
CYBERBULLYING
Rövid összefoglaló az online zaklatásról szülőknek

 

" 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 a gyerekek,
fiatalok is több időt töltenek az online
térben, 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

FORMÁI

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.
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Bántó, sértő, lejárató üzenetek vagy kommentek küldése
Titkok, kellemetlen helyzetbe hozó képek, videók megosztása a
nyilvánossággal

Álprofil létrehozása vagy fiókok feltörése, majd tartalmak
megosztása az áldozat nevében
Személyes adatok, információk megosztása

Álhírek, rosszindulatú pletykák terjesztése

Kiközösítés (pl. közös chat)



Jellegzetességei
Névtelenség, személytelenség

Kevesebb a közvetlen visszajelzés, a tettek hatása kevésbé
látható

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 azt érezheti, hogy nem beazonosítható
Nem féltétel, hogy az áldozat és az elkövető személyesen
ismerjék egymást
Az áldozat nem is feltétlenül tudja, hogy ki áll a tettek
mögött

 

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

 

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

 



Hatásai

FIGYELMEZTETŐ JELEK SZÜLŐKNEK

Változások az internethasználati szokásokban, pl.
kevesebbet netezik, bezárkózik közben
Internetezés után rosszabb kedv, düh, ingerültség

Kevesebb társas kapcsolatot tart fenn, visszavonulóbb,
nem barátkozik szívesen
Csökken az önértékelése, negatív gondolatai vannak
önmagáról
Hobbijait, megszokott szabadidős tevékenységeit
elhanyagolja
Iskolai teljesítménye romlik, nehezebb koncentrál

lelki egészség
pszichés jóllét
társas kapcsolatok
iskolai teljesítmény

A bántalmazásnak súlyos negatív hatásai lehetnek a következő
területeken:

Jelentkezhet: félelem, düh, szorongás, iskolakerülés, szökés,
pszichoszomatikus betegségek, alacsony önértékelés, depresszió,
önsértés, magányosság, öngyilkossági gondolatok...

Zárkózottabb, gondolatait, élményeit kevésbé osztja meg

Közösségi oldalakon törli a profilját

Mi utalhat arra, hogy gyermekünk online zaklatás áldozata?



BESZÉLGESSÜNK
Biztosítsunk alkalmat, időt, teret arra, hogy biztonságosan
elmondhassa, mi történt, és milyen érzéseket váltott ki belőle az
eset! Ugyanakkor ügyeljünk arra is, hogy ne erőltessük a
beszélgetést. A bántalmazásról nem könnyű beszélni,
előfordulhat, hogy a gyerekek nem jól reagálnak, ha egyből erről
kérdezzük őket. 
A kamaszok van, hogy ritkán nyílnak meg a szüleik felé:
köszönjük meg, ha elmondták nekünk érzéseiket. 

Mit lehet tenni szülőként?

MARADJUNK NYUGODTAK
Olyan dolgokat oszthat meg gyerekünk, ami számunkra is dühítő,
fájó, felzaklató lehet. Gyakran tehetetlennek érezhetjük
magunkat.  Készüljünk fel ezekre az érzésekre előre, és
figyeljünk, válaszunkban ne próbáljuk meg hárítani, elterelni a
témát, ne bagatellizáljuk az ügyet, de ne is reagáljuk túl. 
Ne büntessünk, ne hibáztassunk, legyünk bátorítóak! Biztosítsuk
őket arról, hogy nem ők a hibásak, felelősek azért, mert bántották
őket. Az, hogy beszélgetünk erről, már egy nagyon jó lépés a
megoldás felé. 

A gyerekek félhetnek attól, hogy a felnőttek nem fogják
megérteni őket, hogy őket fogják hibáztatni, vagy hogy olyan
megoldást találnak, ami számukra nem elfogadható. 
A gyerekek mindig legyenek részei a probléma megoldásának!
Közösen találjunk ki valamit, ami számukra is, megnyugtató,
biztonságot ad, visszaállítja kontrollérzetüket. Kérdezzük meg,
szerintük mit lehet tenni, találjuk ki közösen a konkrét lépéseket. 

KERESSÜK KÖZÖSEN A MEGOLDÁST



Segítségnyújtás

Vannak egyszerű, azonnali, technikai lehetőségek is a támogatásban.
Hogyan lehet egy zaklatót letiltani, egy álprofilt jelenteni, egy
fényképet töröltetni egy oldalról? Ha kell, keressük közösen ennek
lehetőségeit, vagy bátorítsuk gyerekünket arra, hogy tegye meg ezeket
a lépéseket, és ne fogadjon el olyan helyzeteket, melyekben bántják,
megalázzák őt, és megsértik a jogait. 

PRAKTIKUS SEGÍTSÉGYÚJTÁS

Biztassuk arra, hogy ne álljon bosszút, hiszen a
bántalmazó sokszor kifejezetten erre vár.

Bátorítsuk, hogy mentsen el minden bizonyítékot,
készítsen képernyőképeket, mentse el a kapott
üzeneteket.

Tájékozódjunk közösen arról, hogy az egyes közösségi
oldalak milyen visszaélés-bejelentő rendszert
működtetnek.

Támogassuk érzelmileg, és ha szükséges, segítsük abban,
hogy más felnőttekhez vagy szakemberekhez is
fordulhasson további segítségért.

Beszéljük meg közösen, mire érdemes figyelnie a
biztonságos internethasználattal kapcsolatban.

Lehetnek a bántalmazásnak olyan súlyos esetei (erőszakos
fenyegetések, szexuális tartalmak), amikor a rendőrség
bevonása is szükséges.

Néhány egyszerű lépés, tudnivaló arról, hogy mit tegyünk, ha
gyermekünk online bántalmazás áldozatává válik. 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse
magát és egyenlő bánásmódban részesüljön. 



A gyerekekkel való beszélgetés alapjai ebben az esetben is
ugyanazok: a biztonságos tér, a nyitottság, a figyelem ugyanolyan
fontos. Hallgassuk meg a gyerekek gondolatait, érzéseit,
kérdéseiket. 
 
Maradjunk nyugodtak. Magyarázzuk el, hogy amit tesz, az miért
nem elfogadható. 
 
Beszéljük meg, mit miért csinál. Gyakran az idősebbek sincsenek
tisztában azzal, hogy ami jó poénnak tűnik, az valójában
bántalmazás. 
 
Beszéljük meg, mi lesz a következő lépésünk szülőként, és mit
várunk el a gyerekektől. 
 
Ne bagatellizáljuk el, és ne reagáljuk túl a helyzetet. Ne felejtsük
el, hogy nem a gyereket, hanem a viselkedést szeretnénk
megváltoztatni. 
 
Ne fenyegetőzzünk, ám érdemes lehet arról is tájékoztatni őket,
hogy ha betöltötték 14. életévüket, tettüknek büntetőjogi
következménye is lehet. 
 

MIT TEGYÜNK AKKOR, HA GYEREKÜNK
NEM ÁLDOZAT, HANEM BÁNTALMAZÓ? 

Mit lehet tenni szülőként?



Gyakori kérdések a cyberbullyingról:
https://digitalisgyermekvedelem.hu/news/16?
fbclid=IwAR2F4k6RPGNY3Q65u3gE3Iegkq7e7bdpd3JwfajNDBbbkpf7rA
TK3XdQQvs
 
Káros internetes tartalmak bejelentése:
https://www.biztonsagosinternet.hu/
 
Kék Vonal Lelkisegély: 116-111
 
dr. Gyurkó Szilvia cikke a digitális lábnyomokról:
https://wmn.hu/ugy/776-gyerekem-a-facebookon
 
És te tudod, mi az a bullying?
http://elteonline.hu/tudomany/2018/10/10/es-te-tudod-mi-az-a-
bullying/
 
A Kék Vonal összefoglalója az internetfüggőségről:
https://www.kek-
vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/396-
internetfuggoseg
 
Tanácsok szülőknek a közösségi oldalakkal kapcsolatban
https://www.kek-
vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/393-
tanacsok-szuloknek

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

Linkgyűjtemény
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