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Sokan otthon, sokan a neten...de mi van 

a biztonsággal? 
Internet Fiesta 2021 (Csorba Győző Könyvtár) 

 
 

1. 01. Manapság számos kéretlen üzenetet kapunk. Ezek legtöbbször személyes 

adatainkat próbálják kicsalni tőlünk különböző technikákkal. Hogy hívjuk a 

kéretlen leveleket? 

 
 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
SMS 

SPAM 

iMessage 

Pop-up 
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2. 02. Személyes adataink online védelme talán soha nem volt fontosabb, mint a mai 

világban. Milyen egy ideális jelszó? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

A születésnapom, születési évem számainak és nevem betűinek kombinációja 

Számomra személyes tartalommal nem bíró, kis és nagy betűk, illetve számok és egyéb 

karakterek egyvelegéből álló szó vagy szavak 

Minél egyszerűbb, annál jobb, pl. a kedvenc háziállatom neve 

Más, internetes platformokon használt jelszavaim teljesen vagy részben hasonló 

változatai 
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3. 03. Az alábbi levél érkezett a postafiókodba. Mi a teendő? 
 
 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Válaszolok az e-mailre és megköszönöm a tájékoztatást 

Rákattintok a hivatkozásra és megcsinálom, amit kér tőlem a bank 

Törlöm ezt a furcsa magyarsággal megfogalmazott üzenetet, hiszen amúgy sincs 

kapcsolatom a fenti bankkal 

Felhívom a bankot és megkérdezem, hogy mit szeretnének tőlem 
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4. 04. Ma már természetes, hogy új ismeretségeket kötünk, barátkozunk a virtuális 

térben is. Az alábbiak közül melyik a legmegfelelőbb viselkedés olyan esetben, ha 

egy ismeretlennel beszélgetünk? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Szabadon beszélgethetek vele bármiről! Nem árthat nekem, hiszen máshol él és sem a 

nevemet, sem a lakcímemet nem tudja 

Nem érdemes új ismeretségeket kötni online, csak az élő kapcsolatok az igaziak 

Nem biztos, hogy jó ötlet mindent elmondani rögtön olyasvalakinek, akinek szándékai és 

személye számomra ismeretlen, de teljesen bizalmatlannak sem kell lennem 

Ha úgy érzem túl sokat akar az illető, nem szükséges bevonni senkit (szülőt, barátot, 

partnert) az ügybe, hogy átbeszéljük a dolgot 
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5. 05. Az internetes bankolás fogalma mára teljesen beivódott mindennapjainkba. 

Bármilyen platformról intézhetjük pénzügyeinket a nap 24 órájában. Hogyan tehetjük 

ezt a lehető legbiztonságosabb módon? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Egyáltalán nem kell használni ezt a szolgáltatást! Még mindig a csekk és a készpénz a 

legbiztonságosabb megoldás 

Bárhonnan beléphetek az internetes bankomba. A belépési adataimat is lementhetem, 

hiszen így legközelebb egyszerűbb és gyorsabb lesz belépnem az adott helyről 

Lehetőleg csak a saját tulajdonomban lévő eszközökön mentem a belépési adataimat, 

amelyek már jelszóvédettek 

Néha nyilvános helyeken is bankolhatok, nem érhet baj 
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6. 06. Megosztunk, posztolunk, kommentelünk és követünk személyeket, vállalatokat, 

együtteseket stb. Adja magát a kérdés, hogyan tehetjük ezt a legtudatosabb és 

legbiztonságosabb módon? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Amit online csinálok, az nincs hatással a fizikai valóságra. Tehetek vagy mondhatok 

bárhol bármit, nem származhat belőle bajom 

Ami a szívemen, az a számon. Legfeljebb később törlöm a bejegyzést, hozzászólást 

A véleménynyilvánítás és a megosztás előtt átgondolom, hogy azt kik és hol láthatják 

majd és -, ha tehetem,- beállítom a bejegyzés/hozzászólás láthatósági körét 

A szólásszabadság jogával online is élhetek, de a józan észre hallgatva és az etikai, 

társadalmi szabályokat betartva 
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7. 07. Az alábbiak közül melyik lehet igaz egy megbízható tartalmú cikkre? 
 
 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
A cikknek van megnevezett szerzője, elérhetősége, tudományosan igazolt forrásokra 

hivatkozik 

Frappáns, kattintásvadász a címe! (Pl. csodálatos, szenzációs, kihagyhatatlan) 

Tartalma ellenőrizetlen, forrása ismeretlen 

NAGY BETŰKKEL KIEMELVE, megosztásra buzdít! 



2021. 07. 14. Sokan otthon, sokan a neten...de mi van a biztonsággal? 

https://docs.google.com/forms/d/1U08hMKsVkTlndiJRl0UavR0TwOrtFlNq80UltBD5g0c/edit 8/11 

 

 

8. 08. A közösségi oldalakon sokszor botlunk álhírekbe, valótlan állításokba. Mit gondolsz 

az alábbi cikkről? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Bizonytalan vagyok, hogy álhír-e, mert elég tudományosan fogalmaz 

Egyértelműen álhír, se szerzője, se forrásmegjelölése nincs a kutatásra vonatkozóan 

Nem álhír, meggyőzött a tartalom 

Nem álhír. Nálunk is így alakult az, amiről a cikk szól 
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9. 09. A társkeresés újabb dimenziói nyíltak meg a közösségi oldalak és az alkalmazások 

megjelenésével. Mire kell a legjobban figyelnünk, ha már úgy érezzük, kipattant az a 

bizonyos "virtuális szikra"? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Megkérem, hogy utaljon át egy kis összeget. Ha megteszi, akkor bízhatok benne, tényleg 

belém bolondulhatott! 

Nem árt, ha leellenőrzöm a kocsijának rendszámát egy adatbázisban, hogy tényleg az ő 

nevén van a jármű, amivel pózol a képein 

Nem árt, ha utánanézek az internetes tevékenységeinek, mielőtt találkozom vele élőben 

Hiszek abban, amit magáról ír, hiszen Ő is társat keres. Miért hazudna? Találkozzunk! 



2021. 07. 14. Sokan otthon, sokan a neten...de mi van a biztonsággal? 

https://docs.google.com/forms/d/1U08hMKsVkTlndiJRl0UavR0TwOrtFlNq80UltBD5g0c/edit 10/11 

 

 

10. 10. Az alábbiak közül mely oldalakon futhatunk bele leginkább álhírekbe? (Több válasz 

is lehetséges) 

 

Válassza ki az összeset, amely érvényes. 
 

Csodálatos élet – www.csodaselet.me 

HVG - hvg.hu 

Anépszava – www.anepszava.com  

Bizony – bizony.eu 

Telex - telex.hu 

Index - index.hu 

http://www.csodaselet.me/
http://www.anepszava.com/
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11. 10+1. Online társkereső szolgáltatások igénybevételekor előfordulhat, hogy 

megújíthatjuk előfizetésünket megkerülve ezzel az újabb és újabb fizetési 

metódusokat. Hol ebben a csapda? 

 

Soronként csak egy oválist jelöljön be. 

 
Nincs benne csapda, abszolút kényelmes és praktikus megoldás! 

Az apró betű, mindig az apró betű! De kit érdekelnek az Általános Szerződési Feltételeket? 

Az Általános Szerződési Feltételek lemondásra vonatkozó részeinek átolvasásával 

elkerülhetjük, hogy plusz havi díjat veszítsünk és ugyanakkor a folyamatot a legrövidebb úton 

letudhassuk! 

Kockázatos, de megérheti! Vágjunk bele! 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá. 
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