
vIBeR

 A Viber-profil nyilvános, a nevünk alapján kereshe-
tő, nem rejthető el. Ez megkönnyíti a kéretlen kapcso-
latfelvételt, vagy az álprofilról érkező lánclevelek (pl. 
Momo) terjesztését.

 Online zaklatás: a Viberen a kortárs online zaklatás 
egyik gyakori formája a csoportból való kizárás, de a 
gúnyolódás más formái is megjelennek. Az üzenetek 
elrejtésének, törlésének lehetősége megnehezíti a 
visszakövetést.

 Magatartási és részvételi kockázatok: a többi, online 
kommunikációra alkalmas felülethez hasonlóan itt is 
megjelenhet az online zaklatás, a behálózás, kéretlen 
kapcsolatfelvétel.

 Túlhasználat: a folyamatos jelenlét, az azonnali vá-
laszadás igénye felboríthatja a normális napirendet, 
az evési és alvási szokásokat. Az értesítések kikap-
csolásával, tudatos szabályokkal ez csökkenthető.

KOcKÁZATOK

 Adatvédelmi beállítások: online/offline állapot beál-
lítása (észrevétlenül maradás; nem látszik, mikor va-
gyunk online). A profilképet ismeretlenek elől el lehet 
rejteni.

 A kéretlen vagy nem kívánt kapcsolatokat blokkol-
hatjuk: a blokkolási listán kezelhetjük ezeket a felhasz-
nálókat, telefonszámokat. Ha a telefonkönyvünkben 
nem szereplő kapcsolattól érkezik üzenet, a rendszer 
azonnal felajánlja a blokkolás lehetőségét.

 A magánszféra védelmével rejtett csevegési lehe-
tőség, illetve a csevegések elrejtésének lehetősége is 
megjelenik.

 Biztonság: https://www.viber.com/hu/security/ 

BIZTONSÁG

INGyeNeS ÜZeNeTKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS

 A Viber egy VoIP mobilalkalmazás, üzenetküldő szol-
gáltatás, amellyel online ingyenesen tudunk szövegeket 
küldeni, hanghívást indítani, illetve videocsetelni, akár 
csoportos beszélgetéseket indítani. Ezenkívül alkalmas 
fotók, videók és doodle-k (rajzok, firkák) küldésére.

 A Viber a fiatalabb korosztály egyik első okostelefonos 
alkalmazása, a korhatár ellenére már 9-10 éves kortól 
használják, gyakran osztálycsoportokban is.

 A Viberen nagyobb létszámú, egymást nem ismerő 
felhasználókból álló csoportok, ún. közösségek is létre-
hozhatók. Ezek sokszor brandek, márkák mentén ala-
kulnak ki (ezekből a bevételekből tartja fent magát, és 
marad ingyenes a Viber).

 Sokféle platformon elérhető: Android, iOS, Windows 
Phone, MAC, Linux és Windows operációs rendszere-
ken.

 Az azonosítás a telefonszámunkkal történik, jelszót a 
Viber generál.

 A Viber alapértelmezetten végpontok közötti titko-
sítást használ, vagyis nem „olvassa” a felhasználók 
egymásnak küldött üzeneteit, nem használja ezeket az 
adatokat.

JeLLeMZŐK

  16 éves kortól
 Szülői beleegyezéssel már 13 éves kortól

HÁNy ÉveS KORTÓL?

 Egyszerű, gyors, sokféle üzenetküldési formát lehető-
vé tevő, platformfüggetlen alkalmazás.

 Akár családi csetcsoportok létrehozására is alkalmas.
 A ViberOut szolgáltatással kedvezményes árú tele-

fonhívások indíthatók (ez a használati mód pénzfeltöl-
tést igényel).

 Lehetőség van titkosított csatornán történő kom-
munikációra és eltűnő üzenetek beállítására is: ezek 
felnőttek számára előnyösek, gyerekeknél azonban 
megnehezíti az online zaklatás vagy kéretlen tartalmak 
küldésének bizonyítását.

LeHeTŐSÉGeK

digitalisgyermekvedelem.hu 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓK A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-PLATFORMOKRÓL  //  lehetőségek és kockázatok

az összefoglaló elkészítésében a Budapesti corvinus egyetem kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói: kmetty eszter, lóránth lili 
vettek részt.


