
  

 

 

 

Internetbiztonsági kisokos - A biztonságos internetezés 6 pontja 

 

Február 9-e a Biztonságos Internet Világnapja. Ebből az alkalomból 

összegyűjtöttünk 6 fontos, könnyen betartható szabályt, amelynek 

betartásával kicsik és nagyok jóval nagyobb biztonságban lehetnek 

internethasználat közben. 

 

1. A fiatalok 58%-a válik online zaklatás áldozatává. Sokan komolyan sérülnek. 

Az 5-8. osztályos diákok kétharmadát bántalmazták már fizikailag, verbálisan vagy 

virtuálisan az iskolában. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint csak  

2013-ban hetvenhárom 7-24 év közötti fiatal vetett véget az életének, közülük 

ötvenen a 15 és 19 év közti korosztályba tartoztak. Biztosan te is találkoztál már 

iskolai zaklatással, vagy téged is zaklattak! Milyen érzés volt? Gondold át, mit 

mondasz másokról, másoknak akár szóban, akár az interneten! Ne tégy olyat a 

többiekkel, amit magaddal sem tennél!  

2. Ha ismeretlen személy jelöl be, ne állj szóba vele, hisz az utcán sem 

ismerkednél idegenekkel! Semmiképp ne add meg személyes adataidat, és ne 

találkozz senkivel elhagyatott helyen, lakáson! Az interneten nem mindenki az, 

akinek kiadja magát. 2015-ben 16 885 körözést adtak ki 18 év alattiakra eltűnés 

miatt, ez az összes eset mintegy 84 százalékát jelenti. A tavaly kiadott és jelenleg 

hatályos körözések közül 852 vonatkozik eltűnt  fiatal- és kiskorúakra. 

 

3. A filmekben látott jelszó-feltörés ritka.  A profilokat, a fiókokat általában azért 

törik fel, mert túl könnyű a jelszó, vagy mert megadták azt valaki másnak. A 

SplashData legfrissebb közlése szerint a legnépszerűbb jelszó a 

korábbiakhoz hasonlóan 2015-ben is az „12345” volt, de népszerű jelszónak 

bizonyult maga a  „jelszó” szó, vagy az „abc123”, az „111111”, és az „engedjbe” is. 

Jelszavad legyen minimum 8 karakter hosszú, használj kis-és nagy betűket, 

számokat, és ha mód van rá speciális karaktereket is! A neved és születési évszámod 

keresztezése sem elég trükkös. Légy kreatív és találj ki nehezen megfejthető, de a 

számodra könnyen megjegyzehető jelszavakat!   

 

http://thenextweb.com/shareables/2016/01/19/everyone-knows-what-your-password-is/


  

 

4. Ingyenes regisztráció? A legtöbb esetben a személyes adataiddal „fizetsz” az  

ingyenességért, ami önmagában még nem baj, de ezekkel az adatokkal sokan 

visszaélnek – ezért mindig figyelj oda, hogy kinek és milyen adatot adsz meg! A 

bankod soha nem fogja levélben kérni a jelszavadat (PIN kódodat) – s ne is add meg 

senkinek! Az interneten történő bank- és hitelkártya káresetek aránya az elmúlt öt 

évben megháromszorozódott. Lehetőleg olyan oldalakra regisztrálj, vagy olyan 

webshopban vásárolj, amely közismert! Feltétlenül nézd meg az 

elérhetőségeket, keress utánuk a neten, nézd meg a kommenteket, fórum 

hozzászólásokat velük kapcsolatban! 

 

5. Az internet nem felejt. Akármit is töltesz fel az internetre, tudnod kell, hogy az 

nem csak a tiéd, hanem a szolgáltatóé is. Ha le is törlöd amit megoszottál, sok évvel 

később ismét előkerülhet, mert a közösségi oldal, vagy kereső alkalmazás elmentett 

belőle egy változatot. Lehet, hogy remek poén feltölteni a közösségi oldalra egy vad, 

éjszakai bulin készült videót, de nem biztos, hogy vicces, ha a videó egy 4 évvel 

későbbi állásinterjún is előkerül. 

 

6. Az Eu Kids  kutatás szerint 2011-ben a 6-14 évesek 70%-ának volt saját profilja 

legalább egy közösségi oldalon, és ezeknek több mint fele bárki számára nyilvános 

volt, névvel, fényképpel és életkor megjelölésével. Ha a Facebookon regisztrálsz, add 

meg a tényleges életkorodat, a facebook „jobban vigyáz” a kiskorúak személyes 

adataira, mint a felnőttekére. Miután regisztáltál a közösségi oldalon, 

mindeképpen szánj időt a biztonsági beálításokra, ügyelj arra kivel mit 

osztasz meg! 

 

„Készült a Vodafone Digitális Iskola Program és az Együttható Egyesület Surf Safe 

Biztonságos Internethasználatot Fejlesztő Programjának keretében.” 

 

http://nmhh.hu/dokumentum/3886/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_Jelentes_NMHH_Final_12.pdf

