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Internetbiztonság III.
Netikett
Az internet napi szintű használatával nem csak a lehetőségek kiaknázást kell
megtanulnunk, hanem a követendő magatartást is. A virtuális világban
éppúgy érvényesek az illendőségi és egyéb magatartási szabályok, mint a való
világban, továbbá ugyanúgy adódnak veszélyhelyzetek is, amelyek kellő
odafigyeléssel, tudatos internet használattal elkerülhetők.
A netikett szó az angol “netiquette” (network etiquette) magyarosított formája,
és az internetes kommunikáció - e-mail küldés, a közösségi médiában történő
kommunikáció (Facebook, Twitter, fórumok, stb) általános illemszabályait
rögzíti.
A jobb, élhetőbb internet érdekében javasoljuk érdemes betartani a
következőket:
 Viselkedjenek úgy az Interneten, mint a valós életben! Véleményüket úgy
fogalmazzák meg, hogy az ne legyen sértő és/vagy jogsértő!
 Legyenek óvatosak, a becenév mögött bárki rejtőzhet!
 Mindig tartsák észben, többen olvasnak, mint írnak! Azoknak is írnak,
akiket nem is ismernek!
 Kerüljék a trágár szavakat, fellángolásokat!
 Tartsák tiszteletben mások magánéletét, privát szféráját, érzéseit!
 A szabályokat Önök is alakítják, ha javaslataikról értesítik a
rendszergazdát!
 Ismerjék meg a közösségi oldal szabályait, beállítási lehetőségeit, hogy be
tudják tartani és védhessék személyes adataikat!
 Védjék mások adatait is, engedélyük nélkül ne tegyenek fel senkiről
fényképet, videót, személyes adatokat!
 Ne tegyenek fel olyan képeket az internetre, mely anyagi helyzetüket,
vagyontárgyaikat tükrözi!
 Ne közöljék az interneten pillanatnyi, tényleges tartózkodási helyüket, mert
ez felhasználható információ lehet a betörők részére!
 Ne feledjék, ami egyszer felkerül az internetre, az örökké ott marad (pl.
selfi hiányos ruházatban stb.) !
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 Ne válaszoljanak a zaklatásra, de a képernyő felületet mentsék le, mert ez
később egy büntetőeljárás során bizonyíték lehet!
 A jogellenes tartalmakról értesítsék az oldal, közösségi portál
üzemeltetőjét, adminját!
 Ne kövessenek extrém „feladatok” végrehajtására buzdító személyeket,
oldalakat!
Néhány jó tanács gyermekeik biztonságos internethasználatért:
 Ismerjék meg, hogy gyermekeik milyen honlapokat szeretnek látogatni és
milyen célból!
 Gondolják végig mire használják Önök az internetet és mire a gyermekek!
Van olyan tevékenység, amit felnőtt és gyermek együtt végezhetnének az
interneten?
 Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó szabályokról! Az időkereten
túl ez tartalmazza a másokkal szembeni helyes magatartást, az Ön által
elfogadott internetes játékokat és honlapokat!
 Kérdezzék meg, mit tesznek az adataik védelme és a biztonságos
internetezés érdekében! Előfordult-e, amikor úgy érezték, bántja vagy
zavarba hozza egy információ/ beszélgetés/kép/videó? Beszélgessenek
velük arról, hogyan előzhetik meg az ilyen helyzeteket, illetve mit tehetnek
ilyen esetekben!
 Kérdezzék meg a gyermekeiket, tudják-e, hogy baj esetén hova
fordulhatnak, amennyiben olyan tartalomra bukkannak, 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
Itt a bejelentkezés feldolgozása után megvizsgálják, 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
A honlapon keresztül chatelni lehet velük, de a 11611-es számon telefonon is
elérhetőek éjjel–nappal.
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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
gyermekei ismerjék ezeket, ezért tanítsák
meg nekik a következőket:

 Soha, semmilyen körülmények között ne mondják el vagy mutassák meg
másnak a felhasználói azonosítót és a jelszót, még a barátaiknak sem!
 A képernyőn látható nevük soha ne tartalmazzon személyes adatot, így
például a születésnapot, a hobbit, a szülőváros vagy az iskola nevét stb.!
 Soha ne küldjenek el e-mailben vagy csevegés közben személyes adatot (ez
a saját adataikra és mások adataira egyaránt vonatkozik)!
 Ne osszanak meg olyan fényképeket internetes ismerőseikkel, amelyek őt,
a családtagjait vagy az otthonukat ábrázolják!
 Soha ne nyissanak meg ismeretlen forrásból származó e-maileket!
Megnyitás nélkül TÖRÖLJÉK őket!
 Ha gonoszkodó, csúfolódó, fenyegető megjegyzéseket kapnak, ne
válaszoljanak rájuk! Lépjenek ki az alkalmazásból, és szóljanak a
szüleiknek!
 A világhálón közzétett információkat más is láthatja, ezért jól gondolják
meg, mit írnak le, és kinek küldik el!
 Ne szervezzenek személyes találkozót az internetes ismerősökkel,
„barátokkal”!
 Ha zavarba ejtő tartalmakra bukkannak, vagy ilyen tartalmú üzenetet
kapnak (pl. küldjön magáról meztelen fényképet, akkor több jogosultságot
szerez egy játékban, vagy ha nem küld több hiányos öltözetű fényképet, az
eddig küldötteket közzéteszik az interneten stb), azonnal szóljanak erről a
szüleiknek!
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