
A netikett:  

 

A netikett az internetes kommunikáció általános 

illemszabályait foglalja össze. 

 

 A netikett 3 fő részre bontható: 

 egy-egynek kommunikáció 

 egy-soknak kommunikáció 

 információs szolgáltatások 

 

Ezeket a szabályokat saját érdekünk is betartani, különben 

nevetség tárgyává válhatunk az interneten, jelenthetnek 

minket, kidobhatnak bizonyos csoportokból, akár 

profilunkat is törölhetik. 

 

 

Egy-egynek kommunikáció (elsősorban email): 

 Egy sor ne legyen 70 karakternél szélesebb! 

 

 Amikor egy levélre válaszolsz ne idézz sokat az eredeti 

anyagból, csak annyit, amennyi segít megérteni a 

válaszodat! 



 

 Beszélj úgy, mintha egymás előtt állnátok! 

 

 Vannak tabutémák, amelyekre nem szabad rákérdezni 

ismeretlentől (mennyit keres, vallásos-e, van-e családja 

stb.). 

 

 Ne küldjünk tovább spamleveleket. 

 

 Mindig ellenőrizzük a levél címét. Néhány cím úgy néz ki 

mintha egy ember lenne, közben csoportot jelentenek. 

 

 

 

 Mindig töltsük ki a levél tárgyát! 

 

 A levél végén egy-két sorban ismertesd elérhetőségedet! 

 

 Ha kérdezni szeretnénk, írjunk egy jól átgondolt összegző 

levelet, majd küldjük el. Ne legyen minden kérdés egy 

külön levél! 

 

 Vegyük figyelembe, hogy kinek írjuk a levelet! 

Ismerősöknek lehet szabadabban írni, de 

ismeretleneknek hivatalosan formában kell fogalmazni! 

 



Egy-soknak kommunikáció: 

 

 Ne írj csupa nagybetűvel! A nagybetűs írás kiabálásnak 

minősül és sehol nem nézik jó szemmel. 

 

 Ha nem tetsző hozzászólást vagy posztot látsz ne 

keveredj veszekedésbe! Felesleges ismeretlen emberek 

hozzászólásai miatt felhergelned magad. 

 

 Ne sérts meg senkit hovatartozása, vallása vagy egyéb 

tulajdonsága miatt! 

 

 

 

 A káromkodást mellőzzük! Nyilvános oldalakon és 

csoportokban ne használjuk!  

 

 Mindig ellenőrizd a helyesírásodat! Használj szóközt, 

vesszőt, mondatvégi írásjeleket! Ha esetleg találsz hibát 

más üzenetében nem szabad kigúnyolni! Az elgépelés 

mindenkivel előfordul. 



 

 Mielőtt hozzászólást írsz gondold át a következőket: 

-igaz-e? 

-lényeges-e? 

-jóindulatból fakad-e? 

 

 

 

 Ne tegyél fel indiszkrét kérdéseket senkinek a 

nyilvánosságban! Ezzel megalázod őt. 

 

 Bűncselekmény, ha személyes információkat vagy 

képeket hozol nyilvánosságra olyan emberről, aki ebbe 

nem egyezett bele! 

 

 Ne tedd ki az unokádat vagy gyermekedet a 

nyilvánosságnak! Nem biztos, hogy ő örülni fog ennek 

később.  

 

 Ne gondold azt, hogy az interneten bármit írhatsz! Csak 

olyat írj, amit a való életben is kimondanál! 

 

 Tiszteld mások idejét! Légy tömör, de lényegre törő. 



 

 Sokkal többen olvasnak, mint amennyien írnak. Olyan 

emberek is látják az írásaidat, akiket nem ismersz! 

 

 Légy figyelemmel mások magánéletére és helyzetére! 

Mindenkinek lehet rossz napja. 

 

 

 

 

 Ha adminisztrátor vagy egy csoportban ne élj vissza a 

hatalommal! Felelősséggel bánj az emberekkel! 

 

 Légy elnéző azzal, aki hibázik valamiben, de 

figyelmeztesd őt róla! 

 

 Mindig ellenőrizd a posztok és hírek hitelességét! Ne 

hagyd, hogy átverjenek! 

 

 Ha egy csoportba írsz, akkor vedd figyelembe a csoport 

célját és alapfunkcióját. Ne írj oda nem illő dolgokat! 

 

 Ha valaki becenevet vagy álnevet használ tiszteljük az 

anonimitását. Ne nevezzük meg az igazi neve alapján! 

 

 



 Mielőtt kérdeznél görgess vissza a csoportban, hogy 

találsz-e választ a kérdésedre, valamint keress rá a 

böngészőben. Ha nem találsz választ, akkor nyugodtan 

kérdezhetsz. 

 

 

Információs szolgáltatások: 

 

 Az interneten levő anyagnak nem szabad uszítónak, 

rasszistának, trágárnak vagy bármilyen más szempontból 

szélsőségesnek lennie. 

 

 A törvényekbe ütköző anyag elhelyezése tilos! 

 

 Minden az interneten elhelyezett anyagért a feltöltő a 

felelős és nem a szolgáltató. 

 

 A weboldalak alján el kell helyezni a készítő nevét és 

email-címét! 

 

 Nem minden ingyenes amit az interneten találsz! 

Tájékozój mielőtt felhasználod más munkáját! 

 

 



Végszó 

 

Próbáljuk ezeket az illemszabályokat minden esetben betartani még 

akkor is, ha esetleg provokálnak, vagy mi ezekhez hasonló káros 

üzeneteket kapunk. 

 

Ha észreveszed, hogy az egyik ismerősöd vagy családtagod nem 

tartja be ezeket a szabályokat, akkor figyelmeztesd őt! 

 

Az internet nem egy hely ahová azt írunk, amit csak szeretnénk! Az 

írásaidnak legalább akkora súlya van, mint szavaidnak! 

 

 


