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KAMASZOK FIGYELEM! 

Az internetes ismerkedés veszélyeket 

rejthet! 
 

 
A kamaszok többsége napjainkban többet 

kommunikál online, mint személyesen. Egyrészt a 

Covid-19 vírushelyzet miatt sokan hónapok óta bezártságban élnek, mert nincs 

jelenléti oktatás, szünetelnek a sport tevékenységek, másrészt az online kommunikáció 

kényelmes, gyorsan pörögnek a kérdések-válaszok, személytelenebb, az internet a nap 

24 órájában rendelkezésre áll.   

 

A fiatalok szívesen használnak minden olyan platformot, ahol beszélgetni és 

ismerkedni tudnak. Az Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok a leggyakrabban 

használt közösségimédia felület körükben. Rendkívül fontos a látszat, az, hogy hány 

lájkot gyűjt be, hány követőt, hány megosztást tud felmutatni a közösségi oldalakon. A 

tinik kedvelésekben, hozzászólásokban mérik, mennyire tetszik az embereknek az 

általuk megosztott tartalom. Az „énkép” kialakításában is nagy jelentősége van a 

kapott visszajelzéseknek, számukra fontos, hogy a neten kiszemelt fiú/lány milyennek 

látja őket. Az internetes ismerkedés azonban számos veszélyt rejthet, ezért fontos az 

elővigyázatosság, hogy senki ne keveredjen kellemetlen szituációba, ne váljon 

bűncselekmény áldozatává. 

Mire érdemes figyelned a netes ismerkedés alkalmával?  

 Másnak adja ki magát: előfordulhat, hogy nem valódi adatokkal, nem a saját 

fotóival regisztrál a közösségi oldalra és így akar ismerkedni. Próbáld meg 

leellenőrizni a veled ismerkedni szándékozó személy adatait, fotójára indíts 

online keresést, így az esetleg jogosulatlanul felhasznált képét, nevét 

könnyebben fel tudod ismerni! 

 Nem találkoztatok még, de már érzelmeket táplál irántad: sose dőlj be ilyen 

dumának! Nem érezhet irántad szerelmet, szeretetet, hiszen személyesen még 

sosem találkoztatok, nem beszélgetettek, nem is látott!  

 Késő esti randevúra hív: ha egy késő esti randevúra invitál a netes ismerősöd, 

ahol csak ketten lennétek, semmiképpen se menj el! Nem tudhatod, hogy 

valóban „Ő” lesz-e ott vagy valaki más, aki a hamis profil mögött rejtőzködik. 

 A meztelen testéről, esetleg a nemi szervéről küld fotót és arra kér, hogy te 

is küldj magadról: manapság nagy divat lett a szelfi készítése és küldése, de 

pucér képek küldése már nem fér bele ebbe! Ha bárki így nyilvánítja ki 

érdeklődését, szimpátiáját irántad, akkor valószínűleg nincsenek komoly 

szándékai, nem komoly kapcsolatra vágyik. Illetve nem tudhatod, hogy mire 
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akarja felhasználni a képeidet. Azonnal szakítsd meg vele a kapcsolatot, 

semmiképpen ne küldj neki meztelen vagy hiányos öltözetű képet neki! 

 Internetes bűnözés: soha senkinek ne add ki a bankszámlaszámod, ne utalj 

pénzt, semmilyen bizalmas információt ne adj ki magadról, mert visszaélhetnek 

vele. Ráadásul az elküldött fotókkal zsarolhatnak, komoly károkat okozhatnak 

neked érzelmileg és anyagilag is.  

 Nem megfelelő stílusban beszél veled: ilyen is előfordulhat! Sértő, bántó 

módon beszél, káromkodik. Ilyen esetben azonnal tiltsd le! Az ilyen ember 

személyesen sem lesz jobb, ne pazarold rá az időd! 

 

Ha úgy döntesz, hogy találkozni szeretnél a neten megismert személlyel, 

 

- feltétlenül mondd el a szüleidnek, a tesódnak vagy a barátaidnak! Mindig 

legyen legalább egy olyan ember, akit beavatsz, aki tudja, hogy kivel és hova 

mész! Legjobb viszont az lenne, ha az első találkozóra nem egyedül mennél!  

- mindig nyilvános helyen találkozz vele pl. egy kávézóban, 

bevásárlóközpontban, ahol sokan vannak és segítséget tudsz kérni! Ha randi 

közben erőlteti, hogy folytatódjon a találka privát helyen, nyomban vess véget a 

randevúnak! 

- sose ülj be az autójába és soha ne menj fel a lakásába! Randevú előtt már a haza 

utat is gondold végig, legyen nálad bérlet vagy elegendő pénz menetjegyre, 

taxira, esetleg a szülővel beszéld meg, hogy érted megy! 

 

 

Legyél gyanakvó, ne dőlj be mindennek és mindenkinek, mert nem mindenki 

az, akinek mutatja magát! A 112-es segélyhívó számon bármikor segítséget 

tudsz kérni, ha bajba kerülnél!   
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