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Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day) 
 
Az Európai Unió a virtuális tér biztonságának növelése érdekében 

megalkotta a Biztonságos Internet Programot, majd ezt kibővítve a 

Biztonságos Internet Plus Programot, amelynek keretén belül a szakemberek 

világszerte ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az interneten leselkedő 

veszélyekre.  

 

Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy az online világban se váljon 

áldozattá! 

 

 A számítógépére, illetve a telefonjára idegen 

személy kérésére ne telepítsen semmilyen 

alkalmazást! 

 Letöltés előtt ellenőrizze, hogy eredeti-e a program! 

 Amennyiben az alkalmazás olyan engedélyeket kér, 

amelyek a működéséhez szükségtelenek (pl. hozzáférés a telefon 

tartózkodási helyéhez, telefonkönyv adataihoz), ne töltse le azt!  

 Ahol lehetséges, weboldalra való belépéshez használja Google vagy 

Facebook fiókját! Ez biztonságosabb és kényelmesebb megoldás, mint 

mindenhol külön regisztrálni. Ahol erre nincs mód, ott különböző, erős – 

hosszú és bonyolult – jelszavakat használjon! Nem megfelelő jelszó pl. a 

név, a születési idő, a házi kedvenc neve, egymást követő betűk, számok. 

 A jelszavai biztonságos tárolására használjon 

jelszókezelő alkalmazást, így nem kell az összes 

jelszavát  megjegyeznie! 

 Jelszavát ne adja meg senkinek, tartsa titokban! 



 Ha többen használnak egy számítógépet, mindenkinek legyen jelszóval 

védett, saját felhasználói fiókja! Használat után a böngészőből és 

számítógépből jelentkezzen ki!  

 Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal (https előtaggal) 

rendelkező oldalon adjon meg! 

 Mindig ellenőrizze, hogy valóban a feladónak tűnő személy, illetve 

szervezet küldte-e az e-mailt! Nézze meg, hogy az e-mailcím @ utáni 

része helyesen tartalmazza-e a cégnevet! 

 Online bankkártyás fizetés esetében győződjön 

meg arról, hogy valódi banki oldalon adja meg 

az adatait! 

  Bankkártyájának adatait senkinek se adja meg! 

A bankok e-mailben sohasem kérik ezeket.  

 Idegeneknek semmilyen személyes adatot ne adjon meg! 

 Ha egy fényképet megoszt a közösségi oldalán 

vagy e-mailben elküldi valakinek, ezután a kép 

bármikor bárhol felbukkanhat, nem lehet 

befolyásolni, hogy kihez jut el. Egy 

nyilvánosságra került intim kép 

következményeként zaklatás vagy akár zsarolás 

áldozatává is válhat.    

 

A biztonságos internetezéssel kapcsolatban további hasznos információk 

találhatóak az alábbi honlapokon: 

 

www.saferinternet.hu; 

www.internethotline.hu; 

www.biztonsagosinternet.hu; 

www.kek-vonal.hu. 
 

 

Forrás: ORFK Bűnmegelőzési Osztályának infografikái. 
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