilleszkedéshez 

elengedhetetlen. Végül a harmadik, hogy a gyermek tudatába vésődjön, 

személyiségében attitűdként kialakuljon az emberi jogok tisztelete, egy szabad 

társadalomban az élettel járó felelősségvállalás képessége.”
22

 

Összességében a kiskorúak jogtudatosságra nevelése így már tartalmazza az alapvető 

emberi jogok és értékek irányába történő előrelépést, ami az online térben még korán 

sem annyira tudatos, mint amilyen ütemben a gyermekek online szocializációs közege 

növekszik és változik. A kriminológia tehát e területen, a médiaműveltség és a 

jogtudatosítás területébe ágyazódva, képes lehet alternatív szocializációs tudásanyagot 

biztosítani a megjelenő jogsértések és az online devianciák kialakulásának felismerése 

érdekében. 
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4. A kriminológia elméleteinek hasznosíthatósága 

 

Az internetes jogsértésekkel kapcsolatos kriminológiai kutatások több szempontból is 

fontosak, de talán érdemes kiemelni a szituációs bűnmegelőzéssel kapcsolatos 

tudásanyag és egyes pozitivista elméletek hasznosíthatóságát.  

A racionális választáselmélet és a rutincselekvés elméletek az elmúlt évtizedekben 

jelentős bővülésen mentek keresztül. Ezen elméletek szerint a bűnözés a lehetőségek és 

a racionális döntések eredménye. Így a bűnözés visszaszorítható olyan elrettentő 

stratégiákon keresztül, melyek vagy csökkentik az elkövetés előnyeit (hasznát) vagy 

növelik az észrevétel, illetve letartóztatás veszélyét. Ha ezen elméletek, kombinálva a 

bűnözési mintázatok elméleteivel – melyek szerint a bűnözés bizonyos helyeken vagy 

időben történik és bizonyos embereket gyakrabban érint, mint másokat –, valamint az 

aktív áldozati szerepet feltételező szituációs megelőzési elméletekkel, a 

kriminálprevenciós hatások összeadódnak.
23

 

Ezzel az elmélettel összhangban ma az látható, hogy a bűncselekmények elkerülése 

az aktuális veszélyek felismerésére és az azokkal szembeni védekezésre épül, melynek 

eszköze jobbára az internetezési szokások megváltoztatása és a nagyobb 

elővigyázatosság tudatosítása. E szemlélet természetesen szükséges – különösen az 

internetes anonimitásra és a határon átívelő jellegre tekintettel –, ugyanakkor a 

rendelkezésre álló eszközök, így a szűrőszoftverek, a víruskereső programok, a 

bejelentő rendszerek, a kommunikáció figyelése és a beavatkozás, valamint a jogsértő 

szituációk elkerülése önmagában nem változtathatja meg a társadalom internetről 

alkotott képzetét. 

Az internet legnagyobb problémájára – ami a kriminológia számára az online 

devianciák terjedése – a felhasználói közegre ható társadalmi változásokkal kellene 

válaszolni, tekintve, hogy a szituációs szemlélet elsősorban az ellenőrzés fokozódását 

jelenti a devianciák csökkentése érdekében, míg az áldozati oldalon a biztonsági 

intézkedések mértékének növekedését célozza. 

Ezzel szemben a pozitivista perspektíva már felismerte, hogy az emberi viselkedés 

nem egyetlen döntés eredménye, hanem sokkal inkább a társadalmi, a pszichológiai és a 

biológiai faktorok következménye. E felfogások közül a két legkiemelkedőbb, 

individuális szintet vizsgáló pozitivista elmélet, mely alkalmas a deviancia virtuális 

formáinak magyarázatára Akers 1973-as társadalmi tanuláselmélete, valamint 

Gottfredson és Hirschi általános bűnözéselmélete. 

Akers munkájának jelentőségét részben az adja, hogy képes volt a ’70-es években 

olyan régi „nagy” elméletet, mint amilyen Sutherland differenciális asszociációelmélete 

hatékonyan kiterjeszteni. Az elmélet
24

 alapvetően azt mondta ki, hogy a kriminális 

viselkedés interakciókon és kommunikáción keresztüli tanulási folyamat eredménye. 

Szerinte a legerősebb befolyásoló tényezője azoknak az intim közösségeknek van, 

                                                 
23

 Holt–Bossler 2017. 78. o. 
24

 Sutherland 1947. 



Varga Árpád: Médiaértés a médiajog és a kriminológia határán… 

 

 447 

amelyekben a legtöbb időt tölt az egyén. Az elmélet szerint az ember minél gyakrabban 

ki van téve a jogsértéseket támogató magyarázatoknak, melyek racionalizációk és 

kriminalitást támogató viselkedésminták lehetnek, annál valószínűbb, hogy 

bűnelkövetésre vállalkozik.
25

 

Akers kiegészített elmélete ezzel szemben azt mondja, hogy bármilyen tanulási 

folyamatnak, így a bűnözésnek is 4 fő összetevője van: a differenciális asszociáció, a 

definícióalkotás, a differenciális megerősítés, valamint az utánzás.
26

 A folyamat a 

differenciális asszociációval kezdődik, ami során az elkövetési modellek és definíciók 

támogatóan hatnak a kriminalitásra, majd bekövetkezik a deviancia lehetséges negatív 

hatásai alóli neutralizáció. A deviáns kortársak és a kriminalitást támogató 

fogalomalkotások (fogalomértelmezések) pedig kritikus forrásai az első bűnelkövetés 

során megvalósuló utánzásnak. 

Ha abból indulunk ki, hogy a gyermekek által elkövetett jogsértések bekövetkeztét 

egyaránt befolyásolják a személyben lévő és a társadalmi tényezők, át kell gondolnunk 

a kontroll-tényezők szerepét is. A kriminológia egyes teoretikusai számára
27

 az 

önkontroll, míg Travis Hirschi korábbi elméletében a társadalmi kontroll hiánya hat a 

bűnözésre.
28

 A bűnözés általános elméletének szemüvegén keresztül
29

 szemlélve 

társadalmi létünk velejárója azoknak a normatív szabályoknak az elsajátítása és belsővé 

tétele, amelyek jogi és erkölcsi értelemben is meghatározzák a társadalmat. 

A kontrollelméletek alkalmazhatóságát az online viszonyok tekintetében erősíti, 

hogy állításuk szerint az emberek a társadalmi lét szabályait, a kontrollokat kialakító 

normákat a társadalom formális, de főképp informális intézményein keresztül képesek 

csak megfelelően elsajátítani, melyek közül a család, az iskola, a kortársak, illetve 

ezekhez való kötődés kiemelt szerepet kap.
30

 

Fontos kiegészítés végül, hogy az anonimitás érzete miatt a felhasználók 

hajlamosabbak olyan tevékenységekre, amelyeket az offline világban maguk is 

elfogadhatatlannak találnának. Az anonimitásérzet mellett mögöttes magyarázó tényező 

lehet az individuum előtérbe kerülése és a közösség érdekeinek háttérbe szorulása, az 

önkontroll és a gátlások csökkenése, valamint a támogató környezet is.
31

 Az empirikus 

kutatások
32

 továbbá kimutatták, hogy a kontrollok alacsony szintje esetén az elkövetők 

gyakrabban kerülnek kapcsolatba az online zaklatással, gyakrabban töltenek le online 

pornográfiát, követnek el digitális szerzői jogsértést és online gazdasági 

bűncselekményeket.
 33
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Az online kriminalitás magyarázatára és kezelésére szolgáló elméleti meglátások 

vélhetően segítenek megérteni, hogy a médiaértés oktatásán belül a jogtudatosítás, a 

normavilágosság megteremtésére és a megfelelő külső (társadalmi) és belső (egyénben 

rejlő) kontrollok kialakítására nagy szükség lenne. Így a regnáló szituációs szemlélet 

mellett a bűnözés okságát vizsgáló kutatások tanulságainak a gyermekek online 

szocializációjának és oktatásának részévé kell válnia.  

 

5. Konklúzió 

 

Értekezésemben összességében arra törekedtem, hogy a médiaértés piramisának csúcsán 

elhelyezkedő médiajog kiskorúvédelmi rendszerébe beilleszthetővé és konkrétan a 

médiatudatosítás számára is vonzóvá tegyem a kriminológia generális preventív 

szemléletét. Álláspontom szerint a médiatudatosság több jog- és tudományterületen ível 

át, melyet szinte lehetetlen mereven körülhatárolni a mai technológiai fejlődésben. 

Mégis, az internet folyamatosan változó közegében annak jogi értelmezésére reagálva, a 

magyar jog rendszerében elhelyezve vetettem fel az online közösségi tereket használók 

jogtudatosításának kérdését. Ez természetesen nem tételes jogi tudás, mintsem inkább az 

általános normavilágosság elérését és a kiskorúak megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való joga értelmezésének 

kibővítését célozta.  

A médiaértés-oktatás az a terület ahol a kriminológiának és a médiatudománynak 

közös dolga lehet. Különösen, ha elfogadjuk a tényt, hogy az online közösségi terek már 

nem puszta információforrásként működnek, azok a mindennapi szocializáció szerves 

részét képezik. Erre utalt a médiaértés-oktatásban érintett szervek álláspontjának rövid 

áttekintése is. 

Végül a kriminológia vonatkozó elméleteinek felvillantásával kívántam 

érzékelhetővé tenni, hogy a kriminológiai kutatások online devianciákkal kapcsolatos 

megállapításai nélkül a médiaértés-oktatás, illetve egészében a médiajog 

kiskorúvédelme az interakciós ártalmak esetében pusztán a szituációs védelemre 

korlátozódik. A médiatudatosság így a felsorolt szervezetek munkája tekintetében is 

inkább a tartalomártalmak megértésére és kiszűrésére koncentrál, a kiskorúakat érő és 

általuk elkövetett devianciák esetében – néhány kivételtől eltekintve – nem próbál e 

mélyebb társadalmi változásokra megoldást találni. 
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*** 

MEDIA LITERACY ON THE BORDER OF MEDIA LAW AND CRIMINOLOGY: 

THE CHALLENGES OF DIGITAL TECHNOLOGY 

 

The main goal of this paper is to highlight the most important links between the field of 

media law and criminology from the perspective of media literacy. The starting-point of 

the study is the growing demand to understand and prevent the so called online 

deviances, which are nowadays part of the adolescents’ digital socialisation. 

According to research with the invent of the new digital technologies youth deviance 

became part of users’ digital lives, which created the need to reconsider the way we 

think about media literacy and media awareness. Under this perspective I emphasize the 
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need for an incorporated educational and crime prevention based media literacy 

framework, that can help the new generations acquire digital norms. 

In order to underpin the opinion presented in the article, different criminological 

theories are reviewed and examples from the Hungarian media literacy education are 

brought up. Among others the inadequacies of the routine activity theory in the online 

environment is mentioned, together with complex positivist theories. 

This paper highlited the fact that Hungary’s media literacy education mostly includes 

the protection from media content harms and – except some examples, like 

cyberbullying – do not want to take youth deviance into account. 

 

 


