
FIGYELJÜNK A CSALÓKRA
Az interneten könnyű névtelenségbe bur-
kolózni, hamis személyazonosság mögé 
bújni, sokan így próbálnak meg pénz-
hez jutni. Ha egy ismerős felveszi velünk 
e-mailben a kapcsolatot, és pénzt vagy 
a személyes adatainkat kéri, hívjuk fel, és 

kérdezzünk rá, tényleg ő keresett-e meg 
minket. Természetesen új barátságokat, 
kapcsolatokat is lehet kötni a világhálón, 
de soha ne feledjük: a feltöltött fotó, a le-
írt mondatok mögött bárki állhat, akár egy 
„házasságszédelgő” is, aki csupán az anya-
gi javainkra pályázik.

Az internet számos előnye ma már megkérdőjelezhetetlen, de sajnos a 
világhálón is érhetnek minket kellemetlen meglepetések, hiszen vannak, 
akik a névtelenséget és mások jóhiszeműségét kihasználva próbálnak 
pénzt, értékeket, információt kicsalni az óvatlan netezőktől.

ÉLMÉNYEK ÉS VESZÉLYEK 
A VILÁGHÁLÓN

A CIKK SZERZŐJE AZ IMAGINE CREATIVE CONSULTING



Előfordulhat, hogy egyes csalók nem te-
lefonon vagy személyesen, hanem e-mail-
ben, Facebook Messengeren keresik meg 
az áldozataikat. A skála széles, megeshet, 
hogy egy távoli ország üldözött polgára-
ként mutatkoznak be, aki vagyona kimene-
kítéséhez kér segítséget. Az is megtörtén-
het, hogy azt írják, a címzett egyik rokona 
szorul sürgős anyagi segítségre például 
egy külföldön történt baleset miatt – az 
ilyen csalók egyszerűen kiderítik például a 
Facebook-bejegyzéseket átnézve, ha pél-
dául az unokánk külföldön nyaral. Az ilyen 
esetek kivédése miatt fontos, hogy olya-
nokkal, akiket nem ismerünk személyesen, 
ne osszunk meg semmilyen bizalmas infor-
mációt, és az interneten keresztül senkinek 
se adjuk meg a jelszavunkat, lakcímünket, 
a bankkártyánk számát.

ÁLHÍREK HÁLÓJÁBAN
Sajnos már elmúltak azok az idők, amikor 
az újságokban leírt, a tévében, rádióban 
elhangzó információk pontosak, megbíz-
hatóak voltak. Különösen igaz ez az inter-
neten megjelenő tartalmak esetében. 

A világhálón figyelemmel kísérhetjük 
a legfrissebb eseményeket, legyen szó a 
nagyvilág történéseiről, a kedvenc sztá-
runkról, a legújabb felfedezésekről, sport-
ról, tudományról. De sajnos vigyáznunk kell 
az álhírekkel, az áltudományos oldalakkal, 
hiszen ezek megtévesztő információkat 
közölhetnek. Első lépésként nézzük meg a 
hírt közlő oldalt: ha régi, ismert újság, szer-
kesztőség áll mögötte, névvel és akár port-
réfotóval felsorolt szerzőkkel (őket általá-
ban az Impresszum alatt találjuk), akkor 
valószínűleg komoly szerkesztőséggel van 
dolgunk. Ha viszont nem deríthető ki, kik 

dolgoznak az oldalnak, és a cikkek is név 
nélkül jelennek meg, az már gyanúra adhat 
okot. Vizsgáljuk meg, hogy a cikkben nyi-
latkoztak-e nevesített szakértők, vannak-e 
hivatkozások, melyek alátámasztják a tar-
talmat. Figyeljünk az igénytelen megfo-
galmazásra, a túlzásokra, a meghökkentő 
hírekre, az egyoldalú, előítéletes megköze-
lítésre, ezek mind megtévesztő informáci-
ókra utalhatnak.

Fontos, hogy ne csak a híreket olvassuk 
kritikus szemmel, hanem a hirdetéseket is! 
Ha valamit túl jónak, olcsónak, már-már 
hihetetlen ajánlatnak gondolunk, akkor az 
valószínűleg az is, és megtévesztés állhat 
mögötte: a megrendelt termék hatástalan, 
meg sem érkezik, vagy rosszabb esetben 
fizetés közben ellopják a banki adatainkat.

JELSZAVAK, 
VÍRUSOK ÚTVESZTŐJÉBEN…
Számos weboldal használata regisztráció-
hoz kötött, legyen szó e-mail-fiókról vagy a 
Face bookról. Hogy az ilyen személyes olda-
lainkhoz más ne férhessen hozzá, válasszunk 
olyan jelszót, amelyben nagybetűk és szá-
mok is szerepelnek. Sose adjuk ki idegenek-
nek, és csak biztonságos oldalon használjuk 
őket (ezek az ún. tanúsítvánnyal rendelkező 
oldalak, amelyek neve https-sel kezdődik).

Számítógépünk számos virtuális kárte-
vőnek van kitéve, amelyek nem biztonságos 
weboldalakon keresztül, de akár e-mailen is 
érkezhetnek, ezért érdemes vírusirtót te-
lepíteni. Mindez persze a rohamléptekkel 
változó informatika korában nem egyszerű, 
de nyugodtan kérjünk segítséget a fiata-
labbaktól, a gyerekeinktől, az unokánktól. 
Hiszen a legfontosabb, hogy a világhálón is 
mindig biztonságban legyünk.

A MEGJELENÉST A POSTA BIZTOSÍTÓ TÁMOGATTA


