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Tisztelt Szülő! 

Az internet jó dolog, mindennapi életünkhöz már teljességgel hozzátartozik, és használata nélkül  az  élet  több 

területén  is  hátrányt  szenvednénk,  gondoljunk  csak  a  napi kapcsolattartás,  információgyűjtés,  hivatalos 

ügyintézés, szórakozás stb. színtereire. A világ gyermekeink előtt is ott van egy karnyújtásnyira, azonban ha egy 

kicsit naivabb, esetleg kevésbé járatos a netezésben, akkor veszélyt is jelenthet számukra. Bárhonnan is neteznek, 

iskolából, otthonról, internet kávézóból, vagy mobileszközről, veszély mindenhol leselkedhet rájuk! 

A Szombathelyi Tankerületi Központ ezért programsorozatot indított, amelyben az Interneten leselkedő veszélyekre 

hívja fel a gyerekek figyelmét és segíti őket abban, hogy milyen módon tudják kezelni ezeket a veszélyeket. Az 

Internetbiztonságot komolyan kell vennünk, amelyben a szülőknek, diákoknak és az iskolának együtt kell 

működniünk! 

Ennek érdekében mind a diákoknak, mind a szülőknek fontos tudniuk, hogy a rengeteg pozitív dolog mellett milyen 

negatívumokkal is találkozhatnak a gyerekek világhálón tett barangolásuk során. 

A minimális biztonságérzethez elengedhetetlen az informatikai higiénia, vagyis a naprakész tűzfal, vírusirtó és 

legális szoftver használata. Rengeteg kártevő garázdálkodik a neten, arra várva, hogy a nem megfelelően védett 

eszközöket megfertőzze, ellopja a tulajdonos adatait, vagy esetleg bűncselekményre használja a gépét. 

A legfontosabb tényező mégis a gyerekek saját tudása, mert a gép nem tud dönteni helyettük. A döntéseket mindig 

nekünk kell meghoznunk, és ha tudatlanságból rosszul döntünk, anyagi vagy erkölcsi károkkal szembesülhetünk. 
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Az internetet rengeteg dologra használjuk mindennapi életünk során. Pl.: böngészés, levelezés, közösségi oldalak, 

fel- és letöltés, játékok, videózás. Banki ügyeket, online vásárlásokat intézünk. Bármelyik területét is használják a 

gyerekek az internetnek, veszélybe bárhol kerülhetnek, akár „csak” böngésznek, akár leveleznek, vagy csetelnek 

esetleg letöltenek. Körültekintő internetezéssel és a megfelelő biztonsági beállításokkal ezek a veszélyek azonban 

megelőzhetők!  

Melyek a legfontosabb veszélyforrások? 

A kártékony programokat emberek készítik, hogy lelassítsák a munkánkat, kémkedjenek a bizalmas adatok után, 

programokat töröljenek, esetleg megváltoztassák a beállításokat. Fontos, hogy a gyerekek erős és hozzájuk nem 

köthető jelszavakat használjanak, ezzel védve személyes adataikat a világhálón. 

Az interneten keringő levelek 85% kéretlen levél, úgynevezett SPAM, melyben illegális módon megpróbálnak 

bennünket valamilyen termék megvásárlására ösztönözni, vagy egy adott honlap megnyitására szólítanak fel, vagy 

egyszerűen csak hamis információkat keltenek, de vírusokat is rejthetnek. Fontos ezért felhívni a gyerekek figyelmét, 

hogy ha az interneten bármilyen információra van szükségük, akkor annak valódiságát több oldalon keresztül is 

(legalább 3) ellenőrizzék, hiszen az internetes tartalmakat bárkik szerkeszthetik, ezért számos hamis vagy 

álinformációk is találhatók a világhálón. 

Az Interneten számos ajánlattal is találkozhatunk. Ügyeljünk rá, hogy gyermekeink soha ne hagyják magukat 

eltéríteni a felbukkanó ablakok kínálta nyeremény, vagy egyéb kecsegtető ajánlat miatt! 

A gyermekekre leselkedő egyik legfontosabb veszélyforrás természetesen a játékokból ered. A böngésző alapú 

játékok zöme ingyenes a felhasználók számára, azonban rendszerint díj ellenében prémium tárgyakat, az 

előrejutásban, fejlődésben segítő elemeket vásárolhatnak maguknak, amely jelentős költségeket eredményezhet a 

szülők számára is. Ebben a tekintetben érdemes közösen végiggondolni, hogy mi az az összeg, melyet a szórakozás 

ezen formájára még túlzott anyagi kiadás nélkül fordítani tudnak, illetve egyáltalán érdemes-e erre költeni.  

Egy-egy meggondolatlan letöltés komolyabb anyagi terheket róhat a családra, ezért fontos az alapos körültekintés. A 

veszély abban is rejlik, hogy a gyerekek nem tudnak ellenállni ingyenesnek hirdetett tartalmaknak (csengőhangok, 

háttérképek stb.), melyek megrendelésével méregdrága szerződéseket hagyhatnak jóvá. Ezen felül a gépükre töltött 

adatok akár károsak is lehetnek!  

Napjainkban a csetelés a fiatalok között az egyik legnépszerűbb szórakozási forma az interneten. Sokféle ember 

megfordul a chat-en, és nem mindegyik jó szándékú. A gyerekekkel ezért érdemes néhány alapvető chat szabályt 

tisztázni.  

Röviden az internetbiztonságról 
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Melyek ezek a szabályok?  

• Legyél óvatos, ahogy az utcán is! 

• Őrizd meg a magánjellegű információkat, ne mondj magadról túl sokat! 

• Tartsd be a netikettet: jó modort (úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy ők bánjanak veled)! 

• Sértő üzenetekre ne válaszolj (de mentsd el, mert bizonyíték lehet, ezután szólj felnőttnek)! 

• Kerüld az idegenekkel való találkozást!  

Az Internetre feltöltött tartalom sorsával ugyancsak érdemes tisztában lenni. Mi felhasználók jelentős mennyiségű 

adatot, köztük fényképeket és videókat is feltöltünk a világhálóra. A digitális világban a fényképek nem tüntethetők 

el! Egy-egy kínos fotó, képes életük végéig követni a gyermekünket, nem kis kellemetlenséget okozva.  

Webkamerák esetében nagyon fontos, hogy megértsék, bizonyos programokkal rájuk lehet csatlakozni, és a tudtuk 

nélkül felvétel készülhet róluk és környezetükről. 

A közösségi oldalak használatával kapcsolatos veszélyekre szintén érdemes felhívni a gyermekek figyelmét. Ide 

tartozik elsősorban, hogy ne bízzanak meg minden bejegyzésben, üzenetben, meghívóban, még akkor se, ha a 

legjobb barátjuk küldte. Hiszen előfordulhat, hogy feltörték a fiókját, vagy valami kártevő települt a gépére. 

A fenti forrásokkal összefügg a talán legsúlyosabb kockázat, a virtuális zaklatás. A virtuális zaklatás, mások szándékos 

és tartós fenyegetése, sértegetése, megalázása a digitális médiák felhasználásával. Elsődleges színtere az internet, 

ezen belül a közösségi hálózatok, chat szobák, e-mail üzenetek, blogok és fórumok. További színtere a mobiltelefon, 

melynek használatával zaklató SMS-ek vagy idegesítő telefonhívások, esetlegesen kellemetlen fényképek és videók 

tehetik tönkre gyermekeink mindennapi életét, mély és tartós lelki sérüléseket okozva.  

A zaklatók, általában a gyerekek saját környezetéből kerülnek ki, lehetnek a legjobb barátok, osztálytársak vagy 

iskolatársak, exbarátok, exbarátnők, de sajnos, akár rokonok is, akikkel elmérgesedett a kapcsolat. A szavak sokkal 

jobban fájnak, és nagyobb sebet ejtenek, mint gondolnánk. Beszéljünk arról gyermekünkkel, hogy ha valaki zaklatja, 

ne érezzen szégyent, ne titkolja el, hanem blokkolja és jelentse mind nekünk, mind a közösségi oldalnak! 



A pályázat keretében megvalósult internetbiztonsági 
programok  

 

 

 

 

A rendezvények célja a diákok felvilágosítása az internet megfelelő és biztonságos használatáról. 

A rendezvények programja: 

A négy „tanóra” témája az internet biztonságos használata volt. Az előadáson 5-8. osztályos fiatalok vettek részt a 

projektben támogatott négy intézményben. A rendezvényeken a gyerekek aktív részvételével közösen a következő 

témákat érintettük:  

• A digitális lábnyom, vagyis minden adat, amit online megadunk, eltörölhetetlen és visszakereshető,  

• Biztonságos jelszavak és jelszóképzési módszerek, példákkal 

• Levelezési tanácsok, spam levelek, azok elleni védekezés 

• Személyes adataink a neten, az adathalászat fogalma 

• A böngészés és annak veszélyei 

• Játékok, online játékok (semmi nincsen ingyen) függőség 

• A chat-elés veszélyei, ismerkedés, randizás és a személyes adatok védelme 

• Álhírek és felismerésük az interneten, hamis alakok a közösségi médiában,  

• Internetes kapcsolataink: a digitális és a fizikai valóságban való kommunikáció közötti különbség. A netes 

kommunikáció is valós érzeteket, akár jó érzetet, kötődést is kelthet, de ez nem pótolja a fizikai valóságban való 

személyes emberi kapcsolatokat. Ezekre a fizikai személyes emberi kapcsolatokra minden embernek szüksége 

van, törekedjenek erre.  

• Az internetes vásárlásról sok gyereknek volt saját tapasztalata, a negatív tapasztalatokról is beszámoltak. A 

hamis eladók, átverésre használt termékek, a biztonságos online fizetési felületek, a számtalan kéretlen felugró 

reklám, és az adathalász oldalak is szóba kerültek.  

 

 

 
 

 

 Honlap: 

https://kk.gov.hu/szombathely 

  Telefon: 

06 (94) 795-225 

Email: 
szombathely@kk.gov.hu 

 
 

 


