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jótanács gyerekeknek   
a közösségi média biztonságos  
használatához



1. Állítsd a profilodat privátra!
A legtöbb közösségi oldal lehetőséget biztosít arra, hogy a profilodat 
úgy állítsd be, hogy az általad megosztott tartalmat csak az ismerő-
seid láthassák.

2. Soha ne fogadj el idegenektől „Ismerősnek jelölést”.
Ha valaki olyan küld Neked üzenetet, vagy jelöl ismerősnek, akit 
nem ismersz, soha ne jelöld vissza és szólj egy olyan felnőttnek, aki-
ben megbízol és tanácsot tud adni, hogy mit tegyél ilyen esetben.

3. Soha ne oszd meg a személyes adataidat 
ismeretlenekkel!
Ahogy a való életben úgy az interneten sem mindenki az, akinek 
mondja magát. Soha ne oszd meg a személyes adataidat, képeidet 
videóidat idegenekkel.

4. A kínos vagy ciki fotókat vagy videókat tartsd meg 
inkább!
Nagyon sok ellenséget és még több kellemetlenséget szerezhetsz 
magadnak azzal, ha ilyen tartalmat osztasz meg. Csakúgy, mint a 
való életben, kétszer is gondold meg, hogy miket töltesz fel közössé-
gi oldalakra.

A Facebook, a Twitter, az Instagram és még sok egyéb szol-
gáltatás remek lehetőségeket biztosít arra, hogy megmu-
tasd, mennyi érdekesség történik veled az életed során, van 
azonban néhány olyan jótanácsunk amit érdemes betarta-
nod annak érdekében, hogy ezeket az appokat biztonságo-
san használhasd.



5. Soha ne küldj meztelen képet sem másról sem 
magadról!
Bűncselekmény meztelen képet kérni vagy küldeni az interneten 
keresztül 18 éven aluli gyermekről, amit a törvény szigorúan bün-
tet. Még ha elsőre viccesnek is tűnik, gondolj bele, hogy mi történne 
akkor, ha tovább osztanák azt. Ha valaki meztelen képet kér tőled, 
azonnal beszéld meg egy felnőttel: akár a szüleiddel, tanároddal, 
felnőtt testvéreddel vagy más olyannal, akiben megbízol és tanácsot 
tud adni, hogy mit tegyél.

6. Próbálj a személyiségednek megfelelő tartalmat 
megosztani!
Mindig légy kedves és illedelmes, amikor valamilyen posztot készí-
tesz. Próbálj olyan tartalmat készíteni, amire később is büszke 
lehetsz és mások is büszkék lehetnek rád. Minden megosztásod a 
Te személyiséged lenyomata lesz, és befolyásolja a rólad kialakuló 
képet.

7. Blokkold az online zaklatókat!
Előfordulhat, hogy valaki utálatos vagy zaklató megjegyzéseket 
fűz az általad megosztott tartalmakhoz. Ha ilyen történne, kérj 
segítséget egy olyan felnőttől, aki segíteni tud az online zaklatók 
blokkolásában.

8. Nem megfelelő, vagy dühítő tartalom!
Az is megtörténhet, hogy valaki olyan tartalmat oszt meg a neten, 
amit bántónak sértőnek, dühítőnek, oda nem illőnek, vagy akár tör-
vénytelennek találsz. Ilyen esetben is szólj egy felnőttnek, aki segí-
teni tud, az ilyen tartalmak jelentésben. Ha valami törvénytelen, 
vagy ellenkezik az általad használt szolgáltatás szabályzatával,  
azt a szolgáltató köteles eltávolítani.



9. Használd a korodnak megfelelő szolgáltatásokat és 
állítsátok be a Szülői felügyeletet!
Mielőtt letöltesz egy új app-ot, nézd meg, hogy a Te korod-
nak megfelelő-e. Ha nem vagy biztos benne, nyugodtan kérdezz 
meg egy olyan felnőttet, akiben megbízol. Állítsátok be a „Szülői 
Felügyeletet”, hogy a számodra biztonságos módon használhasd  
a szolgáltatást.

10. Használj biztonságos jelszót!
Hogy más ne posztolhasson az engedélyed nélkül a Te nevedben, 
használj biztonságos jelszót. Válassz olyat, amit meg tudsz jegyezni, 
de más nem tudja kitalálni (pl. ne használd a neved jelszónak).  
Az nagyon jó, ha egyszerre használsz benne kis és nagybetűt, szá-
mot, esetleg valamilyen írásjelet. Sőt, időnként meg is változtatha-
tod. A biztonság kedvéért oszd meg a kódot a szüleiddel is (de más-
sal soha), arra az esetre, ha Te elfelejtenéd.

+1 Ugye nem lettél képernyőfüggő? Mennyit használod  
a géped naponta?
Nagyon könnyű rákapni a hírfolyamok folyamatos ellenőrzésére, 
pörgetésére, de ne feledd, hogy a személyes találkozások, a közös 
kirándulások vagy a sport elengedhetetlen és nagyon fontos része 
az egészséges életnek. Szüleiddel határozzátok meg, hogy naponta 
mennyit és milyen esetekben használhatod a telefonodat. Éjszakára 
és miközben tanulsz, kapcsold ki az értesítő üzenetek jelzését.
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Időnként rossz érzés vagy szomorúság foghat el, hogy nem vagy olyan, mint 
mások, vagy nem azt teszed/teheted mint mások.  
Ha ilyen érzéseid vannak, mindig beszéld meg egy olyan felnőttel, akiben 
megbízol és támogatni tud, vagy tanácsot tud adni, hogy mit tegyél ilyen 
estben, hogy jobban érezd magad.

https://nationalonlinesafety.com

