
CYBERBULLYING
Rövid összefoglaló az online zaklatásról diákoknak

 

" B U L L Y I N G " ?

zaklatás, szekálás, szívatás,
kötekedés, megalázás,
erőszakoskodás,
zsarnokoskodás,
kegyetlenkedés,
terrorizálás,
megfélemlítés, kiközösítés,
piszkálódás,  csúfolódás,
kegyetlenkedés...
 
Nehezen körülhatárolható
fogalom, pedig egy igen
elterjedt jelenségről van
szó, mely súlyos
következményekkel járhat.
Meghatározására az angol
"bullying" szó a
legelterjedtebb, melynek
magyarul talán az "iskolai
bántalmazás" a
leggyakrabban használt
megfelelője. 

Amikor valakit ismétlődően és
szándékosan bántanak, zaklatnak,
megfélemlítenek az iskolában. 

Különböző formákat ölthet, pl.
fenyegetés, gúnyolódás, kiközösítés,
pletykák terjesztése, fizikai erőszak.

Bárhol, bármikor előfordulhat,
történhet szemtől szemben, közvetett
formákban az iskolában, vagy akár az
interneten is.

 

 

 
Az interneten történő formája a
CYBERBULLYING.
 
A mostani helyzetben mindannyian
több időt töltünk online, így a
cyberbullying előfordulása, súlyossága
is nőhet.  
 

MI AZ A BULLYING?



Helyben, időben nem korlátózódik az iskolára, bárhol, bármikor
utolérheti az áldozatot.

Kortárscsoportokban vagy az
interneten zajlik.

A bántalmazó szándéka, hogy félelmet
keltsen vagy kárt tegyen áldozatában.

Internetes bántalmazás

ÖT TÉNYEZŐ A BÁNTALMAZÁSRÓL

CYBERBULLYING LEHET AZ, AMIKOR...

A bántalmazás ismételten jelentkezik,
nem egyszeri vagy véletlen.

Az elkövető motivációja a hatalom-
szerzés, a népszerűség növelése.

A bántalmazó (ténylegesen vagy
érzékelten) erősebb az áldozatnál.

1

2

3

4

5

Valaki bántó, sértő, lejárató üzenetek vagy kommentek küld a
másiknak

Titkokat, kellemetlen helyzetbe hozó képeket, videókat oszt
meg a nyilvánossággal a másik belegyezése nélkül

Egy hamis profilt hoz létre a nevében, vagy feltöri fiókjait, hogy
a nevében osszon meg tartalmakat
 Személyes adatokat, információkat oszt meg róla

Álhíreket, rosszindulatú pletykákat terjeszt

Kiközösíti őt, pl. egy közös chatből



Jellegzetességei
Az internetes bántalmazásnál névtelenek lehetünk

Az elkövető kevésbé látja a tetteinek hatását, nincs közvetlen
visszajelzése az áldozattól

A nyilvánosság nagyobb, azonnali

Sokszor átfedésben áll az offline történő bántalmazással,
ugyanazok a személyek érintettek benne.  A távoktatás alatt
jellemző lehet az is, hogy a korábban élőben zajló bántalmazás
átkerül az online térbe. 

 
A bántalmazó személye titokban maradhat, ezért
bátrabb, durvább lehet, olyan dolgokat is leírhat, amiket
élőben nem mondana ki
Lehetséges, hogy az elkövető és az áldozat személyesen
nem is ismerik egymást
Lehet, hogy az áldozat nem is tudja, ki áll a tettek mögött
 

 
A tettes kevésbé látja a másik érzéseit, reakcióit, emiatt
durvábban léphet fel, mint élőben
Viccesnek, poénosnak szánt megjegyzések bántó hatása
még kevésbé látható
A rövidebb, nyíltabb, egyszerűbben megfogalmazott
üzenetek nyersebbnek tűnhetnek, mint élőben

 

 
Idővel irányíthatatlanná válhat, nehezebb leállítani
Nehezebb fellépni ellene - ami egyszer felkerült az
internetre, azt  vajon el lehet-e tüntetni végleg?

 



Sok konfliktus azért durvul el gyorsan a neten, mert
mindannyian azonnal, gyakran felindultan válaszolunk.
 
Ha bántanak téged, arról nem tehetsz, de segíthet elkerülni a
nagyobb vitákat, ha nem reagálunk azonnal, hanem megvárjuk,
amíg nyugodtabb, átgondoltabb választ tudunk írni. 

Ha téged is zaklatnak

MIT TEHETSZ?
Keress egy felnőttet, akiben megbízol, és beszélj vele
erről, keressetek közösen megoldást. 

Ments el minden bántó üzenetet, posztot, képet, amit
kaptál, vagy ami rólad került fel valahova. Készíts
képernyőképeket. 
A bántó üzenetekre ne válaszolj, és ne állj bosszút - a
bántalmazó sokszor pont ezt várja. 
Tiltsd le a zaklatót, és jelentsd a közösségi oldalakon a
sértő tartalamakat.

A jogsértő tartalmakat bejelenthetitek a
biztonsagosinternet.hu oldalon.

Súlyos esetben forduljatok a rendőrséghez.

Beszélgess a barátaiddal, keresd azok társaságát, akikben
megbízol.

Ha szeretnél, fordulj szakemberhez támogatásért (pl.
iskolapszichológus vagy lelkisegély-vonalak)

KERÜLJÜK EL A VITÁKAT:
A "24 ÓRÁS SZABÁLY"



Ha valaki mást zaklatnak

A bántalmazásban ugyanakkora szerepe van a szemtanúknak is, mint
azoknak, akik részt vesznek benne.   A  bántalmazónak az a célja, hogy
a többiek előtt növelje hatalmát és népszerűbbnek tűnjön. Ha minél
többen álltok az áldozat mellé, a bántalmazónak nem marad ki előtt
felvágnia. 

Beszélj az áldozattal, jelezd neki, hogy mellette állsz!
Felajánlhatod a segítséged, és bátoríthatod, hogy közösen
keressetek megoldást. 

Biztasd, hogy el merje mondani a történteket egy
felnőttnek, akiben megbízik.

Mentsétek el a bizonyítékokat, készítsetek
képernyőképeket, tiltsátok a zaklatókat, jelentsétek be a
sértő tartalmakat. 

Sok közösségi oldalon te magad is tehetsz bejelentést, ha
nyilvános sértő tartalmat látsz. 

Bátorítsd az áldozatot, hogy ne válaszoljon a sértő
üzenetekre. Ne álljatok bosszút, hiszen a támadó sokszor
kifejezetten erre vár. 



Káros internetes tartalmak bejelentése:
https://www.biztonsagosinternet.hu/
 
Kék Vonal Lelkisegély: 116-111
 
6 tipp, hogy mit tehetsz, ha bajba kerültél az interneten:
https://www.kek-
vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/488-6-tipp-
hogy-mit-tehetsz-ha-bajba-kerultel-az-interneten
 
Hogyan reagálj a közösségi médiában?
https://www.kek-
vonal.hu/images/hogyan_reagalj_a_kozossegi_mediaban_digit.pdf
 

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány cikke:

az ENABLE program kiadványa:

és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány segédanyaga az online
biztonságról

https://www.kek-
vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/395-
internetes-zaklatas
 

http://dl-sulinet.educatio.hu/download/enable/Enable%20-
%20szuloi%20kezikonyv.pdf
 

 
Összeállította: Gengeliczky Dóra

Továbbiak

FORRÁSOK

Mindenkinek
J O G A  V A N  A H H O Z ,  H O G Y  B I Z T O N S Á G B A N

É R E Z H E S S E  M A G Á T ,  É S  E G Y E N L Ő
B Á N Á S M Ó D B A N  R É S Z E S Ü L J Ö N .

https://www.biztonsagosinternet.hu/
https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/488-6-tipp-hogy-mit-tehetsz-ha-bajba-kerultel-az-interneten
https://www.kek-vonal.hu/images/hogyan_reagalj_a_kozossegi_mediaban_digit.pdf
https://hintalovon.hu/hu/online-biztonsag-az-otthon-tanulasban
https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/395-internetes-zaklatas
http://dl-sulinet.educatio.hu/download/enable/Enable%20-%20szuloi%20kezikonyv.pdf

