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Az Európai Unió kezdeményezésére az adott év második hónap, 
második hetének, második napja a „Biztonságos Internet Nap”. 

Az esemény célja, hogy felhívja a szélesebb közönség, ezen belül 
is elsősorban a gyermekek és fiatalok figyelmét a mobiltelefonok 
és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb 
használatára. 

A technikai fejlődés következtében az internet a mindennapok része lett. 
Használatával könnyebbé tehetjük életünket, azonban valós veszélyek is 
leselkednek ránk. Digitálisan tárolt adataink védelem hiányában akár 
illetéktelen személyekhez is kerülhetnek. Biztonsági intézkedések és 
magatartási szabályok tudatos betartásával csökkenthetőek a felmerülő 
kockázatok.  

 

 - Rendszeresen telepítse számítógépén és mobileszközein az operációs 
rendszer és a felhasználói programok frissítéseit. Telepítsen vírusirtó 
programot és frissítse is azt! 
- Számítógépén állítsa be, hogy a kritikus műveletekhez (pl. program 
telepítése) a felhasználó engedélyére legyen szükség! 
- Ne állítsa a böngésző biztonsági beállításait az „ajánlott” szint alá!  
- Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen! 

 
 

- Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét 
nyissa meg! 

- Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött 
kérésre! 

- Online történő bankkártyás fizetésnél győződjön meg 
arról, hogy valódi banki honlapon jár-e, más oldalon 
(pl. kereskedő oldalán) ne adja meg adatait! 

- Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal 
rendelkező (https előtag) oldalon adjon meg! 

Teremtsen biztonságos környezetet! 

Legyen tudatos internethasználat közben! 

Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day 

2018. 02. 06. 
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- Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és jelszavát! 
- Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a megosztásait csak az ismerősei láthassák! 
- Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat! 
- Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát – minden esetben 

jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő! 
- Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot fontos adataikról! 

A szülők ugyanis sajnos keveset tudnak arról, hogy a gyermekeik mit csinálnak a neten, 
mivel töltik ott az idejüket. Sokszor nem ismerik azokat az oldalakat, amiket látogatnak, és arról 
sincs minden esetben megfelelő elképzelésük, hogy ez milyen veszélyekkel jár. 

1. FEDEZZÉK FEL GYERMEKÉVEL KÖZÖSEN AZ INTERNETET! 
Keressen gyermeke életkorának megfelelő érdekes weboldalakat, és böngésszék ezeket együtt. 

2. ÁLLAPODJON MEG GYERMEKÉVEL AZ INTERNETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKBAN! 
 Ezek tartalmazzák például a személyes adatok kiadására vonatkozó szabályokat. 

3. HÍVJA FEL GYERMEKE FIGYELMÉT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK FONTOSSÁGÁRA! 
Vezesse be egyszerű szabályként, hogy gyermeke a nevét, telefonszámát és fényképeit 
kizárólag az Önnel történő egyeztetés után adja csak ki. 

4. BESZÉLJEN GYERMEKÉVEL AZ ONLINE ISMERŐSÖKKEL TÖRTÉNŐ TALÁLKOZÁS KOCKÁZATAIRÓL! 
Állapodjon meg gyermekével, hogy ilyen találkozások esetén mindig legyen jelen egy ismerős 
felnőtt, vagy legalább egy barátnő/barát! Találkozót csak nyilvános helyre beszéljenek meg! 

5. BESZÉLJEN GYERMEKÉVEL AZ INTERNETEN TALÁLHATÓ TARTALMAK HITELESSÉGÉRŐL! 
Tudatosítsa benne, hogy ahogy a valós életben, úgy az interneten sem minden az, aminek 
látszik.  

6. BÁTORÍTSA GYERMEKÉT A HELYES INTERNETES VISELKEDÉSI SZABÁLYOKRA! 
Ami a valós életben megengedett, megengedett az interneten is. Ami a valós életben tilos, tilos 
az interneten is.  

7. LEGYEN NYITOTT, TÁJÉKOZÓDJON GYERMEKE INTERNETHASZNÁLATÁRÓL! 
Beszélgessen arról, melyek gyermeke kedvenc weboldalai, mely témák érdeklik, mi 
foglalkoztatja őt. 

8. KÉSZÜLJÖN FEL A LEGROSSZABBRA IS! 
Beszéljen gyermekével az internetes zaklatásokról, a káros, vagy tiltott oldalakról! 

9. NE FELEDJE: AZ INTERNETNEK SOKKAL TÖBB ELŐNYE VAN, MINT KOCKÁZATA! 
Az internet kitűnő terep a tanulásra és a szabadidős tevékenységekre. 

                                 

Fokozza adatai védelmét! 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekeikkel ismertessék, 
illetve dolgozzák fel a figyelemfelhívó anyagunkat! 


