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Számos országban a megfélemlítés közismert és égető 
társadalmi probléma. Magyarországon azonban legtöbben 
még az oktatási szférában sem ismerik el vagy ismerik fel 
az iskolai és a cyber-megfélemlítést mint valós és komoly 
problémát, sőt sokan az iskolai és gyermeki élet minden-
napi részének tekintik. Magyarországon a megfélemlítés 
elleni fellépés 2013 januárjáig szinte nem létező kutatási 
és foglalkozási terület volt.

Az iskolai és a cyber-megfélemlítés hatásos megszün-
tetésében nélkülözhetetlen, hogy a diákok, a szülők, az 
osztályfőnökök, a pedagógusok, az iskolavezetők és a 
professzionális segítők elismerjék a megfélemlítést mint 
társadalmi problémát, felismerjék a megfélemlítési hely-
zetek jellemzőit és aktív szerepet vállaljanak a megfélem-
lítés eseteinek megszüntetése érdekében.

Fontos, hogy társadalmunk tájékozódhasson a megfélem-
lítés fizikai, pszichológiai és érzelmi hatásairól, melyek 
komoly szerepet játszanak a szocializációban és az iskolai 
eredményeket is negatívan befolyásolhatják. Egyértelmű, 
hogy az érintetteknek gyakorlati és naprakész segítséghez 
kell hozzájutniuk a következmények orvoslása érdekében.

A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány az ed-
dig bevált nemzetközi gyakorlatokra alapozva, illetve a 
munkatársai által tréningeken megszerzett tudást fel-
használva készítette el Magyarország első és egyetlen 
szervezett Megfélemlítés Elleni Programját (MEP), mely 
teljessé tette az eddigi részmegoldásokat. A szervezett, 
átfogó és naprakész program kutatások eredményeire tá-
maszkodik, intézményesített és eseti megoldásokat kínál a 
megfélemlítés megszüntetésére.

Előszó
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Előszó

A MEP célja egy eddig Magyarországon nem átfogó 
módon vagy rosszul kezelt probléma, a megfélemlítés in-
tézményi úton való megelőzése, az esetek megszüntetése 
az iskolákban, a munkahelyeken, a családi és a munka-
helyi kapcsolatokban, valamint a közéletben. Küldetése 
a jelenség intézményesített orvoslása: a megfélemlítés 
megelőzése, az irányelvek, házirendek és szabályzatok, 
jogszabályok kidolgozásának ösztönzése, továbbá a ren-
delkezésre álló erőforrások felhasználásának és a törvényi 
feltételek megteremtésének érdekképviselete.

A szerkesztők a kiadvány elkészítésének alapjaként a bibliográfiában 
feltüntetett irodalmat és forrásokat használták.
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„Biztonság az iskolában és azon túl” címmel a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság a Felelős Társadalomért 
Közhasznú Alapítvány szakmai közreműködésével meg-
félemlítés elleni témájú szakmai konferenciát rendezett 
2014. november 27-én. A konferencia egyrészt felhívta a 
figyelmet a gyermekek védelmét biztosító megoldásokra 
az iskolában és azon kívül, másrészt tájékoztatta a szak-
mabeli érdeklődőket a megfélemlítés (bullying) elleni 
bevált gyakorlatokról, tévhitekről, valamint ismertette a 
jelenség kezelésére kidolgozott szervezett megoldást. A 
konferencia hangsúlyt adott a pontos fogalmak és egysé-
ges terminológia fontosságának, miközben tájékoztatott 
a terminológia pontatlan és helytelen használatának 
veszélyeiről.

A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány a kon-
ferencián bemutatta Megfélemlítés Elleni Programjának 
(MEP) elmúlt éves aktivitását és a programmal kapcso-
latos tapasztalatait. A Megfélemlítés Elleni Programban 
részt vevő szervezetek szintén beszámoltak szerepükről 
és tapasztalataikról.

A konferencia irányt mutatott az iskolák számára a házi-
rendek témába vágó pontjainak kialakításához. Az egyre 
gyakoribb médiamegjelenések és szakmai publikációk 
rámutattak egy egységes fogalomkészlet használatának 
szükségességére. A konferencián kiemelt hangsúlyt kapott 
a média tudatformáló szerepe és felelőssége, a hallgatók 
pedig magyarázatot kaptak a környezetükben kialakult, 
a megfélemlítéssel és a cyber-megfélemlítéssel (bullying, 
cyberbullying) kapcsolatos félreértések okairól.

 „Számomra rémisztő, ám tökéletes tükörképe a 
felnőttkori bűnözésnek a gyerekek közti megfélemlítés, 
amely éppen abból a rossz stresszkezelési stratégiából, 

Megfélemlítés elleni konferencia - 2014.
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Meg félemlítés elleni konferencia - 2014.

cinizmusból, önzésből, meggondolatlanságból fakad, ami 
a felnőtt bűnelkövetőket teszi elkövetővé és önmaguk ál-
dozatává egyszerre. De a felelősségem és az aggodalmam 
is nagyobb a gyerekek iránt, fiatalkorban megtört életet, 
tizenévesen rossz irányba tartó sorsot látva nem maradha-
tunk tehetetlenek, és jó hír, hogy nem  is vagyunk azok; ha 
megértjük, hogy az iskolai megfélemlítés nem a diákélet 
elengedhetetlen része, akkor meg is tudjuk tanítani ezt 
gyerekeinknek. Ennek a lehetőségnek a kézzelfogható 
bizonyítéka ez a szakmai program, mely elsőként lép fel 
teljeskörűen a megfélemlítés ellen.” - Oláh-Paulon László 
r.alezredes a BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője

A közölt üzenetek a konferencián képviselt szervezetek felszólalóitól 
változtatás nélkül kerülnek közlésre.
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üzenet Huber Károly, programigaz gató
Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány

„A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány számára 
megtiszteltetés, hogy szakmailag közreműködhetett Ma-
gyarország második, a Budapesti Rendőr-főkapitányság ál-
tal szervezett iskolai megfélemlítés elleni témájú szakmai 
konferenciáján, amelynek fő célja volt, hogy tájékoztassa a 
szakmabeli érdeklődőket a megfélemlítés (bullying) ellen 
bevált gyakorlatokról, valamint szervezett megoldást nyú-
jtson a jelenség kezeléséhez.

Megfélemlítés Elleni Program (MEP) - A Felelős 
Társadalomért Közhasznú Alapítvány 2013 januárjában 
indította el Magyarország első és mindeddig egyetlen 
megfélemlítés elleni szervezett programját.

A program célja egy ez idáig Magyarországon kezeletlen 
probléma, a megfélemlítés intézményi úton való 
megelőzése és az eseteinek megszüntetése az iskolákban, 
otthon, a munkahelyeken, a kapcsolatokban és a közélet-
ben egyaránt. A program első eleme az iskolai és a cyber- 
megfélemlítésre összpontosít, amelynek pilot projektje 
egy budapesti általános, illetve középiskolában zajlik.

Az egységes programok hiánya miatt a megfélemlítés mint 
fogalom ismeretlen volt, vagy egyéb fogalmakkal (erőszak, 
zaklatás, bántalmazás, piszkálás stb.) keverték össze, így a 
köztudatban zavaros jelentéssel bírt. Értelemszerűen, a 
fogalmak összekeveredése miatt a problémát eltérően 
kezelő erőfeszítések – még a legjobb szándék ellenére is 
– sokszor kontraproduktívnak bizonyulhatnak.

Üzenetek
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Üzenetek

A megfélemlítés (angolul bullying) olyan ismétlődő 
vagy folyamatos, intenzív, bántalmazó, kárt vagy sérü-
lést okozó viselkedés, amellyel egy csoport vagy egy 
személy egy másik csoporttal vagy személlyel kialakult 
erőegyensúlyt igyekszik felborítani vagy megszüntetni, 
majd az így létrejött erőpozíciót megvédeni. A cyber-meg-
félemlítés a szóbeli és a közösségi megfélemlítés elektro-
nikus technológiák használatával megvalósuló formája.

Hazánkban az iskolai megfélemlítést nem mindenhol 
ismerik el valós társadalmi problémaként, sőt sokan az 
iskolai és gyermeki élet mindennapi részének tekintik.

A megfélemlítés megszüntetéséhez szükséges egy 
szervezett és átfogó program konzisztens bevezetése. 
A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány egy 
ilyen átfogó, megfélemlítés elleni program elkészítését 
tűzte ki célul, hogy segítséget nyújtson a megfélemlítés 
megismerésében, elismerésében, felismerésében és meg-
szüntetésében.  Az alapítvány az eddig bevált nemzetközi 
gyakorlatok alapján, illetve a munkatársai által különböző 
nemzetközi tréningeken megszerzett tudást felhasználva 
készítette el a megfélemlítés elleni programot, amelyet a 
magyar sajátosságokhoz igazodva 2013 májusában mu-
tatott be a “Fiatalok a Világhálón” elnevezésű szakmai 
konferencián. 

A program hatékony és hatásos megoldásokat kínál a 
fiataloknak a fizikai, szóbeli és közösségi, illetve a cy-
ber-megfélemlítés helyzeteire. A programhoz kialakított 
iskolai irányelvek bevezetése és az intézményi házirendek 
módosítása, valamint az egységes tájékoztatás és kommu-
nikáció elősegítik a megfélemlítés megelőzését. Az iskolai 
előadások és tréningek, illetve a tanári védnökök és a 
diáknagykövetek tevékeny részvétele alapvető elemei az 
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iskolai környezet megváltoztatásának. A tanári védnökök 
feladata, hogy programkoordinátori és belső szakértői 
szerepet lássanak el, miközben a diáknagykövetek a prog-
ram kortárs kapcsolattartói a tanulók közösségében. A 
szülők, a szemlélők, a kívülállók és az eddig érdektelenek 
aktivizálása mind elősegítik a megfélemlítés felismerését 
és megszüntetését.

A program már számos országban több éve alkalmazott 
és a nemzetközi oktatási környezetben elismert megoldás-
sal, egy mobiltelefonon futtatható alkalmazással (app-
likációval) egészíti ki a megfélemlítési környezet kezelését. 
Az applikáció lehetőséget ad a szülőknek, a diákoknak, a 
szemlélőknek, a kívülállóknak és a tanároknak arra, hogy 
tanácsokat kaphassanak és segítséget kérhessenek, illetve 
jelenthessék az eseteket. A bejelentések történhetnek 
okostelefonos applikáción kívül webes felületen vagy tele-
fonon keresztül, pszeudo-anonim vagy anonim módon, 
illetve személyesen az osztályfőnökön vagy a védnökön 
keresztül.

Az alkalmazáshoz tartozik az iskola vezetősége által 
használt autoritás-alapú adminisztrációs és kommu-
nikációs felület, mely megkönnyíti az esetek azonosítását 
és figyelemmel kísérését, valamint hozzájárul a helyzetek 
megszüntetéséhez. Az applikáció továbbá lehetőséget ad 
az interaktív kommunikációra a bejelentővel és aktív, 
azonnali kapcsolatot teremthet az iskola által kinevezett 
védnökkel.

Egy ilyen volumenű és komplex programot csak közösen 
lehet megvalósítani, együttműködve az iskolákkal, az ille-
tékes hatóságokkal, a médiával és egyéb szervezetekkel. 
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üzenet

Megfélemlítés Elleni Munkacsoport - A MEP keretében 
megalakult munkacsoport feladata, hogy a meglévő 
nemzetközi jogi példák alapján a magyar jogi és társadalmi 
helyzet sajátosságait figyelembe véve jogalkotási javaslatot 
készítsen a döntéshozók részére a megfélemlítés (bullying) 
és a cyber-megfélemlítés (cyberbullying) folyamatáról.

A javaslat célja, hogy megadja a megfélemlítés elleni 
megfelelő jogi fellépéssel kapcsolatos útirányt, valamint a 
szükséges jogi eszközöket a megfélemlítéssel szemben.

A szakmai szervezetek csatlakozása folyamatos. A 
munkacsoporthoz számos szervezet csatlakozott, melyek 
hozzáértésükkel és tanácsaikkal támogatják a munkacso-
port tevékenységét egy összetett és egységes eredmény 
érdekében.” (Részletek a www.meg felemlites.hu oldalon.)

Dr. Bodonovich Jenő, 
média- és hírközlési biztos

„A média tudatformáló szerepe: Napjainkban közhellyé 
vált az a megállapítás, hogy a média áthatja mindennap-
jainkat, nem vonhatjuk ki magunkat a média által közölt 
információk alól. Az “informálás” kifejezés magában 
foglalja a tájékoztatás és a szórakoztatás követelményét. 
A hírek adott típusa, összetétele meghatározhatja azoknak 
az embereknek a valóságról, jelenről alkotott felfogását, 
akiknek nincs lehetőségük arra, hogy szélesebb körben, a 
legkülönfélébb fórumokon tájékozódjanak.

Mivel a mai konferenciánk középpontjában a gyermekek 
állnak, ezért érdemes kitérni arra, hogy a gyermekek vi-
lágára milyen hatással van a média.

Üzenetek
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Gyakran halljuk, hogy a médiatartalmak, különösen a 
kereskedelmi televíziók szórakoztató műsorai negatív 
magatartásmintákat közvetítenek a gyermekek számára, s 
az igénytelen nyelvhasználatot a gyermekek már egészen 
kis korban elsajátítják ezekből a műsorokból. Ennek a 
veszélynek csak akkor van komoly realitása, ha a gyer-
mekek esetében az elsődleges szocializáció feladatát a 
média látja el, mindenféle magyarázat és egyéb környezeti 
hatás nélkül. Szakértők szerint három-, négyéves kor 
alatt nemcsak a lelki, hanem a fizikai egészségre is káros 
képernyő elé ültetni a gyermekeket.

Persze az is megoldás lehet, hogy mindenféle technikai 
eszközt elzárunk a gyermekek elől. Ezzel azonban meg-
fosztjuk őket a tájékozódás, a helyes eszközhasználat és 
tartalomértékelés lehetőségétől. Éppen ezért kell a gyer-
mekekkel leülni a televízió, illetve a számítógép vagy akár 
a modern adathordozó eszközeink elé, hogy közösen, 
magyarázattal színesítve tanulják meg helyesen, a maguk 
helyén, hasznosságuk, rendeltetésük tudatában kezelni a 
modern technológia eszközeit. Azonban rendkívül fontos 
rámutatni arra, hogy nem kizárólag a technikai eszközök-
kel való foglalatosság az egyetlen lehetséges módja a sz-
abadidő eltöltésének. Ez egy módja annak, hogy a média 
egyértelmű tudatformáló szerepét, direkt hatását elkerül-
jük. A televíziós műsorok készítői és bárki, aki tartalmat 
készít, közvetít – miként minden, a média bármely terü-
letén dolgozó – felelősséggel tartozik a közölt tartalomért. 
A fő kérdés az, hogy mit szeretnénk közölni. Van-e olyan 
mondanivaló, üzenet, amely a másik hasznára válhat az 
élet bármely területén? Jó lenne, ha minden üzenetközlő 
(hiszen a média alapegysége az üzenetközlés, a kommu-
nikáció) azt tartaná szem előtt, hogy az a tartalom, ame-ly-
et előállít, valóban önajándékozás-e. És ezt azzal fejez-heti 
ki különösen, ha értékes tartalmat készít, közvetít.”  

Üzenetek
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üzenet

Üzenetek
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dr. Baracsi Katalin,
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

„Virtuális fogalmak a valóságban című 
előadásom középpontjában három fogalmat – megfélem-
lítés (bullying), cyber-megfélemlítés (cyberbullying), 
internetes zaklatás (online harassment) – jártam körbe, 
amelynek célja a fogalmi meghatározások tudatosítása, a 
kifejezések megfelelő használata. Előadásomban kitértem 
a három fogalom egymáshoz való viszonyára is.

A megfélemlítés történhet fizikai, szóbeli és közösségi 
színtéren is. Az internetes zaklatás a cyber-megfélem-
lítésen belül csak az internetes módszert, és azon belül 
csak a zaklatás típusát fogalmazza meg. Az internetes 
módszeren kívül megfélemlítés történhet mobil- vagy 
vonalas telefonon, sms-ben vagy mms-ben is. A cyber- 
megfélemlítés a nap 24 órájában bármikor megtörténhet. 
Az áldozatot elérheti munkahelyén, az iskolában vagy akár 
éjszaka, otthonában, megfosztva őt nyugalmától, aláásva 
önbecsülését, önértékelését.

Előadásom második felében a zaklatás körforgása segít-
ségével mutattam be az egyes szereplőket. Ráerősítve 
ezzel arra, hogy ez nem csak kétszereplős történet. Min-
denki érintett lehet egy ilyen folyamatban, a szerepek 
átjárhatóak, de szerencsére ennek a körforgásnak véget 
vethetünk.

Üzenetem, hogy az interneten előforduló cselekmények 
megelőzése és tudatosítása mindannyiunk közös feladata 
és felelőssége. A segítségnyújtás alól senki sem vonhatja 
ki magát.” 



üzenet

Üzenetek

Parti Katalin, PhD, jogász, médiaszociológus, 
Országos Kriminológiai Intézet

„Az internet és a mobilkommunikációs 
eszközök elterjedésével az iskolai megfélemlítés és a cy-
ber-megfélemlítés (angol terminológiával bullying, cy-
berbullying) Magyar-országon is egyre népszerűbb 
diskurzustémává válik. A serdülőkori agresszió a szerep-
tanulás, az útkeresés, a felnőtté válás velejárója, így jog-
gal kérdezhetnénk: mi a baj ezzel? Kell-e ezzel egyáltalán 
foglalkozni? Hiszen a gyerekek úgyis megoldják egymás 
között, és különben is, az egész úgyis az iskolában csapó-
dik le – ha valakié, legyen az iskola dolga foglalkozni a 
túlkapásokkal. Az internet korában azonban némileg 
másként alakul a helyzet: a szó, ami korábban csak az 
iskolaudvaron hangzott el, ma az online közösségi old-
alon is megjelenik, ahol a bántalmazás nagy nyilvánossá-
ga garantált. Az online publikált üzenetek, rágalmazó, 
becsületsértő, jogellenesen vagy engedély nélkül fel-
használt önképek, szelfik technikai manipuláció vagy ép-
pen rosszindulatú megjegyzések »áldozatául« eshetnek.

Az online térben ki-ki az lehet, aki akar, népszerűségét az, 
ha valamely vélt vagy valós sérelemért vissza mer vágni, 
tovább fokozza. Nehéz kiállni az ártatlanul megalázott 
mellett, ha tudjuk, hogy ezzel a közösségben elfoglalt he-
lyünk veszélybe kerül. A nyilvánosan kiközösített, meg-
alázott gyerek pedig egyedül marad, és fennáll a veszélye, 
hogy bántalmazójával azonosul, vagy éppen maga is bán-
talmazóvá válik saját közegében.

A megfélemlítő és a célszemély közti konfliktus könnyen 
túlterjeszkedhet kettejük szféráján. Ilyen kihívások mel-
lett nem hagyhatjuk magukra a megfélemlítés szereplőit. 
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Nekünk, felnőtteknek kell megtanítanunk a fiatalabb ge-
nerációt az etikus nethasználatra. Ennek elsődleges pillére 
az otthon és az iskolában nyújtott támogatás, amelynek 
értelmesnek kell lennie, és egyben az alapkonfliktuson 
túlmutatónak, hogy alkalmas legyen a későbbi tragédiák 
megelőzésére és kezelésére.” 

Thaisz Miklós,
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Köznevelési Programok és Kapcsolatok Főosztály

„A köznevelési törvény végrehajtási rendelete, a 20/2012-
es EMMI rendelet szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a 
teljes körű egészségfejlesztésre, amelynek keretében fontos 
feladat az iskolai megfélemlítés megelőzése, a prevenció. 
A hangsúly tehát azon van, hogy a tanulókat megtanítsuk 
arra, hogy az erőszak sosem vezet megoldásra, és fontos, 
hogy a diákok segítséget kapjanak ahhoz, hogy egy-egy 
ilyen helyzetet hogyan kerülhetnek el. Például úgy, hogy 
időben jelzik a problémát a tanárnak, iskolarendőrnek, 
bűnmegelőzési tanácsadónak, iskolapszichológusnak.

Nélkülözhetetlen számunkra minden olyan program, 
amely a megelőzésre fekteti a hangsúlyt, ezért is támo-
gatja a Köznevelésért Felelős Államtitkárság a Felelős 
Társadalomért Közhasznú Alapítvány Magyarország első 
»Megfélemlítés Elleni Programját«, illetve az »Ébresztő-
óra« Programot, az UNICEF Magyar Bizottság első 
országos iskolai programjának fő célkitűzéseit.

A segítő programok mellett a legnagyobb felelősség 
azonban természetesen a pedagógusoké. És ez nemcsak 
azt jelenti, hogy fel kell ismerniük a megfélemlítés jeleit, 
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jelzést is kell adniuk erről a megfelelő személyeknek és 
intézményeknek. Az ő feladatuk a rájuk bízott gyerekek 
nevelése-oktatása, és ezen keresztül a gyerekek értékrend-
jének formálása – vagyis a konferencia témájánál maradva, 
az iskolának erősítenie, tudatosítania kell a gyerekekben a 
megfélemlítés elutasítását, a társak tiszteletét. Fontos 
hangsúlyozni továbbá, hogy a gyerekeknek a közösségi 
oldalak és a csevegőprogramok használata során esetlege-
sen nemcsak a felnőttek zaklatásait, de saját kortársaik 
kegyetlenkedéseit is el kell viselniük.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) több esetben is érin-
ti a biztonságos és felelős internethasználat kérdéseit, 
így a szabályozás szintjén biztosított, hogy az összes 
műveltségi terület foglalkozzon a biztonságos és felelős 
internethasználattal. A biztonságos internethasználat 
témakörében természetesen fel kell hívnunk a diákság 
figyelmét a szerzői jogok és a “netikett” kérdéskörére is. 
Ez a probléma természetesen nem új keletű, ezért már a 
NAT szövegének kialakítása során több civil és szakmai/
kormányzati szervezettel is egyeztettünk. A kerettan-
tervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/
2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékletei tartalmazzák 
az egyes évfolyamokra vonatkozó kerettanterveket. Az 
informatika tantárgy része az internethasználat tanítása, 
a veszélyekre való figyelmeztetés, a támadások elkerülé-
séhez nyújtott segítség.

Az iskolai és cyber-megfélemlítés elleni fellépés terén 
csak közösen érhetünk el eredményeket, ezért az EMMI 
Köznevelésért Felelős Államtitkársága a továbbiakban is 
nyitott és kezdeményező partnere lesz Önöknek.” 
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Ékes Ilona, ERGO

„Az ERGO Európai Regionális Szervezet munkatársaival 
“Értékes vagy”, címmel szerveztünk tábort fiataloknak, 
az Új Széchenyi Terv révén megvalósuló, “Nyitott szem-
mel az ifjúság védelmében” programunk keretében.

Projektünk fő célja a gyermekprostitúció visszaszorí-
tása. Témánk különlegesnek számít a bűnmegelőzés és 
áldozattá válás terén azért is, mert a jelenlegi jogszabályok 
a fiatalkorú prostituáltakat egyszerre sértettként (áldozat) 
és elkövetőként (bűnös) tartják számon. A bűn fogalma 
ebben az esetben kétarcúvá válik – ez a dualitás egyébként 
a gyermekek felfogására is igen jellemző, hiszen sokszor 
még nem tudják elkülöníteni a jót és a rosszat –, így egy 
igen kényes társadalmi problémára akarjuk felhívni a fi-
gyelmet.

Csukott szemek nehezítik a gyermekprostitúció 
büntetendőségét. Leggyakrabban a 13-14 éves lányok 
válnak szexuális bántalmazás áldozatává, a fiúk esetében 
pedig a hetedik életév a legkritikusabb. Az Európai Par-
lament jelentése szerint Európában mintegy 25 milliárd 
eurós (7400 milliárd forint) bevételt jelent a bűnözőknek 
az emberkereskedelem. Ennek pedig egy része a gyermek-
prostitúcióhoz köthető. A felvilágosítás annál is inkább 
fontos, mert a szexuális inzultust elszenvedő gyermekek 
eseteinek csupán öt százaléka jut el az igazságszolgáltatás 
valamilyen szintjére. Évente 300-400 gyermek szexuális 
bántalmazásáról van szó. A gyerekek, illetve környezetük 
sokszor félelemből vagy a családi kötődés okán nem 
tesznek bejelentést a történtekről.
Az ENSZ nemzetközi gyermekjogi egyezménye szerint 
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minden 18 év alatti fiatal gyermeknek számít. Kiemelt 
feladatunk küzdeni a kislányok szexualizációja és a gyer-
mekprostitúció ellen, hiszen 18 éves kor alatt különösen 
elfogadhatatlan és megengedhetetlen a prostitúció. A 
prostitúcióra kényszerítésnek, a szexuális visszaéléseknek 
hosszú távú, negatív hatásai vannak a gyermekek fizikai, 
lelki és érzelmi fejlődésére. Minden felnőttnek köteles-
sége, hogy megvédje ezektől a gyermekeket, hogy ne 
nehezítsék csukott szemek a segítségnyújtást.

A gyermekprostitúció tipikusan az a bűncselekmény, 
amelyet az internet használatával követnek el. Ezért 
visszaszorítása kiterjedt nemzetközi összefogást igényel. 
Az esetek felderítésére jelentős erőket mozgat az Interpol 
és az Europol, hiszen például a szerverek többnyire más 
országban találhatóak, mint az emberkereskedők, illetve 
kuncsaftjaik. Magyarországon évente 50-70 kiskorú pros-
tituáltat találnak a rendőrök.

A gyermekpornográfia világpiaca virágzik leginkább. A 
2011-es rendőrségi bűnügyi adatok azt mutatják, hogy a 
gyermekpornográfia birtoklása és előállítása egy év alatt 
23%-kal, 3896 felderített esetre emelkedett. A felderítetle-
nek száma ennek sokszorosa lehet. Az UNICEF 2008-as 
konferenciája szerint az Innocenti nevű szervezet egyedül 
Németországban 50 000-re becsüli a rendszeres „fogyasz-
tók” számát. Abból indul ki, hogy világszerte kétmillió 
gyermeket kínálnak a világhálón vagy ábrázolnak szexuá-
lis erőszak tárgyaként.

Az ECPAT, a Gyermekprostitúció, a Gyermekpornográ-
fia és a Szexuális Célú Gyermekkereskedelem Felszá-
molásáért Szervezet éves jelentése szerint csak az EU 
területén belül több mint 100 000 gyermeket érint a gyer-
mekkereskedelem, amely az internetes keresletet szolgálja 
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ki. Néhány évtizede, a pornográfia legalizálásakor a műfaj 
a nyomtatott sajtóra, videókra és filmekre korlátozódott, 
és szinte kizárólag felnőtt férfiak igényeit elégítette ki. Ma 
az aktív és passzív részvételt új kommunikációs eszközök 
sokasága teszi lehetővé: pornófilmek feltöltése és megosz-
tása, chat-, webkamera- és telefonszex.

Sajnos sokszor a gyermekek maguk készítenek fotókat saját 
magukról különböző pózokban, öltözetekben és töltik fel 
weboldalakra, nem is tudva, milyen veszélybe sodorhatják 
magukat ezzel. Változást azonban csak együttműködéssel 
és a közgondolkodás megváltoztatásával lehet elérnünk. 
A felnövekvő nemzedék tagjainak el kell juttatnunk az 
üzenetet: Értékes ember vagy, őrizd meg emberi mél-
tóságod! A felnőtteknek pedig ezt az emberi méltóságot 
tiszteletben kell tartaniuk.” 

Papp Zsuzsanna,
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

„A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 
1993 óta működő közhasznú szervezet. Missziónk, hogy 
a gyerekeket meg kell hallgatni és a bajban segíteni kell 
őket. Hiszünk abban, hogy ehhez a legjobb út az együtt-
működés, a bajban lévő gyerekkel, az életében fontos 
szereplőkkel, a szülőkkel, gondozókkal, és mindazon 
szakemberekkel, akik illetékesek az ügyében, segíthetik őt 
a bajban.

116-111, a Lelkisegély-Vonal, amelyen várjuk a gyerekek, 
fiatalok hívásait, bármilyen témában, ami őket foglalkoz-
tatja. 2009 óta, a Safer Internet Plus Programban vállalt 
Helpline-szerepben különös figyelmet szentelünk az 
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interneten megélt traumák feldolgozásának. Tapasztala-
taink szerint a kortárs megfélemlítés (bullying) növekvő 
tendenciát mutat és szoros összefüggésben áll a cyber-
bullying jelenségével. Soha nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a bántalmazó is gyerek, akinek segítség-
re van szüksége ahhoz, hogy elkerülje a bántalmazói 
magatartást!

116-000, az Eltűnt Gyerekek Vonala, amely segély-
vonalként a gyerekeltűnés, szökés, csellengés témájá-
ban fogadja az érintettek hívásait. Mindkét segélyvonal 
0-24 órában, az év 365 napján, önkéntes és részállású 
ügyelőkkel várja a hívásokat.

Az EMIL és a „Chat” a cyber térben kínál segítő kapcso-
latot a gyerekek, fiatalok számára. Gyerekjogászunk 
emailes jogi segítséget, tanácsot ad minden gyerekjogokat 
érintő kérdésben a gyerekjogasz@kek-vonal.hu címen.

Mindegyik szolgáltatásunk jellemzően anonim módon, a 
megkereső szükségleteire reagálva működik, amit velünk 
megoszt, az köztünk marad.

Ha egy gyerek bajban van, veszélyben, akkor vele 
együttműködve, adatait elkérve szervezünk számára 
segítséget, leggyakrabban a helyi Gyermekjóléti Szolgálat 
bevonásával, de sok esetben keressük meg a pedagóguso-
kat, rendőröket vagy a gyerekotthonok vezetőit.

Minden ilyen esetben az a célunk, hogy a lehető leghaté-
konyabb, leggyorsabb segítséget kapja meg a bajban lévő 
gyerek, ezért különösen fontos, hogy kapcsolatot ápoljunk 
a gyerekekkel foglalkozó szakemberekkel.” 
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Sisa Péterné, igaz gató, Budapest
III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

„Iskolánk, a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános 
Iskola mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy tanu-
lóink biztonságban érezzék magukat és a szülők bizton-
ságban tudják gyermekeiket.

Azt gondolom, ma már elengedhetetlen a biztonságos 
iskolai környezet megteremtése. A kollégáimmal közösen 
azt valljuk, hogy a hangsúlyt a prevencióra kell helyezni.

Ezért is örültünk a lehetőségnek, és szívesen kapcsolód-
tunk be az iskolai és cyber-megfélemlítés elleni prog-
ramba is.

A Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány 2013 
tavaszán megismertette a nevelőtestülettel a programot, 
annak céljait, irányelveit, ajánlásait. A nevelőtestület vál-
lalta és hasznosnak tartotta a program bevezetését, hiszen 
a program célja a megfélemlítés megelőzése és megszün-
tetése.

Megválasztottuk a program védnöktanárát és a diáknagy-
követet.

Természetesen a szülőket is bevontuk. Nemcsak 
tájékoztató anyagot küldtünk nekik, hanem kikértük a 
véleményüket, szülői értekezleteken és több fórumon 
is beszéltünk a programról. A szülők pozitív reagálása 
megerősített bennünket a program fontosságáról.
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2014. február 28-án, a Megfélemlítés elleni napon isko-
lánk pedagógusai, a tanulók és szüleik örömmel vettünk 
részt a Szent István-bazilikában megrendezett nagysza-
bású koncerten.

2014 tavaszán a felső tagozatos diákok, a szüleik és a 
tanárok kérdőívek, felmérések kitöltésével segítették a 
program bevezetését.

A program megvalósításához kapcsolódott a BRFK 
és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT). Plenáris 
tájékoztató előadást tartottak a felső tagozatos diákoknak 
a megfélemlítésről, annak hatásairól és arról, hogy mit 
kell tenniük, ha ilyet tapasztalnak, hová fordulhatnak 
segítségért.

Ez év szeptemberében kezdődtek el az osztályszintű, il-
letve kiscsoportos előadások, ahol az NBT munkatársai 
interaktív előadásokkal, kisfilmekkel, játékok segítségével 
hozták közelebb a diákokhoz a megfélemlítés témáját. 
Nagyon várjuk a program további folytatását. A visszajel-
zések mind a tanárok, mind a diákok részéről nagyon 
pozitívak.” 

  
Horti Andrásné,
igaz gató, Dobos C. József
Vendéglátóipari Szakképző Iskola

„A Dobos C. József Vendéglátóipari SZKI az egyik leg-
nagyobb és legkeresettebb ilyen jellegű középfokú intéz-
mény a fővárosban.
Ebben a tanévben 1042 tanulónk van, akinek fele, 521 fő 
szakközépiskolás, 521 fő a szakmunkás – szakács, cukrász 
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és pincér szakmában. Mi azon kevés iskola közé tarto-
zunk, akik nem csökkentették a szakmunkások létszámát, 
holott tudjuk, hogy ez a tanulói csoport lényegesen prob-
lémásabb: rosszabb körülmények közül érkeznek, sok 
közöttük a hátrányos helyzetű tanuló, a nagyon alacsony 
tudású.

A dolgozói létszám is magas, 70 pedagógus, 12 NOKS 
és 30 egyéb dolgozó látja el a feladatokat. Szerencsések 
vagyunk, mert az intézményben pszichológus, fejlesztő 
pedagógus és nagyon aktív, sokoldalúan képzett gyermek-
védelmi felelős segíti a tanulókat, akit a tanulók nagyon 
szeretnek - és ő a program védnöke.

A megfélemlítés lassan társadalmi méreteket ölt, jelen 
van minden középiskolában, a miénkben is. Egy felmérés 
azt igazolja, hogy tanulóink 40 százaléka érintett volt 
már valamilyen módon ezen a területen. A középiskolás 
korosztály azért fokozottan érintett a témában, mert még 
kicsik ahhoz, hogy tetteik következményét racionálisan fel 
tudják mérni, de sokan közülük elég nagynak érzik magu-
kat ahhoz, hogy másokat a módszerekben nem válogatva 
megbántsanak.

Ezt támogatják a rendelkezésre álló körülmények, esz-
közök, hisz majdnem minden tanulónak van okostelefonja, 
fokozatosan az egész épületben kiépítjük a wifihálózatot. 
Üzenetek – jók, rosszak – folyamatosan száguldanak az 
éterben.

Egy tanuló cselekedetei és viselkedése elsősorban attól 
függ, hogy milyen körülmények között él, milyen hatások 
érik, mennyire érzi magát biztonságban. Ha nagyrészt 
pozitív hatások érik, kezelhető és irányítható, bizalom-
mal fordul tanáraihoz és társaihoz. Ha az őt érő hatások 
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negatívak, előbb vagy utóbb olyan lesz, mint a sündisznó: 
ha kapcsolatot próbálnak vele teremteni, bezárkózik, szúr. 
Szélsőséges esetben csak a harag és bosszúvágy hajtja, 
elveszíti önkontrollját, kiválaszt egy gyengébbet, akin 
feszültségeit levezeti, bosszút áll.

A “Megfélemlítés Elleni Program” intézményünkben 
ebben a tanévben indult el igazán. Kiválasztottunk két 
diáknagykövetet, akik oktatása megtörtént. Ők talpra-
esett, cselekvőképes, társaik körében közkedvelt tanulók. 
Betty és Dalma itt vannak az előadáson.

A diáknagykövetek bemutatásra kerültek a ráhangoló 
előadás során, amit a Felelős Társadalomért Alapítvány 
vezetője, Huber Károly tartott. A résztvevő tanulók 
nagyon pozitívan fogadták az előadást, azonosultak 
tartalmával. Ugyanezen tanulók egy interaktív órán is 
részt vettek, amit Topa Zoltán r. százados, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács munkatársa tartott. A kapcsolódó 
filmek megtekintésénél több tanulónkat annyira megérin-
tették a látottak, hogy a könnyeik is folytak.

Az elmondottakból látszik, hogy a program a tanulókat 
magával ragadta, szívesen vesznek részt benne, ami azért 
fontos, mert probléma esetén a kortárscsoport tagjai 
fognak beavatkozni, az esetlegesen bántalmazott, meg-
félemlített társukat megvédeni, aminek a várható hatása 
az elkövetőre lényegesen erősebb, mintha felnőtt lépne 
közbe.

Megtörtént a tanárok tájékoztatása is. Az ehhez kap-
csolódó kérdésekre kapott válaszokból kiderült, hogy a 
tantestület nem minden tagja figyelt kellőképpen az eddig 
történtekre, itt még szükséges a kollégák aktivizálása, főleg 
azért, mert a pedagógusok az ilyen problémák kezelésére 
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nincsenek felvértezve, ha megfélemlítéssel kapcsolatos 
eset jut a tudomásukra, nem tudják, hogy kezeljék.

A programtól azt várjuk, hogy tanáraink megtanulják, 
hogyan reagáljanak, mit tegyenek. Azt várjuk, hogy intéz-
ményünkben a tanárok és tanulók összefogjanak annak 
érdekében, hogy minden jellegű megfélemlítés felszínre 
kerüljön, érdemi segítséget kapjon mind az elszenvedő, 
mind az elkövető, hogy még jobban elmélyüljön a biza-
lom az iskola dolgozói és diákjai között, ami alapul szolgál 
majd egy teljesen biztonságos iskola kialakításához.” 



A megfélemlítés (bullying) olyan ismétlődő vagy folyama-
tos és intenzív, bántalmazó, kárt vagy sérülést okozó 
viselkedés, amellyel egy csoport vagy egy személy egy 
másik csoporttal vagy személlyel kialakult erőegyensúlyt 
igyekszik felborítani vagy megszüntetni, illetve a megvál-
tozott erőpozíciót megvédeni és fenntartani. Ez a fel-
borult erőegyensúly egyaránt jelenthet szóbeli, fizikai 
inzultust és/vagy közösségi befolyást. A megfélemlítés 
„áldozatát” célszemélynek nevezzük. A megfélemlítés 
gyakran rejtve történik és külső beavatkozás nélkül nem 
valószínű, hogy az idő múlásával megszűnik. Még ha meg 
is szakad a megfélemlítő folyamat, a személyiségben és a 
szocializációs képességekben akkor is súlyos károk kelet-
kezhetnek.

A megfélemlítés nem azonos az egyszeri verekedéssel, vi-
tatkozással vagy az izolált veszekedéssel. Ami mindezektől 
megkülönbözteti, az a megfélemlítő intenzív, rendszeres 
vagy visszatérő jellegű nyomása, állandó jellegű bán-
talmazó, kárt vagy sérelmet okozó viselkedése.

A szóbeli és a közösségi megfélemlítés fokozódhat a cy-
ber technológiák használatával, amelyet cyber-megfélem-
lítésnek (cyberbullying) hívunk. A megfélemlítés létezik 
iskolai, munkahelyi, családi-otthoni, közösségi és közéleti 
körökben.

A megfélemlítő gyakran folyamodik a kényszerítés rejtett 
módszereihez, mint például a lelki manipulációhoz vagy 
az anonim (névtelen) cyber-megfélemlítéshez. A köz-
vetett vagy a közvetlen megfélemlítés történhet fizikai 
vagy szóbeli módon, személyesen vagy közösségi formák-
ban, nyilvánosan vagy rejtve (anonim módon).

A megfélemlítésről
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A megfélemlítésnek maradandó hatásai vannak mind a 
megfélemlítőre és a célszemélyre, mind a kívülállókra: 
a szemlélőkre és a buzdítókra, amely hatásokat felnőtt 
korukban tovább viszik otthonukba, kapcsolataikba, 
munkahelyükre, valamint a közéletbe. Ezek a hatások be-
folyásolják mentalitásukat és hozzáállásukat a problémák 
kezeléséhez.

Az állandó megfélemlítés miatt a célszemély feladhatja 
önbecsülését, alárendelt viszonyba kerülhet.

Kapcsolat állhat fent a megfélemlítés és az önkárosító 
magatartásformák között. A megfélemlítés gyakori kiváltó 
oka lehet az otthonról való elköltözésnek is.

A megfélemlítés formái

A fizikai megfélemlítés könnyen felismerhető, látható 
és sokszor hallható. Jellemzői, megnyilvánulási formái: 
lökdösés, megdobálás, rugdosás, hajhúzás, karmolás, 
harapás, csípés, szurkálás, tenyérrel vagy ököllel való ütés, 
verés, fojtogatás, gáncsolás, rongálás, vagyon - vagy érték-
károsítás.

A szóbeli megfélemlítés történhet nyíltan vagy rejtve. 
A megfélemlítésnek ez a fajtája könnyen felismerhető 
és hallható, amelynek léteznek verbális és nonverbális 
formái. Ilyenek például: csúfolódás, sértegetés, intimi-
dáció (félelemben, rettegésben, kiszolgáltatott helyzetben 
tartás), megalázás, gúnyolódás, cikizés, némán elhatá-
rolódás, manipuláció, pletykálkodás, valótlanságok és 
hazugságok terjesztése, szóbeszéd és rossz hír keltése/
terjesztése, az illető bámulása, fixírozása és kinevetése, 
egyes múltbeli negatív események felemlegetése, sértő 
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kézjelek használata, homofób, rasszista, szexista vagy val-
lási hovatartozásra utaló negatív megjegyzések, utalások, 
kifejezések használata.

A szóbeli megfélemlítés elektronikus és technikai esz-
közökkel történő megvalósulását cyber-megfélemlítésnek 
hívjuk.

A közösségi megfélemlítés során a célszemélyt általában 
elszigetelődéssel fenyegetik. A célja az, hogy valakinek a 
közösségi vagy társadalmi tekintélyét és tisztességét rom-
bolja, vagy személyére szégyent hozzon.

Ezt számos úton lehet megvalósítani: negatív manipu-
lációval, a közösségi és baráti kapcsolatok kialakításának 
gátlásával, blokkolásával, tevékenységből, társaságból 
vagy közösségből történő kirekesztéssel, a célszemély 
baráti körének megfélemlítésével, a célszemély öltözködé-
sének vagy más, közösségi térben jelentős vonásainak (pl.: 
etnikai hovatartozásának, vallásának, élethelyzetének, 
fogyatékosságának) kifogásolásával, pletykálkodással, 
valótlanságok vagy hazugságok terjesztésével, szóbeszéd 
és rossz hír keltésével, szégyent okozó képek, videók és 
rossz hírek terjesztésével.

A közösségi megfélemlítés elektronikus és technikai 
eszközökkel történő megvalósulását is cyber-megfélem-
lítésnek hívjuk.

A megfélemlítő személy jellemzői

A megfélemlítő személyek azért is viselkedhetnek így, 
mert korábban maguk is ennek áldozatai voltak. A 
felnőttkori megfélemlítő viselkedés a gyermekkorból 
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eredhet. A másokat megfélemlítő személyek autoriter 
természetűek, és erős igényük van mások irányítására, a 
fölöttük való uralkodásra, dominanciára.

Egyéb motiváció lehet az irigység vagy a sértettség. A 
megfélemlítő személyek önértékelésének kutatása el-
lentmondó eredményeket hozott. Míg némelyek közülük 
arrogánsak és nárcisztikusak, másoknál ez a viselkedés 
a szégyen vagy a szorongás leplezését szolgálhatja, egyes 
esetekben pedig önértékelésük javítását: a bántalmazó  
ilyenkor mások lealacsonyításából, megalázásából merít 
erőt.

Megfélemlítés rizikófaktorai azok az érzelmi és viselke-
dési problémák, amelyekkel a megfélemlítők nemritkán 
hosszú időn át küzdenek: depresszió, személyiségzavarok, 
hirtelen harag, erőszakhoz folyamodás, agresszív viselke-
dési formáktól való függőség, mások tetteinek tévesen, 
támadásként való értelmezése, az énkép megőrzésének 
nehézsége, a kényszeres, merev cselekedetekbe bocsát-
kozás hajlama, alkohol, cigaretta és drogok használata, 
alacsony önértékelés és önbizalom, tanulási problémák, 
iskolából lógás, tanulmányi jegyek romlása, továbbtanu-
lási és karrierproblémák.

A megfélemlített (célszemély) jellemzői

A megfélemlítés rizikófaktorai azok az érzelmi és 
viselkedési problémák, amelyekkel nemritkán hosszú 
időn át küzdenek: szorongás, magányosság, depresszió, 
személyiségzavarok, hirtelen harag, erőszakhoz folya-
modás, agresszív viselkedési formáktól való függőség, 
mások tetteinek tévesen támadásként való értelmezése, 
az énkép megőrzésének nehézsége, a kényszeres, merev 
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cselekedetekbe bocsátkozás hajlama, alkohol, cigaretta és 
drogok használata, alacsony önértékelés és önbizalom, a 
betegségek iránti nagyobb fogékonyság, étkezési zavarok 
(elhízás, bulimia, anorexia), barátság- és kapcsolatépítési, 
valamint közösségi problémák, tanulási nehézségek, isko-
lából lógás, tanulmányi jegyek romlása, továbbtanulási és 
karrierproblémák.
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Cyber-megfélemlítés

A cyber-megfélemlítés (cyberbullying) az a jelenség, 
amikor a szóbeli és/vagy a közösségi megfélemlítést elekt-
ronikus eszközök és technológiák használatával való-
sítják meg. Ilyen eszközök és kommunikációs csatornák 
lehetnek: e-mail, sms, chat, mobil alkalmazások, blogok, 
online közösségi oldalon történő posztolás. Ekkor a web-
helyekre olyan tartalmakat töltenek fel, posztolnak, ame-
lyek pletykát, megszégyenítő/megalázó képeket, videókat 
vagy álprofilokat tartalmaznak, amelyek káros hatással 
lehetnek a célszemély személyiségfejlődésére.

A cyber-megfélemlítés legtöbbször fokozza a szóbeli, a 
fizikai vagy a közösségi megfélemlítés hatását, és feszült-
séggel teli iskolai légkört hoz létre.

A cyber-megfélemlítéshez tartozik az internetes zaklatás, 
a telefonos zaklatás és egyéb, a jogszabály által megha-
tározott bűncselekmények, függetlenül attól, hogy azok 
az interneten, vonalas, vagy mobiltelefonon történtek. 
A cyber-megfélemlítéshez tartoznak olyan cselekedetek 
is, melyek bár nem jogszabályellenesek, mindazonáltal a 
célszemély tekintélyét, önbizalmát, erőpozícióját és/vagy 
társadalmi státuszát szándékoznak rombolni, károsítani.

Miben más a cyber-megfélemlítés?

Azok a gyerekek, akiket cyber úton megfélemlítenek, ne-
hezebben tudják túltenni magukat a következményeken. 
A cyber-megfélemlítés a hét bármelyik napján, a nap 24 
órájában bármikor megtörténhet! A célszemélyt elérheti 
az iskolában vagy akár éjszaka otthonában, megfosztva őt 
nyugalmától és biztonságos zónájától.

A megfélemlítők gyorsan, széleskörű közönség elérésével, 
személyesen vagy rejtett, anonim módon posztolhatják, 
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küldhetik vagy terjeszthetik a tartalmat. A tartalom 
terjesztése, posztolása után annak teljes eltávolítása sok 
esetben szinte reménytelen feladat. A cyber-megfélem-
lítés kezdeményezőjének feltárása, azonosítása nehéz, de 
nem lehetetlen.
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Mit tehetünk?

Erőszakos fenyegetések és/vagy pornográfia, szexuális 
üzenetek, képek terjesztése; adott személy fényképezése olyan 
helyen és módon, ahol magánszférája tiszteletben tartására 
számít; követés vagy gyűlöletkeltő/uszító üzenetek vagy tar-
talom terjesztése esetén azonnal forduljunk a rendőrséghez!
Ha megfélemlítést láttunk, értesítsük a szülőket, 
osztályfőnököt/tanárokat vagy az iskola vezetőségét!

Hogy ne az emlékezetünkre kelljen támaszkodnunk, írjuk 
le, készítsünk pontos jegyzetet.

Ha megfélemlítést 
látunk, azonnal kérjünk 
segítséget egy közeli 
felnőttől (szülő, tanár, 
rendőrség stb.)!

A felnőtt aktív segítsége 
és közbelépése minden 
esetben elengedhetetlen 
a megfélemlítés megszün-
tetéséhez.

A folyamatosság és a felelősség dokumentálása érdekében 
fontos, hogy tudassuk a felelős tanárokkal és szülőkkel a 
történteket. A megfélemlítés minden gyermeket érinthet, 
függetlenül attól, hogy a megfélemlítő, a célszemély, a 
kívülálló, a buzdító vagy a szemlélő szerepét tölti be.

Ne vegyünk részt a megfélemlítés folyamatában! Ne 
legyünk közönség! Jelenlétünkkel ne támogassuk tovább 
a megfélemlítés folytatását és ne tegyük azt intenzívebbé! 
Ha cyber-megfélemlítést tapasztalunk, azonnal cselekedni 
kell! Soha ne válaszoljunk a megfélemlítőnek vagy hozzuk 
nyilvánosságra az üzeneteket! 
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Őrizzünk meg minden bizonyítékot a történtekről, jegyez-
zük fel a dátumot, az időpontot és a megtörténtek leírását. 
Mentsük el és nyomtassuk ki a képernyőről elmentett ké-
pet, e-mailt és üzeneteket.

Ha közösségi oldalon történik, jelentsük a felhasználót 
az oldal szerkesztőinek és blokkoljuk a megfélemlítőt. 
Használjuk az összegyűjtött bizonyítékokat a rendőrségen, 
a mobil- és internetszolgáltatóknál. Tanulmányozzuk a 
szolgáltató általános szerződési feltételeit az adott cseleke-
det vonatkozásában.

7 fontos dolog, amit a megfélemlítésről tudnod kell!

A megfélemlítés az ARANYSZABÁLY 
megsértése: Úgy kezelj másokat, ahogyan 
elvárod, hogy ők kezeljenek téged. Az ara-
nyszabály megsértése sok kapcsolati prob-
léma oka lehet. Ne hagyd, hogy bárki ráv-
egyen arra, hogy rosszul bánj másokkal, 
nevess rajtuk vagy  válj érdektelenné a meg-
félemlítést látva. A megfélemlítés sohasem 
elfogadható!

Senki nem érdemli meg azt, hogy rosszul 
bánjanak vele! Ne hagyd, hogy bárki meg-
győzzön arról, hogy hibás vagy és nem olyan 
vagy, amilyennek lenned kellene. Soha sen-
kinek nincs joga megfélemlítéssel befolyásol-
nia azt, hogy kivel barátkozz és kivel ne.

Szólj egy felnőttnek! Ezt a problémát nem egyedül kell me-
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goldanod! Ha az a felnőtt, akinek szóltál nem 
segít, azonnal szólj egy másik felnőttnek, 
tanárnak, védnöknek, vagy lépj kapcsolatba 
szervezetünkkel a www.megfelemlites.hu 
oldalon. Ha szólsz, NEM árulkodsz, hanem 
teszel a probléma megoldásáért. Amikor 
szólsz, akkor segítesz valakin, aki bajban 
van!

Vezess naplót minden incidensről, és fotózz 
le minden sérülést vagy kárt. Kérd meg a 
szüleidet, beszéljenek az iskola igazgatójával 
úgy, hogy aki megfélemlít, ne tudjon róla. 
A megfélemlítés a felnőttek bevonásával 
állítható meg! A szüleidnek is tudni kell, 
hogy mit lehet és mit NEM lehet csinálni 
a megfélemlítés hatásos kezelése érdeké-
ben. Kérd meg szüleidet, hogy tanulmán-
yozzák a www.megfelemlites.hu weboldalt 
a naprakész információkért és tanácsokért. 
Kérjék meg az iskoládat, hogy vezesse be a 
Megfélemlítés Elleni Programot.

A megfélemlítők célja, hogy kárt vagy fáj-
dalmat okozzanak másoknak. Semmi okod 
nincs arra, hogy szégyelld magad. A meg-
félemlítés által okozott testi vagy lelki fájda-
lom erős stresszt vált ki. Vigyázz magadra, 
figyelj a megfelelő táplálkozásra és test-
mozgásra.
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Többségben vannak azok a diákok, akik 
nem akarnak rosszul bánni másokkal. Mint 
szemlélő, ne hagyd figyelmen kívül a meg-
félemlítést, ne nevess rajta. Nem kell, hogy 
azt tedd, amit a megfélemlítő mond. Foglalj 
állást a megfélemlítés ellen és változtasd 
az iskoládat egy megfélemlítésmentes in-
téz-ménnyé!

A megfélemlítő ne tudja, hogy hol, milyen 
programjaid vannak, de ha mégis megtudja 
és rád talál, lássa, hogy ott nem egyedül vagy, 
egy csoporthoz, egy közösséghez tartozol.
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A legjobb megoldás, amit a megfélemlítés ellen tehetsz, 
ha szólsz egy felnőttnek!

A megfélemlítők igénylik, hogy hatalmuk és kontroll-
juk legyen mások felett. Van, hogy az elkövetőket ott-
hon félemlítik meg a családtagjaik, ezért az iskolában 
nem akarnak célponttá válni, így ott inkább ők válnak 
megfélemlítőkké. Szorongás és alacsony önbecsülés jelle-
mezheti őket, de ez nem ment fel a felelősségvállalás alól.

Nyíltan és őszintén beszélj a szüleidnek, illetve a tanáraid-
nak a téged megfélemlítő bánásmódról. Ne feledd, hogy 
senki sem érdemli meg, hogy megfélemlítsék.

Önbizalom, viselkedés:

Ismerd fel a megfélemlítést! Tarts távolságot a 
megfélemlítőtől. Próbálj meg NEM könnyű célpontnak 
látszani!

A határozott testbeszéd fontos. A természetesen egyenes 
tartás, a laza vállak és a nyugodt, egyenes tekintet mind 
önbizalmat sugall. Nézz, beszélj nyugodtan és haladj 
tovább határozottan.

Amikor csak lehetséges, a barátaiddal sétálj, ne egyedül! 
Ha egyedül sétálnál, és a megfélemlítő közeledik, csat-
lakozz néhány diákhoz vagy kezdeményezz beszélgetést 
egy felnőttel, majd mondd el a felnőtteknek, hogy miért 
tetted, amit tettél.
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Ha a találkozás a meg félemlítővel elkerülhetetlen:

Próbálj meg nyugodt maradni! Légy magabiztos, de ne 
akard, hogy a megfélemlítő azt higgye, kihívással fe-
nyegeted. Ne bocsátkozz felesleges kommunikációba és 
ne vitázz! Jelezd, hogy most nem érsz rá beszélgetni és 
azonnal próbáld meg elhagyni a helyszínt.

Addig is tartsd a biztonságos távolságot (kartávol-
ságon kívül). Így bármikor magabiztosan elsétálhatsz a 
megfélemlítő mellett, vagy ha szükséges, elfuthatsz, hogy 
megvédd magad.

Amikor megsértenek, emlékezz a jó tulajdonságaidra és 
mondj magadban valami pozitívat! Ne engedd, hogy akik 
megfélemlítenek, rossz érzéseket gerjesszenek benned! 
Tudd, hogy az ilyen helyzet nem „rólad” szól, és nem te 
vagy a hibás.

Ha egy csoport diák felé sétálsz, gondolj arra, hogy 
barátságosak lesznek hozzád és próbálj meg te is barátsá-
gos lenni velük.

Úgy viszonyulj másokhoz, ahogy szeretnéd, hogy hozzád 
viszonyuljanak!

Alakíts ki egy baráti társaságot és becsüld meg a barátai-
dat. Találjatok ki olyan programokat, amiket együtt 
csinálhattok.

A megfélemlítés fáradttá és fizikailag gyengévé tehet, 
viszont ahhoz, hogy ellenállhass a megfélemlítésnek, jól 
kell érezned magad a bőrödben. Érdemes sok testmozgást 
végezned, egészségesen étkezned és sokat aludnod.

35



Mit tehetünk? / Tippek - Diákoknak

36

Legyél őszinte magadhoz. Van valami, amit érdemes 
megváltoztatnod? Ha igen, tegyél érte! Önbizalomfej-
lesztési stratégiákat találhatsz a www.megfelemlites.hu 
oldalon.

Konfrontáció esetén:

Mondd el határozottan és nyugodtan a megfélemlítőnek, 
hogyan érzed magad, miért érzel úgy és mit szeretnél, amit 
ő megtegyen! Tudd, hogy nehéz nyugodtnak maradni egy 
ilyen szituációban. Bármennyire is izgulsz, fontos, hogy 
nyugodtnak tűnj.

Soha ne támadj vissza! Mindig mondd el a 
megfélemlítőnek, hogy tudod, hogy mi történik és kérd 
meg, hogy amit csinál, azt hagyja abba, majd sétálj el. Ha 
ezt nem engedi, ismételd meg, hogy hagyja abba. Bármit 
is mond a megfélemlítő, tudasd vele, hogy érted, jelezd 
neki, hogy ez a te véleményed és erről most nem kívánsz 
beszélni – majd sétálj el.

A megfélemlítő az érzelmeidet veszi célba, ezért csinálj 
úgy, mintha nem fájna, ne okozz neki sikerélményt a 
könnyeiddel. Ezt akár úgy is megteheted, hogy elismered 
a megfélemlítő igazát. Például ha „nyamvadtnak” nevez, 
nézz rá és mondd nyugodtan: „Tudom, hogy nem én 
vagyok a legnagyobb. Jobb, ha elkezdek edzeni”, utána 
pedig sétálj el. Ez nem könnyű, de próbáld meg!

Használd az ítélőképességed és kövesd az ösztöneidet. 
Például, ha a megfélemlítő a házi feladatodat akarja meg-
szerezni és azt gondolod, hogy ezért meg fog ütni, add 
át a házi feladatod, majd sétálj el. Tégy úgy, mintha nem 
bántott volna. Később az esetet mondd el egy felnőttnek!
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Légy kedves a megfélemlítőhöz. Ez összezavarja és/vagy 
meglepi őt.

Ha úgy érzed, igazi veszélyben vagy, ne mérlegelj, FUSS!

Ha már mindent megpróbáltál, amit csak lehet, és semmi 
sem segített a helyzeten, beszélj a szüleiddel. Az iskolavál-
tás bizonyos esetekben ugyan segíthet, de ez nem garancia 
arra, hogy többet nem találkozol megfélemlítéssel.

Szólj! Ha megfélemlítésnek tanúja és/vagy célpontja vagy, 
szólj egy felnőttnek!

Állj ki a többi diákért, akiket megfélemlítenek és kérd meg 
őket, hogy ők is álljanak ki érted!

Pedagógusoknak

A megfélemlítés sohasem elfogadható vagy megindokol-
ható!

Megelőzés:

Tanítani kell a diákokat arra, hogyan kommunikáljanak és 
találjanak nem megfélemlítő megoldásokat a konfliktusok 
kezelésére. Fontos a kapcsolatainkban olyan átfogó ér-
tékek adaptációja, mint például „a megfélemlítés sohasem 
elfogadható”.

A példamutatás és az egészséges önbecsülés fontos 
eszközök a pedagógusok kezében. A pedagógusok és a 
diákok közti kapcsolatban ezeknek az értékeknek jelen 
kell lenniük. A pedagógusoknak mindig tudatában kell 
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lenniük, hogy a diákok számára viselkedésük mintaként 
szolgál. Az uralkodó, túlzóan kritikus és előítéletes 
viselkedés a pedagógusok részéről sem elfogadható. A 
tiszteletreméltó és határozott viselkedés példaértékű a 
diákok számára.

A megfélemlítés esetén alkalmazandó szabályokat a pe-
dagógusok és az iskolavezetők lehetőség szerint a diákok 
aktív közreműködésével alakítsák ki. A diákok az így ki-
alakított szabályokat sajátjuknak tekintik. A tartalom függ 
a diákok életkorától, ám fontos, hogy fogalmazzunk meg 
benne általános értékeket is: „Tisztelni kell egymást és a 
különbségeinket.”, „Ha látjuk, hogy valakit megfélem-
lítenek, ne biztosítsunk hozzá támogató közösséget vagy 
közönséget, segítsünk és szóljunk egy felnőttnek.”

Az olyan elfoglaltságok, mint a szerepjáték, művészet, 
dráma vagy az irodalom kreatív használata megerősítik, 
hogy a megfélemlítés rossz, továbbá támogatást nyújthat-
nak azoknak, akik megfélemlítés célpontjává vagy szem-
tanújává váltak. A megfélemlítést szemléltető poszterek 
további megerősítést nyújthatnak.

Osztályfőnöki órán a megfélemlítésről való tematikus 
beszélgetés segíti a megfélemlítés megelőzését, felismeré-
sét és hatásos megszüntetését. A megfélemlítésre példák a 
www.megfelemlites.hu weboldalon találhatók.

Kezelés:

A pedagógusnak tisztában kell lennie a részletekkel és a 
lehetőségekkel, amikor egy megfélemlítési eset történik.

Mi leg yen a diákkal, akit meg félemlítenek?
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A megfélemlítési eseteket a maguk egyediségében érdemes 
elemezni és valószínű, hogy különböző stratégiákat kell 
alkalmazni a megszüntetés érdekében. Bizonyos terü-
letek, mint az öltözők, folyosók, az ebédlő vagy az iskola-
busz a megfélemlítés melegágyai; ezeknek a megnövelt 
felügyelete csökkenti a megfélemlítés esélyét.

Nemcsak a környezeten, hanem irányelveken és a kilátás-
ba helyezett következményeken is múlik a megfélemlítés 
kezelésének sikeressége. Figyelni kell. Ez rendkívül intim 
érintkezés mód és ennek mindig tudatában kell lenni. A 
diák a lehető legjobb dolgot cselekedte azzal, hogy Önhöz 
fordult. A reakciója rendkívül fontos, amikor megfélem-
lítési esetekkel kapcsolatba kerülő diákok állnak figyelme 
középpontjában. 

A diákok csak akkor értik meg és fogadják el, hogy a meg-
félemlítés elfogadhatatlan, ha annak következményei logi-
kusak és érthetők számukra. Ezeket a következményeket 
az iskola házirendjének kell meghatároznia.

A diákok általában rengeteg fájdalmas tapasztalaton 
esnek át, mielőtt a megfélemlítés tényéről bárkinek is 
szólnának.

A segítség kérése rendkívül jelentős és nehéz lépés min-
den gyermek számára!

Figyeljen – biztosítsa a diák számára a teljes figyelmét! 
Lehetséges, hogy rendkívül rossz időpontot választott a 
gyermek az információ közlésére, de mindenképp áldoz-
zon annyi időt a meghallgatására, amennyi szükséges. 
Fontos a folyamatos, aktív figyelem.

Válasszon egy biztonságos és kényelmes helyet, ahol nem 
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szakítják félbe a beszélgetést. A diákok gyakran teljesen 
meg vannak győződve arról, hogy senki sem veszi majd 
őket komolyan, ha elmondják a panaszaikat. Meg kell mu-
tatnia, hogy bízik benne és komolyan veszi, amit mond.

Kérdezzen, tudja meg mi, mikor és hol történt, illetve azt, 
hogy ki vett részt az incidensben. A válaszokat jegyezze le 
és magyarázza meg az esetről beszámoló diáknak, hogy 
miért teszi, és mi történik majd a jegyzetekkel. Az őszinte 
figyelem és a hozzáértő kérdések bátorítják a diákot, hogy 
a lehető legtöbb információt ossza meg az esetről. Hagyja 
a diákot beszélni, és legyen nyugodt, amikor kérdéseit 
felteszi.

Hallgasson figyelmesen és tudja meg a diák igényeit 
a helyzet orvoslásával kapcsolatban. Sokan azt fogják 
felelni, hogy nem szeretnék, hogy bármi is történjen. 
Ha a diák úgy érzi, hogy Ön képes kezelni a szituációt, 
akkor be fogja ismerni azt a kívánságát, hogy a megfé-
lemlítés abbamaradjon. Akkor segíti a helyzet eredményes 
kezelését, ha figyelembe veszi a diák nézőpontját, amikor 
megtervezi, hogy mit kezdjen a bejelentéssel. A diáknak 
mindvégig legyen része a folyamatban és tájékoztassa őt 
az aktuális eredményekről.

Bátorítsa és mondja el neki: örül, hogy elmondta a meg-
félemlítés tényét. Ígérje meg, hogy mindent, amit megbe-
szélnek, azt megteszi, és tegyen is így!

Mi leg yen a diákkal, aki meg félemlít?

A megfélemlítés elleni fellépésben a célja legyen 
egyértelmű: a viselkedési folyamat megszüntetése. 
Mellőzze a példastatuálást, a nyilvános büntetést vagy 
megszégyenítést. Mellőzze a bocsánatkérésre való kény-
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szerítést. A cél mindig az, hogy szűnjön meg a megfé-
lemlítés. Számos esetben egy megszégyenített diák egyéb 
anonim eszközökhöz folyamodik, hogy fokozza a bosszút 
a célszemélyen, például elektronikus eszközök vagy rejtett 
közösségi megfélemlítési módszerek alkalmazásával.

Figyeljen! Áldozzon időt arra, hogy meghallgassa a diákot 
és derítse ki, miért mutat megfélemlítő magatartást. Le-
gyen nyitott, hogy képet alkothasson az adott személyről 
és az őt befolyásoló tényezőkről.

Azonosítsa az előítéletes attitűdöket, amelyek a viselkedés 
hátterében állhatnak. A megfélemlítő viselkedés gyakran 
az előítéletekben, vagyis a különbözőségekben (diverzi-
tás), illetve vélt különbözőségekben gyökerezik.

Ne bélyegezze meg az elkövetőt „megfélemlítőként”. A 
viselkedést nevezze meg és a következményeket, amit a 
magatartás magával hoz. Ezáltal egyértelműen azono-
sítja azt a viselkedésformát, amelynek meg kell változnia 
és megnevezheti azt az alternatívát, amit helyette látni 
szeretne.

Kérdezzen! Kérdéseit ne támadóan, hanem tényszerűen 
tegye fel. Tudja meg, hogy mi, mikor és hol történt, il-
letve hogy ki vett részt benne. A válaszokat jegyezze le 
és magyarázza meg a diáknak, hogy miért jegyzetel, és 
mi történik majd a jegyzetekkel. Az őszinte figyelem és 
a hozzáértő kérdések bátorítják a diákot, hogy a lehető 
legtöbb információt ossza meg az esetről. Hagyja a diákot 
beszélni, és legyen nyugodt, amikor kérdéseit felteszi. 
Legyen felkészült! A diákoknak és a szüleiknek 
valószínűleg erős reakciójuk lesz a megfélemlítésre. Tegye 
bizonyossá számukra azt, hogy nem hagyja a helyzetet 
eszkalálódni. Egyértelműsítse, hogy a viselkedésnek mi-
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lyen következményei vannak, majd ajánljon megoldást a 
kialakult helyzetre. Amennyiben szükséges, a feltárt prob-
lémákat továbbítsa a megfelelő szakembernek. Sohase  ál-
lítsa egymással közvetlenül szembe az érintett feleket, 
beleértve a szülőket is.

Szülőknek

Mindig emlékeztesse gyermekét az ARANYSZABÁLYRA: 
Úgy kezelj másokat, ahogyan elvárod, hogy ők kezeljenek 
téged!

Tanítsa gyermekét arra, hogyan kommunikáljon és hogyan 
találjon nem megfélemlítő megoldásokat a konfliktusok 
kezelésére. Fontos az olyan átfogó értékek adaptációja, 
mint például „a megfélemlítés sohasem elfogadható”.

A példamutatás és az egészséges önbecsülés fontos esz-
közök a szülők kezében. A szülők és gyermekeik közti 
kapcsolatban ezeknek az értékeknek jelen kell lenniük. 
Egy szülőnek mindig tudatában kell lennie, hogy a gyer-
mekek számára viselkedésük mintaként szolgál. Az ural-
kodó, túlzóan kritikus és előítéletes viselkedés a szülők 
részéről sem elfogadható. A tiszteletreméltó és határozott 
viselkedés példaértékű a gyermekek számára.

Alakítson ki egy naptári rutint, beszéljen rendszeresen a 
gyermekével. Tegyen fel célzott kérdéseket, hogy mi történt 
az iskolában. A válaszokat hallgassa türelemmel és figyel-
mesen. Ne szakítsa félbe gyermekét. Kérdezzen úgy, hogy 
a kitérő válaszokat előzze meg. A gyermekek hajlamosak az 
iskolai történést firtató kérdésekre kitérő válaszokat adni.
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Beszélgessenek különböző újságokból, televízióból, 
filmekből vett példákról az elfogadás és az iskolán belüli 
megfélemlítés témájában.

A cyber-megfélemlítés megelőzése a szülők felelőssége! 
Ismerje meg gyermekei internetezési szokásait, és 
beszéljen velük a cyber-megfélemlítés módjairól, 
következményeiről. Ismertesse meg velük a megfélemlítés 
célszemélyre, családra, iskolára és egyéb közösségekre 
gyakorolt romboló hatását.

Az egyik leghatásosabb megelőző és kezelési eszköz, ha 
gyermekével bizalmi kapcsolatot alakít ki. 

Tanítsa meg gyermekét a felelős digitális állampol-
gárság és a biztonságos internet szabályaira. Részletek a 
www.megfelemlites.hu weboldalon.

Mit tehet, ha a g yermekét meg félemlítették:

Először is, tekintsen pozitívan arra, hogy tud a prob-
lémáról.

Legyen tudatában annak, hogy gyermeke a lehető legjob-
bat cselekedte azzal, hogy Önhöz fordult. A gyerekek 
általában rengeteg elszomorító dolgon esnek át, mielőtt 
elmondanák a megfélemlítés tényét. Ez egy rendkívül 
jelentős és nehéz lépés minden gyermek számára.

A gyermeke bizalmát és további cselekedeteit közvetlen 
módon befolyásolhatja az Ön reakciója. Ne essen pánikba, 
és legyen nyitott. 

Lehetséges, hogy gyermeke rendkívül rossz időpontot 
választott az információ közlésére, de mindenképp áldoz-
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zon annyi időt és figyelmet a meghallgatására, amennyi 
csak szükséges. Fontos a folyamatos és aktív figyelem! 
Válasszon egy biztonságos és kényelmes helyet, ahol a 
családtagok nem szakítják félbe a beszélgetést. A gyerekek 
gyakran teljesen meg vannak győződve arról, hogy senki, 
még a szüleik sem veszik majd őket komolyan, ha elmond-
ják a panaszaikat. Meg kell mutatnia, hogy bízik benne és 
komolyan veszi, amit mond.

Kérdezzen, de NE faggassa. Kerülje a „MIÉRT”-re és a 
gyermek személyére vonatkozó kijelentéseket. Tudja meg:

• mi történt,
• hol történt,
• mikor történt,
• kik vettek benne részt.

A válaszokat jegyezze le és magyarázza meg gyermekének, 
hogy ezt miért teszi, és mi történik majd a jegyzetekkel. 
Az őszinte figyelem és a hozzáértő kérdések bátorítják a 
gyermekét, hogy a lehető legtöbb információt ossza meg 
az esetről. Hagyja a gyermekét beszélni, és legyen nyu-
godt, amikor kérdéseit felteszi.

Hallgasson és tudja meg a gyermeke igényeit a helyzet 
orvoslásával kapcsolatban. A gyermekek többsége rend-
szerint azt szokta felelni, hogy nem szeretnék, hogy 
bármit is tegyen. Ha gyermeke úgy érzi, Ön kezelni 
tudja a szituációt, akkor őszintén megosztja Önnel azt a 
kívánságát, hogy a megfélemlítés abbamaradjon. Akkor 
segíti a helyzet eredményes kezelését, ha figyelembe veszi 
gyermeke nézőpontját, amikor megtervezi a következő lé-
péseket. Vonja be gyermekét a döntéshozatalba, adjon neki 
lehetőséget arra, hogy beleszólhasson a dolgok további a-
lakulásába. Tájékoztassa őt az aktuális eredményekről.
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Bátorítsa és mondja el neki, örül, hogy elmondta a megfé-
lemlítés tényét. Ígérje meg, hogy mindent, amit megbeszé-
lnek, azt megteszi, és cselekedjen is úgy!

Kérje meg gyermekét, hogy írja le a gondolatait, érzéseit 
az eseménnyel kapcsolatban. Biztosítsa őt, hogy teljesen 
normális és elfogadott, ha a megfélemlítés által megbán-
tottnak érzi, szégyelli magát, fél vagy haragszik.

Rendkívül fontos, hogy gyermeke megértse, senki nem 
érdemli meg, hogy megfélemlítsék. Magyarázza el, hogy 
a megfélemlítők miért bánnak rosszul másokkal, továbbá, 
hogy egy bizonyos reakciót várnak (lelki fájdalom, zavart-
ság, idegesség stb.). Kérje meg gyermekét, hogy kerülje el 
a megfélemlítőt, és amíg a probléma meg nem oldódik, a 
lehető legkevesebbet legyen egyedül (szünetekben stb.).

NE ígérje meg a gyermeknek, hogy nem mondja el sen-
kinek. Ígérje meg, hogy mindent megtesz azért, hogy 
megoldást találjon, továbbá azt, hogy igyekszik elkerülni  
a helyzet további romolását. Legyen türelmes és erősítse 
gyermekében a tudatot, hogy megváltozik a helyzet.

Ha a gyermek azt mondja, hogy „senki sem szeret az 
iskolában”, NE cáfolja meg, mert ő abban a pillanatban 
valóban így és ezt érezheti, de ne alkosson véleményt ad-
dig, amíg az összes részletről nincs tudomása.

Soha ne hívja fel a megfélemlítő szüleit, akármilyen jó 
megoldásnak tűnhet. Az esetek többségében ez NEM 
segít a problémán, sőt akár ronthatja a helyzetet. Ha 
iskolai megfélemlítésről van szó, szóljon a tanárnak, 
osztályfőnöknek vagy az igazgatónak. Ha egyéb közösségi 
megfélemlítésről van szó (egyház, klub), szóljon a közös-
ség vezetőjének.
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Még nem minden pedagógus vagy iskolavezető ismeri el 
a megfélemlítést mint valós problémát. Nem mindegyik 
pedagógus vagy iskolavezető gondolja, hogy neki aktív 
szerepe van a megfélemlítés megszüntetésében. Ha elha-
tárolódó viselkedést tapasztal és gyermeke segítség nélkül 
marad az iskolában, jelentse azt a www.megfelemlites.hu 
weboldalon.

Soha ne biztassa a gyermeket megtorlásra vagy a megfé-
lemlítés semmibe vételére. Tartsa nyitva a kommunikációs 
csatornákat a gyermekével és az iskolával is. Érdeklődjön, 
hogy mit tud a többi szülő és tanuló a megfélemlítő 
személyéről, azonban ne említse meg és ne is utaljon a 
megfélemlítési szituációra. Beszéljen más megfélemlített 
gyermekek szüleivel, tudja meg, hogy velük mi történt és 
hogyan oldották meg a helyzetet.

Tudja meg, hogy az iskolának van-e megfélemlítés elleni 
programja. Ha nincsen, kérdezze meg az igazgatót, hogy 
mikor tervezik annak bevezetését, egyúttal szorgalmazza 
azt. Beszéljen néhány felnőttel az iskolában, hogy fordít-
sanak különös figyelmet gyermekére a helyzet lezárásáig.

Lépjen kapcsolatba a gyermek osztályfőnökével, de figyel-
jen arra, hogy a bejelentés megtételére olyan időpontot 
válasszon, amikor jelenléte a többi diák vagy szülő 
számára nem feltűnő az iskolában. Legyen felkészült. A 
gyerekeknek és a szüleiknek valószínűleg erős reakciójuk 
lesz a megfélemlítésre.

Bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke kipiheni magát, 
megfelelően táplálkozik és rendszeres testmozgást végez.
Fejlessze a gyermek önbizalmát és biztassa pozitív 
életszemléletre. Írassa be iskolán belüli és kívüli prog-
ramokra. Segítsen rálelni a tehetségére vagy kedvenc 
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hobbijára, ami jó érzéssel és sikerélménnyel töltheti el. 
Fejlessze a gyermek szociális készségeit, ugyanis azok a 
gyermekek, akik legalább egy közeli baráttal rendelkez-
nek, jelentősen alacsonyabb eséllyel lesznek megfélemlítés 
célpontjai. Kérjen meg egy idősebb gyermeket (barátot), 
hogy mentorálja a gyermekét.

Tanítsa meg a gyermekét, hogyan viselkedjen határozot-
tan és magabiztosan, valamint arra is, hogy fusson el, ha 
veszélybe kerül.

Megalapozott tényállás esetében tegyen feljelentést a 
megfélemlítő ellen (zaklatás, erőszak, becsületsértés stb.). 
Kérje az iskola és a hatóságok együttműködését.

Kérdezze meg magától őszintén a következőket: 
Hozzájárul a gyermekem ehhez a problémához? Van va-
lami a gyermekemben, ami célponttá teheti?

Keresse a haragra, a szorongásra, a depresszióra, a stresszre 
és az önkárosító gondolatokra utaló jeleket. Ha szükséges, 
forduljon professzionális tanácsadóhoz vagy pszicholó-
gushoz. Ha a gyermek fogyatékossággal rendelkezik, szor-
galmazza az arról való őszinte kommunikációt.

Ha a megfélemlítés kezelhetetlenné válik, írassa át gyer-
mekét egy másik iskolába. Ez a legutolsó lépés, és sajnos 
nem mindig válik be.

Ha cyber-megfélemlítést tapasztal, azonnal cselekednie 
kell! Soha ne válaszoljon a megfélemlítőnek vagy hozza 
nyilvánosságra az üzeneteket!

Őrizzen meg minden bizonyítékot a történtekről, jegyezze 
fel a dátumot, az időpontot és a megtörténtek leírását. 
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Mentse el és nyomtassa ki a képernyőről elmentett ké-
pet, e-mailt és üzeneteket. Használja az összegyűjtött 
bizonyítékokat arra, hogy feljelentse a megfélemlítőt a 
rendőrségen, a mobil- és internetszolgáltatónál. Tanul-
mányozza a szolgáltató általános szerződési feltételeit az 
adott cselekedet vonatkozásában.

Ha közösségi oldalon történik, jelentse az oldal 
szerkesztőinek a felhasználót!

Blokkolja a megfélemlítőt, de ne tiltsa el gyermekét az 
internettől és ne törölje gyermeke profilját!

Mit tehet, ha megtudja, hog y a g yermeke meg félemlít valakit:

Mindenekelőtt őrizze meg a nyugalmát.

Miután meggyőződött, hogy a gyermeke megfélemlített 
valakit, ismerje el a problémát és próbálja meg építően 
orvosolni azt. Működjön együtt a tanárokkal és az 
osztályfőnökkel, hogy figyelemmel kísérjék a változást. 
Kommunikálja egyértelműen a rossz bánásmód és a 
megfélemlítés zéró toleranciáját. Alkalmazzon tiszta, 
egyértelmű és arányos következményeket (büntetés, eltil-
tás; lopás esetén pótlásra, rongálás esetén javításra való 
felszólítás stb.).

Figyeljen! Áldozzon időt arra, hogy meghallgassa gyer-
mekét és derítse ki, miért mutat megfélemlítő magatar-
tást. Legyen nyitott, hogy képet alkothasson az adott 
személyről és az őt befolyásoló tényezőkről.
Azonosítsa az előítéletes attitűdöket, amelyek a viselkedés 
hátterében lehetnek. A megfélemlítő viselkedés gyakran 
az előítéletekben, vagyis a különbözőségekben (diverzi-
tás), illetve vélt különbözőségekben gyökerezik.
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Ne bélyegezze meg az elkövetőt „megfélemlítőként”. A 
viselkedést nevezze meg, valamint a következményeket, 
amit a magatartás magával hoz. Ezáltal egyértelműen azo-
nosítja azt a viselkedésformát, aminek meg kell változnia, 
továbbá megnevezheti azt az alternatívát, amit helyette 
látni szeretne.

Kérdezzen! Tudja meg, hogy mi, mikor és hol történt, 
illetve hogy ki vett részt benne, de NE faggassa őt. Össz-
pontosítsa kérdéseit a tények megismerésére. A válaszo-
kat jegyezze le és magyarázza meg neki, miért teszi ezt, 
és mi történik majd a jegyzetekkel. Az őszinte figyelem 
és a tényszerű, hozzáértő kérdések bátorítják a gyer-
meket, hogy a lehető legtöbb információt mondja el az 
esetről. Hagyja a gyermekét beszélni, és legyen nyugodt, 
amikor kérdéseit felteszi. Kérdéseit ne támadóan, hanem 
tényszerűen tegye fel.

Legyen felkészült. A gyermekeknek és a szüleiknek 
valószínűleg erős reakciójuk lesz a megfélemlítésre. Le-
gyen határozott a célja, hogy a megfélemlítés nem foly-
tatódhat! Amennyiben szükséges, a feltárt problémákat 
továbbítsa a megfelelő szakembernek. Ne próbálja 
gyermekét bocsánatkérésre kényszeríteni, de tanítsa meg 
őszintén bocsánatot kérni. Magyarázza el gyermekének, 
hogy az őszinte bocsánatkérés erény, és erőt igényel. 
Azonnal jutalmazza a pozitív és elfogadó viselkedést. 
Tanítsa meg a gyermekét, hogy erejét úgy is megmutat-
hatja, ha „jót” cselekszik.

Ha nem ez az első eset, keressen professzionális vagy 
pszichológiai segítséget, hogy megtudja/kezelje a viselke-
dés hátterében álló okokat.
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Ismerje meg gyermeke barátait és kedvenc helyeit, va-
lamint videojátékainak, filmjeinek és tv-sorozatainak 
esetleges erőszakos tartalmát. Limitálja, hogy mennyi 
időt tölthet a gyermek a számítógép előtt és okostelefonja 
használatával.

Ha szükséges, egy napra – az iskola engedélyével – menjen 
el a gyermek iskolájába és tartson vele, bárhová is megy.
Mindenképp kezelje az okokat a megfélemlítés mögött, 
akkor is, ha a megfélemlítés már megszűnt.

Intézményvezetőknek

A megfélemlítés sohasem elfogadható vagy megindokol-
ható!

Egy megfélemlítéstől mentes környezet létrehozásához 
nélkülözhetetlen a megelőző és a reaktív stratégiák 
egyidejű adaptációja, a létező összes szervezeti szinten.

Az intézménynek egyértelműen ki kell jelentenie, hogy a 
„megfélemlítés sohasem elfogadható”. Ennek az üzenet-
nek a mindennapi gyakorlatban, az irányelvekben és a 
házirendben is tükröződnie kell.

A helyzetre való gyors és adekvát reagálás rendkívül 
fontos, amikor megfélemlítéses helyzetekkel kapcsolatba 
kerülő fiatalok állnak a célpontban.

Tanítani kell a diákokat arra, hogyan kommunikáljanak 
és hogyan találjanak nem megfélemlítő megoldásokat a 
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konfliktusok kezelésére. Fontos a kapcsolatainkban olyan 
átfogó értékek adaptációja, mint például „a megfélemlítés 
sohasem elfogadható”.

Egy pedagógusnak mindig tudatában kell lennie, hogy a 
diákok számára viselkedése mintaként szolgál. Az ural-
kodó, túlzóan kritikus és/vagy előítéletes viselkedés a 
pedagógusok részéről sem elfogadható.

Az olyan aktivitások biztosítása, mint a szerepjáték, 
művészet, dráma vagy az irodalom tematikus használata 
megerősítik, hogy a megfélemlítés rossz, továbbá tá-
mogatást nyújthatnak azoknak, akik megfélemlítés cél-
pontjává vagy szemtanújává váltak. A poszterek további 
megerősítést nyújthatnak.

Az osztályfőnöki órákba beágyazott tematikus beszélge-
tések a megfélemlítésről segítik annak megelőzését, felis-
merését és hatásos megszüntetését.

Meg félemlítés és kultúra:

Egy olyan kultúra, amely értékeli a tiszteletet, a 
különbözőséget, az eltérő nézőpontokat, illetve bátorítja 
a pozitív kapcsolatok kiépítését, elősegíti a megfélemlítés 
megelőzését. A diákokat, tanárokat és szülőket tájékoztat-
ni kell a vállalt szerepükről a megfélemlítés megszüntetése 
kapcsán.

Meg félemlítés-ellenes irányelvek és házirendek:

A megfélemlítés-ellenes irányelvek és házirendek in-
díthatják be az említett kultúra formálódását. A Megfé-
lemlítés Elleni Program (MEP) segítőhálóként szolgál, 
összefogva minden stratégiát, eljárást, gyakorlatot, ami 
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kapcsolatban áll a megfélemlítés-ellenes munkával. Az 
iskolavezető felelőssége, hogy megfelelő programot, stra-
tégiát vezessen be a megfélemlítés ellen. Ösztönözzük 
az iskolák vezetőségét a megfélemlítés elleni irányelvek 
és házirend létrehozására, elfogadására, amelyre példák 
találhatók a www.megfelemlites.hu weboldalon.

Eg yüttműködés:

Közös felelősségünk a megfélemlítés megszüntetése az 
iskolákban és a közösségekben. A MEP segítségével meg-
felelő közös megoldásokat találhat az intézmény a saját 
környezeti sajátosságait figyelembe véve. Ahol szükséges, 
ott a közösség tagjainak is részt kell venniük a program 
kialakításában, mielőtt egy megfélemlítés-ellenes stratégia 
vagy terv életbe lépne.

Pozitív kapcsolatok kiépítése:

A pozitív kapcsolatok kiépítése nélkülözhetetlen a meg-
félemlítés megelőzéséhez. Ennek alapja a másság elfoga-
dása és a tisztelet. A fiatalok oktatása a pozitív, megfelelő 
kommunikációra segít abban, hogy olyan megoldásokat 
alakítsanak ki a konfliktusok kezelésére, amely nem a 
megfélemlítésen alapul, így egy megfélemlítéstől mentes 
környezetet hozva létre.

Meg félemlítés a g yakorlatban:

Rendkívül fontos, hogy a megfélemlítés-ellenesség 
magatartásmintája beépüljön a mindennapi gyakorlatba. 
Az az üzenet, hogy „a megfélemlítés sohasem elfogad-
ható”, nem veszítheti el az aktualitását és folyamatosan 
jelen kell lennie az Ön cselekedeteiben. Ez többféle mó-
don érthető el.
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A bevezetés során a résztvevőket meg kell ismertetni a 
szervezeti irányelvekkel és a házirenddel. Vonják be őket 
az irányelvek véglegesítésébe. Alakítsák ki az irányelvek 
feletti aktív felelősséget. Az értekezleteken a megfélem-
lítés napirenden tartása nélkülözhetetlen, de akár egy 
folyamatosan működő munkacsoport is létrehozható, 
ahol megvitatható, hogy az irányelvek mennyire sikeresek 
a napi gyakorlatban.

Tréning és támogatás:

Az egységes kommunikáció, tréning és támogatás bizto-
sításával elérhető, hogy mindenki megértse és elfogadja, 
hogy mi a szerepe és milyen kötelességei vannak a megfé-
lemlítés-ellenes környezet kialakításában, továbbá a meg-
félemlítéses helyzetek hatásos megszüntetésében.

Monitoring:

A kérdőív alkalmas eszköz arra, hogy feltárja a probléma 
alaphelyzetét, teljes és valódi természetét. Így biztosítható, 
hogy a problémás területekre koncentrálódnak az adaptált 
gyakorlatok/megoldások. A felmérések elemzésének 
megosztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyakorlatokat 
mindenki naprakészen tudja alkalmazni.

Környezeti faktorok:

Bizonyos területek, mint az öltözők, folyosók, ebédlők 
vagy az egyes, iskolába vagy hazavezető útvonalak a meg-
félemlítés melegágyai és ezeknek a megnövelt felügyelete 
csökkenti a megfélemlítés esélyét.
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Irányelvek, házirendek:

Az életkorhoz alakított irányelvek és házirendek megalkot-
hatók a gyermekek, illetve fiatalok (diáknagykövetek) 
együttműködésével. Ilyen pl.: „Tisztelni fogjuk egymást 
és a különbségeinket.”, „Ha látjuk, hogy valakit meg-
félemlítenek, szólunk egy felnőttnek és megpróbálunk 
segíteni.”

Kortárs mediáció:

Ez a megközelítés bevonja a gyermekeket és a fiatalokat 
a megfélemlítéssel kapcsolatos megelőző aktivitásokba. 
Az erre felkészített tanulók képesek arra, hogy útmutatást 
nyújtsanak és mediálják a többi gyermeket és fiatalt. Ez 
egy olyan segítőkész környezetet alakít ki, amelyben az 
erőegyensúly nem billen meg.

Meg félemlítés-doboz:

A gyerekek és a fiatalok ebbe a valós és/vagy virtuális 
dobozba helyezhetik bele az aggodalmaikat, tapaszta-
lataikat vagy javaslataikat a megfélemlítési helyzetekkel 
kapcsolatban. Ez a módszer anonimitást biztosít, és ha 
a szemlélők aggódnak egy diákért, átadhatják az infor-
mációt, szólhatnak az „árulkodás” percepciója nélkül.

Természetes következmények:

Nemcsak a környezeten, az irányelveken és a kilátásba he-
lyezett következményeken múlik a megfélemlítés kezelé-
sének sikeressége. Ez egy rendkívül személyes érintkezés, 
és ennek mindig tudatában kell lenni. A diákok csak ak-
kor értik meg, hogy a megfélemlítés elfogadhatatlan, ha 
következményei logikusak és érthetőek számukra. Ezeket 
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a következményeket az iskola házirendjének tartalmaznia 
kell.

Az irányelvek és házirendek implementációja:

A megfélemlítés-ellenes irányelvek és házirendek kialakí-
tását követően azok implementációja a következő lépés. 
Az alábbi fázisok segítik biztosítani az irányelvek beágya-
zódását a mindennapi gyakorlatba.

Implementáció:

Minden megfélemlítés-ellenes házirend csak annyira 
hatékony, amennyire az alkalmazása is az. A házirendek 
magukba foglalják a szervezet megfélemlítés-ellenes kül-
detését és értékrendjét. Mindenkinek, akit az irányelvek 
és házirendek érintenek, tisztában kell lennie azzal, mit 
várnak el tőle és melyek a különböző változások az eljárá-
sokban, illetve a gyakorlatban. A módosult irányelvek és 
házirendek kommunikációja a diákok, szülők és pedagó-
gusok felé fokozza a beágyazódást, a téma elfogadott-
ságát, komolyságát.

A bevezetés módja és a gyakorlat, továbbá az irányelvek 
erősségeinek és gyengeségeinek megvitatása ekkorra már 
befejeződött a konzultációk során.

Az irányelv felülvizsgálata során érdemes számos kér-
dést újra feltenni a gyakorlatokkal kapcsolatban. Fontos, 
hogy ezek a visszajelzések és észrevételek a programot 
koordináló személy/szervezet tudomására jussanak.
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Eljárásrend:

A szervezeteknek vagy az irányelveken és házirenden 
belüli útmutatóknak közölniük kell a helyes eljárásokat, 
amelyeknek a követését elvárják, ha megfélemlítési eset 
vagy viselkedés áll fenn. Ez kiszámíthatóságot garantál a 
diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek. Lehetővé 
teszi az esetek hatásos kezelését.

Diákok:

A szervezeti hozzáállást (elvárások, következmények) 
közvetíteni kell a diákok felé. Ez átvihető a gyakorlatba 
előadásokon vagy összejöveteleken, ahol a megfélemlítés 
megvitatható, továbbá a “megfélemlítés sohasem elfogad-
ható” volta erősíthető. A bejelentés „szólok”-procedúrája 
megjeleníthető az épület közelében elhelyezendő poszte-
reken.

Eg yéb szolgáltatások:

Tudatosítani kell az iskola rendjét felügyelő pszicholó-
gusoknál, segítő szakembereknél, hogy megértsék az 
irányelveket/házirendeket és a bennük foglalt eljárásokat, 
és ezáltal felismerhessék azokat a jeleket, amelyek megfé-
lemlítésre utalnak.

Monitorozás:

A monitorozás segítségével feltárható az eljárások ha-
tékonysága és gyakorlati működése. Hasznos a testület 
egy tagjának (védnök) kijelölése a monitorozásra és az 
értékelés folyamatának ellenőrzésére, továbbá a bizonyí-
tékok összegyűjtésére. A monitorozás különböző formák-
ban kivitelezhető: a megfélemlítési esetek és helyzetek 
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lejegyzése a MEP Anti Bullying Integrated Solutions 
(ABIS) programjában, vagy munkacsoportok létrehozása, 
ahol az irányelvek gyakorlatba ültetésével kapcsolatos 
tapasztalatok megbeszélhetők.

Startállapot felmérése kérdőívek segítségével;

• Az irányelvek újraellenőrzése a diákönkormányzati ülé-
seken, a szülői és/vagy a tanári értekezleteken;
•  A fókuszcsoportokban a gyakorlat bevezetéséről szer-
zett tapasztalatok megosztása és összehasonlítása;
•  Ülések tartása, amelyek során fény derülhet a közös 
témákra, a különböző véleményekre, a megfelelő megol-
dásokra, stratégiákra és a különféle nehézségekre;
• Személyes interjúk készítése, amelyek segítségével  
tapasztalatok gyűjthetők az éppen aktuális megfélemlítési 
folyamatról. Ez a módszer hatékony a személyes és kényes 
információk feldolgozásában.
• A megfélemlítés-dobozban hagyott kiegészítések, véle-
mények és javaslatok átnézése.

A monitorozási folyamat sikerességéhez szükség van a 
szülők, a pedagógusok, a gyermekek, illetve a fiatalok 
értesítésére a monitorozási és értékelési metódusokkal, 
továbbá az információszerzéssel kapcsolatban.

Értékelés:

Az irányelvekkel kapcsolatos visszajelzések értékelésé-
nek segítségével finomíthatók a gyakorlatok és sikerük 
is biztosítható. A monitorozás során szerzett infor-
mációk ebben a fázisban felhasználhatók az irányelvek 
felülvizsgálatára. Attól függetlenül, milyen típusú kér-
dések kerülnek előtérbe egy specifikus gyakorlattal vagy 
eljárással kapcsolatban, érdemes azokat ellenőrizni, hogy 
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a megfelelő módosítások elvégezhetők legyenek. A moni-
torozás mindig tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy a 
gyakorlatokat tovább csiszolhassa.

Sikeresség:

Ezen a ponton érdemes kihangsúlyozni, hogy a megfélem-
lítési esetek számának növekedése nem feltétlenül jelzi a 
szervezet kudarcát. Épp ellenkezőleg, mivel az irányelvek 
a mindennapi gyakorlatokba beágyazódnak, a gyerekek 
nagyobb eséllyel jelentik a megfélemlítési eseteket.

Költségvetés:

Mindenképpen fontos a költségvetés megfelelő kezelése, 
ami szintén mutatja, mennyire hatékonyak a valóságban 
a megfélemlítés-ellenes irányelvek. Érdemes ütemtervet 
készíteni, amely határidőt szab a szervezetnek a jövőbeni 
költségtakarékossággal kapcsolatban.

Kortárs mediáció:

Az iskolákban és különböző szervezetekben a konflik-
tuskezelés a kapcsolatépítés és a konfliktushelyzetek 
megoldásának gyakran alkalmazott módszere. Technikák 
széles köre létezik a megfélemlítés megelőzésére, és sok 
közülük a konfliktuskezelés körébe sorolható.

Mi a kortárs mediáció és miért jó:

A kortárs mediáció olyan folyamat, amiben két gyermek 
vagy fiatal mediátorként segít az érintetteknek. Átbeszé-
lik velük, hogyan éreznek, azonosítják a problémát, majd 
biztatják őket a probléma megoldására és a továbblépésre. 
A mediátorok mindig pártatlanok és nem útmutatást vagy 
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megoldást kínálnak, hanem segítik az érintetteket ezek 
megtalálásában. A felelősség és a kontroll az érintetteké 
marad, amit a mediáció önkéntes jellege biztosít. Fontos, 
hogy a mediátort mindegyik érintett fél elfogadja egyen-
rangú tárgyaló és közvetítő partnerként.

A kortárs mediáció lényege, hogy a gyerekek és a fiatalok 
képessé váljanak a sérülés- és erőszakmentes megfélemlí-
tési esetek kezelésére. A mediáció segít felelősséget vállal-
ni az érzéseikért, viselkedésükért és beleszólást ad nekik 
az incidensekbe, illetve a döntésekbe, amelyek hatással 
vannak rájuk. Ez a módszer nem alkalmazható a megfé-
lemlítés közvetlen megszüntetésére, azonban megelőzheti 
azt a belépő negatív viselkedések kezelésével és segítheti 
az egyéneket önbecsülésük fel-, illetve visszaépítésében, 
valamint olyan technikákat biztosít, ami képessé teszi 
őket arra, hogy kezeljék a megfélemlítő magatartást és an-
nak következményeit.

Mindezek ellenére, a kortárs mediáció direkt (köz-
vetlen) metódus és olyan biztonságos környezet létre-
hozásához járulhat hozzá, ahol a konfliktusok megoldása 
erőszakmentes módon, kommunikációval, odafigyeléssel 
megy végbe. Ezeken felül lehetővé teszi a gyerekek, illetve 
a fiatalok számára, hogy megvizsgálják az általuk alakított 
szerepet és alternatívákat ajánl a szemtanúknak is.
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Megfélemlítés Elleni Program (MEP)

Az átfogó és naprakész Megfélemlítés Elleni Program 
megvalósítása érdekében az alapítvány az eddig bevált 
nemzetközi gyakorlatokra alapozva, továbbá a munka-
társai által tréningeken megszerzett tudást felhasználva 
készítette el Magyarország első és egyetlen megfélemlítés 
elleni szervezett és átfogó programját, melyet a magyar 
jellegzetességekhez igazítva 2013 márciusában tett közzé 
és mutatott be a „Fiatalok a Világhálón” konferencián.
A program különös figyelmet fordít az iskolai megfélem-
lítés megszüntetésére. A megfélemlítéses esetekben vállalt 
egyéni szerepek közvetlen összekapcsolhatók a felnőtt 
korban vállalt szerepekkel (otthon, a munkahelyen és a 
kapcsolatokban), illetve a jelenlegi polarizált és agresszív 
társadalmi és közéleti környezettel is.

Magyarországon sokan az iskolai megfélemlítést a gyer-
meklét és az iskolai élet természetes velejárójának tekintik. 
A program egyik legnagyobb kihívásai közé tartozik az 
oktatási vezetők tájékoztatása és általános álláspontjának 
megváltoztatása, hogy az iskolai megfélemlítés nem része 
az egészséges gyermekkornak, sem egy elfogadó iskolai 
környezetnek. A program hangsúlyt fektet a megfé-
lemlítés elleni irányelvek és házirendek bevezetésére az 
iskolákban, továbbá az intézményesített megoldások létre-
hozására a jogalkotásban.

A MEP két fő pillére - az intézményesített megoldások és az eseti 
kezelés:

Az intézményesített megoldások körébe tartozik: a program 
bevezetése; a felmérések, tanulmányok és statisztikák 
készítése; az ABIS (Anti-Bullying Integrated Solutions 
/megfélemlítés elleni integrált szoftverasszisztáció) a 
szolok.hu weboldal működtetésével; partner-menedzs-
ment, a kommunikációs stratégiák kezelése; irányelvek, 
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javaslatok kidolgozása és bevezetése; a hatékonyságmérés 
és a monitoring; valamint a META (Megfélemlítés Elleni 
Tréning és Akkreditáció).

A prevenció alapelve a tájékoztatás és a változtatásra való 
hajlandóság. A megfélemlítés minden gyermeket érint, 
függetlenül attól, hogy a megfélemlítő, a célszemély, a 
kívülálló vagy a szemlélő szerepét öltik fel.

Az iskolai megfélemlítés elleni sikeres fellépés csakis és 
kizárólag a felnőttek közbenjárásával történhet. A megfé-
lemlítés elkerüléséhez nélkülözhetetlen az iskolai vezetők 
együttműködése, illetve a tanárok, védnökök és diáknagy-
követek aktív részvétele. A program sikerkritériumához 
tartozik a változás hatásos kezelése, a hatékony tájékozta-
tás és a felelősség kiegyensúlyozott allokációja.

A program bevezetésének kritikus elemei a PRINCE2 
módszeren alapuló projektmenedzsment és vál-
tozásmenedzsment hatásos és hatékony bevezetése (a 
tájékoztatás és a felelősség kiegyensúlyozott allokációja).

A megfélemlítéssel kapcsolatos programok hiánya, a 
tájékozatlanság és a témához való közömbös vagy elutasí-
tó hozzáállás lehetővé tette az iskolai vezetőknek, hogy az 
intézményekben történő megfélemlítést figyelmen kívül 
hagyják.  A vezetők, sokszor a saját tájékozatlanságukból 
fakadóan segítik elő az incidensek folytatását, a problémák 
megszilárdulását és beágyazódását.

A MEP megadja a lehetőséget – egyben a felelősséget – az 
iskolai vezetőknek és pedagógusoknak, hogy a megfélem-
lítést megismerjék, felismerjék, meglévő problémaként 
elfogadják, ebből következően pedig megfelelő intézke-
déseket tegyenek a diákok védelme érdekében.
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A 2013/14-es megfélemlítés elleni kampány a 
megfélemlítésről, annak felismeréséről és kezelési 
lehetőségeiről adott tájékoztatást. A kampány közvetlenül 
a diákokat, a tanárokat és a szülőket szólította meg, hogy 
mit tegyenek, illetve ne tegyenek, amikor megfélemlítéssel 
találkoznak.

A diákok több szinten vehetnek részt a megfélemlítés 
megelőzésében és megszüntetésében. Szervezett fóru-
mok és előadások látogatásával tájékozódhatnak és 
tájékoztathatnak a megfélemlítésről, annak felismeréséről 
és kezeléséről. A diákok aktív szerepet is vállalhatnak 
mint a megfélemlítés elleni diáknagykövetek, így egy-
fajta közvetítői pozíció által képviselik a program céljait 
különböző diák- és tanulói rendezvényeken, illetve egyfaj-
ta „segítő” szerepet tölthetnek be az iskolai közösségben.

Az eseti kezelés része az aktív segítség, a helyszíni eseti 
tanácsadás, a jogi tanácsadás és közbenjárás, a bejelentés, 
valamint a krízisvonal, és az élő, anonim chat-használat.

A program aktív segítséget és tanácsadást nyújt a 
diákoknak, a tanároknak és a szülőknek abban, hogyan 
ismerjék fel a potenciálisan megfélemlítéses helyzeteket és 
hogyan kezeljék azokat.

A program tréninggel, nyomtatványokkal és kiadványok-
kal segíti az iskolák vezetőségét és tanárait, hogy lehetővé 
tegye számukra a hatékony és naprakész megfélemlítés 
elleni projektek és irányelvek bevezetését. Az iskolák 
számára a program elérhetővé teszi a kommunikációs 
anyagok és eszközök díjmentes használatát.

Huber Károly, a program kialakítója, a Felelős Társadalo-
mért Közhasznú Alapítvány igazgatója és kuratóriumi 
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tagja szerint az iskolai megfélemlítéses esetekben vállalt 
vagy elszenvedett szerepek közvetlenül összekapcsol-
hatók a felnőttkorban magánéleti, munkahelyi kapcsola-
tokban vállalt szerepekkel, illetve a jelenlegi polarizált és 
agresszív társadalmi és közéleti környezettel is.

Megfélemlítés Elleni Tréning Akkreditáció 
(META)

A megfélemlítés elleni tréningeken négy szint érhető el 
(sárga, zöld, piros, fekete/fekete mester), valamint a kék, 
a tréner minősítés.

Sárga Öv (YB): 
Részvételösztönzés: bárki megkaphatja, aki előadáson, 
fórumon vagy egyéb program aktivitásban vesz részt. 
Jogosultságokkal nem jár.

Zöld Öv (GB): 
A legalacsonyabb szint, mely a META-szakértelemre 
vonatkozik. Olyan szakember, aki alapvető és gyakorlati 
tudással rendelkezik, és aki kisebb projekteket kezelhet, 
de nem a projekt vezetője vagy koordinátora. Azokban 
az intézményekben, amelyekben a megfélemlítés el-
leni program „alapszintjét” kezdik el kialakítani, az 
ilyen META-akkreditációval rendelkező szakemberek 
nem kizárólagosan a megfélemlítés elleni projekten dol-
goznak, de feladataik és felelősségük magában foglalja a 
megfélemlítés elleni program és metódusok projektszintű 
bevezetésének segítését. Például zöld öves akkreditáció 
szükséges a diáknagyköveti poszt betöltéséhez, amivel 
egy adott intézményben a megfélemlítés elleni projekt 
működését elősegítheti.
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Piros Öv (RB):
Azok a META-szakemberek, akik az iskolai megfélemlí-
tésen felül képzettek az adott témán belüli megfélemlítés 
elleni metódusokban, akik elvégezték a tréning előző ele-
mét és aktuális feladataik közé tartozik a megfélemlítés el-
leni program egy vagy több intézményesített kezelése. Ők 
lehetnek felelősek egy adott intézményben a programot 
teljesen átfogó koordinációért. Ajánlott: tanárok, tanár-
védnökök számára.

Fekete Öv (BB): 
A fekete a legmagasabb szint egy adott témában. Jogo-
sultságok: programbevezetés és -irányítás, a saját intéz-
mény megfélemlítés-ellenes irányelvének kidolgozása, 
bevezetése, a megfélemlítéses esetek elterjedésének 
kezelése. A fekete fokozatra jogosult személyek egy adott 
intézményben a programot teljesen átfogó vezetéssel és 
teljes döntéshozói kompetenciával eredményesen vezetik. 
Ajánlott: intézményvezetők, programvédnökök, META-
trénerek, HR-munkatársak számára. 

Fekete Mester Öv (MBB): 
A fekete öv fokozása, az iskolai megfélemlítésen túl a 
munkahelyi, otthoni, kapcsolati és közéleti megfélemlí-
tés ellen adja meg a legmagasabb szintű akkreditációt, és 
legalább egy témában felmutathatók sikeres és megala-
pozott eredmények. Ajánlott: META-trénerek, META- 
programvezetők számára.

Kék „Tréner” Öv (BTB):
Tréning-akkreditáció, amelyet az alapítvány a „train the 
trainer” módszer használatával ér el. A kék öv és a fekete 
öv megszerzése feljogosít az adott témákban történő tré-
ning tartására. A kék öv helyettesíthető már meglévő tré-
ner-akkreditációval vagy tanári/oktatói végzettséggel.
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A hatékony megoldások bevezetésének egyik alapja a 
tudás egységes átvitele és tartalmának konzisztenciája. 
Metódusok, eljárások, terminológiák és az üzenet egysége 
elengedhetetlen a megfélemlítés országos szintű hatékony 
kezeléséhez, és a „legjobb gyakorlatok” optimális ki-
használásához.

Segítőink elkötelezettek a téma megismertetésében, 
és aktív segítséget nyújtanak minden arra igényt tartó 
szervezetnek, iskolának vagy egyénnek. Ösztönözzük 
az iskolák tanárait és vezetőségét, hogy keressék fel 
szervezetünket előadás, illetve beszélgetés megszervezése 
érdekében.

Lehetőségek és felelősségek

1990 és 2013 között program és tájékozottság hiányában 
nem volt lehetőség a megfélemlítés elleni programok be-
vezetésére (status quo).

2014 első felében indultak a bevezető (pilot) projektek 
budapesti általános és középiskolákban.

2015-ben fennáll a program bevezetésének lehetősége 
minden magyarországi oktatási intézményben. Ennek 
része a megfélemlítés mint fogalom és mint folyamat 
megismerése, problémaként való elismerése, az egyes 
helyzetek felismerése, a változtatás készsége, az esetek 
megelőzése és megszüntetése.

Aktív döntéshozás szükséges a program bevezetésével 
vagy elutasításával kapcsolatban. A döntés hiánya a status 
quót támogatja és a program bevezetése ellen irányul.
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Megelőző módszerek

Egyéb témák: agresszió, diverzitás és tolerancia, kritikus 
gondolkodás, erőszakmentes kommunikáció, probléma-
megoldási stratégiák, konfliktuskezelés, magabiztosság 
és önbizalomfejlesztő stratégiák, biztonságos internet 
(használat és jelenlét), tudatos és felelős digitális állam-
polgárság.

Egyértelmű irányelveket kell lefektetni ahhoz, hogy a 
mediátorok mindig el tudják dönteni, mikor használják 
a mediációt és mikor van szükség más intézkedésekre. 
Az agresszív vagy diverzitáson, vélt diverzitáson alapuló 
eseteket, illetve a törvénybe ütköző cselekedeteket a 
felnőttek hathatós segítségével, beavatkozásával kell meg-
oldani. Rendkívül fontos a megfélemlítési esetek közti 
különbségek tisztázása minden olyan gyermek és fiatal 
előtt, akik mediációban vesznek részt, továbbá biztosítani 
kell őket a támogatásról.

A bizalom szintén egy olyan téma, amiről érdemes beszél-
ni. A kortárs mediátoroknak bizonyos információkat 
titokban kell tartaniuk, hogy biztosítsák a hitelességüket 
és az irányukban kialakítandó bizalmat. A gyerekek biz-
tonságát veszélyeztető eseményeket azonban a mediá-
tornak minden esetben felnőtt tudomására kell hoznia. 
A képzés során, a mediációban részt vevő diák számára 
egyértelművé kell tenni a bizalom kérdéskörét.

A kortárs mediáció azonban csak egy módszer a megfé-
lemlítés megelőzésére. Egyéb faktorokat és módszereket 
is figyelembe kell venni a sikeres környezetváltoztatás 
érdekében.
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Kit érdemes mediátornak képezni:

Melyik gyermeket vagy fiatalt érdemes kiképezni? Több 
kérdést is figyelembe kell venni egy kortárs mediációs 
program létrehozásakor. Fontos, hogy minden érintett 
megkapja az alapvető készségeket, így később ebből a 
csoportból kiválaszthatók legyenek a kortárs mediátorok, 
akik további képzéseken vehetnek majd részt. A mediáto-
rok választhatók a gyermekek és a fiatalok vagy a felnőttek 
által, vagy a kettő kombinációjával. Egy másik opció lehet, 
ha a jelöltek önkéntes módon kitöltenek egy jelentkezési 
lapot, amiben megmutathatják az elkötelezettségüket, il-
letve az őket motiváló tényezőket.

Fontos, hogy a kortárs mediátorok csoportja jól reprezen-
tálja a gyermekeket és a fiatalokat, akiket támogatni fog. 
Például a fiú és a lány mediátorok számának reprezentál-
nia kell a tágabb szervezeti közösséget is.

Annak ellenére, hogy a mediáció elsősorban olyan gya-
korlat, amely a gyermekeken és a fiatalokon keresztül a 
kortárscsoportnak szól, elengedhetetlen azoknak a sze-
mélyeknek a továbbképzése, akik a program részei. A 
résztvevőket tájékoztatni kell a koordinációs és mediátor 
támogatói szerepükről. Így egy olyan program hozható 
létre, amely biztosítja, hogy megértik a folyamatot, az 
önkéntesség fontosságát és a program gyermekcentrikus 
és gyermekorientált mivoltát. A szülők és a felügyelők tá-
mogatása szintén fontos, tisztázni kell velük, hogy a kor-
társ mediációra miért van szükség és hogyan reflektálja az 
a szervezet megfélemlítés-ellenes filozófiáját.

További praktikus, megfontolásra érdemes tényezők: 
olyan privát, zavartalan helyszín biztosítása, ahol a mediá-
ciós ülést meg lehet tartani.
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Tegyünk közzé olyan időbeosztást, amelyben részletez-
zük, hogy a szolgáltatás mikor érhető el.

A mediátorok folyamatos körforgásának biztosítása is lé-
nyeges. A szolgáltatást érdemes hirdetni a diákok körében, 
hogy bizalmat építhessenek ki a program irányába, illetve 
a mediátorok felé. A kortárs mediációnak a többi meg-
félemlítés-ellenes intézkedéssel és stratégiával együtt kell 
folynia, továbbá be kell építeni az irányelveit a szélesebb 
szervezeti kultúrába. A programok gyakorlatba helye-
zéséhez időre, a sikerességéhez pedig az összes diák és 
felnőtt együttműködésére van szükség.

MEP-munkacsoport

A MEP keretében létrehozott jogalkotási javaslattevő 
munkacsoport feladata, hogy a meglévő nemzetközi jogi 
példák alapján a magyar jogi és társadalmi helyzet sajá-
tosságait figyelembe véve jogalkotási javaslatot készítsen a 
megfélemlítés (bullying) és a cyber-megfélemlítés (cyber-
bullying) folyamatáról, illetve annak beillesztéséről a jogi 
környezetbe.

A javaslat célja, hogy a hazai jogi környezetben megadja a 
megfélemlítés elleni fellépéssel kapcsolatos útirányt, va-
lamint a szükséges jogi eszközöket a megfélemlítéssel 
szemben.

A javaslat felvázolja mindazokat a jogi normákat és jogi 
következményeket, amelyek a megfelelő mértékű vissza-
tartó erő kialakításához szükségesek mind az elkövető, 
mind a szemlélő viszonylatában. Különösen fontos, hogy 
megalkossa az esetek megelőzéséhez és megszüntetéséhez 
szükséges normákat.



GYIK - Tények és tévhitek

Tévhit: A meg félemlítés része a g yermek életének. A megfélemlí-
tés NEM része a gyermek életének! Ne keverjük össze az 
egyszeri veszekedéssel, vitával vagy összetűzéssel, ame-
lyek egy közösség életében rendszeresen előfordulhatnak, 
sőt még a szocializáció folyamatában is pozitív szerepet 
játszhatnak, és viszonylag könnyen orvosolhatók. Ezzel 
szemben a megfélemlítés folytonos, intenzív, szinte ál-
landó jellegű és komoly sérülést okoz.

Tévhit: A meg félemlítés része az iskolai életnek. A megfélemlítés 
sajnos a mai iskolai közegben gyakran előforduló helyzet, 
amelyet haladéktalanul kezelni kell.

Tévhit: Az „árulkodás”. A megfélemlítés feltárása NEM 
„árulkodás”! Minden esetben erősítsük meg a gyermeket, 
hogy helyesen járt el, amikor feltárta a megfélemlítés té-
nyét.

Tévhit: A meg félemlítés pszichológiai probléma. A megfélemlí-
tés elsősorban NEM pszichológiai probléma! A megfé-
lemlítés elsősorban szociológiai probléma, és szervezett 
társadalmi megoldást igényel. A megfélemlítés eseti 
kezelése igényelhet pszichológusi beavatkozást, mivel ko-
moly érzelmi és pszichológiai okai lehetnek. Következmé-
nyei hatással lehetnek a célszemélyre, a megfélemlítőre, 
illetve a szemlélőkre egyaránt.

Tévhit: A meg félemlítés távol áll tőlem, tanítványaimtól, 
g yermekeimtől, barátaimtól. A megfélemlítés olyan jelenség, 
amely BÁRKIVEL előfordulhat! Az iskolai megfélemlí-
tés általában a felnőttek „látótávolságán” kívül történik. 
Megvalósulhat az iskolai folyosón, szünetben, a játszóté-
ren, az úton iskolába menet, bizonyos esetekben a tanórán 
is. Sok esetben nem is sejtjük, hogy a gyermekeink, 
tanítványaink vagy barátaink a megfélemlítés célpontjai, 
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buzdítói, nézői, segítői vagy rosszabb esetben elkövetői.

Tévhit: Védekezésre biztatás. NE biztassuk a gyermekeket 
passzív visszahúzódó magatartásra vagy védekezésre! 
A megfélemlítés kezelésére egyetlen hatékony eszköz 
létezik, a kívülálló felnőttek hozzáértő beavatkozása! A 
megfélemlítés elleni védekezés vagy visszavágás hatására 
a helyzet gyorsan és komolyan eldurvulhat, veszélyessé 
válhat.

Tévhit: Az iskolai környezet majd magától megoldja azt, ami ott 
történik. Az iskolai környezet önmagában NEM jelent meg-
oldást! Fontos, hogy felhívjuk a tanárok, osztályfőnökök 
és az igazgató figyelmét, ha megfélemlítésre gyanakodunk 
vagy annak szemtanúi vagyunk.

Tévhit: A cyber-meg félemlítés (cyberbullying) ug yanaz, mint az 
internetes zaklatás (online harassment). Az internetes zak-
latás a cyber-megfélemlítésen belül csak az internetes 
módszert, és azon belül csak a zaklatás típusát definiálja. 
Az internetes módszeren kívül megfélemlítés történhet 
mobil- vagy vonalas telefonon, sms-ben vagy mms-ben 
is. Továbbá a zaklatáson kívül egyéb jogellenes formákat 
is ölthet, mint a becsületsértés, a rágalmazás (valós vagy 
valótlan pletykák terjesztése) stb., sőt még olyat is, a-
melynek nincs jogi háttere (múltbéli negatív események 
ismételt felemlegetése csupán a megszégyenítés céljaként, 
vitába kényszerítés stb.).

Cyber vs. Kiber.: A cyber-megfélemlítéssel kapcsolatban 
(mely angolul cyberbullying), azért a cyber szó használata 
mellett döntött szervezetünk, mert felméréseink alapján 
250 megkérdezett személyből 238-nak a cyber ismertebb 
és használata szimpatikusabb és érthetőbb volt, mint a 
magyar „kiber” megfelelője (cyborg).



§

A megfélemlítésnek számos formája nincsen törvénybe 
foglalva. Az alábbi cselekedetekre már vannak érvényes 
jogszabályok. Megfélemlítés észlelése esetén meg kell 
tenni a szükséges lépéseket. Az 1997. XXXI. törvény és a 
Büntető Törvénykönyről szóló 2012. évi C. törvény:

Zaklatás

Zaklatás az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy 
egyéb természetű magatartás, amely az érintett  személy-
nek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 8. §-ban meghatározott 
tulajdonságával (neme, faji hovatartozása, bőrszíne, 
nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tar-
tozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, 
vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más 
véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy 
apasága, nemi identitása, életkora, társadalmi származá-sa, 
vagyoni helyzete, érdekképviselethez való tartozása, 
egyéb helyzete) függ össze, és célja vagy hatása valamely 
személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, 
megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

222. § 
(1)Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy 
más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe 
önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan 
mást háborgat, így különösen mással, annak akarata el-
lenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen 
rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyo-
sabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, 
és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki félelemkeltés céljából
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a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni 
erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény 
elkövetésével megfenyeget, vagy
b) annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett 
vagy hozzátartozója életét, testi épségét vagy egészségét 
sértő vagy veszélyeztető esemény következik be,
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(3) Aki a zaklatást
a) házastársa, volt házastársa, bejegyzett élettársa, volt 
bejegyzett élettársa, élettársa, vagy volt élettársa,
b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése 
alatt álló személy
sérelmére követi el, az (1) bekezdésben meghatározott 
esetben két évig terjedő szabadságvesztéssel, a (2) bekez-
désben meghatározott esetben bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Becsületsértés

227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül más-
sal szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának 
teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüg-
gésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy 
egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsér-
tést tettlegesen követi el.
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Rágalmazás

226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására 
alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre köz-
vetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva követik el.

Zsarolás

323. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást 
erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy va-
lamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel kárt okoz, 
bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

Testi sértés

164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi 
sértést követ el.
(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség 
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nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi 
sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség 
nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés 
bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a könnyű testi sértést
a) aljas indokból vagy célból,
b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy 
sérelmére, illetve
c) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fo-
gyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérel-
mére követik el.
(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a könnyű testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy 
súlyos egészségromlást okoz.

Kapcsolati erőszak

212/A. § (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az 
elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy 
egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt 
élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja 
sérelmére rendszeresen
a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és 
erőszakos magatartást tanúsít,
b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba 
tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos 
nélkülözésnek tesz ki,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség mi-
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att két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérel-
mére rendszeresen követ el
a) a 164. § (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. 
§ (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt 
három évig,
b) a 164. § (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. 
§ (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését 
vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

Kényszerítés

195. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kény-
szerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és 
ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselek-
mény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő 
sza-badságvesztéssel büntetendő.

Ha azonban a kényszerítés szexuális célzatra irányul, már 
szexuális kényszerítést kell megállapítani.

Veszélyeztetettség

Az 1997. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról 5.§ n) pontja, valamint 32/2007. 
ORFK utasítás 2. c) pontja szerint minden olyan maga-
tartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 
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állapot, amely a kiskorú testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi 
fejlődését gátolja vagy akadályozza (pl. érzelmi zsarolás, 
bántalmazás, kiskorú jelenlétében bántalmazás, lelki ter-
ror).

Ilyen esetben a pedagógusnak kötelessége jelzést küldeni a 
gyermekjóléti szolgálat irányába. 

Kiszolgáltatott személy megalázása

225. § (1) Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét 
kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó magatar-
tást tanúsítson, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha az 
elkövető
a) az (1) bekezdés szerinti magatartásra való rábírás során 
ellenszolgáltatást ad vagy ígér,
b) a magát megalázó személyről felvételt készít, vagy ilyen 
felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tesz.
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen követik el.
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§ Magánindítvány

Magánindítványhoz kötött a könnyű sérülést okozó 
testi sértés (164. § (2)), a szexuális kényszerítés, szexuális 
erőszak alapesete (Btk. 196. §, valamint 197. § a) pont), a 
szeméremsértés (205. § (3)). Továbbá a levéltitok, magán-
titok megsértése, a becsületsértés és a rágalmazás, a kap-
csolati erőszak (212/A).

Magántitok megsértése

223. § (1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál 
fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül 
felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő.
(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Levéltitok megsértése

224. § (1) Aki
a) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsem-
misíti, a tartalmának megismerése végett felbontja, meg-
szerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, 
illetve
b) elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított 
közleményt kifürkész,
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség 
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miatt elzárással büntetendő.
(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) 
bekezdésben meghatározott bűncselekményt foglalkozás 
vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
(3) A büntetés
a) két évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdés-
ben meghatározott bűncselekmény,
b) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény
jelentős érdeksérelmet okoz.

Emberi méltósághoz való jog

Alaptörvény – Szabadság és Felelősség / II. cikk
Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga 
van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a 
fogantatástól kezdve védelem illeti meg.
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