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Az internetes társkeresés a magyar 
egyedülállóknak élvezetes és izgalmakkal teli 
kalandot jelent, hiszen számtalan különféle 
internetes társkereső létezik egészen eltérő 
célcsoportok számára. 

A társkereső oldalak leegyszerűsítik az 
ismerkedés menetét, általuk könnyedén 
találkozhat olyan emberekkel, akikkel feltehetőleg 
jól megértik egymást. Mindemellett van, aki az 
online ismerkedés során megfeledkezik a 
személyes biztonságáról. 

Bár túlzott aggodalomra semmi ok – hiszen a 
magyar internetes társkereső portálok célja, hogy 
a felhasználók számára egyaránt biztonságos és 
megbízható keretet teremtsenek – fontos, hogy a 
biztonságos ismerkedés érdekében figyelembe 
vegyen néhány alapvető szabályt. 
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• Előfordulhatnak kamu profilok is, ne küldjön személyes adatokat, 

magánjellegű információkat, vagy olyan fotókat, ami később gondot 

okozhat. Például megadja a címét, elmeséli, hogy egyedül él, 

esetleg körbe fényképezi a lakást, ahova később betörnek. 

 

• Semmiképp ne utaljon át pénzt olyasvalakinek, akit nem ismer. 

Legyen különösen elővigyázatos, ha egy friss internetes ismeretség 

anyagi támogatást kér. A szívszorító történetek általában valótlanok. 

Kitalálóik a szánalmat keltő, drámai történetek mesterei, akik 

gyakran betegségekről, tragikus sorsokról, úgy mint balesetekről 

vagy más szomorú eseményekről számolnak be. Mielőtt úgy dönt, 

hogy anyagilag támogat egy ismeretlent, mindenképp beszélje meg 

egy barátjával, családtagjával vagy az ügyvédjével. A kívülállók 

számára gyakran könnyebb objektíven megítélni egy-egy helyzetet. 
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• Az első találkozón legyen mindig elővigyázatos. Megismerkedett 

valakivel, akit érdekesnek talál és alig várja, hogy személyesen is 

találkozzanak – ez már csak természetes és érthető. Mindemellett 

érdemes óvatosságból néhány körültekintő intézkedést hozni: 

értesítse egy ismerősét, hogy olyasvalakivel találkozik, akivel az 

interneten ismerkedett meg. Adja meg a családjának vagy a 

barátainak a randevúpartner nevét, e-mail címét és telefonszámát. 

Továbbá válasszon olyan nyilvános találkozóhelyet, ahol 

biztonságban érzi magát és lehetősége van távozni, ha mégsem 

érezné magát jól a randin. 

 

A fent leírtakat nem elriasztásnak szántuk. Az internetes ismerkedés 

élvezetes és kockázatmentes, ha biztonsága érdekében betartja ezeket 

az egyszerű és alapvető szabályokat és a józan ész logikáját követi.  
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TINDER 

A Tinder okostelefonokra kifejlesztett társkereső alkalmazás. amely 

helymeghatározás segítségével talál potenciális partnereket a 

felhasználónak, akik azt a rendelkezésre álló információk alapján balra 

("nem érdekel") vagy jobbra ("érdekel") húzhatják. Ha az érdeklődés 

kölcsönös, akkor a társkeresés sikeresnek mondható. 

Használata a meglévő Facebook felhasználókkal is lehetséges, amely 

lehetővé teszi a Tinder számára, hogy az adott profilképeket használja, 

és összegyűjti az általános információkat az adott személyről. A 

felhasználók helység, közös ismerősök és érdeklődés általi egyezések 

alapján kerülnek egy "megfelelő" listába, amelynek az a célja, hogy két 

hasonló érdeklődésű személyt hozzon össze több személy közül. Az 

összegyűlt személyeket a felhasználónevünk nélkül kedvelhetjük 

(jobbra húzás), vagy kihagyhatjuk (balra húzás). Ha ez megtörtént és 

két felhasználó kedveli egymást, akkor az "megfeleléshez" vezet, és a 

két fél beszélhet egymással az applikáción keresztül. 
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ELITTÁRS 

Az Elittárs társközvetítő szolgáltatása középpontjában egy olyan 

algoritmus áll, amely a felhasználók összeillőségét demográfiai adatok, 

személyes preferenciák és egy pszichológiai személyiségteszt 

eredménye alapján számítja ki. 

A felhasználók a regisztráció során közel 300 kérdésből álló 

személyiségtesztet töltenek ki, amely a Big Five személyiségvizsgáló 

eljárásra épül. A Big Five, az ötfaktoros személyiségmodell alapján a 

személyiséget öt, egymástól független dimenzió alkotja: az extraverzió, 

a barátságosság, a lelkiismeretesség, a nyitottság és a neurocitás. 
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Tagság és költségek: a regisztráció, a személyiségteszt kitöltése és 

kiértékelése, valamint az oldal szolgáltatásaihoz korlátozott hozzáférést 

biztosító alaptagság ingyenesen elérhető. A szolgáltatás egyes 

funkciói, mint az üzenetváltás, vagy a fényképek megtekintése 

kizárólag Prémium tagság esetén vehető igénybe, amely egy, három, 

hat és tizenkét hónapos időszakra váltható. Az árak a futamidő 

függvényében változnak. 

Számos társkereső oldalt találhat még az interneten. Többségük 

regisztrációhoz kötött. Működésük könnyen megismerhető, van olyan, 

ami teljesen ingyenes, van, ahol bizonyos szolgáltatásokért fizetni kell.  

Amennyiben regisztrál egy ilyen oldalon, érdemes friss fényképet 

feltölteni, az adatokat pontosan megadni és a bemutatkozást röviden, 

lényegre törően megfogalmazni, hiszen, ha nincs fénykép, sokan meg 

sem nézik a profilját, ha van, de tíz éves, később kellemetlen lesz 

elmagyarázni, hogy miért nem úgy néz ki. A bemutatkozó szövegből 

pedig a jelölt értelmi színvonala mérhető. 
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