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Te� einkkel nyomot hagyunk 
mások életében.

Ne hagyjuk! Ne hagyjuk! 



A CYBER MEGFÉLEMLÍTÉSRŐL

A cyber megfélemlítés az, amikor 
a szóbeli és/vagy a 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 pletykát, 
megszégyenítő / megalázó képeket, 
videókat vagy álprofi lokat tartalmaznak. 
Bővebb tájékoztatás elérhető a 
www.megfelemlites.hu oldalon.

A cyber megfélemlítés legtöbbször 
fokozza a szóbeli vagy fi zikai 
megfélemlítés közvetlen, vagy a rejte�  
közösségi megfélemlítés közvete�  
hatását, és feszültséggel teli iskolai 
környezetet hoz létre.

A cyber megfélemlítéshez tartozik az 
internetes zaklatás, a telefonos zaklatás 
és egyéb, a jogszabály által meghatározo�  
bűncselekmények, függetlenül a� ól, 
hogy azok az interneten, vonalas, avagy 
mobil telefonon történtek. Továbbá 
a cyber megfélemlítéshez tartoznak 
olyan cselekedetek is, melyek bár nem 
jogszabály ellenesek, mindazonáltal 
a célszemély tekintélyét, önbizalmát, 
erőpozícióját és/vagy társadalmi 
státuszát szándékoznak rombolni, 
károsítani.

CYBER MEGFÉLEMLÍTÉS JELLEMZŐI

A megfélemlítő elektronikus eszközök 
segítségével közvetlenül vagy 
közvete� en, szándékosan fenyege� , 
zaklatja, megfélemlí�  a célszemélyt vagy 
csoportot, és azokat  fi zikai épségük vagy 
vagyoni állapotuk megfenyegetésével 
ijesztő, vagy félelmet keltő helyzetbe 
hozza. 

MIBEN MÁS A CYBER MEGFÉLEMLÍTÉS

Azok a gyerekek, akiket cyber úton 
megfélemlítenek, nehezebben tudják 
túltenni magukat a következményeken.

A cyber megfélemlítés a nap 24 órájában 
bármikor megtörténhet!  A célszemélyt 
elérhe�  munkahelyén, az iskolában vagy 
akár éjszaka az o� honában, megfosztva 
őt nyugalmától és biztonságos zónájától.   

A megfélemlítők gyorsan, széleskörű 
közönség elérésével, személyesen, vagy 
rejte� , anonim módon posztolhatják, 
küldhe� k vagy terjeszthe� k a tartalmat. 
A tartalom terjesztése, posztolása után 
annak teljes eltávolítása, sok esetben szinte 
reménytelen feladat.

A cyber megfélemlítés elindítójának 
feltárása, azonosítása nehéz, de nem 
lehetetlen.

CYBER MEGFÉLEMLÍTÉS MEGELŐZÉSE

A megelőzés a szülők felelőssége!  Ismerjük 
meg gyermekeink internetezési szokásait, és 
beszéljünk velük a megfélemlítés módjairól, 
következményeiről. Ismertessük meg velük 
a megfélemlítés, célszemélyre, családra , 
iskolára és egyéb közösségekre gyakorolt 
romboló hatását.
Az egyik leghatékonyabb megelőző és 
kezelési eszköz ha gyermekeinkkel bizalmi 
kapcsolatot alakítunk ki. Kérjük el jelszavaikat,  
és állapodjunk meg velük, hogy kizárólag 
szükség esetén használjuk fel a azokat.

HA MÁR MEGTÖRTÉNT

Azonnal cselekedni kell!  Soha ne reagáljunk, 
vagy továbbítsuk az üzeneteket!  Őrizzünk 
meg minden bizonyítékot a történtekről, 
jegyezzük fel a dátumot, időpontot és 
a történtek leírását.   Mentsük el, és 
nyomtassuk ki a képernyőről elmente�  
képeket (print screen), az e-maileket és a 
szöveges üzeneteket is!

Használjuk  a bizonyítékokat a megfélemlítő
mobil- és internet szolgáltatójánál, 
valamint a rendőrségen történő 
feljelentésére. A cyber megfélemlítés 
és zaklatás számos szolgáltatónál sér�  a 
felhasználói szabályzatot.

Blokkoljuk a megfélemlítőt! Ha közösségi 
oldalon történik, jelentsük az oldalnak a 
felhasználót. Az ilyen fajta megfélemlítés 
legtöbb esete ellen jogi úton is fel lehet 
lépni. Jelentsük a cyber megfélemlítést a 
rendőrségnek és az iskolának.

Az iskola felelőssége, hogy megfelelő
megelőző és reak� v programot, stratégiát 
vezessen be a megfélemlítés ellen. 

Ösztönözzük az iskolák vezetőségét, 
a megfélemlítés elleni házirend 
létrehozására, elfogadására. Az irányelvek 
elérhetőek a www.megfelemlites.hu 
oldalon.

Erőszakos fenyegetések esetén, mint pl.: 
pornográfi a vagy szexuális üzenetek/képek 
terjesztése; bizonyos személy fényképezése 
olyan helyen, ahol magánügyeit intézi, 
vagy ahol elvonultságot várhatna; követés; 
gyűlölet jellegű üzenetek vagy tartalom 
terjesztése esetén azonnal forduljunk a 
rendőrséghez! További segítség, � ppek 
és tanácsok elérhetőek a www.szolok.hu 
oldalon.
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