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Deutsch Tamás
Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos

Tárgy: Digitális Jólét Program véleményezése

Tisztelt Deutsch Tamás Úr!

Mindenek előtt  szeretném megköszönni,  hogy az Autisták Országos Szövetsége lehetőséget 
kapott a Digitális Jólét Fórum munkájában való részvételre. Egyúttal szeretném kérni, hogy a 
megvalósítás kidolgozásában is aktívan részt vehessünk.

A Digitális Jólét Program két, bennünket érintő részével kapcsolatban – a Szövetségünk által 
képviselt célcsoporttal történt egyeztetést követően – az alábbi javaslatokat tesszük:

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégiában szerintünk érdemes lenne foglalkozni a titkosítás és 
megbízhatóság fogalmával.  Sokan nincsenek tisztában azzal,  hogy ha kapnak egy üzenetet, 
akkor azt nem biztos, hogy valóban a feladó küldte, illetve hogy nem olvasta el harmadik fél.  
Ennek érdekében ismeretterjesztés szükséges, hogy minél többen tisztában legyenek a digitális 
aláírások,  a  Pretty  Good  Privacy  (PGP)  és  a  Transport  Layer  Security  (TLS)  alapvető 
működésével.  A  2.2.1.  B.  pontot  egészítenénk  ki  az  alábbi  szöveggel:  „–  Titkosítás  és 
megbízhatóság: azoknak a technológiáknak a megismerése, és használatuk elsajátítása, amikkel 
igazolható, hogy egy üzenet egy adott feladótól érkezett, illetőleg biztosítható, hogy az üzenet 
tartalmát a feladón és a címzetten kívül más ne ismerhesse meg.”

A Digitális Oktatási Stratégiában szerintünk érdemes lenne lehetővé tenni a nyílt forráskódú 
szoftverek  választását  is,  és  erre  a  lehetőségre  fel  is  hívni  a  figyelmet.  Például  az  5.4.2.1 
pontban  az  informatikai  tantárgynál  szívesen  látnánk  külön  pontként,  hogy  az  oktatásban 
választhatóak legyenek nyílt forráskódú, szabad szoftverek.

Hasonlóan a 7.4.4.3. pontban lévő tiszta-szoftver program megújítása és kiterjesztése mellett 
helyesnek látnánk felhívni a felhasználók és üzemeltetők figyelmét a nyílt forráskódú, szabad 
szoftverekre,  hiszen  sok  esetben  a  költséges  alkalmazások  licencelése  kiváltható  szabad 
szoftverekkel.
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A 9.2.2.  pontot  kiegészítenénk azzal,  hogy „Jöjjön létre  olyan szervezet /  mentor  csoport  / 
képzés ami  kellő  tudást ad az SNI-s,  így az autista  diákokkal  foglalkozó pedagógusoknak, 
iskolai dolgozóknak.”

Továbbá van egy javaslatunk a munkacsoportok struktúrájára vonatkozóan is. Ez ugyan nem 
tartozik a stratégia szövegéhez, de célszerűnek láttam ebbe a levélbe belefoglalni: szeretnénk, 
ha az esélyegyenlőségi kérdésekért felelős munkacsoport rálátna a többiek munkájára, és adott 
esetben tanácskozhatna velük.

Köszönettel:
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