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FORDULHATSZ
SEGÍTSÉGÉRT?

A MEGFÉLEMLÍTÉS SZEREPEI, HATÁSAI 

A megfélemlítésben nem csak a célsze-
mély, és a megfélemlítő vállal szerepet. 
A szerepek könnyen felcserélődhetnek. 
A kommunikációnak mindkét szerepre 
megfelelő választ kell nyújtania. További 
szerepek melyek elősegíthe� k vagy gá-
tolhatják a megfélemlítés folyamatát:  

szemlélők, buzdítók, kívülálló ak� v vagy 
passzív segítők, kívülálló érdektelenek 
akik lehetnek azon felnő� ek is, akikhez 
a célszemély segítségért fordul.

A kezeletlen vagy rosszul kezelt meg-
félemlítésnek maradandó szerepvállalási 
hatásai vannak  a  megfélemlítőre, a 
célszemélyre, a kívülállókra és a szem-
lélőkre valamint a buzdítókra nézve is.  
A módosult szerepek hatással vannak a 
problémák és élethelyzetek kezelését 
befolyásoló mentalitásra. Ezeket a 
módosult szerepeket továbbvisszük 
felnő�  korunkba, az o� honunkba, a 
munkahelyünkre, a kapcsolatainkba va-
lamint a közéletbe is. 

A megfélemlítés rizikófaktorai közö�  
talán a legfontosabbak a hosszú távú 
érzelmi és viselkedési gondok. A nega-
� v személyiségváltozások minden 
szereplőnél, de főként a célszemélynél 
jelentkezhetnek. Mindezek lehetnek:
szorongás, magányosság, depresszió, 

személyiségzavarok, hirtelen és 
indo-kolatlan harag, erőszak mint 
konfl iktusmegoldási stratégia,  agresszív 
megnyilvánulásoktól való függőség, 
te� ek félreértelmezése, az énkép 
megőrzésének nehézsége, kényszeres, 
merev cselekedetekbe bocsátkozás, 
alkohol, cigare� a és drogok használata, 
alacsony önértékelés és önbizalom, a 
betegségek irán�  nagyobb fogékonyság, 
étkezési zavarok (elhízás, bulímia, 
anorexia), barátság- kapcsolatépítési 
és közösségi problémák, tanulási prob-
lémák, iskolából lógás, jegyek romlása, 
továbbtanulási és karrier problémák. 
Továbbá szoros kapcsolat áll fenn 
a megfélemlítés és az öngyilkosság 
közö� . 

MEGFÉLEMLÍTÉS ELLENI PROGRAM AZ 
ISKOLÁKBAN

Az iskolai megfélemlítés egy lappangó és 
sokszor a felnő� ek szeme elől elrejte�  
probléma, melynek komoly személyi és 
összete�  társadalmi következményei 
vannak.  A megfélemlítés megszünteté-
séhez nélkülözhetetlen a megfélemlítés 
elleni megelőző programok és irány-
elvek bevezetése az iskolákban.  

Az iskolai megfélemlítés elleni sikeres 
fellépés csakis és kizárólag a felnő� ek 
(szülők és tanárok) közbenjárásával 

történhet. A programban résztvevő 
igazgatók, pedagógusok és különösen 
a szülők csökkenthe� k a megfélemlítést 
az iskolákban és azok környékén.

Magyarország első és egyetlen szerveze�  
megfélemlítés elleni programja megadja 
a lehetőséget – egyben a felelősséget – 
az iskolai vezetőknek és pedagógusoknak 
hogy a megfélemlítést megismerjék, 
felismerjék, elismerjék mint problémát, 
és megfelelő intézkedéseket tegyenek 
a diákok védelmének érdekében.   
Programinformáció és irányelvek elérhe-
tőek a www.megfelemlites.hu oldalon.  

HA MEGFÉLEMLÍTÉST LÁTUNK

Ne vegyünk részt a megfélemlítés folya-
matában, ne legyünk közönsége annak 

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK
Tévhit: A megfélemlítés része a 
gyerek életének.  

NEM! Ne keverjük össze az 
egyszeri veszekedéssel, vitával 
vagy összetűzéssel, melyek egy 
közösség életében rendszeresen 
előfordulhatnak, sőt még a 
szocializációs fejlődésre is pozi� v 
hatással lehetnek, és viszonylag 
könnyen orvosolhatóak. Ezzel szemben 
a  megfélemlítés folytonos, intenzív, 
szinte állandó jellegű, és komoly 
sérülést okoz.

Tévhit: A megfélemlítés pszichológiai 
probléma.

NEM! A megfélemlítés elsősorban 
szociológiai probléma, és 
szerveze�  társadalmi megoldást 
igényel. A megfélemlítés 
ese�  kezelése igényelhe�  a 
pszichológiai beavatkozást, mivel a 
megfélemlítésnek komoly érzelmi 
és pszichológiai következményei 
vannak, mind a célszemélyre mind a 
megfélemlítőre és a szemlélőkre nézve.

– jelenlétünkkel tovább szorgalmazva 
folytatását és  erősítve intenzitását. 

Minden esetben dokumentáljuk az ese-
ményeket, írjuk le, hogy kivel, hol és 
mikor és hogyan történt az eset.    Fontos, 
hogy  minden esetben tudassuk a felelős 
tanárokkal és szülőkkel a történteket.   

SZÓLJ!
www.szolok.hu
www.megfelemlites.hu

Te� einkkel nyomot hagyunk 
mások életében.

Ne hagyjuk! Ne hagyjuk! 

Tévhit: Az angol Bullying és 
Cyberbullying fogalmak  azt 
jelentik mint zaklatás, erőszak, 
online zaklatás, bántalmazás, 
elektronikus zalklatás. Ez nem 
igaz. 

A “bullying” magyar megfelelője a 
“megfélemlítés”, a “cyber bullying” 
magyar megfelelője a “cyber/kiber 
megfélemlítés”.

A BARÁTSÁG 
EREJE
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Te� einkkel nyomot hagyunk 
mások életében.
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MI A MEGFÉLEMLÍTÉS  

A megfélemlítés (angolul bullying) olyan 
ismétlődő és intenzív, bántalmazó, kárt 
vagy sérülést okozó viselkedési folyamat, 
amellyel egy csoport vagy egy személy 
egy másik csoport vagy személy fele�   
„erőegyensúlyt” igyekszik felborítani 
vagy megszüntetni.  Ez a felborult erő-
egyensúly egyaránt jelenthet szóbeli, 
fi zikai  inzultust és/vagy közösségi be-
folyást.    A megfélemlítés „áldozatát” 
célszemélynek nevezzük.

A megfélemlítés gyakran rejtve tör-
ténik és külső beavatkozás nélkül 
nem valószínű, hogy az idő múlá-
sával megszűnik.  Ha még meg is 
szakad a megfélemlítő folyamat, a 
személyiségben és a szocializációs 
képességekben súlyos károk keletkez-
hetnek. A megfélemlítés nem azonos 
a verekedéssel, a vitatkozással vagy az 
izolált veszekedéssel.  Ami mindezektől 
megkülönbözte� , az a megfélemlítő 
intenzív, rendszeres vagy visszatérő 
jellegű nyomása, állandó jellegű bán-
talmazó, kárt vagy sérelmet okozó 
viselkedése.

A megfélemlítés pozicionálásához a 
következő kiindulási szempontokat kell 
fi gyelembe venni:   közvetlen  vagy köz-
vete� , szóbeli  vagy fi zikai illetve egyéni 
vagy közösségi.  

A megfélemlítő gyakran folyamodik 
a kényszerítés rejte�  módszereihez, 
mint például a lelki manipulációhoz 
vagy az anonim  (névtelen) cyber meg-
félemlítéshez. 

A cyber megfélemlítés az, amikor a 
szóbeli és/vagy a rejte�  közösségi 
megfélemlítést (szándékosan nagy 
nyilvánosság elő�   bántalmazást, 
megalázást)  elektronikus eszközök és 
technológiák használatával valósítják 
meg.   Ilyen eszközök és kommunikációs 
csatornák lehetnek: email, sms, chat, 
mobil alkalmazások, blogok, közösségi 
oldalon történő posztolás. Ekkor a 

személyiségfejlődésre káros hatást 
gyakorló  webhelyre olyan tartalmakat 
töltenek fel, posztolnak, melyek plety-
kát, megszégyenítő / megalázó képeket, 
videókat vagy álprofi lokat tartalmaznak. 
Bővebb tájékoztatás elérhető :
www.megfelemlites.hu 

FIZIKAI MEGFÉLEMLÍTÉS 

A fi zikai megfélemlítés könnyen felis-
merhető, látható és sokszor hallható.  
Jellemzői, megnyilvánulási formái: 
lökdösés, megdobálás, rugdosás, 
hajhúzás, karmolás, harapás, csípés, 
szurkálás, tenyérrel vagy ököllel való 
ütés, verés, fojtogatás, gáncsolás, 
rongálás. 

 SZÓBELI MEGFÉLEMLÍTÉS
(NEM FIZIKAI) 

A szóbeli megfélemlítés történhet nyíl-
tan és rejtve. A megfélemlítésnek ez a 
fajtája könnyen felismerhető és hallható, 
melynek léteznek verbális és non-
verbális formái. Ilyenek pl.: csúfolódás, 
sértegetés, in� midáció (félelemben, 
re� egésben, kiszolgáltato�  helyzetben 
tartás), megalázás, gúnyolódás, cikizés, 
némán elhatárolódás, manipuláció, 
pletykálkodás, valótlanságok, hazugsá-
gok terjesztése, szóbeszéd és rossz hír 
keltése, terjesztése, az illető bámulása, 
fi xírozása, kinevetése, egyes múltbeli, 
nega� v események felemlegetése, 
sértő kézjelek használata, homofób, 
rasszista, vagy vallási hovatartozásra 

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK 

Tévhit: A megfélemlítés távol 
áll tőlem, tanítványaimtól, 
gyermekeimtől, barátaimtól.  

NEM! Az iskolai megfélemlítés 
általában a felnő� ek 
“látótávolságán” kívül történik.  
Megvalósulhat az iskolai folyosón, 
szünetben, a játszótéren, az úton 
iskolába menet, bizonyos esetekben 
a tanórán is .  Sok esetben nem 
is sejtjük, hogy a gyermekeink, 
tanítványaink vagy barátaink a 
megfélemlítés célpontjai, buzdítói, 
nézői, segítői, vagy rosszabb 
esetben elkövetői. 

Tévhit: Az iskolai környezet majd 
magától megoldja azt ami ott 
történik.

NEM! Fontos, hogy felhívjuk 
a tanárok, osztályfőnökök 
és az igazgató fi gyelmét ha 
megfélemlítésre gyanakodunk vagy 
annak szemtanúi vagyunk.

Tévhit: Védekezésre biztatás.   

NE! A megfélemlítés kezelésére 
egyetlen hatékony eszköz létezik. 
A kívülálló felnő� ek hozzáértő 
beavatkozása! A megfélemlítés 
elleni védekezés, vagy visszavágás 
hatására a helyzet gyorsan és 
komolyan eldurvulhat, veszélyessé 
válhat.  

Tévhit: Az „árulkodás”

NEM! A megfélemlítés feltárása 
nem „árulkodás”! Minden esetben 
erősítsük meg a gyermeket, hogy 
helyesen járt el amikor feltárta, a 
megfélemlítés tényét.

utaló nega� v megjegyzések kifejezések 
használata. Az állandó megfélemlítés 
mia�  a célszemély feladhatja önbecsü-
lését,  és alárendelt viszonyba kerülhet.

A Szóbeli megfélemlítés elektronikus, 
technikai eszközökkel, modern kommu-
nikációs csatornákkal történő érvénye-
sítését cyber megfélemlítésnek hívjuk. 

KÖZÖSSÉGI MEGFÉLEMLÍTÉS

E közvete�  megfélemlítés során a cél-
személyt elszigetelődéssel fenyege� k. 
A célja általában az, hogy valakinek a 
közösségi vagy társadalmi tekintélyét és 
� sztességét rombolja vagy személyére 
szégyent hozzon. 

Ezt számos úton lehet megvalósítani: 
nega� v manipulációval,   a közösségi 

és bará�  kapcsolatok kialakításának 
gátlásával, blokkolásával, tevékenység-
ből, társaságból vagy közösségből 
történő kirekesztéssel, a célszemély 
bará�  körének megfélemlítésével, a 
célszemély öltözködésének vagy más 
közösségi térben jelentős vonásainak (pl. 
etnikai hovatartozásának, vallásának, 
fogyatékosságának) kifogásolásával, 
pletykálkodással, valótlanságok vagy 
hazugságok terjesztésével, szóbeszéd 
és rossz hír keltésével, szégyent okozó 
képek, videók és rossz hírek terjesz-
tésével.

Ne hagyjuk! Ne hagyjuk! 


