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Mi is a megfélemlítés?

 Ismétlődő

 Bántalmazó

 Intenzív

 Kárt vagy sérülést okozó viselkedési folyamat

 Célja: az erőegyensúly felborítása, annak megtartása



Miért más a cyber-megfélemlítés?

 Szóbeli/Közösségi megfélemlítés elektronikus 
technológiákkal való megvalósítása

 E-mail

 Sms

 Chat

 Blog

 Vonalas telefon

 Sexting stb.



Mi a különbség?

Bullying (Megfélemlítés)
Cyberbullying (Cyber-

megfélemlítés)

 Szemtől-szemben

 Van biztonságos hely

 Korlátozott számú 
megtekintő

 Megismerhető a tettes

 Látható fizikai reakciók

 Fizikai, földrajzi korlátok

 24/7, 365 nap

 Nincs biztonságos hely

 Korlátlan számú megtekintő, 
akár másodpercek alatt

 Anonim

 Nem észlelhető 
válaszreakciók

 Nincsenek fizikai, földrajzi 
korlátok



Fogalmi zavar

Internetes 
zaklatás

Cyber-
megfélemlítés

Virtuális térben 
történt esemény

Elektronikus 
zaklatás

Internetes 
zaklatás



Saját tapasztalat
 1. eset: Volt barát meztelen képeket tárolt a lányról. 

Több fotót kért, különben megosztja a képeket 
Facebook-on.

 2. eset: Az 1. esethez nagyon hasonló, de már voltak 
rendőrségen, és elküldték őket.

 3. eset: Testnevelés szakos gimnazista pár egymásról 
meztelen képeket tárolt a mobilján. Miután 
szakítottak egymásról körbeküldték a másik képét az 
iskolában. Ebben a suliban hasonló képek, kéretlenül, 
másfél havonta érkeznek a diákok mobiljaira.



Mit tehetsz?
 Szólj a szülőknek, vagy egy felnőttnek, akiben 

megbízol!

 “befogadó velem, bevesz a közös tevékenységekbe, 
időt tölt velem”, “beszélgetett velem az iskolában”, 
“felhívott/chatelt velem és bátorított”

 Fogadd be, dumálj vele, írj rá Messengeren!

 Ne szólj be neki! Ne mondd, hogy az ő hibája, amiért 
bántják!



Mit tehettek együtt?

 KiVa prevenciós program

 Szervezzetek közösségi programokat!

 Ti vagytok az első védvonal! Ha nem sikerül, mindig 
van, aki segít ;)

 Itt vagyok, és segítek 



További hasznos oldalak

 Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány 
Megfélemlítés Elleni Programja 
(http://www.megfelemlites.hu/)

 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (http://www.kek-
vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbizton
sag) 

 Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Yelon
programja(https://yelon.hu/)

http://www.megfelemlites.hu/
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag


Köszönöm a figyelmetek!


