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Ez a füzet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Kulcs a net vilá-
gához! című tanulmánykötetének, illetve az ehhez tartozó Gyermekeknek szóló füzeté-
nek a felhasználásával készült hallássérült gyermekek számára.  

 

 

Köszönjük a NAIH támogatását! 

Az oktatási segédanyagot készítette: Páll István 

Témavezető: Mészáros Judit 

Olvasószerkesztő: Kovács Zsuzsanna 
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Az internet előnyei és hátrányai 
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Az internet 

Mi az internet? Mit gondolsz róla? Írd le! 

Tudtad? 
Az internet  az egész Földet körülölelő számítógépes há-
lózat, amelyen a számítógépek kommunikálnak egymással. 

 

Keresd meg az internet szinonimáit! Írd le! (Használj szótárt, 
vagy nézd meg a neten!) 

            

   internet=.......................................................................................... 
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Írd le, hogy mit látsz a képeken!  

 

 

 

 

Melyik az a szó, amelyik mindegyikben közös?.................................................. 

 

Szerintetek miért van ez?.......................................................................................................... 

 

Karikázzátok be azt a képet, amelyik az internetet mutatja! 
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     Az internet  

előnyei és hátrányai 

Az internet nagyon fontos számunkra. Nélküle már el sem tudjuk 
képzelni az életünket. Rengeteg előnye van, de ha nem vagyunk elég 
óvatosak, akkor nagyon sok bajt is tud okozni.  

Nézzük át, melyek az internet előnyei és hátrányai! 

Az internet előnyei 

 

videóchat 
filmnézés internetes ügyintézés 

(személyi igazolvány, 

Diákigazolvány, stb.) 

olvasás információgyűjtés internetes vásárlás 

levelezés 

letöltés—ingyenes 
film, zene, videó 

kapcsolattartás a  

barátokkal zenehallgatás 
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Az internet hátrányai 

Szómagyarázat: 

függőség - rászokás valamire, amiről csak nagyon nehezen tudunk lemondani.  

    pl. ilyen függőség alakul ki az okostelefonok és a számítógépek túlzott haszná- 

    latánál  

magány - Ha valaki túl sok időt tölt a számítógépe előtt, annak nem marad ideje  

  barátkozni. Egyedül marad.  

 

személyes adat - minden olyan adat, amely egy adott személlyel kapcsolatba hozható  

    pl. fénykép, hajszín, szemszín, név, lakcím, telefonszám, email cím,  

    személyi igazolvány száma, közgyógyigazolvány száma, bőrszín stb. 

 

letöltés - amikor a felhasználó az internetről a saját gépére tölt le filmet, zenét, videókat.   

  VIGYÁZAT!!! - csak a jogtiszta filmet, zenét, videót szabad letölteni  

 

vírus - Fertőző program, mely tönkre teheti a számítógépet. Pendrive, e-mail és letöltéseken  

  keresztül  kerülhet a gépre. Vírusírtó programmal lehet ellene védekezni. 

   vírusok 

hamis információk 

magány 

függőség 

személyes adatokkal 

     való visszaélés 

káros tartalmú oldalak 

     könnyű elérése 

erőszakos videók és 

képek hozzáférhetősége 
kevesebb beszélgetés 
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internetes ügyintézés - amikor az emberek az interneten keresztül intézik ügyeiket 

       pl. bejelentkeznek az orvoshoz, személyi igazolványt igényelnek, 

         befizetik a csekkeket, stb. 

 

káros tartalmú oldalak  Olyan oldalak az interneten, amelyek a gyermek testi – lelki  

     fejlő désére károsak, pl. erőszakos, pornográf, öngyilkosságra, drog 

     fogyasztásra vagy kóros táplálkozásra bíztató oldalak. 

 

visszaélés - amikor valaki ártó szándékkal cselekszik 

 

téves információ - A neten nagyon sok információt találunk, de sajnos nagyon sok közöttük 

     a hamis. Mindig ellenőrízni kell, hogy amit olvasunk az igaz lehet-e.  

    Nézzük meg ki írta,  milyen oldalon jelent meg stb., mennyire lehet  

    hinni azoknak. Ne higgy el mindent, amit a neten olvasol vagy látsz! 

 

 

internetes vásárlás - a vásárló nem megy el a boltba, hanem a neten rendeli meg azt, amit  

    vásárolni  szeretne pl. cipő, ruházat, élelem stb. 
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Káros tartalmú oldalak 

Olyan oldalak az interneten, amelyek a gyermek 

testi-lelki fejlődésére károsak. 

pl. erőszakos, pornográf, öngyilkosságra, drogfogyasztásra 

vagy kóros táplálkozásra bíztató oldalak 

Veszélyesek lehetnek, ha valaki nem tudja, 

hogy ezeket az oldalakat el kell kerülni.  

Mit tegyél, ha ilyen oldalakra tévedsz? 

LÉGY OKOS! Gondold át, amit láttál, olvastál! Ne higgy 

el mindent!  Nem tudhatsz mindent, ezért segíthet eb-

ben egy felnőtt.  

VEDD ÉSZRE, ha valami káros lehet a számodra!  Hagyd el minél 

előbb az oldalt, ne kezdd el olvasgatni, tanulmányozni! Ne vegyél  

részt semmiben, amiről azt gondolod, hogy bajod lehet belőle. 

MONDD EL szüleidnek, vagy más felnőttnek azt, 

amit láttál, olvastál! 
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Hol jelezheted az ilyen oldalakat? 

A káros internet oldalakat jelezzétek a Nemzeti Média és Hírközlési Ha-
tóság Internet Hotline felületén itt:  

         

  www.internetonline.hu 
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Kösd össze a szavakat a jelentésükkel! 

 

 videóchat      -valaki ártó szándékkal cselekszik 

 személyes adat     -a beszélgetők kamera segítségével 

            látják egymást 

 vírus       -rászokás valamire 

 letöltés       -lakcím, telefonszám, e-mail cím, név  

 függőség      -fertőző program 

 visszaélés      -zene, videó, film letöltése 

 

Az internet előnyei és hátrányai összekeveredtek. Válogasd szét őket! 
Húzd alá piros színnel a hátrányokat, zölddel pedig az előnyöket! 

 

 

  magány  videóchat  olvasás  hamis információk  

 

 vírus   zenehallgatás   levelezés  káros tartalmú oldalak 

  

 függőség   információgyűjtés  letöltés   

 

 erőszakos videók elérhetősége  visszaélés a személyes adattal   

 

 internetes vásárlás  kapcsolattartás a barátokkal     
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Írd le, mit gondolsz a következő kérdésekről!  

1. Szerinted, miért lesz magányos az, aki sok időt tölt a számítógépe előtt? 

    Te mennyi időt netezel/gépezel ? 

 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. Hogyan tartod a kapcsolatot a barátaiddal? Közösségi oldalon, esetleg                    

    chatprogramon keresztül? Mondj példákat ezekre! 

 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. Élt már vissza valaki a te személyes adataiddal? Ha igen, mit csinált? Kinek je-
lezted? 

 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Mire jó az internet? Végezd el a feladatokat! 

Péter Szegeden lakik. Melyik vonattal mehet haza pénteken, ha 3 órára ér ki 
a pályaudvarra? Keressétek meg a neten!  (www.elvira.hu) 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz0PCU8rfVAhXBaVAKHSEjCIoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhu.depositphotos.com%2F7879515%2Fstock-illustration-magnifying-glass.html&psig=AFQjCNGolf3gZInrinCmycs6OdaUXXnOaA&ust=150174065
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Vivi Tihanyba utazik jövő hét hétfőn, egy hétre. Keresd meg a neten, hogy mi-
lyen időjárás lesz! Milyen ruhákat csomagoljon a bőröndjébe?
(www.koponyeg.hu) 

Zsolt nyolcadikos, a Hallássérültek Tanintézetének Szakiskolájában szeretne 
továbbtanulni. Milyen BKV járművel juthat el a Keleti pályaudvarról az iskolába?  

(www.utcakereső.hu) 

Az iskola címe: 1141 Budapest, Cinkotai út 125-137 
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Az internetnek van jó és rossz oldala is, ezért OKOSAN használd!  

 

JÓL GONDOLJ MEG MINDENT, amit az interneten teszel, mert a 
tetteidnek következménye lehet!  

 

LÉGY ÓVATOS, hogy az internet használata során biztonságban le-
gyél!    

 

Ez a füzet segít, hogy sok mindent megtudj az internetről, hogy a 
hátrányait el tudd kerülni, az előnyeit pedig biztonságban, minél job-
ban tudd használni!   

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwlJOMm7jVAhUEmbQKHS5RDd8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fegain.accessbankplc.com%2Fsystem%2Ftemplates%2Fchat%2Flivechat%2F&psig=AFQjCNFe_Clxje-5wKdMCCx-X_mXWOuJCw&ust=1501749845944126
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Személyes adatokkal való visszaélés 
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Személyes adat - olyan információ, amely alapján egy személy  

    beazonosítható, felismerhető 

 A lenti képek segítenek megérteni, hogy mi is a személyes adat.  

 

Minta Dávid 

Egy ember rengeteg személyes adattal rendelkezik.  

Írj le minél többet! 
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Vedd elő a személyi igazolványodat, diákigazolványodat és nézd meg, 
hogy milyen személyes adatok szerepelnek rajta.  

 Írd le a képek mellé! 

Bizonyos esetekben nemcsak a név, a lakcím, a telefonszám stb. lehet 
személyes adat, hanem a bőrszín, a hajszín, a szem színe is.  

Mikor válnak ezek személyes adattá? Nézd meg a képeket! 

Mondd el mindegyik esetben, hogy melyik adat válik személyes adattá! 
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TUDTAD? 

A személyes adatainkra nagyon kell vigyázni, idegeneknek nem 
adjuk meg, interneten nem osztjuk meg akárkivel! 

TUDTAD? 

Az interneten megosztott adataidat bárki ellophatja és fel-
használhatja olyan célokra, amiből baj származhat. 

TUDTAD? 

Ha valaki ellopja az adataidat anélkül, hogy te tudnál róla, esetleg  

felhasználja és továbbküldi másoknak, akkor őt feljelentheted.  

TUDTAD? 

Ha Te lopod el mások személyes adatait, pl. fényképét, jelszavát 
stb., és továbbítod, akkor Téged is ugyanúgy feljelenthetnek a 
rendőrségen adatlopásért.  

TUDTAD? 

Mások személyes adatainak az ellopását, felhasználását a tör-
vény bünteti.  

MIT TEHETSZ? 

Ha észreveszed, hogy valaki ellopta az adataidat, és azokat fel-
használja, akkor mindenképp először szólj a szüleidnek, tanáraid-
nak. A felnőttek feljelentést tehetnek a rendőrségen, levelet 
írhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz, hogy a problémát megoldják. 
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Olvasd el az alábbi történeteket!  

 
Sára története: 

 

Sára 14 éves. Egy kirándulás alkalmával egyik osztálytársa, 

Ábel, titokban készített róla egy fényképet, amin Sára éppen zu-

hanyozik. Ábel ezt a fényképet tovább küldte egy másik osztály-

társának, aki megosztotta az egyik közösségi oldalon.  

Másnap az iskolában Sára arra lett figyelmes, hogy mindenki őt 

figyeli, és rajta nevetnek. Amikor kiderült, hogy mi is történt, 

sírva ment haza és elmesélte a szüleinek. A szülők másnap fel-

keresték  az iskola igazgatóját és azt a diákot, aki megosztotta a 

fényképet. A szülők azzal fenyegetőztek, hogy a rendőrséghez 

fordulnak, ha nem törli azonnal a Sáráról készült képet.  

Anna története:  

 

Anna 15 éves, és egy közösségi oldal tagja. Fényképeket tölt fel 

magáról és beszélget a barátaival. Azonban Anna fényképeit, tele-

fonszámát, lakcímét ismeretlenek letöltötték és egy pornó oldalon 

megosztották. Azóta folyamatosan zaklatják telefonon. Anna szü-

lei a rendőrségre  mentek és feljelentést tettek ismeretlen tettes 

ellen.  

Te mit tettél volna az ő helyükben? Írd le! 
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Igaz vagy hamis? Döntsd el! 

 

  Személyes adatainkat odaadhatjuk idegeneknek. ……… 

  Az interneten megosztott adataidat bárki ellophatja. ……… 

  Személyes adat lehet a fénykép is.  ………… 

  A törvény nem bünteti az adatlopást. ……….. 

  A személyes adatainkra nem kell vigyázni. ……… 

 

Javítsd ki a hamis állításokat! 
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     Internetes kibeszélés  
                          (mém küldés) 
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Tudod-e, hogy mit jelent a - kibeszél - szó? Írd le! 

Írd a kibeszél szó mellé azokat a szavakat, amelyeknek ugya-
naz jelentése! (Segíthet a szinonimaszótár.) 

 

 kibeszél =  

 

 

 

 

telefonál  kiszivárogtat  előadást tart  Ki beszél? 

 

kimond egy szót  verset mond   kikottyant  továbbad 

 

elhíresztel   kifecseg   kikotyogja a titkokat 

 

pletykál róla   beszélget  énekel  kitereget 

 

szétkürtöl 

 

 

Alkoss három mondatot a kibeszél szóval! 
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Az internetes kibeszélés  
- hamis hírek vagy kínos videók, képek terjesztése 

- egy személy egy tulajdonságát, tevékenységét gúnyolja,  

 cikizi 

Olvasd el a párbeszédet, és válaszolj a kérdésekre! 

Martin és Eszter chatelnek.  

Min chatel Martin és Eszter?................................................................................ 

 

Mit mesél el Martin?................................................................................................ 

 

Mit csinál Eszter?...................................................................................................... 
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Olvasd el a történetet! 

Réka, egy 11 éves kislány, aki a youtube közösségi oldalon osztott meg vi-

deókat magáról és kedvenc zenéiről. A videói nemtetszést váltottak ki 

néhány emberből, akik elhatározták, hogy "megbüntetik" őt. Hamis híreket 

terjesztettek arról, hogy szexuális kapcsolata van egy énekessel.  

A kislány sértő üzenetekkel válaszolt. Valaki megszerezte a lány tele-

fonszámát, és fenyegetni kezdték telefonon. A kislány sírva kérte a 

közösséget egy videó üzenetben, hogy hagyják abba, és ne zaklassák töb-

bet. 

Szerinted, hogyan lehetett volna megakadályozni a bajt? Írd le! 

Olvasd el!  

 

A portugálok 31 éves sztárja, Cristiano 
Ronaldo nagyon dühös volt, hogy nem 

tudtak győzni a magyarok ellen. A ha-
zai szurkolók  mémekbe foglalták a 

mérkőzés egyik legviccesebb pil-
lanatát. 

 

"Nehogy sírjál" Így nyugtatta a 3-3-

mal végződött meccs után Dzsudzsák 

Balázs Cristiano Ronaldót.  

Szerinted, tényleg ezt mondta neki?  

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3wvK3zbjVAhXPZVAKHVdpAz4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.femcafe.hu%2Fcikkek%2Fsztarok%2Fcristiano-ronaldo-hisztiano-rinyaldo-mem-vicces-gunynev-humor-eb-magyar-valogatott&psig=AFQ
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Biztos volt, hogy te is sírtál már dühödben. Húzd alá zöld szín-
nel, mi az, ami a legjobban esett volna attól, aki látta, hogy 
sírsz.  

 Ha megvigasztal.         Ha kigúnyol.   

   

    Ha azt mondja, hogy nehogy sírjál már. 

 

 Ha elmegy mellettem.   Ha úgy tesz, mintha nem látná. 

 

 Ha kinevet.   Ha megsimogat.   Ha azt kiabálja, hogy ne sírj. 

 

     Ha azt mondja, hogy hagyd abba! 

Mit tehetünk akkor, ha mi kerülünk olyan helyzetbe,    

 hogy mások kibeszélnek, kigúnyolnak, cikiznek? 

Fontos, hogy nem szabad reagálni az ilyen gú-
nyolódásokra.  

Ne figyeljünk rájuk! Ne válaszoljunk rá, mert ha meg-
tesszük, ez újabb gúnyolódást, cikizést vált ki a töb-
biekből.  

Ha tanárcstalan vagy, írj Nekik! 

           NAIH 

        ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

            Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

         gyerekjogasz@kek-vonal.hu 
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       Troll 
    (provokáló hozzászóló) 
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Troll   
- egy olyan személy, aki az interneten idegesítő, megalázó, 
sértő üzeneteket ír - fórumon, blogon, chaten. 

   

Keresd meg a neten a következő szavak jelentését! 

 

 

   megaláz =…………………………………………………………………... 

 

   leszól = ……………………………………………………………………… 

 

   provokál = …………………………………………………………………… 

 

   fórum =……………………………………………………………………….. 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz0PCU8rfVAhXBaVAKHSEjCIoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhu.depositphotos.com%2F7879515%2Fstock-illustration-magnifying-glass.html&psig=AFQjCNGolf3gZInrinCmycs6OdaUXXnOaA&ust=150174065
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Olvasd el az alábbi linken található cikket és beszéljétek meg!  

 

A magyar focirajongók Magyarország-Románia mérkőzésre készülődtek.  

Nagy volt a feszültség. A jegyek gyorsan elfogytak. Egy fórumon, arra kérték 

a rajongókat, hogy viselkedjenek sportszerűen, mert ha nem, akkor a magyar 

 válogatott csapat komoly büntetést kaphat.  

Megjelent egy troll ezen a fórumon és provokálni kezdte az embereket.  

Szerinted, milyen érzéseket válthatott ki a rajongókból? 

http://trollfoci.blogstar.hu/2015/08/04/zsolt-a-troll/19618/ 
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Mit tehetünk a trollok ellen? 

Ne válaszoljunk a bejegyzésére! 

 

Ne figyeljünk rá! 

 

Nevesd ki! 
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Internetes játékok 
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Te milyen internetes játékokat ismersz?  

Írj le minél többet!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Szerinted miért jó az internetes játék? És miért rossz?  

Írd le! 
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Mi egy internetes játék? 
- olyan játék, amit interneten lehet játszani 

 

Hol játszhatod? 

 

 

                      konzolon      számítógépen mobil alkalmazáson 

Az internetes játék előnyei és hátrányai összekeveredtek.  

Válogasd szét és írd a megfelelő oszlopba!  

 

 

 
 
  

 

   Előny       Hátrány 

 

 

lazítás        lehet barátkozni 

szórakozás      sok időt elvesz 

függőség alakulhat ki    fejleszti a gondolkodást 

elvonja a figyelmet a tanulásról  a játék fontosabbá válik a barátoknál 

 



 34 

Az internetes játék veszélyei 

Írd le helyes sorrendbe az összekevert szavakat! Ha jól 
dolgoztál, akkor megtudod, hogy mire kell figyelj, ha inter-
netes játékot játszol.  
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Keresd meg a neten a függőség szó szinonimáit! 

függőség = .................................................................................. 

Nagyon sok minden okozhat függőséget. A kép segítségével 
gyűjtsél össze néhányat és írd le! 

Mi a függőség? 

A függőség nem más, mint túlzott ragaszkodás, hozzá-
szokás valamihez. A függő személy nem tud lemondani 
valamiről, még akkor sem, ha tudja, hogy az árt neki.  

A játékfüggőségnek súlyos következményei lehetnek.  

Írd a képek alá, hogy mit okozhat a játékfüggőség! 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiz0PCU8rfVAhXBaVAKHSEjCIoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhu.depositphotos.com%2F7879515%2Fstock-illustration-magnifying-glass.html&psig=AFQjCNGolf3gZInrinCmycs6OdaUXXnOaA&ust=150174065
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Mit tehetünk ellene? Mivel tudjuk a függőséget megszün-
tetni? Írd a megfelelő kép alá a mondatokat! 

  

 Találkozz a barátaiddal! 

Sportolj!    Menj el bulizni! 

 Olvass!  Menj el moziba! 
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Ne szégyellj segítséget kérni!!! 

SZÜLEIDTŐL, TANÁRAIDTÓL, 

PSZICHOLÓGUSTÓL 

BARÁTAIDTÓL 

SEGÍTŐ SZERVEZETEKTŐL 

116-111 Chat:http://www.kek-vonal.hu 
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Internetes zaklatás 

    (cyberbullying) 
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Internetes zaklatás 

 

- amikor interneten valakit többször 

 

s zaklatás 

  Megfenyegetnek 

  Megaláznak 

  Megfélemlítenek 

  Megsértenek 

Merj szólni, ha a zaklató... 

 3 

videót, fényképet készít rólad 
és megosztja a  közösségi olda-
lakon az engedélyed nélkül.  cikis képeket oszt meg 

rólad. 

a nevedben üzen, vagy posztol, 
ellopja a személyiséged.  

fenyeget és szexuális 
tartalmú képeket  követel 
tőled.  hazugságot, rosszindulatú 

pletykát terjeszt rólad.  

feltörte/használja a kö-
zösségi profilodat 

kéretlenül szexuális tartalmú 
képeket küld neked.  

fenyegető, vagy félelmet 
keltő üzenetet küld. 

olyan sok levelet küld, hogy az 
zavar, félelmet kelt benned.  
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A megadott szavak segítségével egészítsd ki a hiányos mon-
datokat! 

személyesen, jelszavadat, rendőrséghez, nyugodt, valakinek, zaklatás, 
valamit, visszaélhetnek, fényképet, ismersz 

1. Mondd el ........................! 

 

2. Próbálj ......................... maradni! 

 

3. Fordulhatsz a ..........................., ha a ......................nem ér véget! 

 

4. Ne posztolj olyan ....................................., mellyel má-
sok.........................................! 

 

5. Jól gondold meg, mielőtt................................ posztolsz! 

 

Olvasd el a zaklató bejegyzéseket, amelyeket a Facebookon 
írtak diákok a saját osztálytársuknak. Válaszolj a következő 
kérdésekre!  
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Mit tennél, ha neked írnának ilyen  kommenteket? 

Mit tennél, ha ilyen kommenteket írnának az egyik osztálytársadról, ba-
rátodról? 

Mit írt az utolsó kommentelő? 

Miért írhatta ezt? 

Volt már, hogy valakit Te védtél meg a csúfolódásoktól?  

Mennyire volt könnyű/nehéz ezt megtenni? Miért? Meséld el! 
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Zaklatnak? Beszélj róla! Mondd el valakinek! 

SZÜLEIDNEK 

TANÁRODNAK 

BARÁTODNAK 

 HÍVD!: 

Ha látod, hogy MÁST zaklatnak,  

akkor is JELEZD, KÉRJ SEGÍTSÉGET! 

Írj SMS-t! 

 

Mondd el valakinek! Ne tartsd magadban! A bántás, cikizés lé-
nyege, hogy rosszul érezd magad! Nem az igazságról szól! Ne 
hagyd, hogy elvegyék az önbizalmad! Ha nem mered elmondani 
senkinek, akkor ÍRD le! 

 

Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány - gyerekjogasz@kek-vonal.hu 

NAIH - ugyfelszolgalat@naih.hu 
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Erotikus képek küldése 

   (sexting) 
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Mi a sexting? 
- szexuális tartalmú szöveg, meztelen vagy félig meztelen kép, 
videó küldése és fogadása telefonon, e-mailen, közösségi oldala-
kon 

Szerinted, miért küldenek egyesek erotikus képeket? Írd le! 

- ha elküldesz egy képet, többé már nem tu-
dod ellenőrizni, kinek a kezébe kerül. 

- az elküldött képek felkerülhetnek az inter-
netre, a Facebookra, más közösségi oldalra 

- ha egy kép felkerül az internetre már nem 
tudod többé törölni 

- bárki megláthatja azt, pl. tanáraid, 
barátaid, szüleid 

- akár felnőtt tartalmú oldalakra is felkerül-
het 

- könnyen internetes  zaklatás áldozatává 
válhatsz 

- erotikus képek készítését és ezek megőrzését 
vagy továbbküldését a törvény gyerekek esetén 
büntetheti 
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Hogyan előzheted meg a bajt? 

Ne készíts magadról olyan képet, amit nem 
szívesen mutatnál meg szüleidnek, tanára-
idnak, barátaidnak! 

Ne küldj senkinek erotikus képet magadról! 

Ne őrizz, ne küldj tovább olyan képet, 
amit másvalakiről készítettek! 

Ha valaki tőled követel ilyen képet, akkor szólj 
róla egy felnőttnek, akiben megbízol! 

Ha az egyik osztálytársadról ilyen képet kapnál, Te mit tennél? 

Írd le! 
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Egészítsd ki a történet hiányzó részeit! 
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Írd meg a történet végét! Szerinted mi történt, amikor Zsófi megtudta, 

hogy mindenki látta azt a képet, amit a barátjának küldött? 
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Olvasd el! Válaszolj a kérdésekre! 

Éva és Ádám 12 évesek. Az iskolai programok során 

egyre közelebb kerülnek egymáshoz, amikor, lehet 

együtt vannak. Egyik nap a lány félmeztelen képet 

küld magáról a fiúnak interneten. A fiú édesanyja 

meglátja a képet... 

Mit gondolsz, miért küldött a lány magáról félmeztelen képet? 

Mit gondolsz, mi történik, mikor a fiú megkapja a képet?  

Mit gondol? Mit érez? Írjátok le, mit válaszolhat a lánynak! 

Mit gondol a fiú édesanya?  

Szerinted mit fog tenni? És mit mondana nekik? Beszéld meg a társaiddal! 

a) Beszél a lánnyal.     b) Beszél a lány szüleivel. 

      

c) Beszél a fiúval.     d) Beszél a fiú osztályfőnökével. 

 

         e) Felhívja a rendőrséget. 
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Egy 5. osztályos kislány meztelen fotót készít 

magáról, majd neten elküldi egy fiúnak. Évekkel 

később iskolatársai szólnak, hogy láttak egy 

fotót róla, ruha nélkül. A lány ráismer arra a 

fotóra, amit korábban készített magáról. 

Nagyon szégyelli magát.  

Mit gondolsz, miért küldte el a lány a fotót a fiúnak? Mi volt a célja?  

Mit gondolsz, miért szégyelli magát? 

Mit jelent az hogy szégyen?  

Te voltál-e már olyan helyzetben, amikor szégyellted magad?  

szégyen = sajátos kínos érzés, melyet valamely  

  illetlenség elkövetése alkalmával érzünk.  
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Egy fiú, aki nagyon tetszik neked, arra, kér, 

hogy küldj neki meztelen képet magadról. Azt 

mondja, ha megteszed, akkor járni fog veled, 

ha nem akkor nem.  

Mit tennél? 

Mit mondanál neki? Karikázd be, amit te mondanál!  

a) Jó, szívesen. 

 

b) Én is küldök, ha te is küldesz 

 

c) Nem küldök.  

Hogyan mondhatsz nemet? Találj ki, írj több lehetőséget! 
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Andrea 13 éves múlt. Károly 16 éves. Szerelmesek lesznek egy-

másba, együtt járnak. Andrea otthon fotót készít magáról, majd 

elküldi a fiúnak neten.  A következő évben megromlik a 

kapcsolatuk. Andrea más fiúba lesz szerelmes, szakít Károllyal. 

Károlyt nagyon megviseli a szakítás. Az egyik veszekedésük után 

elküldi a képet iskolatársainak, akik közül sokan ismerik a lányt. 

A kép felkerül az osztály Facebook oldalára. Az osztályból valaki 

szól egy tanárának, aki a fiút és a lányt is ismeri.  

Mit gondolhatnak az osztálytársak a fiúról? 

Mit gondolhatnak a lányról?  

Mit gondoltok, mit csinált a tanár? 
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Zsuzsi, Évi, Piri, Mari a kitalálták, hogy mobiltelefonjukkal fotót csinálnak 

magukról alsóneműben, és elküldik azokat a fiúknak. Mari elvállalta, hogy 

fotózzon a saját mobilkészülékével, majd az elkészült fotókat azonnal el is 

küldte Zolinak, Zsuzsi barátjának. Zoli kis idő múlva továbbküldte a Piriről 

készült fotót osztálytársának, Gyulának, Piri barátjának.  Piri nem tudott 

erről. Ahogy egyedül maradt, átgondolta mi történt. Nagyon rosszul aludt 

az éjszaka, sírt is. Másnap reggel elmondta az egészet egy tanárának.  

A tanárok miután kiderítették a történteket, mindenkinél töröltették az 

összes fényképet, és megbeszélték a gyerekekkel, hogy az eset milyen 

következményekkel járhatott volna. 

Mit gondolsz, miért érezte magát rosszul Piri? Miért mesélte el egy felnőttnek?  

Ki és mikor állíthatta volna meg az eseményeket? Hogyan? Jelöljétek a történetben, 
ki és hol szakíthatta volna meg az eseményeket.  

Ki sértette meg a törvényt, ki kaphatott volna büntetést azért, amit tett? 
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    NE FELEJTSD!!! 

 

 

Amikor egy képet elküldesz a mobilodról egy másik mo-

bilra, utána már nem tudhatod, hogy mi lesz vele. Soha 

nem tudhatod, hogy KI kapja meg, és végül HOVA 

érkezik. 

 

Gondolkozz, mielőtt elküldöd! 
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Internetes behálózás,  

   pedofília  
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Hallottad már azt a kifejezést, hogy behálóz? Gyűjtsd össze a 
szinonimáit, és írd le! (Használj szinonimaszótárt!) 

 

behálóz =............................................................................................... 

Van egy állat, mely hálót sző, és így kapja el az áldozatát, behálózza.  

Olvasd el figyelmesen a találós kérdést, találd ki az állat nevét! 

 

Sző, fon, nem takács, 

Hálót feszít, nem halász,   Melyik állat az? ...................... 

Rezzenést vár lesben állva, 

Hogy meglegyen a vacsorája. 

Írd a képek alá, hogy mit csinál a pók, mi történik a szitakötővel?  
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Mi a behálózás? 
- a behálózás egy folyamat, mely tarthat 1 hétig vagy akár több hónapig 

 

Egy felnőtt hamis profilt készít és ki-

szemeli áldozatát, többnyire egy gyere-

ket. Barátságot köt a gyerekkel, és  

bizalmába férkőzik, majd információkat  

csal ki tőle (család, lakhely, tele-

fonszám…) 

Ha már kialakult a bizalom, akkor a fel-

nőtt ráveszi a gyereket, hogy szexuális 

tartalmú képeket, videókat készítsen 

magáról, és rábírja vagy megfenyegeti  

a gyereket,hogy ne beszéljen senkinek  

a kapcsolatukról. 

Majd  találkozóra hívja a gyereket, 

ahol szexuálisan bántalmazhatja,  

pénzt vagy értéktárgyat kérhet tő-

le,  elrabolhatja. 

Szómagyarázat: 

profil = közösségi oldalon egy felhasználó bemutatása a saját közölt adatai alapján.  
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Olvasd el a történetet! 

Emma 13 évesen nagyon magányos 
volt. 

Nagyon egyedül érezte magát, és 
ezért egyre több időt töltött a 
Facebookon. Ismerkedett, 
beszélgetett.  

Egy nap egy ismeretlen fiú bejelöl-
te barátnak. A fiú Péterként mu-
tatkozott be, 14 évesnek mondta 
magát. Péter a barátja lett.  

Beszélgettek filmekről, zenékről, 
a családjukról, a házról, ahol Em-
ma lakik. Emma örült, hogy végre 
van barátja, teljesen megbízott 
Péterben.  

Már több napja beszélgettek, ami-
kor Péter udvarolni kezdett. 

Egyik nap, Péter képet kért Em-
mától. 

Egy kis idő után, Péter a követ-
kezőt kérdezte... 

Másnap Péter randira hívta  Em-
mát. Emma nagyon boldog volt, 
hogy találkozhat Péterrel. 
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Emma elment a parkba és tü-
relmetlenül várta Pétert, a ba-
rátját.  

Egy 40 év körüli férfi lépett oda hoz-
zá, és annyit mondott, hogy ő Péter. 
Emma most értette meg, hogy 
becsapták.  

Találd ki a történet végét! Írd le! 

Számozással jelöld a mondatok helyes sorrendjét! 

Péter találkozóra hívta Emmát. 

Emma nagyon szomorú volt, hogy becsapták. 

Barátságot kötött egy fiúval, Péterrel, aki 13 évesnek mondta magát. 

Péter meztelen képeket kért Emmától. 

A találkozón kiderült, hogy Péter valójában egy 40 éves felnőtt férfi.  

Emma nagyon magányos volt, sok időt töltött a Facebookon.  

Gondold végig Emma történetét! Mikor nem volt elég óvatos Emma? 
Te mit tettél volna másképpen? 

EMMA Te 
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Írd le, melyek azok a személyes adatok, melyeket soha nem szabad 
kiadni idegen embereknek? 

Néhány tipp, hogy elkerüld a bajt. 
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Nem biztonságos idegennel találkozni, vagy olyannal , 

akit csak a netről ismerünk. Vannak, akik mégis meg-

teszik. Ritkán, de előfordul, hogy baj lesz belőle.  

Húzd át pirossal azokat a képeket, ahol nagyon veszé-
lyes idegennel találkozni! Beszéljétek meg,miért! 
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Közösségi oldalak 
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Kösd össze a közösségi oldalak ikonjait a nevükkel! 

viber  instagram   twitter  flickr  google+   linkedin 

 pinterest  facebook  youtube   whatsapp 

Milyen előnyei vannak egy közösségi oldalnak? 

 

Te mire használod? 
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Milyen hátrányai vannak egy közösségi oldalnak? 

Még milyen hátránya lehet egy közösségi oldalnak?  

Szómagyarázat: 

chatelni = interneten beszélgetni 
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Húzd alá zöld színnel a közösségi oldalak előnyeit, pirossal a 
hátrányait! 

 

beszélgethetünk a barátainkkal  függőség  üzeneteket küldhetünk 

 

hamis profilok  mozgásszegény életmód  adatlopás    
  

chatelhetünk  zenét oszthatunk meg  zaklató levelek   
  

   gúnyolódó kommentek 

Biztonság a közösségi oldalon 

Amikor egy közösségi oldalra regisztrálsz (mint ami-

lyen például a Facebook), nagyon fontos, hogy gondos-

kodj a fiókod biztonságáról. 

Ugye, a háznak az ajtaját is zárod, amiben laksz, és nem 
tetszene, ha mindenki hívás nélkül bemenne. Ilyen a 
Facebook fiókod is. Ha nem gondoskodsz a biztonságos 
beállításokról, akkor mindenki láthatja a profilodat, le-
töltheti a megosztott képeidet, ellophatja az adataidat.  
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Néhány jó tanács, ha közösségi oldalakon regisztrálsz! 
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Olvasd el az alábbi történetet!  

Andrea nagyon izgatottan várta a 18. születésnapját. Szülei  

megengedték, hogy házibulit szervezzen. Két legjobb barátnője  

segített a szervezésben és azon gondolkodtak, hogy kiket hívja- 

nak meg a buliba.  

Andreának az az ötlete támadt, hogy írjanak egy üzenetet a  

Facebookon a hírfolyamba, az a legegyszerűbb. Megírták az 

 üzenetet, el is küldték.  

Elérkezett a várva várt nap. Sorra érkeztek a meghívott barátok, 

de a barátokon kívül idegenek is. Több, mint 1500 ember jött el 

Andrea bulijára.  

A szomszédok a nagy tömeget látva kihívták a rendőrséget, akik  

értesítették Andrea szüleit is. A bulit le kellett fújni.  

Írd le röviden, hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént! 
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Válasszatok ki egy önként jelentkezőt az osztályból és néz-
zétek meg az online profilját! Gyűjtsétek össze az általa ki-
adott személyes adatokat, információkat! (pl. születési helye, ideje, is-

kola neve, lakhelye, kedvenc zenéje, videója, ismerőseinek száma, foglalkozása, hol járt az 
utóbbi időben, stb.)  
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Forrás: 
 

http://www.clker.com/clipart-sad-face-.html 

http://www.iconarchive.com/show/the-blacy-icons-by-rokey/red-heart-icon.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nlRkwuAcUd4 

http://fotozok.hu/mutat.php?kep=12457 

https://www.jofogas.hu/jasz_nagykun_szolnok 

http://www.podolin.net/2010/06/romos-gyartelep-naplemente.html 

https://lenagoescanada.wordpress.com/2014/05/29/montreal/ 

http://mixonline.hu/Cikk.aspx?id=105669 

https://www.aliexpress.com/store/product 

http://www.beautykucko.hu/eurostil-hajhalo-berakashoz-t238247 

https://kapuhalo.eu/kezilabdahalo/ 

http://www.burcsi.hu/index.php?kd=informatika/tanf2/1fogl.txt 

http://newheartbeatdevotions.com/Fun_Jokes1.html 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/computer-clip-art-for-kids-42053528 

http://classroomclipart.com/clipart-view/Computers/17-11-10-R_11_jpg.htm 

http://kirkwa.tumblr.com/post/122593067069/well-its-official-cell-phones-have-taken-over 

http://www.newdesignfile.com/post_community-resources-icons-png_233074/ 

https://eletrendblog.wordpress.com/2016/07/25/tarsas-magany/ 

http://www.freeiconspng.com/images/downloading-png 

http://www.origo.hu/techbazis/20160816-megjelent-a-google-uj-videochat-appja.html 

https://prezi.com/ly_mnjmrsvgy/untitled-prezi/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.fhooe.mc.simra 

http://biggreensteam.com/grocery-store-spotters-good-bad 

https://clarity.fm/jonathanlsimon 

https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/online-gaming/ 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/comprendre-les-addictions-un-mooc-de-
sensibilisation-a-une-problematique-de-sante-publique 

http://medicoverkorhaz.hu/mutet/ortopedia/alagut-szindroma-mutet/ 

http://nepszava.hu/cikk/1048233-izgalmas-kutatasok-a-migren-es-a-stressz-osszefuggeserol 

https://stevensandflannery.wordpress.com/2012/02/08/the-joy-of-sleep-tf/ 

http://lamyerdaqueen.blogspot.hu/2012/09/bad-eating-habits-to-stop.html 

http://djay.com/vr/ 

http://cliparting.com/free-movie-clipart-8106/ 
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