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Abstract 

 

Digitalization is embracing every aspects of our lives, rewriting our communication, our 

learning processes, our work and administration. The internet is essential for the new digital 

generation, and they are on a completely different path of personality development. The online 

space have emerged many new opportunities, but it has also brought new threats, previously 

unknown deviations and crimes to life. With the rise of the internet bullying and harassment 

can already be committed online and it becomes a new type of school conflicts. The goal of the 

Digital Child Protection Strategy is to protect children from harmful content and risks on the 

internet and to prepare them for a conscious and value-creating use of the internet. The use of 

the restorative methods can be effective against the online harassment, and it is supported by 

the Digital Child Protection Strategy too. 
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„Ugye tudod, mi a valóság?  Ami nem múlik el egy áramszünettel…” 

/Sherry Turkle/ 

 

 

Bevezetés 

 

Az a XX.-XXI. század fordulóján a termelésben, a gazdaságban, a társadalomban útjára indult 

változás, amelyben az információ játszotta a leginkább meghatározó szerepet, napjainkban is 

zajlik. Az információs kor beköszöntével megjelent az információs társadalom, amelynek 

három fontos, egymást kiegészítő alapköve: a technológia, az elektronikus tartalmak, valamint 

maga az ember. A technológia a történelem folyamán mindig jelentős katalizátora volt a 
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fejlődésnek, segítségével tudunk hozzájutni a második tartóoszlophoz a legfrissebb, 

legrelevánsabb elektronikus tartalmakhoz, a harmadik pillért maga az ember adja, akinek 

tudása, intelligenciája nélkülözhetetlen az innováció tekintetében, ugyanakkor tudásán múlik 

az is, hogy milyen mértékben használja ki az új technikai lehetőségeket. Az információ 

előállítása, elosztása, terjesztése, használata, kezelése egyre nagyobb erőket igényel mind 

gazdasági, mind politikai, mind kulturális téren. Okkal mondjuk tehát, hogy a XXI. század az 

információ, a folyamatos technikai fejlődés kora. 

A digitalizáció beférkőzött mindennapjainkba, természetes módon kezdi életünk minden 

színterét átszőni, átírva a kommunikációnkat, tanulási folyamatainkat, munkavégzésünket, 

ügyintézéseinket, vásárlási szokásainkat, emberi kapcsolatainkat. Ez a globális szinten 

folyamatosan zajló változás nyomon követhető a családok életén, a generációk közötti egyre 

mélyülő szakadékon, a gyermekek helyzetének változásán is, ugyanakkor nem kerülte el a 

gyermekek nevelésére hivatott oktatási intézmények mindennapjait sem, újabb és újabb 

megoldásra váró kihívásokat, ellentmondásokat rejtve magában. 

 

 

1. A digitális nemzedékek 

 

Az információrobbanás új generációk megjelenését is magával hozta, akik már egészen más 

információszerzési és személyiségfejlődési utat járnak be, mint elődeik. A digitális világ 

veszélyeinek feltérképezése előtt megkerülhetetlen, hogy jobban megismerjük a netgeneráció 

gyermekeinek jellemzőit, illetve mindazokat a jelenségeket, amelyek ismeretében megérthetjük 

őket, valamint a számukra veszélyt jelentő helyzeteket. Csak akkor tudunk az igényeikre 

reflektálni, a felmerülő problémákra pedig hathatós megoldásokat találni, ha értjük őket. 

Természetes jelenség, hogy az idősebb generáció mindig másnak látja a következőt, és ez 

napjainkban fokozottan érvényes megállapítás. Egyre nehezebb áthidalni a nemzedékek közötti 

különbségeket, amelyek számos meg nem értés és konfliktus forrásául szolgálhatnak. 

Felvetődik a kérdés, hogy valóban az örök generációk közti meg nem értésre kell csupán 

gondolnunk vagy ennél sokkal súlyosabb a helyzet, és komolyabb következményekkel kell 

számolnunk, mint a generációk egymástól való stílusbeli eltávolodása. 

Az információs társadalom legfiatalabb polgárai a „digitalizációba belefogantak”, illetve a 

„digitális bennszülöttek,” a netgeneráció, a download generáció tagjai – csakhogy néhány 

kifejezést említsek a számos megnevezés közül, amellyel illetik őket -, akik már egyetlen 

pillanatot sem éltek számítógépek és internet nélkül. A „digitális bennszülött”1 Z-generáció, 

valamint a digitalizációba belefogant Alfa-generáció tagjai készség szintjén kezelik a technikai 

vívmányokat, azok természetes módon képezik mindennapjaik részét. 

A digitális nemzedékek megítélése nem mentes az ellentmondásoktól. Megoszlanak a 

vélemények arra vonatkozóan, hogy minden idők legokosabb korosztályának tekinthetjük-e az 

Alfa-generációt vagy inkább az úgynevezett „néma generáció” kora következett be 

megérkezésükkel. 

A mai gyerekek digitális agya hihetetlen mennyiségű információ-feldolgozó folyamatot 

tud párhuzamosan kezelni, és az észlelésük is jelentősen felgyorsult. A vibráló, minden 

másodpercben új információt nyújtó online környezet alakíthatta ki, hogy például már 

másodpercenként több képre van szükségük ahhoz, hogy a képek sorozatát mozgásnak 

érzékeljék. Éppen ezért a 20-30 évvel ezelőtt készült rajzfilmek nem felelnek meg a mai 

 
1 PRENSKY, Marc: Digital Natives, Digital Immigrants. In: MCB University Press, 9. vol., 5.no., 2001. october, 1-

6.; Z-generáción az 1995 és 2009 született gyermekeket értjük. Alfa-generáción a 2010 után született gyermekeket 

értjük. 
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gyerekagy elvárásainak, könnyen unalmassá válnak számukra. Annak köszönhetően, hogy már 

a legfogékonyabb 1-4 éves kor közötti időszakban folyamatosan stimulálódik az a képességük, 

hogy több műveletet tudjanak egyszerre feldolgozni, a multitasking (több tevékenység 

párhuzamos futtatása) számukra természetes igénnyé válik a mindennapi tevékenységeik során. 

A másik nézőpont fókuszában – vagyis, hogy a ma felnövő gyerekek az úgynevezett „néma 

generáció” tagjai – az a megfigyelés áll, mely szerint nagyon gyakorivá vált, hogy az Alfa-

gyerekek két és fél, hároméves korukig nem beszélnek. Ijesztő a jelenség, hogy egy három-

négy éves óvodás ugyanakkor milyen magabiztosan tájékozódik a világhálón. Felmerül 

azonban a kérdés, hogy ha pont abban az időszakban, amikor az agy neurális hálója leginkább 

fejlődik, és a gyermek a legfogékonyabb állapotában nem részesül megfelelő mennyiségű valós 

interakcióban, a digitális ingerek azonban aktívan körülveszik, az nem torzítja-e túlságosan a 

valóságérzékelését, az együttérző képességét. Megállapítható, hogy míg a korábbi generációk 

ugyan érdeklődnek az új technológia iránt, használják is az új eszközöket, képviseltetik 

magukat a közösségi hálókon, mégis képesek valós interakciók kialakítására, el tudják 

különíteni az online életüket az offline helyzetektől. A Z- és Alfa-generáció tagjai számára 

viszont gyakran komoly problémát jelent az online és az offline személyiségük különválasztása. 

Az internet adta személytelen, hangulatjelek mentén alakuló kommunikáció által egyre 

erősödik az érzelmi inkontinencia a fiatalok körében.2 Kerülik a személyes, verbális 

kommunikációt igénylő helyzeteket, melynek hátterében az áll, hogy nehézséget jelent 

számukra a „face-to-face” szituációkban az arckifejezések, a gesztusok jelentéstartalmának 

felismerése, ugyanakkor saját verbális és érzelmi eszköztárjaikkal is nehezen boldogulnak, 

meglehetősen szélsőséges skálán mozogva juttatják kifejezésre érzelmeiket. 

Mindezek hátterében állhat a mai gyerekekre jellemző mértéktelen internethasználat, 

melynek hatására érzékelési túlterhelésnek vannak kitéve, ez pedig alvászavarhoz, hirtelen 

hangulatváltozásokhoz, dühkitörésekhez vezethet már egészen kora gyermekkorban.3 Egyes 

nézetek szerint a kisgyerekkori túlzott internethasználat a szürkeállományban szövetvesztéshez, 

szövetsorvadáshoz vezet, emiatt pedig nem fejlődik megfelelően az empatikus készség, az 

együttérzés kimutatása, integrálása. Susan Greenfield agykutató az Identitás a XXI. században4 

című művében vizsgálja az elektronikus eszközök gyermekekre gyakorolt hatását, azt, hogy a 

képek elárasztó jellegű jelenlétével megváltozik-e a gondolkodás. Greenfield szerint a mai 

képernyőkultúrát folyamatosan áramló, gyors vágások, vizuális és auditív effektusok, az 

ösztönökre ható, rövid, nyers impulzusok jellemzik, s akinek az agyát egyfolytában és szinte 

kizárólagosan ezek a villámsebességű váltások miatt végig sem gondolható ingerek érik, annak 

a személyiségét a „senkiagy” fogja vezérelni. Félelmetes lehetőségként tárja elénk, hogy a 

szövegek helyére lépő vizuális áradat hatására egyre több fiatal agyában nem fejlődnek ki a 

képzelőerő kialakulásához nélkülözhetetlen szinaptikus kapcsolatok, így szürkeállományuk 

úgynevezett „senkiaggyá” válik, személyiségük pedig a „senki-forgatókönyv” szerint alakul. 

Képtelenek elvont fogalmak értelmezésére, nincsennek tudatában cselekedeteik morális 

tartalmának, mivel át sem tudják gondolni, fel sem tudják fogni tetteik következményeit. 

Nos, bármely álláspontot is tartjuk mérvadónak, azt be kell látnunk, hogy a világ 

alakulásával, a generációk jellemzői is változnak, s maga az agy fejlődése is más utakon zajlik 

ma már, hiszen teljesen más ingereknek van kitéve. El kell fogadnunk, hogy a Z- és Alfa-

generáció számára az internet nélkülözhetetlen, mivel ez a kapcsolattartásuk legfőbb formája, 

 
2 TARI Annamária: Bátor generációk#SzorongokTehatVagyok, Tericum könyvkiadó, Budapest, 2017, 59. 
3 Ezt nevezik ˝elektronikus képernyő szindrómának˝. 
4 Elmélete szerint valamennyien rendelkezünk „valaki- akárki-, senki- és kreatívaggyal”, a kérdés csak az, hogy 

melyik agyszerkezet, viselkedésminta kerül túlsúlyba, amely vezérli cselekedeteinket. Ennek megfelelően négy 

különböző, úgynevezett identitás-forgatókönyv felállításával mutat rá viselkedésmintákra. 
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közösségi életük új színtere. Az internet szocializációs közeggé vált. A hiperkonnektivitás, az 

állandó elérhetőség, a folyamatos információáramlás alapvető követelményként jelenik meg az 

életükben, ugyanakkor egyre komolyabb mértékben növeli a szorongást is a fiatalokban. 

 

 

2. Generációs különbségek 

 

De mi a helyzet mindazokkal, akiket nem tudunk a „digitális bennszülöttek” csoportjába 

sorolni? 

Azok, akik nem fogantak vagy nem születtek bele a digitális világba, bármennyire is 

tájékozottak és naprakészek a technikai vívmányok tekintetében, csak „digitális bevándorlók” 

lehetnek,5 közülük sokan idegenként mozognak a virtuális világban, valamint nyelvi 

zavarokkal, korlátokkal küzdenek. A digitális bevándorló tanulása során alkalmazkodik a 

környezetéhez, de valamilyen mértékben mindig megtartja „akcentusát”, vagyis fél lábbal a 

múltban él, információszerzésének nem feltétlenül az internet az elsőszámú forrása. Az idősebb 

generáció másképpen szocializálódott, mint a gyermekeik, és most tanulja az új, digitális 

nyelvet. Az a nyelv pedig, amit életünk során később sajátítunk el, agyunk más részében 

raktározódik, mint az anyanyelvünk. A Baby boomer6 korosztály is egyre inkább használja már 

a számítógép, az internet adta lehetőségeket, de jóval szerényebb mértékben. Az X- generáció 

tagjai képesek alkalmazkodni a felgyorsult élethez, de ragaszkodnak még a kézíráshoz, és 

inkább telefonálnak e-mail helyett. Az Y-generációhoz tartozók azok, akik mintegy átmenetet, 

hidat képeznek az előttük és utánuk következő korosztályok között. Ők már sokkal többet 

tudnak a digitális világról, mint szüleik, szívesen és aktívan használják a digitális eszközöket, 

az online lehetőségeket munka, kapcsolattartás és információszerzés céljából, ugyanakkor az 

online és offline életük valóságát képesek elkülöníteni. 

Nem lehet elmenni amellett az ellentmondás mellett sem, amely a gyermekek helyzetének 

megváltozásából adódik. Jean M. Twenge és Stacy M. Campbell7 több évtizede folyó 

kutatásainak eredménye alapján az alábbi megfigyeléseket fogalmazták meg. Az 1960-as 

évektől kezdve fokozatosan felértékelődött az egyéniség szerepe, az önmegvalósítás, a 

látványos egyéni karrier iránti igény, amelyekkel összefüggésben megnövekedett az 

emberekben az önbecsülés és a nárcisztikus személyiségjegyek gyakorisága. Az 

individualizmus fokozódásával párhuzamosan csökkent a társadalmi elvárásoknak való 

megfelelési vágy, amelynek hatására fellazultak az addigi szigorú formális társadalmi-

viselkedési szabályok. A családokban a nevelésben a gyerekközpontúság vette át az uralmat, s 

a nevelés alapelve lett, hogy hagyjuk kibontakozni a gyermek egyéniségét, amely 

következtében egyre kevesebb korlátozás, több szabadság áll a gyerekek rendelkezésére. 

Demokratizálódtak az emberi kapcsolatok, magázásról tegeződés vált általánossá, lazultak az 

öltözködési szabályok is. Az önbecsülés, a nárcizmus növekedése az elmúlt évtizedekben jól 

tetten érhető, amelyet a technológiai fejlesztések is csak erősítettek (pl.: selfie készítése, 

közösségi oldalak). Az „Azt gondolom, különleges ember vagyok” (önmarketing, „személyes 

márka” építése), az „Úgy élhetem az életemet, ahogyan csak akarom” hozzáállás, az én-

központú önimádat, a saját képességek túlértékelése nagyban nehezíti mind az iskolai, mind a 

 
5 PRENSKY: i.m. 2-6. o. 
6 PÁL Eszter: A „Z” generáció - Irodalmi áttekintő, összefoglaló, http://www.zgeneracio.hu/tanulmanyok 2013, 4-

6. (letöltve: 2019. június 16.) A ma elő generációk a digitális nemzedékek előtt, születési idő alapján: veterán: - 

1945, baby boomer: 1946-1964, X-generáció: 1965-1979, Y-generáció: 1980-1994. 
7 TWENGE, J. M.– CAMPBELL, S. M.: Generational differences in psychological traits and their impact on the 

workplace, Journal of Managerial Psychology 2008, 23 (8), 862-877. o. 

http://www.zgeneracio.hu/tanulmanyok
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munkahelyi közösségben való létezést, ugyanakkor egyre magasabb elvárásokat is támasztanak 

mind a munkaadók, mind a pedagógusok felé. A korábbi generációk (Baby boomer, X- 

generáció) tagjai „régimódi” neveltetésükből fakadóan más mércével szemlélik a mai kort, 

beleértve a gyermekeket is, ugyanazokat az elvárásokat támasztják feléjük, amelyeket korábban 

az ő szüleik támasztottak feléjük, holott ez a két nemzedék minden eddigitől különböző, így 

velük szemben nemcsak a régi mérce, de a jól bevált hagyományos nevelési módszerek is 

hatástalanok. A generációk közötti mentalitásbeli eltérések sok feszültséget és értetlenséget 

okoznak a munkahelyen, illetve a tanárok és a tanulók viszonyában. A fiatalok szemében a 

tanár, és általában az idősebb korosztály, már nem a tudás egyedüli és megkérdőjelezhetetlen 

forrása. Példaképeik sorában napjainkban sokkal inkább hírességek, médiaszemélyiségek, 

„youtube-erek”, vloggerek sorakoznak fel. Megdőlt az a hosszú időn keresztül általános 

jelenség, mely szerint a fiatalabbak tanultak az idősebbektől. Napjainkban a digitalizáció 

megfordította a szocializáció irányát. „Az információs korszak adta lehetőségek kihasználását 

lehetővé tevő tudás birtokosai a fiatalok, akik a náluk idősebbek tanítói lesznek.”8 

Az iskolák különösen nehéz helyzetbe kerültek, nemcsak a már említett generációs 

különbségek miatt, hanem a feléjük támasztott megnövekedett igények miatt is. A fogyasztói 

jóléti társadalom, az online tér nyújtotta izgalmas lehetőségek mind arra szocializálják a 

gyerekeket, hogy igényeljék és elvárják ezt az ingergazdag szórakoztatást az életük minden 

szegmensében. Így tehát az iskolák és a tanárok felé is követelményként állítódik, hogy a 

hasznos ismereteket izgalmas, szórakoztató, változatos módon adják át. Sok szülő és diák egyre 

inkább szolgáltatásként kezdi értelmezi az iskolát és elvárja a magas színvonalú, 

tanulóközpontú oktatást. A szülők és a diákok egyre kevésbé akarnak már megfelelni az iskola 

követelményeinek, és megfigyelhető, hogy már a szülők sem a hagyományos értelemben vett 

tekintélyszemélyként néznek a tanárra, s folyamatosan erősödik az az igény, hogy a tanárok 

igazodjanak a szülők és a gyerekek egyéni szükségleteihez. 

A digitalizációval útjára indult egy értékváltás, érték-átrendeződés, amely számos 

megoldandó problémát állít a generációk elé. Az online és az offline élet integrálása az iskola 

és a munka világában egyaránt elengedhetetlen. 

 

 

3. Az internet természetéből fakadó veszélyek 

 

Az online tér megnyílásával számos, a hétköznapi életet megkönnyítő új eszköz, új lehetőség 

jelent meg és a technikai fejlődés tovább haladásával az újdonságok, lehetőségek száma a 

végtelenhez közelít, életre hívva ezzel új veszélyeket. A korábban nem ismert devianciák, 

bűncselekmények megjelenésének egyik lehetséges oka az új életviszonyok okozta anómia,9 

vagyis az a normahiány, amely az új, ismeretlen élethelyzetekben áll fenn, amikor nincs olyan 

szabály, amely kielégítően eligazítana vagy a kialakult társadalmi gyakorlat eltér a társadalom 

által vallott normától. Valóban komoly kihívás a jogalkotó számára lépést tartani a dinamikusan 

fejlődő technikával, és az általa felszínre hozott problémákra ugyanolyan dinamikus mértékben 

jogi szabályozással megoldásokat találni, mint ahogyan azt a digitális fejlődés megkövetelné. 

Az online kommunikációban rejlő rizikófaktorok feltárásával kerülhetünk közelebb a 

virtuális környezet és az ott felmerülő devianciák pszichológiájának megértéséhez, valamint a 

kezelési lehetőségek feltárásához. Az anonimitás, az egyik ilyen kulcsfontosságú kockázatot 

jelentő tényező, amely számos dilemmát vet fel. A valódi név és identitás elrejtésével nemcsak 

 
8 CSEPELI György: Régi és új. Digitális generáció. Élet és Tudomány 2003, 58. No.45. 1428 – 1430. o. 
9 GÖNCZÖL Katalin – KEREZSI Klára – KORINEK László – LÉVAY Miklós: Kriminológia – Szakkriminológia, 

Complex Kiadó, Budapest, 2006, 104. o. 
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a személyes adatokat lehet megőrizni, hanem az így létrejövő online identitással, sokkal 

bátrabban lehet megélni az internet világa által nyújtott lehetőségeket. A név nélküliség, az 

álarc mögé bújás nemcsak a kapcsolatteremtést könnyíti meg, hanem megannyi visszaélésre is 

okot adhat. A titkosság, a másik féltől (az áldozattól) való fizikai távolság, amely mind 

megadatik az internet által, teret enged a dehumanizálódásnak, az érzelemmentes, minden 

önkontroll nélküli cselekvésnek, csökkenti az empátiát és a számonkérhetetlenség, a 

felelősségre vonhatatlanság látszatát kelti. Mindez erőteljesen kihat az egyén és a környezet 

viszonyára. Az így kialakult interaktív folyamatok keretében átminősül az egyén kapcsolata 

önmagával és a világgal. Amennyiben ez a folyamat már patológiássá válik pszichés zavarok, 

személyiségtorzulás, kóros, addiktív viselkedések, online devianciák alakulnak ki. 

Amíg az egyik oldalról vizsgálni kell tehát az anonimitást, amely teret biztosíthat az online 

zaklatás, bántalmazás különböző formáinak, másik oldalról beszélnünk kell a virtuális térben 

kontroll nélkül keringő személyes adatokról is, amelyek által szintén veszélynek lehet kitéve az 

egyén. A hálózatban a felhasználói lét a személyes adatok megadásával kezdődik, míg vannak, 

akik rejtőzködnek, mások a közösségi hálók profiloldalain önként tárják a nyilvánosság elé 

adataikat, fényképeiket, aktuális hangulati állapotukat. Ezen információk alapján pedig 

erősödik a profilok összekapcsolhatóságának lehetősége. A virtuális térben kontroll nélkül 

keringő adatokat aztán gyakran az adatalany eredeti szándékától független célokra is könnyen 

felhasználhatják. 

Napjainkban a mobil applikációk, online szolgáltatások egyre inkább a kiskorúakat veszik 

célba, amely szolgáltatások igénybevételéért a gyermekek személyes adataikkal is fizetnek. 

Egyre több az olyan játék, ahol kisebb-nagyobb előnyökért, újabb pályákért kell apró 

fizetéseket produkálni, ez pedig egy remek módszer arra, hogy könnyen kísértésbe ejtsen egy 

gyermeket.10 

Az internet veszélyeit kutatva nem mehetünk el azon tartalmak mellett sem – tipikusan 

ilyenek az erőszakos, pornográf, öngyilkosságra, drogfogyasztásra vagy kóros táplálkozásra 

bíztató oldalak –, amelyek a kiskorúak, fiatalok testi-lelki fejlődésére károsan hatnak. A 

veszélyük abban is rejlik, hogy a káros tartalmakhoz való hozzáféréshez nem feltétlenül 

szükséges a szándék, a felhasználó véletlenül is megnyithat ilyen oldalakat. 

 

 

4. Online devianciák 

 

Az online világ tehát egy olyan tér, ahol számos vonzó lehetőséggel lehet élni, ahol gátlásoktól 

mentesen, könnyen lehet kapcsolatot kialakítani ismeretlenekkel, bátrabban lehet véleményt 

formálni, információt megosztani. A gyermekek veszélyérzete pedig a legtöbb esetben 

alacsony, így mind áldozati, mind elkövetői oldalon is megjelennek kiskorúak az online 

devianciák körében. Erre a legjobb példa az online kortárs zaklatás (harassment). 

Az iskolában a kortársak között felmerülő viták nem újkeletűek, hiszen mindig is létezett 

gyerekek között csúfolódás, kiközösítés, esetleg tettlegességig fajuló gyötrés, vagy a fizikai 

agresszió, egy-egy nézeteltérés verekedésbe torkollása. Az internet térnyerésével a zaklatás, 

bántalmazás (bullying) már az online térben is elkövethető cselekménnyé vált, amely 

különböző elkövetési magatartásokon keresztül valósulhat meg és számos pontján 

veszélyesebb, mint az offline módon kifejtett zaklatás.11 A leginkább a 10-16 év közötti 

 
10 Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság: Kulcs a net világához, projektfüzet, Budapest, 2013, 45. o. 
11 Hazánkban először a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

említette a zaklatást, olyan magatartásként, mely az egyenlő bánásmódot, az emberi méltóságot sértő, szexuális 

vagy egyéb természetű jelenség, amelynek célja valamely személlyel szemben ellenséges, megfélemlítő, 
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korosztályt érintő cyberbullying mindig valamilyen személyes indítékkal indul. Az elkövető 

rendszeresen ismétlődően, vagy huzamosabb időn keresztül folyamatosan háborgatja áldozatát, 

valamilyen erőegyensúlyhiányt kihasználva zaklat, hogy félelmet, stresszt, szorongást váltson 

ki célpontjában, sértse vagy veszélyeztesse biztonságát. Ezek a zaklató cselekmények azonban 

eltérőek lehetnek. A leggyakoribb megjelenési formák között találhatjuk az „égetést” (flaming), 

a befeketítést (denigation), a megszemélyesítést (impersonation), a kibeszélést (outing), 

becsapást/”trükközést” (trickery), kiközösítést (exclusion), online megfigyelést (cyberstalking) 

és az online fenyegetést (cyberthreats). Égetés alatt olyan online harcot értünk, amely során 

dühös, fenyegető vagy vulgáris üzeneteket küldenek tömegével az áldozatnak. Számottevő 

módon fordul elő a befeketítés is. Ez esetben olyan online üzenetek küldésére kerül sor, 

amelyek alkalmasak az áldozat jóhírének megsértésére (így például az iskolai honlapra az adott 

személy szexuális képességeit és méreteit gúnyoló, kétségbe vonó rajzok, beszámolók, 

megjegyzések eljuttatása). A megszemélyesítés célja, hogy az áldozat nevében (pl. jelszavát 

kifigyelve) üzeneteket, sms-eket küldve tegyék tönkre baráti, szerelmi, társas kapcsolatait és 

ezen keresztül (is) rontsák megítélését. Nem elhanyagolható a kibeszélés sem, ennek 

megvalósításakor az elkövető az áldozat titkát vagy a rá nézve kínos információt, titkolt 

jellemzőt szerzi meg csalárd módon és osztja meg másokkal. Szót kell ejtenünk továbbá a 

szándékos kirekesztésről, amikor valakit szándékosan kizárnak egy adott online csoportból (pl. 

chat-szoba, online csoportok). A cyberstalking folyamán az áldozat online szokásainak 

megfigyelésére, folyamatos figyelemmel kísérésére és támadó jellegű kijátszására, fenyegető, 

megfélemlítő üzenetek küldésére és ezek felhasználására, félelemkeltésre került sor, hogy a 

másik a saját biztonságát veszélyeztetve érezze.12 Cyberthreats alatt olyan közvetlen 

fenyegetéseket vagy nyugtalanító kijelentéseket értünk, amelyekből úgy tűnik, hogy a szerző 

érzelmileg felkavart, és fontolgatja, hogy valaki mást vagy magát bántja, illetőleg 

öngyilkosságot követ el.13 

A netes zaklatás nagy nyilvánosság előtt zajlik, még több tanú látszólagos beleegyezésével, 

mint az offline zaklatás során. Míg korábban egy hagyományos iskolai zaklatás hazatérve 

megszűnt, addig az internet által biztosított folyamatos elérhetőség miatt az áldozat otthon is 

áldozati pozícióban marad. A zaklató anonimitása ijesztőbb lehet a gyerekek számára, 

fokozhatja a védtelenség érzését, így komolyabb lelki sérüléseket okozhat. Mindegyik 

elkövetési mód nagyon jelentős hatással lehet a kiskorú áldozat személyiségfejlődésére. A 

környezete által nem időben észlelt, nem megfelelően kezelt, hosszan tartó online bántalmazás 

feldolgozása, a kiút keresése nem egyszerű feladat az áldozat számára, az önkárosítástól az 

öngyilkosságig is vezethet az út, de nem szokatlan a későbbi újbóli áldozattá, illetve akár az 

áldozatból bántalmazóvá válás sem. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2013-ban kiadott Kulcs a net világához 

projektfüzetében az online devianciák körében ismerteti a mém - küldést is. A mém 

 
megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. A törvény indokolása szerint általános tapasztalat, hogy a 

zaklató magatartása az idő múlásával egyre fenyegetőbb, durvább lesz, ami súlyos pszichés zavarokhoz, de akár 

tulajdon vagy személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetéséhez is vezethet. Az új Büntető Törvénykönyv 

(2012. évi C. törvény) a zaklatás tényállását a következőképpen szabályozza (222. §):(1) Aki abból a célból, hogy 

mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt 

rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki félelemkeltés céljából a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját 

személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy b) azt a 

látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény 

következik be, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
12 1488/2016. (IX.2.) számú Kormányhatározat (Digitális Gyermekvédelmi Stratégia) 
13 1488/2016. (IX.2.) számú Kormányhatározat (Digitális Gyermekvédelmi Stratégia) 
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megalkotásánál általában egy idegen személyt valamilyen tulajdonsága vagy megnyilvánulása 

alapján szemel ki magának az internet közössége. Leggyakrabban ismert személyek esnek 

áldozatul. A tartalom gyakran állhat egy szólásból vagy viccből, egy pletykából, egy 

módosított, vagy módosítatlan képből, egy egész weboldalból, videoklipből vagy animációból, 

de akár egy meglepő hírből, sok más egyéb lehetőség mellett. Általában ismert emberekről van 

szó, de előfordul, hogy hétköznapi emberek (például Arató András nyugdíjas villamosmérnök, 

aki, mint Hide the Pain Harold lett mém-sztár) – ritkán gyerekek – is a hálóba akadnak. 

A korábban ismertetett flaming helyét kezdi napjainkban inkább a trolling, a „trollkodás” 

kifejezés átvenni, amely azonban tágabb problémakört ír le. A troll az internetes szlengben 

olyan személy, aki provokatív, ingerlő módon, tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel bombáz egy 

online közösséget (például internetes fórumon, chaten, blogon, levelező listán), vagy személyes 

véleményét erőszakosan sulykolja azzal a szándékkal, hogy más felhasználókból heves 

reakciókat provokáljon ki, vagy egyébként egyéb módon zavarja, ellehetetlenítse a témába vágó 

eszmecserét.14 

A tinédzserkorra jellemző szexuális túlfűtöttség és kísérletező magatartás, illetőleg tetteik 

súlyosságának fel nem ismerése állhat az úgynevezett sexting terjedésének hátterében. A 

sexting erotikus képek vagy videók infokommunikációs eszközökkel történő küldözgetését 

jelenti, mely az utóbbi években vált a fiatalok körében divatos jelenséggé. A többszörözött 

képek minden további engedély és egyéb korlát nélkül továbbíthatók, így lehetőséget teremtve 

a visszaélésekre. A felelőtlenség mellett komoly motivációt adhat bizonyos helyzetekben a 

bosszúvágy. Általában azokban az esetekben, amikor egy párkapcsolat megszakadása után 

valamelyik fél – legtöbbször a fiú, férfi – a párjáról készített felvételeket nyilvánosságra hozza. 

A sexting kapcsán felmerül a „tiltott pornográf felvétellel visszaélés lehetősége, de emellett – 

az életkori eltérések esetén – a személyes adattal visszaélés vétsége is, azonban a probléma 

okának meghatározása és kezelése tekintetében a cselekmény felfogását illetően még nem 

alakult ki egységes koncepció. Az egyedüli problémát azon körülmény megítélése okozza, hogy 

a felvételeket sok esetben az érintettek önmaguk készítik és továbbítják.”15 Míg a cyberbullying 

más magánszférájának a semmibevétele, addig a sexting a felhasználó saját magánszférájának 

a teljes megnyitását, annak védelméről való önkéntes lemondást jelenti. A magyar társkereső 

oldalakra évente több ezer gyermekpornográfiával kapcsolatos hirdetés kerül fel. Az EU Kids 

Online16 felmérés második projektjének adataiból kiderült, hogy a 9-16 éves magyar gyerekek 

csaknem 16%-a találkozott már szexuális jellegű képpel vagy videóval.17 A szexuális jellegű 

tartalmak leginkább vagy véletlenül jutnak el a fiatal korosztályhoz, vagy üzenetküldőn 

keresztül kapják azokat. Gyakori, hogy az érintett fiatal másvalakik szexuális aktusának lesz 

tanúja valamiképp az interneten. A legtöbb esetben konkrét üzenetről van szó, de előfordul az 

is, hogy valakit arra kérnek, vegyen részt szexuális jellegű párbeszédben vagy intim testrészéről 

osszon meg fotókat. S ezzel el is érkeztünk az internetes pedofília kérdésköréhez. Pedofilnak 

azt a felnőtt személyt tekintjük, aki személyiségzavara okán gyermekkorúak iránt érez szexuális 

vágyat. A pedofília társadalmi megítélése rendkívül negatív és különféle megnyilvánulásait a 

 
14 Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság: Kulcs a net világához, projektfüzet, Budapest, 2013, 51. 
15 SZATHMÁRY Zoltán: Bűnözés az információs társadalomban, Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az 

információs társadalomban, Doktori értekezés, Budapest, 2012, 64-65. 
16 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011-től elrendelte az Eu Kids Online I-III projekteket, melyek átfogó 

célja a gyerekek internethasználati jellegzetességeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó kockázatok és veszélyek 

megismerése, megértése. 
17 EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei – Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

megrendelésére. Szerkesztő: ITHAKA Nonprofit Kft., 2011. szeptember, 

http://nmhh.hu/dokumentum/3886/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_Jelentes_NMHH_Final_12.pdf (letöltve: 2019. 

március 20.), 16. 

http://nmhh.hu/dokumentum/3886/ITHAKA_EU_KIDS_Magyar_Jelentes_NMHH_Final_12.pdf
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büntetőjog is több tényállásban bünteti, úgymint a szexuális visszaélés tényállása, vagy a 

gyermekpornográfia. Az elkövetők tevékenységüket természetszerűleg titkolják, s az internet 

kiváló fórum az anonimitás megőrzésével megvalósuló pedofil vágyak kiélésére. Túlmutatva 

az egyéni elkövetésen, a szervezett bűnözés megvalósulására is kiválóan alkalmas az online 

terep, hiszen a gyermek pornográf képek megszerzése és egymásnak való átadása a hálózaton 

keresztül sokkal gyorsabb. Az elkövetők számára az internet szolgáltatja az eszközt a szexuális 

visszaélés véghezviteléhez szükséges ismerkedésre, kapcsolatépítésre, vagy akár ily módon a 

sértettek valós szándékát, illetve érdekeiket súlyosan sértve szerezhetik be róluk a pornográf 

felvételeket. Ebben az esetben is komoly problémát okoz, hogy sokszor a pornográf képek 

begyűjtését maga a sértett akarva-akaratlanul megkönnyíti azáltal, hogy önként tölti fel magáról 

a felvételt. 

Az internetes pedofíliához kapcsolódóan mindenképpen szót kell ejteni az úgynevezett 

grooming-ról, amit a behálózás, becserkészés szóval lehet leginkább körülírni. Ebben az 

esetben az elkövetők zöme több hónapon át, tudatosan felépített stratégiával vadászik a 

közösségi hálókon lévő fiatalokra, lányokra, fiúkra egyaránt. Bizalmukba férkőznek, személyes 

információkat csalnak ki tőlük, az interneten keresztül vonják be őket szexuális játékaikba, és 

végső esetben még személyes találkozóra is ráveszik őket. A gyerekek kezdetben – a jól 

kiépített bizalmi viszony révén – fel sem ismerik, hogy mi történik velük, nem okoz bennük 

törést, hogy aki kezdetben velük egykorúnak adta ki magát, a valóságban nem az. Az izgalom 

és kíváncsiság sokkal nagyobb bennük. Szégyenérzetük miatt általában nem, vagy túl későn 

kérnek csak segítséget. A magyar gyerekek csaknem negyede került már kapcsolatba olyan 

emberrel a világhálón, akit nem ismert. Harmaduk személyesen is találkozott valamilyen netes 

ismeretségével. Ez azt jelenti, hogy a 9-16 évesek 7%-a vett már részt ilyen találkozón. Már a 

13-14 évesek körében is átlag feletti az ismerkedők aránya, ami azonban a 15-16 éves 

korosztálynál 43%-ra ugrik.18 

Adam Alter az Ellenállhatatlan. Hogyan okoz függőséget a technológia? című művében írja, 

hogy az 1960-as években a fiataloknak alig néhány csapda között kellett manőverezniük, ezek 

a cigaretta, az alkohol és a drága, tehát általában véve nehezen hozzáférhető kábítószerek 

voltak. A 2010-es években azonban már sokkal több veszélyforrással kell számolni, amelyek 

új függőségek kialakulásához vezettek. Ilyenek „csapdáknak” nevezi a Facebook-ot, az 

Instagram-ot, a pornót, az online vásárlást és az internetes játékokat. Régóta léteznek addiktív 

viselkedési formák, ám az utóbbi évtizedekben gyakoribbá váltak és sokkal nehezebb ellenállni 

nekik. Ezeknek az új függőségeknek a kialakulásához semmilyen anyagot nem kell 

bejuttatnunk a szervezetünkbe, s bár közvetlenül nem kerülnek vegyszerek a véráramba, a 

kényszerítő hatás és a kiváló felépítés miatt lényegében mégis ugyanazt a hatást váltják ki. A 

technológiákat, játékokat és az interaktív élményeket fejlesztő szakemberek pedig pontosan 

ezen hatásokra építenek. A virtuális világhoz hasonló, teljes bevonódást okozó technológiák, 

olyan intenzív érzelmi élményt váltanak ki, hogy szinte arra termettek, hogy visszaéljenek 

velük. Természetesen játszani jó, és az online játékoknál a gyermekek sok mindent 

megtanulhatnak, gyakorolhatnak, ami fejlődésük szempontjából fontos lehet, ugyanakkor a 

játékok gyártóinak és a játékoldalak üzemeltetőinek legfontosabb érdeke a profitszerzés, amit 

úgy érhetnek el, ha minél drágább játékokat tudnak értékesíteni, s az egyszeri kiadások mellett 

további vásárlásokra késztetik a felhasználót, így minél hosszabb ideig megtartva a játékost. 

Megfigyelhető, hogy az elvileg ingyenes játékoknál a különböző „kiegészítők”, segítségek 

vásárlása nélkül a játék megakad, vagy nem okoz akkora örömöt. Aki egy számítógépes 

 
18 EU Kids Online II.: i.m. 20. o. 
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játékban egyszer ügyesen legyőzte az első nehézségeket, és rájött, hogyan lehet eredményesen 

kezelni a játékot, gyakran időtlenül belefeledkezik a feszültség és a siker váltakozó 

folyamába. Vannak játékok, amelyek jobban ösztönöznek a folytatásra, mint mások. A 

legnagyobb vonzást a napi több órás számítógépezésre különösen azok a játékok jelentik, 

amelyekkel az interneten keresztül másokkal is lehet játszani. A játékosok gondolatait akkor is 

foglalkoztatja a virtuális világ, az abban való jelenlét vágya, amikor nincsenek is az interneten 

(offline). Egy új, az érzékek szintjén létező világban mozogni sok játékos számára elbűvölő 

élményt jelent. A magyar gyermekek körében a legnépszerűbb játékszoftver egy internetes 

szerepjáték, amely az úgynevezett MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game, vagyis nagyszámú játékos egyidejű részvételével interneten keresztül játszható 

szerepjáték) körébe sorolható, több olyan vonzó játékelemet tartalmaz, amelyek a felhasználó 

játékost hosszú órákra a monitor elé szögezi. A játékokban kialakított jutalmazási rendszer is a 

hosszú játékidőt hívatott biztosítani. A vonzó virtuális játékkörnyezet, az egyéni karakter 

játékos által való kialakításának számtalan lehetősége, valamint a többi játékossal való 

együttműködés kalandja komoly csábítást jelentenek. Az online játékok regisztrációja során 

felhasználónevet, levelezési címet, e-mail címet és születési dátumot kell megadni. Földrajzi 

információra azért van szükség, hogy megtalálják a hozzánk legközelebb eső szervergépet és 

játékosokat. 

Az internettel, internetes játékokkal összefüggő viselkedési addikció kialakulásának 

veszélye elsősorban azoknál várható, akik erre hajlamosak. Annál nagyobb a gyermeket érő 

negatív hatás, minél több hiánnyal (érzelem, biztonság, bizalom, szeretet) kell valós életében 

szembe néznie. A hajlamosságot a családi anamnézis (az elsőfokú rokonok közötti kóros 

játékszenvedély, függőségek, szerfüggőség, egyéb pszichiátriai probléma), a család szerkezete 

és működése (elvált szülők, családon belüli zaklatás, kóros minták, érzelmi elhanyagolás, 

impulzushiány), valamint az egyéni érzékenység (temperamentum és személyiség alapjai, 

érdeklődés) alakítják ki.19 

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégiában külön nevesítve kap helyet az online veszélyek 

között a közösségi média felületeinek negatív hatása. Sok esetben ezeken a felületeken hamis 

képek, ideák kerülnek a gyermekek elé, melyekről úgy vélhetik, hogy azok elfogadott normák, 

melyeket példaként követnek. Az így közvetített kép megfelelési kényszert eredményez, amely 

nem csak adatvédelmi, de pszichológiai veszélyeket is hordozhat magában. 

A Stratégia ugyancsak a veszélyforrások között ismerteti az adatvédelmi visszaélések 

lehetőségét is, amelynek értelmében bármilyen adatvédelmi szabály megszegése adatvédelmi 

visszaélésnek minősül. Ilyen például az online adathalászat (phishing), amely egy, a 

felhasználók megtévesztését szolgáló módszer arra, hogy felfedjék személyes és pénzügyi 

adataikat félrevezető e-mail üzeneteken vagy webhelyeken keresztül. A személyiséglopás 

olyan internetes bűncselekmény, mely nagyrészt az adathalászathoz és a közösségi oldalakhoz 

köthető. Nagyon veszélyes, mivel súlyos hatással lehet az áldozat további életére. Az elkövetők 

ellopják áldozatuk személyiségét, minden személyes adatát, sok esetben bizalmas 

információkat is szereznek az áldozatról. A kockázatos internetes tevékenységek közé 

sorolandók még például a személyes adatok gondatlan közzététele, kecsegtető 

nyereményjátékokra történő regisztráció, amelyek könnyen adatvédelmi incidenseket 

idézhetnek elő.20 

 

 

 
19 Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság: Kulcs a net világához, projektfüzet, 2013, 34. o. 
20 1488/2016. (IX.2.) számú Kormányhatározat 
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5. Megoldási lehetőségek 

 

A kamaszkor a szárnypróbálgatás, az útkeresés, a nagy, olykor szélsőséges érzelmi hullámok 

megélésének időszaka, amely ezáltal a legsérülékenyebb periódusa is az ember életének. Az 

Információs Kor elhozta a korlátlan kapcsolódás lehetőségét, a fiatalok mégis saját kapcsolati 

hálójukban vergődve nehezen találnak rá saját realitásukra, amelyben valódi érzelmek vannak, 

teherbíró kötődésekkel. Az internet világának gyorsasága átüt a realitáson, azt sugallja, hogy 

mindent gyorsan el lehet érni, ha jól csináljuk. Gyorsan lehet tanulni, párt találni, 

meggazdagodni, ezzel szemben viszont a személyiségfejlődés, a tapasztaltszerzés lassú 

folyamat és többnyire offline alakul. A gyors életben a lassúságot, a lassú érzelmek szeretetét a 

legnehezebb megtanítani.21 A hiperkonnektivitás, az állandó elérhetőség, a folyamatos 

információáramlás egyre komolyabb mértékben növeli a szorongást a fiatalokban. A közösségi 

oldalakon való jelenlét bár aktív közösségi élet látszatát kelti, valójában azonban számos 

negatív hatást fejt ki. Az ilyen oldalakról áradó boldogság, sikeresség, gondtalanság, 

tökéletesség illúziója, mint vágyott állapot jelenik meg mindannyiuk előtt, amelynek eléréséért 

folytatott hajsza kétségbeesett, magányos, szorongásokkal teli erőlködésbe torkollhat. 

Jean Twenge szerint az információtechnológia fejlődése elhozta a fiatalok súlyos 

boldogtalanságát. Dacára annak, hogy a mai fiatalok már lényegesebben nagyobb biztonságban 

élnek, mint korábban bármikor, még sincsenek érzelmi egyensúlyban. 

Az internet kizárása azonban nem lehet a megoldás a problémákra, hiszen számukra ez 

természetes közeg, itt élik napjaik jelentős részét, nem csoda, ha frusztrációikat is itt próbálják 

feloldani. Így aztán könnyen válhatnak a már fentebb ismertetett online visszaélések 

áldozataivá. 

Mit tehet akkor az aggódó szülő? Mit tehet a pedagógus? 

 

 

5.1. Digitális Gyermekvédelmi Stratégia 

 

2016-ban, a Digitális Jólét program részeként elkészült Magyarország Digitális 

Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS), mely aktuális megoldásként szolgál a gyermekeket 

fenyegető új típusú veszélyforrások kezelésére, elhárítására. Az 1488/2016. (IX.2.) számú 

Kormányhatározat a biztonságos internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos 

internethasználatról és Magyarország digitalizált gyermekvédelmi stratégiájáról szól. A DGYS 

célja, hogy megvédje a gyermekeket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a 

kockázataitól, valamint felkészítse őket, szüleiket, tanáraikat a tudatos és értékteremtő 

internethasználatra. A védelmi módszerek kialakítása mellett a stratégia alapvető szerepet szán 

a médiaműveltség, médiatudatosság fejlesztésének. A Védelem és biztonság című fejezetében 

részletesen bemutatja az online térben leselkedő veszélyeket, valamint körüljárja a védelmi 

lehetőségeket is. A stratégia kiemeli, hogy a szülők, illetve az oktatók, pedagógusok 

tudatossága kulcsfontosságú a terület szempontjából. Amennyiben a gyermekek oktatásában, 

nevelésében szerepet vállaló személyek nem rendelkeznek a tudatos internethasználattal 

kapcsolatos információkkal, valamint ezek átadásának szándékával és képességével, úgy az 

súlyos következményekkel járhat. A szülők (a család) felelőssége, illetve szerepe tehát kiemelt 

jelentőségű a tudatosság területén; ahogyan a mindennapi életben, úgy az online világban is 

hasonló mértékű segítség, támogatás várható el (jogosan) a részükről. A tudatosság növelésében 

nagy segítséget jelenthetne, ha a nagyszülők is megismernék a gyermekek 

 
21 TARI i.m. 58. o. 
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internethasználatának sajátosságait, ezzel kapcsolatos gondolkodásmódját és szokásaikat, a 

nagyszülők és unokáik kapcsolattartásában ugyanis szintén nagy szerepet játszik az internet.22 

A pedagógusokra is kiemelt szerep, feladat hárul. A pedagógus ugyanis az a felnőtt személy, 

aki – például egy cyberbullying esetében – nemcsak az áldozattal, hanem gyakran az 

elkövetőkkel és tanúkkal is közvetlen kapcsolatban áll, így a konfliktus észlelésében és 

megoldásában egyaránt kulcsszereplő. A pedagógusok szerepe tehát megmutatkozik egyfelől 

az ismeretek átadásában, másfelől „munkaköri kötelessége” a tudatosság készségének 

birtokában lenni az oktatási rendszer keretei között működő vita- és konfliktuskezelési 

mechanizmusok aktív résztvevőjeként.23 A DGYS keretében kidolgozásra kerül egy kortárs 

segítő képzési rendszer, amelyben az internethasználat előnyeit és az annak során felmerülő 

kockázatokat a leginkább érintettek számára velük hasonló korú társaik mutatják be és adott 

esetben segítséget is tudnak nyújtani. Az országszerte megtalálható Digitális Jólét Program 

Pontokon (DJP Pontok) keresztül a szülők számára térítésmentes médiaműveltség-képzések 

indulnak, amelyek felkészítést nyújtanak az internethasználat kockázataival kapcsolatban, és 

bemutatásra kerülnek olyan módszereknek is, amelyekkel a szülők hatékonyabban segíthetik 

gyermekeiket a digitális médiakörnyezet biztonságos használatában. A gyermekekkel 

foglalkozó rendőrségi, ügyészségi, bírósági dolgozók képzése is folyamatosan zajlik. A cél, 

hogy a Nemzeti Alaptantervbe (NAT) is bekerüljenek a digitális biztonsággal kapcsolatos 

kérdéskörök. A stratégia végrehajtása során és különböző tudatosító kampányok elindításában 

is folyamatosan együttműködik a Belügyminisztérium, az Országos Bírósági Hivatal, a 

Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi Minisztérium Áldozatvédelmi Központ, a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Gyermekvédelmi Internet-

kerekasztal és az Új Nemzedék Központ szakembereivel. Kezdeményezi továbbá egy 

ingyenesen hozzáférhető, magyar nyelvű gyermekvédelmi szűrőszoftverek kifejlesztését, 

célkitűzése valamint egy kiskorúak számára biztonságos tartalmakat bemutató honlap 

létrehozása és működtetése is. 

 

 

5.2. Resztoratív módszer 

 

A Stratégia 3. fejezete a szankcióalkalmazás és segítségnyújtás lehetőségeit ismerteti 

széleskörűen, a polgári és büntetőjogi eszközöktől, az elektronikus adatok elérhetetlenné tételén 

át, az iskolai konfliktusokra alkalmazható alternatív vitarendezési megoldásokig, melyek közül 

az utóbbinak alkalmazását különösen fontosnak tartom, hiszen az iskola, mint másodlagos 

szocializációs közeg, vitathatatlanul jelentős nevelő, személyiségformáló hatással bír 

mindannyiunk életére. Az ott keletkező konfliktusok egy része a közösségben létezés 

természetes velejárójaként jelentkezik, ugyanakkor a konfliktusok felismerése, azonosítása és 

sikeres vagy kevéssé sikeres kezelésének hatásai már jóval túlmutathatnak az iskola határain. 

Hazai és nemzetközi kutatások is igazolták, hogy az iskola szerepe nem merül ki kizárólagosan 

csak a gyermekek oktatásában, nevelésében, hanem azáltal, ahogyan a konfliktusokat, valamint 

a problémás, normasértő gyermekeket kezeli, meghatározó jelentőséggel bír a későbbi 

bűnelkövetővé válás folyamatában is.24 A beilleszkedési zavarok, a tanulási nehézségek, a 

kortársak elutasítása, az iskolai normaszegések, és az ezekre az iskolától érkező válaszok mind-

 
22 1488/2016. (IX.2.) számú Kormányhatározat 
23 1488/2016. (IX.2.) számú Kormányhatározat 
24 SOLT Ágnes: Peremen billegő fiatalok - Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban. 

Doktori (Ph.D.) disszertáció, Budapest, ELTE-TáTK, 2012, 70. o. Bűnelkövető fiatalok életét vizsgálva, 

bemutatott négy bűnözői életút- modell mindegyikében fellelhető az iskola szerepe a bűnelkövetővé válásban. 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Pongrácz Ildikó  

2019/2. szám 55–69.  Gyermek a digitális világ útvesztőiben 
 

 

 

67 

mind hozzájárulnak az iskolától való elidegenedéshez, amely kiemelkedően fontos a későbbi 

„problémaviselkedés,”25 deviancia, kriminalizálódás szempontjából. A korábban ismertetett 

cyberbullying, az online bántalmazás, zaklatás az iskolai konfliktusok egy új dimenzióját 

hozták el. A kortárs elkövetők gyakran nem tudják meddig tart a ˝vicc˝, és hol húzódik a 

büntetőjogi kategóriát kimerítő cselekmény határa, és a bullying gyakran a szórakozásuk 

részeként értelmezhető, amely az online csoportnorma által legalizálást nyer. Immáron tehát 

nem az a fontos kérdés a pedagógus számára, hogy mi zajlik a teremben, hanem hogy mi 

történik a láthatatlan online térben! Az online bántalmazás kezelésének nehézségét a helyzet 

komplexitása adja, hiszen pedagógiai, jogi, informatikai szempontok ötvöződnek benne. A 

legnagyobb gond, hogy a legtöbb esetben a tanárok nem is feltételezik, hogy az 

osztályközösségnek milyen konfliktusai bontakoznak ki a virtuális térben. Nagy részük nehezen 

kezeli a számítástechnikai eszközöket, nem ismerik a „trendi” mobil applikációkat, nem 

tekintik nevelési színtérnek az internetet, így reflektálni leginkább a teremben előttük zajló 

helyzetekre tudnak. A gyermekek sérelmére – akár kortárs, akár más elkövető által – elkövetett 

zaklatási ügyek felderítése nehézkes, pontosan a korábban kifejtettek miatt, miszerint sokáig 

rejtegetik a szüleik elől is bántalmazásukat. A jog, mint visszatartó erő nem releváns a fiatal, 

gyermek elkövetők számára. Az elrettentés nem működik, mivel annak akadályát képezi az 

online anonimitásba vetett hit, amely a büntethetetlenség illúziójával kecsegtet. Az internet 

felhasználásával megvalósított zaklatás büntethetősége is problematikus, amelynek egy részét 

az életkorból fakadó nehézség adja. Maga a zaklatás fogalma sem akadálymentes, hiszen sok 

esetben nem fedi egymást a hétköznapi zaklatásfogalom a büntetőjogi zaklatás fogalmával.26 A 

tanárok számára a helyzet kulcsaként az szolgálhatna, ha megismernék, megértenék a mai 

gyerekek eltérő viszonyulásait, online szokásaikat. Kiemelkedően fontos lenne, hogy tisztában 

legyenek és nyomon kövessék a divatos közösségi platformokat, applikációkat, játékokat, s a 

diákjaik számára saját példamutató online jelenlétet állítanának. 

A „hagyományos” iskolai normasértések esetére a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulóval szemben lefolytatandó fegyelmi eljárást 

egyeztető eljárás előzze meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események 

feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet 

elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében (53. § (2) bek.). 

Ehhez hasonló jogintézmény az oktatásügyi közvetítő eljárása, amelyre abban az esetben 

kerülhet sor, ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy ha a gyermekközösség, a 

tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet konfliktuskezelési 

szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól (62. § 

(1) bek.). Tehát az alternatív vitarendezés, a resztoratív módszer alkalmazása az oktatási 

intézmények számára nem teljesen idegen lehetőség. Ennek a lehetőségnek az alkalmazási körét 

kívánja a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia kibővíteni azáltal, hogy az iskolai közösségeket 

érintő online bántalmazási helyzetek feloldására is kiterjeszti. 

A Stratégia szerint a bullying és a cyberbullying magatartásait a büntetőjogon kívüli 

területen, nevezetesen az igazgatási és az oktatási jog területén szükséges szabályozni. „Ennek 

a szabályozásnak a lényege az iskolák felelősségének növelése, és hosszú távú célként a 

kötelezésük arra, hogy online megfélemlítés elleni programot, de legalábbis a biztonságos 

 
25 SOLT: i.m. 69. o. 
26 Csak az a zaklatási cselekmény büntethető, amelynek a célzata megfélemlítés vagy önkényes beavatkozás. 

Nagyon fontos, hogy ne egyszeri vagy alkalmi legyen a háborgatás, hiszen büntetőjogilag csak rendszeres vagy 

tartós zaklatás értelmezhető 
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internethasználat előmozdítását szolgáló programot implementáljanak és mindennapi 

gyakorlatukban belső protokollok, speciális házirendek formájában készüljenek fel az online 

veszélyek kezelésére, valamint a megfelelő prevenciós stratégia elfogadásával biztosítsák a 

tanulók és a pedagógusok békés, kiszámítható szabályok szerinti egymás mellett élését. Az 

iskolai protokolloknak az online megfélemlítési esetekben a követendő eljárást, az 

adminisztratív válaszlehetőségeket, emellett végső megoldásként a polgári és büntetőjogi 

válaszokat is tartalmazniuk kell.”27 

A resztoratív szemlélet alkalmazásának népszerűsítését célozta meg – a prevenció mellett – 

az a szakmai tájékoztató nap, amelyet az Igazságügy Minisztérium által alapított Áldozatsegítő 

Központ és az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága tartott a pedagógusok számára 

2018. február 16-án (OH, EKE OFI közreműködésével). A szakmai nap a digitális zaklatás és 

a resztoratív sérelemkezelés témakörét tűzte napirendre, amelyen jogi, pedagógiai és 

pszichológiai irányból is körüljárták a szakmák képviselői az iskolai online zaklatás témakörét. 

Mind a jogi, mind a pszichológiai szakma képviselői kiemelték a resztoratív módszert, mint 

alkalmas eszközt arra, hogy az online erőszakos tevékenységekből fakadó feszültséget, 

szorongást feloldja. Az iskolában egy ilyen erőszakos cselekmény felszínre kerülése esetén a 

helyreállító metódus képes lehet arra, hogy a légkör megváltoztatásával elérje az 

erőszakmentességet. Az egyének közti agressziót a tágabb közösség, a teljes iskola tünetének 

lehet tekinteni. Ezért főcél az iskola légkörének, viszonyrendszerének megváltoztatása kell, 

hogy legyen. Alapvetően a szemlélők átformálására, a szemlélő viselkedés felszámolására kell 

építeni. Ezek az eljárások hosszúak, éppen ezért az iskola dolgozóinak elkötelezettnek kell 

lenniük a sikeresség érdekében. 

 

Záró gondolatok 

 

Miközben minden adottságunk, eszközünk megvan a kommunikációra, sőt az egyre nagyobb 

sebességű kommunikációra, egyre kevésbé tudunk egymással szót érteni. Megváltozott a 

gyermek szerepe és helye a társadalomban. A korábbi generációk gyermekei kevesebbet láttak, 

hallottak a felnőtt világból, a felnőttek és a gyermekek világa élesebben elkülönült. 

Napjainkban a gyerekek pici koruktól mindenütt jelen vannak (repülőgépen utaznak, 

étteremben esznek), több ingernek vannak kitéve, aminek következményeivel számolni kell. A 

digitális világ térnyerésével, az online identitás megjelenése, az offline személyiségre gyakorolt 

negatív hatása, az állandó megosztási kényszer (oversharing), a fokozódó nárcizmus, az online 

veszélyek növekvő köre folyamatos odafigyelést, készenlétet igényel, komoly kihívás elé 

állítva minden gyermekekkel foglalkozó felnőttet. A helyzetük azonban korántsem egyszerű, 

mivel nincs egy egységes szabályrendszer vagy a digitális eszközök kezelésére vonatkozó 

illemtan, hogy mikor, mennyit, hogyan használja megfelelő módon a gyermek ezen eszközöket. 

A család, a szülők feladata elsősorban, hogy megpróbáljanak felkészülni mégis ezen 

helyzetekre, hiszen ha egy gyermek valamit nem tud értelmezni, ha valamilyen hatás ideje 

korán éri, az feloldatlan feszültségekhez vezethet. Az oktatási intézmények helyzete, az iskolák 

felé támasztott elvárások is megváltoztak. A hagyományos oktatási módszerek már nem tudják 

maradéktalanul betölteni szerepüket, az új korosztályok igényei új hozzáállást, új eszközök 

alkalmazását szorgalmaznák. A digitalizáció azonban nemcsak a tanítási metódusok 

újragondolása tekintetében érezteti hatását, hanem az iskolai közösségekben felbukkanó 

problémák, normasértések megjelenési formáit is átrendezte az online devianciák 

megjelenésével. 

 
27 1488/2016. (IX.2.) számú Kormányhatározat 
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Az online kortárs bántalmazás, mint az iskolai konfliktusok új, „láthatatlan” módon 

komoly feszültségeket generáló típusa minden vonatkozásában nehézségeket teremt. 

Pszichológiai kutatások szerint vitatott ugyan, hogy a gyerekkori bántalmazó, zaklató 

viselkedésmód természetes része-e a felnőtté válásnak, a közösségi státuszkeresésnek, az 

önállósodásnak vagy sem, és mennyire hat közre a későbbi bűnelkövetővé válásban. 

Ugyanakkor az online tér miatti személyiségtorzulás, a növekvő agresszió, a dehumanizálódás, 

valamint az anonimitás adta „védettség” érzése, mind, mind olyan tényezők, amelyek okkal 

feltételezhetően előrevetíthetik a későbbi kriminális magatartásokat. Az iskola helyzete nem 

könnyű sokszor a hagyományos konfliktusok feloldásakor sem, az online zaklatás jelenlétének 

felismerése, kezelése pedig különösen nagy terhet ró rá, de nem elhanyagolható sem az online, 

sem az offline normasértésekre adott iskolai válasz, hiszen kulcsfontosságú szerepe van a 

gyermekkori bűnmegelőzés szempontjából is. 

 

 

 

 

 

 


