
 

Beszéljünk a gyerekekkel az internetes biztonságról! 

Íme, néhány tipp ahhoz, hogyan beszéljünk hatékonyan gyerekekkel a tabletek, 

mobiltelefonok, számítógépek, játékkonzolok és egyéb eszközök biztonságos használatáról. 

Hogy mikor kezdjünk el erről beszélgetni? Ehhez sosincs túl korán és túl későn: kezdjük el 

inkább most! 

A legkisebb gyerekek - A leghatékonyabb, ha a legfiatalabbakkal együtt ülünk le, és együtt végezzük a különféle 

technológiai tevékenységeket, közelről figyelve digitális szárnypróbálgatásaikat, miközben nyitottak maradunk 

kérdéseik, és kíváncsiságuk minden formája iránt. Ahogy aztán felcseperednek, folyamatosan segíthetünk számukra 

új eszközöket és szolgáltatásokat bemutatni. 

Nagyobb gyerekek és tinédzserek - E korcsoporttal kapcsolatban a legjobb stratégia a tanácsadó, terelgető 

magatartás, melyet nyílt és pozitív hangvételben teszünk. Kérjük meg őket, hogy mutassák meg, milyen 

weboldalakat látogatnak, milyen tartalmakat hoznak létre, melyik játékokkal játszanak legszívesebben, milyen 

témákról csevegnek, és persze kikkel. 

A fenti alapokra épülve megegyezhetünk velük egy olyan egyértelmű szabályrendszerben, amelyet be kell tartaniuk a 

felelősségteljes internethasználatért. 

 Beszéljük át, milyen jellegű weboldalakat, alkalmazásokat, mobilos szolgáltatásokat és játékokat 

használhatnak, mégpedig életkoruk, viselkedésük érettsége, valamint a családi értékrend alapján. 

Mindenképpen térjünk ki arra, hogy szabad-e egyedül online vásárlást indítani. 

 Vegyük végig, melyek azok az információk, amelyeket semmiképp sem szabad megosztaniuk, szabjuk meg az 

internet, valamint a kapcsolódó eszközök használatának időszakait, valamint adjunk tanácsokat ahhoz, hogy 

felelősségteljesen kommunikáljanak az online felületeken. 

 Ha úgy döntünk, hogy valamilyen családbiztonsági eszköz, felügyeleti alkalmazás segítségével figyeljük a 

tevékenységüket, magyarázzuk el ennek okait, és mindig magyarázzuk el, hogyan működnek ezek a 

szolgáltatások.  

 



 Ne felejtsük el időről időre újra átnézni, átbeszélni, és átalakítani 

a szabályokat, ahogy a gyerekek idősebbek lesznek. 

Az alábbiakban néhány praktikus iránymutatót gyűjtöttünk össze ahhoz, 

hogy elkezdhessünk, vagy épp folytathassunk egy ilyen beszélgetést. 

 

Gondolkodj, mielőtt kattintasz! 

 Ha a gyerekek furcsa, vagy váratlan üzeneteket kapnak, még ha 

barátaiktól is, jelezzük nekik, hogy ne nyissák meg automatikusan 

az ilyen üzenetekben található képeket, zenei fájlokat, illetve 

bármilyen más csatolt fájlt és hivatkozást. Próbálják meg 

megtudni inkább a részleteket a küldőtől, de lehetőleg ekkor se 

egy válaszüzenet formájában. 

 Hívjuk fel a gyerekek figyelmét annak fontosságára, hogy csak legális forrásból származó szoftvert, játékot, 

zenét és egyéb tartalmakat töltsenek le. 

Csak okosan az okostelefonokkal! 

 Mutassuk meg, hogyan zárhatják le készülékeiket titkos PIN kóddal, és kössük a lelkükre, hogy ezt onnantól 

tartsák titokban - még akár barátaik előtt is. 

 Segítsünk a telefonos kapcsolatok kezelésében, akár úgy is, hogy egy bizonyos körre korlátozzuk az elérhető 

személyeket. Mutassunk rá, hogy telefonszámukat csak olyanoknak adják meg, akiket személyesen is 

ismernek, másoknak - például közösségi profiljukon - semmiképpen. 

 Tanítsuk meg a gyerekeknek a GPS szolgáltatások használatát, így könnyebben megtudhatjuk, hol járnak 

(vagy jártak, például fotóik hely-megjelölése alapján). 

Biztonsági játékosok 

Fedezzük fel együtt, milyen játékokra vágynak a gyerekek. Nézzük meg a kiválasztott játékok értékeléseit, és csak 

ismert címeket töltsünk le, megbízható oldalakról. Együtt határozzuk meg a "játékok játékszabályait": 

 Játszhat-e mások ellen, vagy másokkal? Bárkivel, csak ismerősökkel, vagy csak gépi ellenfelekkel? 

 Hetente, naponta hány óra játék számít még elfogadhatónak? 

 Helyesen és felelősségteljesen használják-e a játékok szöveges, hangos vagy webkamerás csevegő 

szolgáltatásait? Ha igen, kik a csevegőpartnereik? 

Így segít a technológia 

Vértezzük fel a számítógépünket az 

internetes fenyegetések ellen. Tartsuk 

folyamatosan naprakészen minden 

szoftverünket, így a rendszert és a 

böngészőt is. Telepítsünk megbízható 

forrásból származó vírus- és kémprogram-

irtó szoftvereket. A Microsoft segít ebben: 

http://microsoft.hu/biztonsag  

Tanuljunk meg erős, hatékony jelszavakat 

létrehozni, hogy így védjük meg 

számítógépünket és online fiókjainkat: 

http://aka.ms/Pmnbsq   

A családbiztonsági eszközök segíthetnek 

abban, hogy megakadályozzuk a webes 

károkozók működését, szabályozzák a 

gyerekek által meglátogatható 

weboldalakat, kiszűrik a támadó vagy 

helytelen tartalmakat és figyelik a 

kapcsolatokat. A Microsoft erre is kínál 

megoldást, például itt: 

http://aka.ms/Ipdc2v  

Légy te az, aki az otthoni számítógépeken 

és eszközökön rendszergazdai jogokkal 

rendelkezik. Tanuld meg, hogyan hozhatsz 

létre különféle felhasználói fiókókat, így 

szabályozva a gyerekek által elérhető 

beállításokat:  http://aka.ms/Ipdc2v  

 

http://microsoft.hu/biztonsag
http://aka.ms/Pmnbsq
http://aka.ms/Ipdc2v
http://aka.ms/Ipdc2v


Alkalmazás előtt gondolkodás! 

 Életkoruk és érettségük szintje alapján segítsünk a 

gyerekeknek kiválasztani a nekik megfelelő alkalmazásokat. 

 Csak jó értékelésekkel rendelkező alkalmazásokat 

szerezzünk be, megbízható helyekről. 

 Együtt nézzük át az alkalmazás adatkezelési elveit, 

győződjünk meg arról, hogy az app mit kezd 

felhasználójának helyzetéről vagy egyéb körülményeiről 

gyűjtött adatokkal. 

 

 

Megosztani csak óvatosan!  

 Tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy ne közöljenek személyes információkat az online felületeken - például az 

életkorukat, telefonszámukat, teljes nevüket, fotóikat, lakásuk címét, e-mail címüket, vagy akár érzéseiket. 

Ilyesmiket csak közeli barátaikkal, ismerőseikkel osszanak meg. 

 Legyünk egyértelműek az internetes zaklatással kapcsolatban: soha ne mondjanak, vagy osszanak meg 

olyasmit, ami másokat kínos helyzetbe hozhat, vagy 

bánthat. Zaklatni tilos, és pont. 

 Külön emeljük ki, hogy soha ne készítsenek, küldjenek és 

fogadjanak szexuális jellegű, vagy provokatív tartalmakat, 

szöveges, fotós vagy videós formában egyaránt. 

 

További hasznos 

információk: 

Gyerekek online biztonsága, 

Családbiztonsági beállítások:  

http://aka.ms/Ipdc2v  

Gyerekek mobilhasználata biztonságosan:  

http://aka.ms/Ggidjc  

Keressen minket! 

https://www.facebook.com/microsoftyout

hsparkfiatalok 

 http://www.webvelem.hu/ 

www.microsoft.hu/biztonsag  

http://microsoft.hu/answers  

@Safer_Online  (angol)    

http://aka.ms/Ipdc2v
http://aka.ms/Ggidjc
https://www.facebook.com/microsoftyouthsparkfiatalok
https://www.facebook.com/microsoftyouthsparkfiatalok
http://www.webvelem.hu/
http://www.microsoft.hu/biztonsag
http://microsoft.hu/answers
https://twitter.com/Safer_Online


Biztonságos közösségi várfalak 

 Mutassuk meg a gyerekeknek, hogyan állíthatják közösségi profiljaikat és oldalaikat privát üzemmódba. 

 Kérjük meg őket, hogy mindig gondolják át kétszer, kit fogadnak el barátként. Javasoljuk, hogy csak olyan 

személyt jelöljenek vissza ismerősként, akiket személyesen is ismernek, vagy közös ismerősökkel 

rendelkeznek. 

 Jelezzék annak fontosságát, hogy a gyerekek pozitív énképet közvetítsenek, és tiszteletteljes hozzászólásokat 

tegyenek közzé. 

 

Tanítsuk meg őket arra, mi a teendő problémák esetén 

 Bátorítsuk a gyerekeket, hogy bízzanak az ösztöneikben. Kérjük meg őket a következőkre: 

o Mindig mondják el, ha valaki kényelmetlen helyzetbe hozza, vagy fenyegeti őket az interneten. 

Nyugtassuk meg őket, hogy mások rossz viselkedése miatt sosem korlátozzuk az ő számítógép-, 

játék-, vagy telefonhasználatukat. 

o Hivatalosan is jelentsük a kifogásolható tartalmakat vagy működést a szolgáltatás, alkalmazás 

készítői, üzemeltetői felé. 

 Természetesen, ha a gyerek egyértelmű és közvetlen veszélybe kerül - például valaki fenyegeti, zaklatja, vagy 

igyekszik személyes találkozásra biztatni őket - azonnal értesítsük a helyi rendőri szerveket.  

 



Február a Biztonságosabb Internet Hónapja!   

A Biztonságosabb Internet Napot ma már a világ több mint 100 országában – köztük Magyarországon is – minden 

évben február elején, ugyanazon a napon rendezik meg.  Microsoft Magyarország 2008 óta foglalkozik kiemelten a 

témával, és nem csak az év egyetlen napján, hanem 365 napon keresztül!  A Microsoft  YouthSpark programon 

keresztül mindent megteszünk a figyelemfelhívás érdekében, 2013-ban például 40.000 diákot, oktatót, trénert és 

érdeklődőt fogadtunk, oktattunk.  

Természetesen 2014-ben is szívesen várunk és látogatunk osztályokat, csoportokat, civileket.  

Az ingyenes tréningeken szórakoztató formában mutatjuk be az internetezés legfontosabb veszélyeit, illetve az 

elkerülés módszereit.  (Budapesti irodánkban vagy kihelyezett formában: iskolákban, könyvtárakban, 

civilközpontokban. )  Az előadások alatt és után kötetlen formában is gyakran elbeszélgetünk a résztvevőkkel a saját 

korábbi tapasztalataikról a különféle internetes fenyegetésekkel kapcsolatban. Ezek a történetek gyakran 

alátámasztják, hogy nagy szükség van figyelemfelhívó munkánkra, előadásainkra, képzéseinkre. 

A Microsoft mindig is kiemelt kérdésként kezelte ezt a problémát, és YouthSpark programján keresztül mindent 

megtesz a figyelemfelhívás érdekében.  

Képzéseink, előadásaink ingyenesek.  

Témáink (minden esetben egyeztetést igényel): Digitális Világ – telefonok, számítógépek, online világ – online 

biztonság, közösségi oldalak, fényképek megosztása, Skype, chat, vírusok, mentés és adattárolás, online játékok, 

regisztrációk. 

Diákoknak: „Mi leszel, ha nagy leszel?” – hiszen az informatika minden szakmában jelen van , Microsoft 

lehetőségek, Programok fiataloknak, Szoftverek és technológiák. 

Jelentkezés és egyeztetés: http://www.webvelem.hu/?m=gyar_info  oldalon, vagy: oktatas@webvelem.hu  e-mail 

címen. Az időpontot egyeztetni kell előre. (Bármi lehetséges )  

Legyen az én minden napja Biztonságosabb Internet Nap!  

Üdvözlettel: 

Microsoft YouthSpark Program  

 

 

http://www.webvelem.hu/?m=gyar_info
mailto:oktatas@webvelem.hu

