
 

 

Az internet terjedésével nemcsak az elénk táruló lehetőségek kiaknázását kell megtanulnunk, 

hanem a követendő magatartást is. A virtuális világban éppúgy érvényesek az „illendőségi” és 

egyéb magatartási szabályok, mint a való világban, továbbá éppen úgy adódnak 

veszélyhelyzetek is, amelyek kellő odafigyeléssel, egészséges bizalmatlansággal, tudatos 

internet használattal megelőzhetők. 

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.  

 

Ezek a szabályok csak ajánlottak, de a jobb, élhetőbb internet érdekében érdemes 

betartani a következőket: 

@ Viselkedjünk úgy az Interneten, mint a valós életben! Véleményünket, kritikánkat 

úgy fogalmazzuk meg, hogy az ne legyen sértő és jogsértő! 

@ Legyünk óvatosak, a becenév mögött bárki 

rejtőzhet!  

@ Mindig tartsuk észben, többen olvasnak, mint írnak! 

Azoknak is írunk, akiket nem is ismerünk! 

@ Kerüljük a trágár szavakat, fellángolásokat! Ne 

hagyjuk, hogy indulataink befolyásoljanak! 

@ Tartsuk tiszteletben mások magánéletét, 

privát szféráját, érzéseit! 

@ A szabályokat mi is alakíthatjuk, ha javaslatainkról 

értesítjük a rendszergazdát! 

@ Ismerjük meg a közösségi oldal szabályait, beállítási lehetőségeit, hogy be tudjuk 

tartani és védhessük személyes adatainkat! 

@ Védjük mások adatait is, engedélyük nélkül ne tegyünk fel senkiről fényképet, videót, 

személyes adatokat! 

@ Ne tegyünk fel olyan képeket az internetre, mely anyagi helyzetünket, 

vagyontárgyainkat tükrözi!  

@ Ne közöljük az interneten pillanatnyi, tényleges tartózkodási helyünket, mert ez 

felhasználható információ lehet a betörők részére! 

@ Ne feledjük,  ami egyszer felkerül az internetre, az 

örökké ott marad (pl. selfi hiányos ruházatban stb.) ! 

 

 



@ Ne válaszoljunk a zaklatásra, de a képernyő felületet 

mentsük le a Print Screen (PrtScn) billentyű 

használatával, mert ez később egy büntetőeljárás során 

bizonyíték lehet!  

 

@ A jogellenes tartalmakról értesítsük az oldal, közösségi portál üzemeltetőjét, adminját! 

@ Ne kövessünk extrém „feladatok” végrehajtására buzdító személyeket, oldalakat! 

@ Ne használjuk ugyanazt a jelszót mindenhová! A jelszó legyen legalább 8 karakteres, 

álljon kis- és nagybetűkből, valamint számokból. Ha az adott szolgáltatás lehetővé 

teszi, tartalmazzon szimbólumot, vagy egyéb különleges karaktert. (Pl. EkakLfl#013) 

(A könnyebb megjegyezhetőség érdekében akár egy vers első szavainak kezdőbetűi is 

lehetnek. Jelen esetben Arany János: A walesi bárdok c. versének első szavai: 

„Edward király, angol király 

Léptet fakó lován…”) 

 

 

 

 

 

 

A fenti illemszabályok és bűnmegelőzési tanácsok betartásával jó esélyünk van elkerülni azt, 

hogy internes jogsértés áldozataivá váljunk. 

 

 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Bűnmegelőzési Alosztály 
Általános segélyhívó: 112 

 

 

 

 

Képek forrása: Internet 


