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Iskolai bántalmazás (Bullying)

Olyan szándékos, ismétlődő
viselkedés, melynek célja, hogy
fizikális vagy pszichés
fájdalmat/kárt okozzon egy nem
provokáló, magát megvédeni
nem tudó diáknak

 hatalom elérése, demonstrációja
érdekében

Formái:

Direkt: fizikai, verbális

Indirekt: kapcsolati

Cyber: interneten keresztül

Magyarul: …… ?



 Égetés (flaming): erőszakos, durva vagy vulgáris üzenetek
küldése valakiről vagy valakikről egy online
csoportnak/személynek.

 Befeketítés (denigration): rosszindulatú, hazug vagy
kegyetlenkedő dolgok posztolása valakiről.

 Kizárás (exclusion): szándékos kirekesztés egy online
csoportból

 Online zaklatás (cyberstalking): bántalmazással fenyegető
vagy megfélemlítő zaklatás.

 Személyiséglopás (masquerading): valaki másnak tettetve
magát olyan tartalmakat küldeni vagy posztolni, amelyek az
illetőt rossz színben tüntetik fel, vagy bajba keverik.

 Kibeszélés (outing): kényes, személyes vagy kínos
információk posztolása vagy küldése egy személyről.

Internetes bántalmazás 
formái



Happy slapping

Pofon vagy verés - rögzítés és terjesztés
céljából



Internetes vs. Iskolai bántalmazás 

Kurucz O. (2012). Iskolai agresszió és közösségi média. Új Pedagógiai Szemle, 7-8, 98.o. 



Bántalmazott diákok aránya felső tagozaton

Nem fordult elő
32,2%

Egyszer-kétszer
36,7%

Néhányszor
16,0%

Hetente
5,3%

Hetente többször
9,9%

6. és 8. osztályos 

gimnáziumokban 

alacsonyabb

Egyházi iskolákban 

(csak) a heti 

rendszerességgel 

bántalmazottak 

száma alacsonyabb

OFI-kutatás (2015) 

http://iskon.opkm.hu/ 





Bántalmazási formák súlyosságának 

megítélése diákok szerint
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

 valakiről videót tesznek fel róla az internetre, hogy…

 valakitől elveszik a pénzét, uzsonnáját vagy más holmiját.

 valakit megütnek, megvernek.

 valaki nevében posztolnak, vagy hamis üzenetet küldenek.

 valakit kényszerítenek valamire, amit nem akar megtenni.

 valakit fogdosnak vagy olyan módon érnek hozzá, ami nem…

 valakit a társai előtt megaláznak.

 valakiről pletykát, hazugságot terjesztenek róla.

 valakit a tanárok előtt lejáratják.

 valakit lehurrognak, kinevetnek, beszólogatnak neki.

 valakit piszkálnak, lökdösnek.

 valakit szándékosan kihagynak valamiből, hogy megbántsák.

Egyáltalán nem probléma Kis probléma Közepes probléma Súlyos probléma Nagyon súlyos probléma



INTERNETES BÁNTALMAZÁS SAJÁTOSSÁGAI

 Iskolán túl (térben, időben, szereplők) –

nehezebb elmenekülni előle

 Ismétlődés más értelemben: azonnali, végtelen

terjesztés lehetősége ill. hosszú időn keresztül

szembesül a bántó tartalommal

 Anonimitás, felelősségre vonás hiánya → gátlástalanság, trágárság,

normasértés

 NEM igaz, hogy offline áldozat online visszavág! De az igaz, hogy az

online áldozatok gyakrabban elkövetők is egyúttal (pl. támadóinak ő is

durvákat kommentel).

Amanda Todd (1996-2012)



INTERNETES BÁNTALMAZÁS SAJÁTOSSÁGAI

• Az elkövető/szemlélő nem szembesül a következményekkel →

áldozat szenvedésének empatikus megértése nehéz, együttérzés,

bűntudat hiánya → szemlélők sem avatkoznak be

• Az online kommunikációban elfogadottabb a bántalmazó

magatartás → ismétlődés, hatás alábecsülése áldozat részéről is,

áldozat-elkövető szerep összemosódik

• Felnőtt felügyelet hiánya, nem beszélnek a negatív

tapasztalatokról

• Érzelmi stressz nagyobb, ha az áldozat ismeri az elkövetőt – DE ez

internetes bántalmazásnál is többségében igaz (sőt, szoros

kapcsolatban az elkövető és áldozat), mert on- és offline

kapcsolati háló nagyban megegyezik



Tanári reakciók (diákok válaszai alapján)

Kiközösítés Megalázás Megverés Piszkálás lökdösés

Virtuális 

bántalmazás 

Tanári 

reakció

Elvárt 

reakció

Tanári 

reakció

Elvárt 

reakció

Úgy tesznek, mintha nem vennék 

észre.
9,5% 6,8% 1,9% 2,1% 5,9% 5,1% 2,3%

Ők is nevetnek. 3,0% 3,0% 2,5% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4%

Megbüntetik, aki bántotta a 

másikat.
37,0% 45,6% 51,5% 59,3% 38,2% 45,7% 51,4%

Megbüntetik, akit bántottak. 4,4% 4,9% 5,6% 6,1% 4,8% 5,1% 5,8%

Mindkét diákot megbüntetik. 6,5% 5,4% 4,7% 15,9% 8,1% 5,6% 5,3%

Elbeszélgetnek velük. 59,5% 58,6% 61,7% 56,4% 62,1% 51,2% 53,0%

Szólnak a szülőknek 21,6% 24,3% 35,2% 46,8% 18,4% 51,3% 55,2%

Megbeszélik az osztállyal. 53,0% 43,9% 41,7% 32,8% 33,0% 31,1% 32,4%



Segítségkérési hajlandóság középiskolásoknál

Miért nem mondaná el tanárának ha cyberbullying áldozatává válna? 

Kiss Lívia, 2015 



A tanárok észlelt attitűdjének és 

kompetenciájának szerepe

KiVa

program

Változás
- Bántalmazás ellenes 

attitűd erősödése 

diákoknál

- Tanárok megítélése: 

bántalmazás 

ellenesek ill. 

hajlandóak és 

képesek beavatkozni

Bullying

csökken



Internetes bántalmazás prevenciója

 Ki ebben a kulcsszereplő???? 

Probléma észlelése

Probléma súlyának megítélése

Probléma megoldásának felvállalása

 Szülő, tanár, segítő szakember, téma szakértője

Szülői monitorozás: 

• kapcsolatrendszer ismerete

• internethasználat ismerete 

• „ráguglizni” gyerek nevére 

• számítógép jól látható helyen 

Szülői segítségnyújtás: 

• segítségkérésre bíztatás

• nem internethasználat 

korlátozása/ezzel fenyegetés

• kompetens segítségnyújtás ?? 

Szülők edukációja!!!!



INTERNETES BÁNTALMAZÁS 

MEGELŐZÉSE

 Biztonságos internethasználat:

 Személyes adatok védelme

 Biztonsági beállítások

 Intim képek közzétételének veszélye

 Szexting, bosszúpornó

 Büntetési tételek…

 Hatékony védelmi beavatkozások

 Töröljék, ne küldjék tovább a

megalázó/fenyegető tartalmat

Jelentsék az esetet (és mentsék el

a bántalmazó tartalmakat)

Zaklatót hagyják figyelmen kívül

Preventív lépések



Preventív lépések

 Segítségkérésre bíztatás, ha bántalmazás áldozata (szemlélője)

Bizalmi felnőtt személy „barátnak” jelölése

Anonim segítségkérés (Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány)

HelpApp (UNICEF)

Bejelentés: NMHH Internet Hotline



Források pedagógusoknak 

www.saferinternet.hu

 hun.tabby.eu

 internethotline.hu (NMHH)

www.naih.hu – Kulcs a net világára

www.facebook.com/safety

 addfriend.disney.hu

http://www.saferinternet.hu/
http://www.naih.hu/
http://www.facebook.com/safety


Köszönöm a figyelmet!

„Egy kedvesebb, jóindulatúbb és tiszteletteljesebb
online világot szeretnék megteremteni.”

EGYETÉRTEK: 90% 


