
AZ ONLINE
ZAKLATÁS
Mit érdemes tudni róla?

Milyen fajtái vannak?

Miről ismerjük fel?

Hogyan előzhetjük meg?

Mit tehetünk ellene?



Milyen veszélyek vannak az interneten?

Hogyan előzhetjük meg: az online biztonság

Honnan tudhatjuk, ha megtörtént a baj? 
Mik a jelei?

Mit tehetünk ellene?

TARTALOM

Természetes, hogy szülőként szeretnénk a

gyerekünket a legnagyobb biztonságban tudni.

Ezért adunk rá bukósisakot az első biciklis

próbálkozáskor, sapkát télen, vagy figyelünk arra,

hogy kialudja magát. 

De hogyan tudhatjuk őt biztonságban egy

számunkra is ismeretlen térben, ahol sokszor még

az sem világos, hogy mit csinál, és kivel beszél?

Ebben próbálunk neked segíteni. 

Ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan és egyáltalán

miben lehet szüksége támogatásra, információra

vagy segítségre, meg kell ismernünk a terepet,

ahová indulunk, és tudnunk kell, hogy ott milyen

veszélyek leselkedhetnek ránk.



I. MILYEN VESZÉLYEK
VANNAK AZ
INTERNETEN?

A gyerekeknek rengeteg, ebben az életszakaszban teljesen
természetes kérdésük van, amelyekre sokszor nem kapnak
koruknak és érettségüknek megfelelő választ. Ha pedig
maguk kezdik el felkutatni a válaszokat, az elsősorban felnőtt-
közönségre optimalizált weben jó eséllyel pornóoldalakat
vagy álhíreket találnak a kereséseik során a Google felületén.
De ugyanúgy pár kattintással férhetnek hozzá erőszakos,
agresszív tartalmakhoz is, akár kéretlenül. Ha ezt nem tudják
kivel megbeszélni, ha senki sem segít feldolgozni az ezekkel
kapcsolatos félelmeiket és rossz érzéseiket, kiszolgáltatott,
bizonytalan helyzetbe kerülnek, ami szintén nagyobb eséllyel
teheti őket áldozattá.

Az internet veszélyeit 4 nagyobb kategória mentén tudjuk
legkönnyebben átlátni. A teljesség igénye nélkül, mind a
négy kategóriából nézzük a leggyakoribbakat:

Az interneten bárki annak adhatja ki magát, akinek csak szeretné. Ez történik
például a grooming során. A szó maga behálózást, becserkészést jelent. A
gyakorlatban pedig azt a folyamatot takarja, amikor egy önmagát jellemzően
másnak kiadó felnőtt online a gyerek bizalmába férkőzik, majd visszaél azzal, hiszen
a neten a gyerek és a szülei által megosztott rengeteg információ alapján könnyen
kiismerhető a gyerek. Vagyis ismerve a gyerek profilját vagy algoritmusokat
használva megtalálja, hogy melyik gyerek van kiszolgáltatva, egyedül, és behálózza
őt. Általában gyorsan kiépül közöttük egy bizalmi viszony, amelyben sokszor kérnek
intim fotókat, pénzt a gyerekektől, idővel átcsaphat akár zsarolásba is. Sajnos az is
előfordul, hogy ez az online kapcsolat átkerül a valós életbe, és személyesen derül
ki, hogy a netes barát nem az, akinek mondta magát, és nem a legjobb szándékai
vannak.



I. MILYEN VESZÉLYEK
VANNAK AZ
INTERNETEN?

Bár 18 év alatt nem szabad szerencsejátékot űzni, mégis
gyakran jelennek meg hirdetések gyerekek által használt
online játékok felületein is. Ugyanígy célozza a testük miatt
aggódó kamaszokat a fogyasztótabletta reklámja vagy éppen
a varázslatos módon péniszméretet növelő szer hirdetése.

Vannak olyan netes kihívások és csoportok, amelyek közvetlen életveszélyt
jelenthetnek a gyerekekre: öngyilkos társkeresők, ahol partnert keresnek az
öngyilkossághoz az ezt egyetlen kiútnak látó és így ebben megerősítést kapó
gyerekek; étkezési és testképzavarokkal küzdő fiatalok csoportja, ahol káros,
életveszélyes praktikákat osztanak meg egymással a modellalkatról álmodó
fiatalok; vagy a Kék bálna- és a Momo-típusú, kihívásnak álcázott, önbántalmazásra
buzdító társaságok. Azok a gyerekek, akik belekerülnek egy ilyenbe, sokszor a
felnőttek ítéletétől és a kortársak zaklatásától tartva nem mernek segítséget kérni,
miközben az életük is múlhatna rajta.
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I. MILYEN VESZÉLYEK
VANNAK AZ
INTERNETEN?

AZ ONLINE
ZAKLATÁSRÓL

Sok felnőtt úgy gondol az online térre, mint egy kiterjesztett iskolaudvarra: az ő
idejében is voltak csipkelődések, ugratások, természetesnek tűnik hát azt
feltételezni, hogy ezek is az internetre költöztek.

Ez a feltételezés bizonyos szempontból megállja a helyét, nem mindegy viszont,
hogy ezek hogyan zajlanak. Gyerek- és fiatalkorban bizonyos mértékig természetes
lehet egymás ugratása, cikizése. Ez ilyenkor szólhat különböző szerepek
kipróbálásáról, versengésről, a saját hang kereséséről is. Ehhez azonban szükséges,
hogy egy kiegyensúlyozott helyzet alakuljon ki. Még ha ma esetleg az én káromra
viccelődnek is a többiek, fontos, hogy visszaszólhassak, megvédhessem magam, és
holnap más kerüljön sorra. Ha viszont valaki rendre az áldozat szerepében találja
magát, ha becsontosodnak ezek a szerepek, az már nem egészséges. Ebben az
esetben már nem beszélhetünk kísérletezésről, a szerepek próbálgatásáról, amik
mentén megtanulhatunk empatizálni, érdemben vitatkozni, megvédeni az
álláspontunkat stb. Ezeknek a látszólag ártalmatlan csipkelődéseknek,
bántásoknak a rendszeres ismétlődése egyértelműen zaklatás.

Miközben a felnőttek a szexuális jellegű visszaélésektől féltik a legjobban a
gyerekeiket a neten, kutatások szerint annak esélye, hogy a gyereket szavakkal,
kirekesztéssel vagy megalázó módon bántják a digitális térben, sokkal nagyobb.
Kamaszként az egyik legnagyobb feladatunk önmagunk meg- és kitalálása,
valamint kapcsolatok kialakítása a kortársakkal. A bullying rombolja az
önértékelést, torzítja az énképet, és elmagányosítja az áldozatot. Emiatt nagyon
súlyos következményekkel járhat, ha pont az a közösség veti ki a gyereket, ahová
tartozni szeretne.
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I. MILYEN VESZÉLYEK
VANNAK AZ
INTERNETEN?

CYBERBULLYING
Nehéz megérteni, milyen komoly problémával állunk szemben egy olyan helyzet
kapcsán, amelyre még magyar szavunk sincs. Ennek oka azonban az, hogy azt az
összetett jelenséget, amit a bullying takar (zaklatás, kirekesztés, bántalmazás,
megalázás, kiközösítés, csúfolódás, megfélemlítés stb.), nem tudjuk egyetlen
magyar szóval visszaadni.

A cyberbullying a bullyingnak az a formája, amely az online térben, az interneten
valósul meg. Ez sok szempontból ugyanolyan, mint az offline térben történő
bántalmazás: 

a hátterében húzódó viszonyok nem kiegyensúlyozottak;
rendszeres, illetve hosszabb időn át tart;
szándékos és tudatos;
komoly károkat okoz az áldozatban, aminek testi és lelki jelei is vannak;
az áldozat gyakran teljesen magára marad.

a bántalmazás gyakran a gyerek otthonában történik, emiatt sehol sincs
biztonságban;
személytelenebb, gyakran anonim, ezért merészebb és agresszívabb is lehet a
bántalmazás;
elvész a felelősség;
eltűnik a nonverbális csatorna, ezért nem szab gátat az empátia (pl. nem látszik
ha a másik sír);
nagyobb nyilvánosság;
gyorsabb terjedés;
nehezebb leállítani vagy kontrollálni;
gyakran nincs fizikai kontaktus;
idegenek és ismerősök egyaránt lehetnek bántalmazók.

Kiemelt veszélye azonban abban áll, hogy sok olyan jellemzője is van, ami az
offline térben nincs: 
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AZ INTERNETES
ZAKLATÁSNAK JELENLEG
8 NAGYOBB CSOPORTJÁT
KÜLÖNBÖZTETJÜK MEG

Flaming: Interneten zajló, indulatokkal teli veszekedés,
online háború, aminek gyakran része dühös
kommentelés valakiről nyilvános felületen. Általában
agresszív és trágár nyelvezettel zajlik. 
Zaklatás: Bántó, fenyegető, félelmet keltő üzenetek
sorozatos küldése valakinek. 
Befeketítés: Hamis vádak, pletykák terjesztése. Tudatos
lejáratás. 
Kiközösítés: Online térben zajló kitagadás egy csoportból.
Identitáslopás: Valaki személyes adatainak, fényképeinek
vagy akár egész online profiljának az ellopása és
használata. Gyakran lejárató szándékkal.
Kibeszélés: Az offline térhez hasonlóan valakinek a
titkainak illetéktelenekkel való megosztása, személyes
információk kiadása.
Trükközés/becsapás: Személyes adatok kicsalása
megtévesztéssel. Ezeknek a megosztása vagy illetéktelen
felhasználása.
Szexting: Szexuális tartalmú üzenetek váltása, szexuális
izgalmat keltő felvételek megosztása. Ezek gyakran
kerülnek bosszúból nyilvánosságra. Fontos kiemelni,
hogy minden 18 éven aluliról készült szexuális izgalmat
keltő felvétel gyermekpornográf tartalomnak minősül,
annak továbbküldése pedig gyermekpornográf tartalom
terjesztésének.

– bár ezek gyakran egyszerre jelen vannak egy
bántalmazás során.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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II. HOGYAN ELŐZHETJÜK MEG: 
AZ ONLINE BIZTONSÁG
Nincs az a szűrőprogram és az az otthoni házirend, ami az internetet
teljesen biztonságos hellyé tehetné. Szülőként eszközöket adhatunk a
gyerek kezébe, hogy meg tudja védeni magát, illetve tudjon segítséget
kérni, ha baj van. Hogyan segíthetünk ebben a gyereknek?

Tanítsuk meg neki a jogait az offline és online térben
is.
 Tudja, hogy mit jelent a digitális lábnyom, hogyan
oszthat meg felelősen tartalmakat.
Legyen tisztában az internet adta lehetőségekkel és
veszélyekkel.
 Tudja, hogy az internet egy virtuális valóság.
 Segítsünk neki megtalálni az egyensúlyt az online és
offline tér között.
Ismerje fel az online bántalmazást, hogy ne legyen
szemlélő vagy elkövető.
Tudja, hogy kihez fordulhat, ha baj van.
Mutassunk neki pozitív példát.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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ÁTLÁTHATÓ KERETEK

Mielőtt a gyerekünket először engedjük el egyedül az iskolába,
ideális esetben többször bejártuk az oda vezető utat, tudatosan
figyelve az esetleges veszélyekre, megbeszélve a közlekedés
szabályait, a közlekedési lámpák, autók működését, és hogy kihez
fordulhat, ha bajba kerülne. Ugyanezt a mintát kellene követnünk
azelőtt is, hogy a gyereket „kiengedjük” az internetre – fokozatosan
bevezetve őt ebbe az új világba, figyelmeztetve a lehetséges
veszélyekre –, és közösen kellene lefektetünk a használatának a
szabályait, illetve feltérképeznünk, mit tehetünk baj, veszély,
probléma esetén.

Természetesen a mai gyorsan változó világban nem elvárható, hogy
minden internetes tartalommal naprakészek legyünk, sőt gyakran a
gyerekek sokkal jobban értenek  a kütyükhöz. Rengeteget segíthet
már az is, ha a gyerekünk vezethet körbe bennünket a saját
világában, megmutathatja nekünk az influenszereket, akiket követ,
vagy az autót, amit vásárolt a játékban. Ez a közös virtuális kirándulás
pedig igazán minőségi időtöltést is jelenthet, és általa jobban
megismerhetjük a gyerekünk mindennapi gondolatait.
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II. HOGYAN ELŐZHETJÜK MEG: 
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A SZÜLŐI MINTA

A megelőzéséhez mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy a felnőtt
társadalom jó példát mutasson – de vajon kellőképpen tudatosan kezeljük mi
magunk az internetet ahhoz, hogy a gyerekeinktől is elvárhassuk ezt? Vannak
olyan alapszabályok, amiket felnőttként és gyerekként is érdemes mindig
szem előtt tartanunk:

az, ami az interneten történik, örökre ott marad (az internet nem felejt), így
online talán még fontosabb, hogy ne cselekedjünk meggondolatlanul,
hirtelen indulatoktól vezérelve;
vagyis ne tegyünk a neten sem semmi olyat, amit a valós életben nem
tennénk;
már csak azért sem, mert nemcsak örökre nyoma marad, de mindennek
sokkal több tanúja is lesz, mint ha az utcán, a lakásban vagy az iskolában
történt volna;
tartsuk tiszteletben a gyerekünk jogait, ezzel megtanítva neki azt, hogy a
környezetétől is ezt várja el;
alakítsuk felelősen a gyerekünk digitális lábnyomát – ne posztoljunk róla
olyat, ami később neki kellemetlen lehet;
figyeljünk oda, hogy egyensúlyban legyen az életünkben az online és
offline élet: ha mi telefonozunk, miközben a gyerekünk mesél, ő ezt tanulja
meg.
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BIZALOM ÉS BESZÉLGETÉS
Fontos, hogy beszélgessünk arról, miért lehet veszélyes az internet – nem az a cél,
hogy megijesszük a gyereket, hanem az, hogy ne legyenek tabuk, és ha
véletlenül bármilyen kéretlen tartalomba (vagy kockázatos netes magatartásba)
botlik, merjen kérdezni, és tudjon erről beszélni.
A gyerek és szülő közötti bizalmas kapcsolat teszi lehetővé, hogy a gyerek
elmondja, ha valami bántja, vagy ha olyasmi történik, amivel nehezen tud
megbirkózni. Ilyen lehet az is, ha a társai kiközösítik. Erről különösen nehéz
beszélnie egy gyereknek, hiszen pont azok zárják ki őt a közösségből, akikkel nap
mint nap együtt kell lennie, és akikhez tartozni szeretne. 
Ha a gyerek arról számol be, hogy valami olyan történik vele, ami számára
fájdalmas, kellemetlen, ijesztő, nagyon fontos, hogy a szülő higgyen a gyereknek,
és ne hibáztassa őt azért, ami történik. Akit kiközösítenek, az nagyon egyedül érzi
magát, sokszor magát is hibáztatja, így az már az is sokat jelent, ha támaszra talál
a szülőben.
Az is segíthet, ha a szülő megbeszéli a gyerekkel, hogy hogyan „működik” az ilyen
kiközösítés, milyen motivációja lehet annak, aki ezt kitalálta, és azoknak, akik
részt vesznek benne. Ettől a gyerek helyzete nem biztos, hogy jobb lesz, de
valószínű, hogy kevésbé érzi magát rosszul, ha nem magában keresi a hibát. 
Fontos, hogy a gyerek megkapja tőlünk azt a figyelmet, érdeklődést, felkészítést
és támogatást, ami élete minden más területén is jár neki az őt körülvevő felelős
felnőttektől. Mert ez a figyelem, az érdeklődésünk, a nyitottságunk és az
elfogadásunk lesz az, ami – a technikai és biztonsági tanácsokon túlmenően – a
legnagyobb segítséget adja a gyereknek ahhoz, hogy az interneten nagyobb
biztonságban legyen.
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II. HOGYAN ELŐZHETJÜK MEG: 
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KISZOLGÁLTATOTTSÁG LEHETŐSÉGÉNEK
MINIMALIZÁLÁSA

Ha valaki közel akar kerülni egy gyerekhez és a bizalmába akar férkőzni,
könnyen megteheti, ha a szülő ehhez információval látja el egy közösségi
oldalon, illetve a kortársak is sokkal több potenciális céltáblát láthatnak
egy-egy társukban, ha annak élete jól dokumentálva, mindenki számára
hozzáférhető módon megtalálható a neten. Ha szülőként tudatosan
odafigyelünk, hogy kivel milyen tartalmakat osztunk meg a gyerekünkről,
azzal csökkenthetjük a kiszolgáltatottságát és az esetleges online
bántalmazásoknak való kitettségét.
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A DQ azon képességek
összefoglaló neve, amelyek
képessé teszik a felhasználókat
arra, hogy boldoguljanak a
digitális világ kihívásaival, és
megfeleljenek az általa
támasztott követelményeknek.
Akár a hagyományos intelligencia,
bizonyos részterületei ennek is
fejleszthetőek, illetve már a
tudatosításukkal is sokat
tehetünk azért, hogy felelősebben
tudjuk használni a világhálót.
Ezek a képességek nyolc
egymáshoz kapcsolódó területet
fednek le, melyek közül az online
zaklatás kapcsán kiemelten
fontosak:

DIGITÁLIS
INTELLIGENCIA

II. HOGYAN ELŐZHETJÜK MEG: 
AZ ONLINE BIZTONSÁG

(1) digitális (ön)védelem: Az online kockázatok (pl. internetes zaklatás, szexuális
ragadozók, radikalizálódás) és problémás tartalmak (pl. erőszak, trágárság)
kezelésének, elkerülésének, valamint e kockázatok kivédésének a képessége,
illetve az előfordulásuk gyakoriságának csökkentése.
(2) digitális biztonság: A számítógépes fenyegetések (pl. hackelés, csalások,
rosszindulatú programok) felismerésének, a legjobb gyakorlatok
megértésének, valamint a megfelelő adatvédelmi eszközök használatának a
képessége.



III. HONNAN
TUDHATJUK, HA
MEGTÖRTÉNT A BAJ? 
MIK A JELEI?

Megnehezítheti a problémás helyzetek
felismerését, hogy elképzelhető, hogy maga a
gyerek sem érti, mi történik vele, csak azt érzi,
hogy valami nincs rendben. Erről viszont még
akkor is mesélhet a viselkedése, ha ő maga
sincs ennek a tudatában. Egy kiközösített,
bántalmazott gyereknek lehet, hogy hirtelen
megváltozik a viselkedése, és az is előfordulhat,
hogy fokozatosan alakul át, ahogy áldozatként
minden nappal csökken a reménye, hogy
megoldódnak a dolgok. A leggyakoribb reakció
az, hogy a gyerek visszahúzódóvá válik, és nem
kezdeményez magától szinte semmit, hiszen
nem szívesen teszi ki magát a többiek
gúnyolódásának – megpróbál láthatatlanná
válni.

Az is jelezheti a szülő
számára, hogy a gyerek
nem érzi jól magát a
társai között, hogy olyan
viselkedési formákat vesz
fel, amelyek korábban
nem voltak jellemzőek rá,
illetve ezek között
hangsúlyosabban kezd el
megjelenni akár az
agresszió is. Amikor valaki
egyedül áll egy csoporttal
szemben, a többség
könnyen el tudja érni,
hogy bármi történjék is,
abban a kiszemelt
áldozatot lehessen
hibáztatni – aki, ha ezt
elárulná, a korábbi
fenyegetésnek
megfelelően további
bántalmazásnak tenné ki
magát.



III. HONNAN
TUDHATJUK, HA
MEGTÖRTÉNT A BAJ? 
MIK A JELEI?

1. Megmagyarázhatatlan, gyakori, látszólag ok
nélküli fejfájás, hasfájás és hasonló
egészségügyi panaszok, megbetegedések
2. Alvásproblémák
3. Sérülések
4. Problémák az étkezés körül
5. Iskolai problémák
6. Erőszakossá válik
7. Önértékelési problémák
8. Önbántás
9. Megváltozik a viszonya az online jelenléthez
10. Szomorúság, levertség

10 jel, ami utalhat zaklatásra
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IV. MIT TEHETÜNK
ELLENE?

Jó, ha tudunk beszélgetni jó és rossz titkokról.
Ezt úgy a legkönnyebb elmagyarázni, hogy jó
titok alatt azt értjük, amikor izgatottan és
boldogan készülünk valaki szülinapjára, és jól
érezzük magunkat attól, hogy valamit
elhallgatunk. Rossz titok pedig az, amitől fáj a
hasunk, nem tudunk aludni és szabadulnánk
tőle, félelmet okoz. Ez az a titok, amit
mindenképp meséljen el a gyerek a
szülőnek/valakinek, akiben megbízik. Azért
fontos ezt a két, testben keletkező érzést
beazonosítani, mert a rossz titoknál megjelenő
érzéssel köthető össze, hogy valami olyan baj
történt, amiről fontos beszélni. Így a gyerek még
akkor is felismerheti a visszaélést, bántalmazást,
ha valaki győzködi, hogy nincs igaza, vagy
fenyegeti. 
A legfontosabb az lenne, hogy merjen, tudjon és
akarjon a szülőhöz fordulni a gyerek, ha valami
olyan történt vele a neten, ami bántja,
szomorúvá teszi, vagy félelemmel tölti el.
Ha mindez egy közösségben történt, akkor
fontos, hogy az a közösségben is oldódjon meg:
az iskolaközösséggel, a többi szülővel, a tanári
karral együttműködve szükséges olyan, a közös
feldolgozást támogató megoldást találni,
melyben az áldozat, a bántalmazó és a
szemtanúk is részt vesznek.
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IV. MIT TEHETÜNK
ELLENE?

Ismerjük és mutassukk meg a gyerekeknek a
netes „pánikgombokat”: azokat a felületeket,
ahol jelezhetik, ha veszélyes vagy káros
tartalomba, csoportba futottak bele:
http://nmhh.hu/internethotline/
Az otthon (közösen), illetve a gyerek által
használt eszközökre érdemes telepíteni a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által
elérhetővé tett, ajánlott szűrőprogramok
valamelyikét – ez megtalálható az NMHH
oldalán:
http://nmhh.hu/cikk/187272/Szuroszoftverek_a_
karos_internetes_tartalmak_ellen_gyerekzar
Ha a gyerek saját gép híján a szülők
számítógépét kénytelen használni, érdemes
saját profilt készíteni neki, hogy a szülők
keresési szokásaira és találati előzményeire
optimalizált, felnőtteknek szóló hirdetésekkel
ne találkozhasson. A gyerekkel közösen
alkossunk olyan, a biztonságot szolgáló
szabályokat, és alakítsunk ki olyan
képernyőhasználati szokásokat, amelyeket a
család minden tagja be tud tartani.

http://nmhh.hu/internethotline/
http://nmhh.hu/cikk/187272/Szuroszoftverek_a_karos_internetes_tartalmak_ellen_gyerekzar
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HA NEM TUDOD, MI
A TEENDŐ...

...nem vagy egyedül: ez egy új terület, ahol még kevesen

mozgunk igazán otthonosan, és mindannyian napról napra

tanulunk. Ez viszont közös felelősségünk – ha kérdésed van, ne

félj feltenni, ha pedig fejlődnél, ne feledd: #aszülőségtanulható.

https://yelon.hu/szuloknek/category/online-digitalis-szuloseg/

https://yelon.hu/szuloknek/category/online-digitalis-szuloseg/



