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A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJA 

 
Kép forrás:internet 
 

 

 

 

A biztonságos Internet Nap (Safer 

Internet Day) célja, hogy az  

Európai Uniós Safer Internet 

Program akciótervének keretein 

belül több mint 100 országban 

ugyanazon a napon hívja fel a 

figyelmet az interneten leselkedő 

veszélyekre.  

 

 

 
Néhány jó tanács a biztonságos internethasználatért: 

 

 Ismerje meg, hogy gyermeke milyen honlapokat szeret látogatni és milyen célból!  

 Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és a biztonságos internetezés érdekében!  

 Előfordult-e, amikor úgy érezte, hogy bántja vagy zavarba hozza egy információ/ 

beszélgetés/kép/videó? Beszélgessen vele arról, hogy előzheti meg legközelebb az 

ilyen helyzeteket, illetve mit tehet ilyen esetekben! 

 Gondolja végig mire használja Ön az internetet és mire a gyermek! Van olyan 

tevékenység, amit felnőtt és gyermek együtt végezhetnének az interneten? 

 Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj esetén hova fordulhat, amennyiben 

olyan tartalomra bukkan, amely pedofil vagy erőszakos tartalom, drogfogyasztásra 

csábítás, hozzájárulása nélkül sértő módon hozzáférhetővé tett vagy egyéb sértő 

tartalom! 

Ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINE-tól kaphat segítséget: 

http://saferinternet.hu/bemutatkozas/hotline  

http://saferinternet.hu/bemutatkozas/hotline
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Itt a bejelentkezés feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom és amennyiben 

igen, értesítik a rendőrséget. Így megelőzhető, hogy más gyerekek is rátaláljanak az adott 

oldalra. Amennyiben tanácsra, lelki segélyre volna szükség (akár névtelenül is), akkor 

forduljon a KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ.  

 

http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu 

 
Kép forrás: internet 

 

Noha az internet sok érdekesség mellett megannyi nagyszerű szórakozási, tanulási és 

kapcsolatépítési lehetőséget is kínál, nem árt tisztában lenni az alapvető internetes biztonsági 

tudnivalókkal. Fontos, hogy gyermeke ismerje ezeket, ezért mondja el neki a következőket: 

 Soha, semmilyen körülmények között ne mondd el vagy mutasd meg másnak a 

felhasználói azonosítódat és a jelszavadat (még a barátaidnak se)! 

 A képernyőn látható neved soha ne tartalmazzon személyes adatot, így például a 

születésnapodat, a hobbidat, a szülővárosod vagy az iskolád nevét stb.! 

 Soha ne küldj el e-mailben vagy csevegés közben személyes adatot (ez a saját 

adataidra és mások adataira egyaránt vonatkozik)! 

 Ne ossz meg olyan fényképeket internetes ismerőseiddel, amelyek téged, a 

családtagjaidat vagy az otthonodat ábrázolják! 

 Soha ne nyiss meg ismeretlen forrásból származó e-maileket! Megnyitás nélkül 

TÖRÖLD őket! 

 Ha gonoszkodó, csúfolódó, fenyegető megjegyzéseket kapsz, ne válaszolj rájuk! Lépj 

ki az alkalmazásból, és szólj a szüleidnek! 

 A világhálón közzétett információkat más is láthatja, ezért jól gondold meg, mit írsz 

le, és kinek küldöd el! 

 Ne szervezz személyes találkozót az internetes ismerősöddel, „barátoddal”! 

 HA KÉTSÉGEID VANNAK: mindig kérj segítséget a szüleidtől! Ha bizonytalan 

vagy, jelentkezz ki, vagy zárd be az oldalt. 
 

Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt magában, hanem számos lehetőséget is! 

Fedezzék fel ezeket és motiválja a gyermeket a kreatív és hasznos internethasználatra! 

 

 

 

http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu
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Kép forrás: internet 

 

 

Bűnmegelőzési tanácsokért vagy bármely információval kapcsolatban forduljon 

hozzánk bizalommal az impresszumban található elérhetőségeken: 

 

 

 

 

 

 

Ha mégis bűncselekmény 

áldozatává válik, 

azonnal értesítse a 

rendőrséget a  

112-es segélyhívó számon! 

 
 

 

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasónk a Hírlevél tartalmát 

részben vagy egészben szabadon felhasználhatják, a célcsoportok felé eljuttassák. 

 

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

készítette. 


