
8. Feladatsor 

 

Csapatnév: 

 

1. Az alábbi PayPal fizetési rendszerre vonatkozó állítások közül melyik hamis? 

a) Úgy lehet rajta keresztül vásárolni az interneten, hogy nem kell megadni a bankkártyád adatait. 

b) Ha nem kapod meg a terméket, a rendszernek köszönhetően nem kell kifizetni. 

c) Csak akkor tudsz a rendszeren keresztül fizetni, ha már megkaptad a terméket. 

2. Miért biztonságos az internet kártya használata? 

a) Azért, mert nem kell megadni a kártyaadatokat. 

b) Azért, mert ha nem kapod meg az általad vásárolt terméket, visszakapod a pénzed. 

c) Azért, mert ezt csak internetes vásárlásra használhatod, tehát csak annyit vonhatnak le a 

számládról, amennyi a megvásárolt termék ára.  

3. Az alábbiak közül melyek a biztonságos fizetési módok? (Több helyes válasz esetén, jelöld be 

mindet!) 

a) PayPal, utánvét 

b) Internet kártya 

c) Előre utalás 

4. Célszerű-e utánvétes fizetést választani internetes vásárlásnál?  

a) Igen, mert így csak akkor fizetem ki a terméket, ha már átvettem, és nem kell az interneten 

megadnom a kártyám adatait.  

b) Nem, mert így később kapom meg a terméket. 

c) Igen, mert így nem kell fizetnem a szállításért.  

5. Az URL cím alapján hogyan tudod ellenőrizni, hogy az oldal biztonságos-e? Jelöld a helyes 

válaszokat! 

a) Ha https://-el kezdődik. 

b) Ha www.-al kezdődik. 

c) Ha egy kis lakatot látok az URL cím előtt. 

6. Egy barátod szeretne internetről vásárolni. Mit javasolsz neki adatai megóvása érdekében? 

a) Azt, hogy mindig olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót és soha ne adjon meg banki adatokat (pl. 

PIN kód). 

b) Azt, hogy ne engedélyezze adatai rögzítését. 

c) Azt, hogy ne adja meg a nevét és a lakcímét. 

7. Internetes vásárlás esetén a webáruház a fizetéshez átirányít egy másik honlapra. Mit 

érdemes ilyenkor leellenőrizned? 

a) Semmit, mivel a webáruház nem irányíthat át más oldalra a fizetéshez. 

b) A weboldal URL címét kell megnéznem, hogy az biztonságos-e, illetve, hogy valóban az adott 

bank oldalán vagyok-e.  

c) Elegendő, ha látom, hogy az oldal kinézete olyan, mint a banké. 

 

8. Egy ismerősöd nem akar a továbbiakban bankkártyát használni. Mit javasolsz neki? 

a) Elegendő, ha megsemmisíti vagy kidobja a kártyát és nem használja tovább. 

b) Mindenképpen értesítse a kártyát kibocsátó bankot, ellenkező esetben a kártya aktív marad. 

c) Kidobhatja a kártyát, de csak szelektív gyűjtőbe.  

 



 

 

9. Mik a cookie-k?  

a) Ezeket a honlapok azért telepítik a gépre, hogy nyomon kövessék a vásárló útját az oldalon, így  

a vásárlást pontosan hozzá tudják kapcsolni egy személyhez. 

b) Ezek a honlapon található adatvédelmi tájékoztatók, amiket minden esetben el kell olvasni. 

c) Reklámok, amit a honlap küld annak, aki vásárol onnan. 

 

10. Mit tehetsz, ha nem szeretnéd, hogy az eladó a továbbiakban is tájékoztatót küldjön neked 

a legújabb termékeiről? 

a) Nem tehetek semmit, a legjobb, ha figyelmen kívül hagyom a nem kívánt üzeneteket. 

b) Visszavonhatom az e-mail címem tárolásához adott hozzájárulásomat, így az eladó köteles azt 

törölni, így nem fogok több üzenetet kapni. 

c) Csak akkor vonhatom vissza az e-mail címem rögzítéséhez adott hozzájárulásomat, ha az eladó 

ezt lehetővé teszi számomra. 

 

 

 


