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Alapadatok 
 
A kutatásban résztvevő 831 szülő összesen 1200 kérdőívet töltött ki. Mivel arra kértük 
a szülőket, hogy minden gyermekére, aki a pilot kutatásban szereplő két iskola – a 
Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Bárczi Géza Általános Iskola – 
egyikébe jár, külön kérdőívet töltsön ki, az 1200 a szülőkre eső, az adott oktatási 
intézmények egyikébe járó gyermekek számát jelzi. A kitöltő szülők közül a legfiatalabb 
21, a legidősebb 70 éves volt. Ezen belül a minta életkori megoszlását a következő 
táblázat szemlélteti. A minta nagyon fiatal volt, a legtöbben (78,8%) a 21-30 éves 
korosztályból kerültek ki, emellett a 31-45 éves (15,6%), valamint a 46-70 éves (5,5%) 
korosztály is képviseltette magát. (1. Táblázat) 
 
1. Táblázat 

A szülők életkora (q1)  

 n % 

21-30 éves 655 78,8 

31-45 éves 130 15,6 

46-70 éves 46 5,5 

TOTÁL 831 100,0 

 
A szülők bevallása szerint a gyermekek háromnegyede (75,8%-a) a Dobos C. József 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola, míg további negyede (23,5%-a) a Bárczi Géza 
Általános Iskola tanulója. (2. Táblázat)  
 
2. Táblázat 

ISKOLA GYERMEKEK MEGOSZLÁSA A SZÜLŐI 
KÉRDŐÍVEK SZERINT 

Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola N=910 75,8% 

Bárczi Géza Általános Iskola N=282 23,5% 

Nem válaszolt N=8 0,7% 

Totál N=1200 100,0% 
 

A gyermekek évfolyam szerinti megoszlását az 1. ábra mutatja. Az alsóbb évfolyamok 
(5-8. osztályig) a Bárczi Géza Általános Iskola tanulóit, a felsőbb évfolyamok (9-13. 
osztályig) a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanulóit jelzik. Eszerint a 
legtöbb gyermek a 11., 9., illetve 12. évfolyamra jár. (1. Ábra) 
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1. Ábra 

 

 
Mennyire látja népszerűnek gyermekét?  
 
A gyermek népszerűségének mérésére a jóbarátok száma, az online közösségi oldalak 
használata (profil létrehozása), valamint a gyermek népszerűségének megbecslése 
szolgált. Ezek a változók egyaránt indikátorai lehetnek a bántalmazási helyzetekbe való 
belevonódásnak, valamint éppen az ilyen helyzetekből való kimaradásnak is. Kutatások 
szerint az iskolában nagy népszerűségnek örvendő gyerekek gyakrabban lesznek 
elkövetői iskolai, valamint online bántalmazásnak (Baldry and Farrington, 2005; 
Porcaro & Baldry, 2013), ők népszerűségük növelése érdekében gyakrabban 
közösítenek ki másokat, illetve hívják fel a baráti kört mások kiközösítésére, megalázó, 
bántó pletykák terjesztésére. Másfelől viszont az ilyen gyerekek éppen a társaik általi 
nagyobb megbecsülésnek köszönhetően nagyobb védelmet is élveznek a közösségben, 
illetve eleve védettebbek a potenciális megfélemlítési helyzetektől.  
 
A népszerűség indikátorait mind a szülők, mind gyermekeik körében teszteltük, így 
képet kaphattunk arról, hogy az otthon a gyermekről alkotott kép valójában mennyire 
felel meg a „valóságnak” – már amennyire a gyermek saját bevallása a valóságot tükrözi.  
  
Úgy tűnik, a szülők jó érzékkel adták meg gyermeik jóbarátainak a számát, mivel az 
megközelítőleg egyezik a gyermekek által vallott arányokkal. A legtöbb gyermeknek 1-3 
(35,2-36,5%), illetve 4-6 (34,8-35,0%) jóbarátja van. Arányában kissé kevesebb szülő 
hiszi, hogy gyermekének egyáltalán nincsenek jó barátai, mint amit a gyermekek 
vallottak. (2. Ábra)1 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Az ábrákon a Sz jelentése Szülői kérdőív, a D jelentése Diák kérdőív, a T jelentése Tanári kérdőív. A 
számok értelemszerűen a kérdések sorszámára utalnak.  
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2. Ábra 

 
 
A szülők és a gyermekek népszerűségre adott válaszai ugyancsak találkoznak, azzal az 
eltéréssel, hogy kicsit több szülő gondolja nagyon népszerűnek gyermekét, illetve kicsit 
kevesebb szülő gondolja teljesen népszerűtlennek gyermekét annál, mint amit a 
gyerekek állítanak magukról. A szülők tehát népszerűbbnek, összességében 
védettebbnek hiszik gyermeküket a valóságosnál, és ebből fakadóan valószínűleg 
feltételezik, hogy gyermekeik a kényes helyzetekben is védettebbek a valóságosnál. (3. 
Ábra)  
 
3. Ábra 

 
 
A népszerűség további mérésére lehet alkalmas az a kérdés, amely azt firtatja, hány 
közösségi oldalon rendelkezik profillal a gyermek. A szülők szerint a gyermek 
legtöbbször csak egy közösségi oldalon rendelkezik profillal, míg a gyerekek többsége, 
bevallása szerint 2-3 oldalra is regisztrált, de nem ritka a négy vagy több profillal 
rendelkező válaszoló sem. A szülő tehát a gyermek további, más oldalakon létrehozott 
profiljairól nem szerez tudomást, így nincs is lehetősége arra, hogy nyomon kövesse 
gyermeke online tevékenységét. Ezt azt sugallja logikusan, hogy valószínűleg a 
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legnépszerűbb közösségi oldalon (az adatok szerint a Facebookon, vö: Diák-kérdőívek 
elemzése) kívül történt sérelmekről, incidensekről sincs tudomása. (4. Ábra)    
 
4. Ábra 

 
 
Tisztában van-e a megfélemlítés (bullying) fogalmával?  
 
Ennek a kérdésnek a vizsgálatára négy változó szolgált (q5-8). A kérdések az 
inkonzisztens válaszok kiszűrésére is lehetőséget nyújtottak, illetve arra is, hogy 
megvizsgáljuk, vajon a válaszolók – az adott válaszaiknak megfelelően – ténylegesen 
tisztában vannak-e a megfélemlítés fogalmával, gyakorlati megjelenési formáival. A 
válaszolók többsége tájékozottnak tartja magát: meg tudja ítélni, mi számít 
„megfélemlítésnek” (82,5%), csak 3,5%-a nem tudja, és további 12,3%-a nem biztos a 
dolgában. (3. Táblázat) 
 
3. Táblázat 

Tudja-e, mit jelent a megfélemlítés  
(iskolai, ill. online környezetben)? (q8) 
 n % 

igen, tudja 989 82,5 

nem biztos benne 148 12,3 

nem tudja 42 3,5 

nem válaszolt 21 1,7 

TOTÁL 1200 100,0 

  
A gyakorlati példákra adott válaszok azonban arról árulkodnak, hogy a szülők nagy 
része legalábbis konfúzus a megfélemlítés fogalmát illetően – még akkor is, ha a 
jelenségről alkotott tudását megfelelőnek értékelte. Annak ellenére, hogy a q9 kérdés 
négy példája közül csak az egyik felel meg az iskolai megfélemlítés tipikus esetének 
(amikor az egyik diákot többen, hónapokon keresztül csúfolják), ezt a válaszlehetőséget 
csak a magát tájékozottnak tartók  kevesebb mint fele (42,3%) jelölte meg az iskolai 
megfélemlítés tipikus eseteként. Másfelől azonban még általában azoknak is sikerült 
kiválasztaniuk az egyetlen helyes megoldást, akik azt vallották magukról, hogy nem 
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tudják (39,9%), illetve nem biztosak abban, hogy tudják, mi a bántalmazás (30,9%). 
Tájékozatlanságról árulkodik, hogy mind a tájékozottak, mind a tájékozatlanok, mind 
pedig a bizonytalanok csoportjából sokan jelölték megfélemlítésnek azt az esetet, 
amikor az egyik diák megfenyegeti az osztálytársát, hogy megveri, ha még egyszer 
csúnyát mond az anyukájára, amely nem számít megfélemlítésnek, hiszen a felek 
kapcsolati szintjüket tekintve egyenrangúak (a diák azért fenyegeti meg a másikat, mert 
az már egyszer megsértette), a felek ismerik egymást és a konfliktus lényegét, valamint 
egy alkalomról van szó, nem pedig ismétlődő vagy hosszú időn keresztül fennálló 
konfliktusról. (4. Táblázat) 
 
4. Táblázat 
Tudja-e, mit jelent a megfélemlítés? (q8) / Melyik lehet példa ISKOLAI megfélemlítésre? (q9) 

 
tudja, mi a 

megfélemlítés 

nem biztos 
benne, hogy 

tudja 
nem tudja 

1. Az egyik diák egyszer megveri a másikat, mert 
mérges lett rá. 

311 (31,4%) 44 (29,7%) 10 (23,8%) 

2. Az egyik diákot többen hónapokon keresztül 
"dagadéknak" csúfolják. 

418 (42,3%) 59 (39,9%) 13 (30,9%) 

3. Az egyik diák megfenyegeti az osztálytársát, hogy 
megveri, ha még egyszer csúnyát mond az anyukájára. 

397 (40,1%) 51 (34,5%) 12 (28,6%) 

4. Az egyik diákkal szakított a barátnője és ő minden 
órában ír neki a FB-on azzal, hogy újra legyenek együtt.  

121 (12,2%) 30 (20,3%) 7 (16,7%) 

5. Mindegyik. 160 (16,2%) 27 (18,2%) 6 (14,3%) 

6. Egyik sem. 99 (10,0%) 20 (13,5%) 7 (16,7%) 

TOTÁL 989 (100,0%) 148 (100,0%) 42 (100,0%) 

  
Az online megfélemlítés körében a q10-es kérdés két helyes választ tartalmazott:  

1. Az egyik diák a FB-on elterjeszt egy násik diákról egy videót, amelyben a fiú 
éppen a piszoárnál "végzi a dolgát", és észre sem veszi, hogy videóra vették. 

5.  Az egyik diák Skype-on többször egymás után felhívja osztálytársát, aki az 
ismerősei között szerepel, és belesuttogja, hogy "A suliban mindenkinek 
elmondom, hogy sírtál. Mindenki tudni fogja rólad", majd lerakja. 

Az online megfélemlítés eseteit azok a szülők sem ítélték meg helyesen, akik úgy vélték, 
tudják, mit jelent az: ugyan az 5. esetet a tájékozottak 44,5%-a jelölte be, ám az 1. eset 
csak 28,4%-uknak ragadta meg a fantáziáját. 
 
Az 5. eset ugyan magas pontszámokat kapott mind a tájékozottak, mind a 
tájékozatlanok, mind pedig a bizonytalanok csoportjában, ám az 1. esetre mindhárom 
csoportban kevesen voksoltak. Annál több „szavazatot” kapott a 4. eset – amikor az 
egyik diák Skype-on, ismeretlen számról többször felhívja az egyik osztálytársát, de nem 
szól semmit, csak a szuszogását hallani, majd lerakja. Ez az eset tartalmaz egy, a 
megfélemlítéshez igen hasonló elemet – a többszöri felhívást –, ám mivel az elkövető 
kilétéről a célszemélynek nincs tudomása, továbbá valójában nem történik fenyegetés, 
így az eset nem számít megfélemlítésnek. Az a tény azonban, hogy sok szülőnek 
„ismerős” volt ez az eset, arról árulkodik, hogy talán a médiából hallottak már 
hasonlóról, viszont a média által a megfélemlítésről sugallt kép félrevezető volt. A 
szülők tehát tudni vélnek valamit a megfélemlítésről, tudásuk azonban pontatlan és 
gyakran félreértéseken alapul.  
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Arányában sokan voltak azok, akik a 3. és 4. példát is megfélemlítésként értékelték, 
holott a 3. kérdésnél hiányzik az erőegyensúly-eltolódás, hiszen a fenyegetést valós 
támadás előzte meg, továbbá egyszeri incidensről beszélhetünk, a 4. kérdés pedig azért 
nem számít megfélemlítésnek, mert a hívó/támadó fél, valamint annak motivációja 
ismeretlen. A magukat bizonytalannak és a tudatlannak vélők táborában ez utóbbi 
válaszlehetőség érte el a legtöbb pontot, ami azt bizonyítja, hogy ténylegesen nincsenek 
tisztában az online megfélemlítés fogalmi elemeivel. (5. Táblázat) 
 
5. Táblázat 
Tudja-e, mi az ONLINE megfélemlítés (q8) / Melyik lehet példa ONLINE megfélemlítésre? (q10) 

 tudja, mi a 
megfélemlí-

tés 

nem 
biztos 
benne 

nem 
tudja 

1. Az egyik diák a FB-on elterjeszt egy násik diákról egy 
videót, amelyben a fiú éppen a piszoárnál "végzi a dolgát", és 
észre sem veszi, hogy videóra vették.  

281 
(28,4%) 

46 
(31,1%) 

9 
(21,4%) 

2. Az egyik diákról délután néhányan elvették a szendvicsét és 
megették, ő pedig este kiírja a FB üzenőfalra, hogy legközelebb 
majd ő veszi el a szendvicsüket. 

56 (5,7%) 10 (6,8%) 
6 

(14,3%) 

3. Az egyik diákot megütötte az osztálytársa, majd a megütött 
diák a FB-on, privát üzenetben megfenyegeti azt, aki megütötte. 

398 
(40,2%) 

70 
(47,3%) 

13 
(30,9%) 

4. Az egyik diák Skype-on, ismeretlen számról többször felhívja 
az egyik osztálytársát, de nem szól semmit, csak a szuszogását 
hallani, majd lerakja.  

470 
(47,5%) 

68 
(45,9%) 

16 
(38,1%) 

5. Az egyik diák Skype-on többször egymás után felhívja 
osztálytársát, aki az ismerősei között szerepel, és 
belesuttogja, hogy "A suliban mindenkinek elmondom, hogy 
sírtál. Mindenki tudni fogja rólad", majd lerakja.  

440 
(44,5%) 

67 
(45,3%) 

9 
(21,4%) 

6. Az egyik diák Skype-on EGYSZER felhívja az egyik 
osztálytársát és belesuttogja, hogy "A suliban mindenkinek 
elmondom, hogy sírtál. Mindenki tudni fogja rólad", majd lerakja.  

191 
(19,3%) 

27 
(18,2%) 

7 
(16,7%) 

7. Mindegyik. 134 
(13,5%) 

29 
(19,6%) 

6 
(14,3%) 

8. Egyik sem. 
78 (7,9%) 9 (6,1%) 

8 
(19,0%) 

TOTÁL 989 
(100,0%) 

148 
(100,0%) 

42 
(100,0%) 

 
A q11 ellenőrző kérdésre adott válaszok tartalmát viszonylag helyesen ítélték meg azok 
a válaszadók is, akik magukat tájékozatlannak vagy bizonytalannak vélték. A kérdés két 
helyes választ tartalmazott, eszerint a következő esetek nem számítanak 
megfélemlítésnek:  

3. Egy diák rejtett számról (a telefon nem jelzi ki a hívót) rendszeresen 
felhívja az osztálytársát, de nem szól bele, amikor az osztálytársa felveszi a 
telefont. 
4. Az egyik fiú szándékosan lelöki a barátját a lépcsőn.  

Az első  esetben a “zaklató” ismeretlen mivolta, a második esetben pedig az inzultus 
egyszeri (ismétlődés nélküli) előfordulása miatt nem áll fenn megfélemlítés. (6. 
Táblázat) 
 
6. Táblázat 
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Tudja-e, mit jelent a megfélemlítés? (q8) / Melyik NEM lehet példa a megfélemlítés tipikus 
esetére? (q11) 
 tudja, mi a 

megfélemlí-
tés 

nem 
biztos 
benne 

nem tudja 

1. Az egyik fiú minden órán ráncigálja az előtte ülő lány haját, 
amellyel a lánynak fájdalmat okoz. A lány eleve úgy megy be 
órára, hogy szorong attól, hogy a fiú megint mögé ül és 
ráncigálja a haját.  

161 
(16,3%) 

27 
(18,2%) 

2 (4,8%) 

2. Az egyik diák egy baráti társaságot megzsarol, hogy ne 
barátkozzanak az egyik fiúval.  

181 
(18,3%) 

22 
(14,9%) 

10 (23,8%) 

3. Egy diák rejtett számról (a telefon nem jelzi ki a hívót) 
rendszeresen felhívja az osztálytársát, de nem szól bele, 
amikor az osztálytársa felveszi a telefont.  

187 
(18,9%) 

29 
(19,6%) 

11 
(26,2%) 

4. Az egyik fiú szándékosan lelöki a barátját a lépcsőn.  262 
(26,5%) 

46 
(31,1%) 

11 
(26,2%) 

5. Mindegyik. 117 
(11,8%) 

12 (8,1%) 4 (9,5%) 

6. Egyik sem. 230 
(23,3%) 

35 
(23,6%) 

9 (21,4%) 

TOTÁL 989 
(100,0%) 

148 
(100,0%) 

42 
(100,0%) 

 
A gyermek belevonódása a bántalmazásba / megfélemlítése 
 
A bántalmazás / megfélemlítés tekintetében a szülők képe gyermekükről kissé 
idealizált, minthogy a szülők 83%-a úgy gondolja, gyermeke nem bántalmazott még 
senkit sem az iskolában, sem online, addig a gyermekeknek csak 64,3%-a vallotta ezt. 
Ezzel szemben mintegy négyszer annyi gyermek vallotta be, hogy részt vett valaki 
bántalmazásában, mint amennyiről a szülők ténylegesen tudomást szereztek. A „nem 
emlékszem” opciót arányában mintegy hétszer annyi gyermek jelölte be (8,4%), mint 
szülő (1,3%) – ez szintén arra utalhat, hogy a bántalmazás gyakrabban fordul elő, 
mintsem arról a szülők tudomást szereznek, továbbá az elkövető gyerekek nagy eséllyel 
minimalizálják / neutralizálják a bántalmazás súlyát és következményeit. (5. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ábra 
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A szülők meglehetősen alulbecsülik mind gyermekük iskolai (offline), mind pedig online 
bántalmazási formákba való belevonódásának mértékét. Az egyes iskolai bántalmazási 
formák elkövetését esetenként 3-4-szer nagyobb arányban vallották be a gyerekek, mint 
amit a szülők feltételeztek. Ez az eltérés némileg kisebb az online devianciáknál, 
amelyek egyébként is ritkábban fordultak elő, mint az iskolai bántalmazások; itt a 
gyerekek megközelítőleg csak dupla annyi incidens elkövetését vallották be, mint amit a 
szülők feltételeztek. Az iskolai incidensek közül a leggyakoribb a mások cikizése, 
cukkolása (szülők szerint: 40,7%, gyermekeik szerint: 50,9%), a legritkább pedig – nem 
meglepő módon – az értékesebb dolgok ellopása, elszedése másoktól (szülők szerint: 
0,7%, gyermekeik szerint: 1,7%). (6. Ábra) Az online incidensek közül a leggyakoribb 
az, amikor egy baráti társaság kiközösít valakit az online közösségből (szülők szerint: 
3,8%, gyermekeik szerint: 7%), a legritkább pedig a más titkának, fotójának, személyes 
adatának engedély nélküli megosztása (szülők szerint: 1,3%, gyermekeik szerint: 3,1%). 
(7. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ábra 
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7. Ábra 
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Feltételeztük, hogy a gyerekek csak a bántalmazások elkövetését nem osztják meg 
szüleikkel, azonban az adatok szerint a szülők nem egészen tájékozottak gyermekeik 
pozitív, támogató gesztusait illetően sem. A gyerekek minden pozitív gesztust 
megközelítőleg 5-10%-kal nagyobb arányban vallottak be annál, mint amit a szüleik 
róluk feltételeztek. Megjegyzendő, a nem célzatos pozitív gesztusok jóval meghaladták 
azoknak a pozitív cselekedeteknek az arányát, amelyeket a gyerekek egymás 
védelmében tanúsítottak, amikor bántalmazott társuknak épp szüksége volt védelemre. 
Az iskolai környezetben a random kedves gesztusok gyakorlása (pl. öltözetének, 
hajának, kinézetének megdicsérése) gyakoribb (szülők percepciója szerint: 60,3%, a 
gyermekek szerint: 71,9%), mint a csúfolt, kinevetett, cikizett társ védelmezése (szülők 
percepciója szerint: 54,8%, a gyermekek bevallása szerint: 59,5%), a célzatos 
védelmező magatartások között pedig az iskolai, offline környezetben gyakorolt 
magatartások mutatnak nagyobb gyakoriságot (szülők percepciója szerint: 54,8%, a 
gyermekek bevallása szerint: 59,5%) az online felületen tanúsítottnál (szülők 
percepciója szerint: 11,1%, a gyermekek bevallása szerint: 15,6%). (8. Ábra) Ennek oka 
lehet, hogy online felületen – a nagy tömeg jelenléte miatt sokkal kevésbé érezzük 
magunkat „megszólítva”, hogyha a bántalmazott segítséget kér, hiszen rajtunk kívül még 
nagyon sokat beavatkozhatnak és hozzájárulhatnak annak feloldásához. (Englander, 
2011) Az online incidensekbe való be-nem-avatkozás másik oka lehet a népszerűség 
elvesztésétől való félelem, valamint annak kilátása, hogy a közösség bosszúból a 
védelmezőt is kiközösíti. (Englander, 2013: 126) 
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8. Ábra 

 
 
A gyermek áldozati oldalon való bevonódásáról a szülők éppolyan keveset tudnak, mint 
amennyire kevéssé értesülnek az elkövetői oldalon való megjelenéséről. Amellett, hogy 
a szülőkkel összehasonlítva majdnem kétszer annyi gyermek vallotta, hogy nem tudja, 
bántalmazásnak minősül-e az az incidens, amiben része volt (szülő nem tudja megítélni: 
13,3%, gyermek nem tudja megítélni: 23,3%), arányában mintegy harmadával több 
szülő hiszi, hogy nem bántalmazták még a gyermekét sem az iskolában, sem pedig 
online, mint amit a gyermekek bevallottak (szülő szerint nem bántalmazták: 61,9%, 
gyermek szerint: 45,9%). Az is látszik ugyanakkor, hogy a gyermekkel történt esetek 
valósznűleg nem lehettek komolyak, hiszen arányában 6-7-szer annyi gyermek nem 
emlékszik rá, hogy bántalmazták-e már egyáltalán, mint szülő (szülő nem emlékszik: 
1,1%, gyermek nem emlékszik: 7,5%). (9. Ábra)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ábra 
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Ha közelebbről tanulmányozzuk az egyes online és offline bántalmazási formákat, 
láthatjuk, hogy a szülők inkább értesülnek gyermekük áldozati oldalon való 
bevonódásáról, mint elkövetővé válásáról (csak a megszégyenítő, támadó viccelésnél 
érte el a gyermek által bevallott szint a szülő által érzékelt szint háromszorosát: szülők 
percepciója: 7,1%, gyermek bevallása: 21,7%). A legjelentősebb eltérés a szülők 
percepciója és a gyermekek bevallása szerinti arány között a kisebb súlyú, illetve a 
belépő-típusú magatartásoknál („gateway behaviour”) tapasztalható, amelyek kezdeti 
formájukban még nem minősülnek bántalmazásnak / megfélemlítésnek, ám nagy az 
esélye, hogyha folytatódnak és kummulálódnak, végkimenetelük bántalmazás / 
megfélemlítés lehet. Ilyen incidens a megszégyenítő, támadó viccelés (szülők szerint: 
7,1%, gyermek szerint: 21,7%), a megfenyegetés (szülő: 7%, gyermek: 17,8%), 
kényszerítés (szülő: 2,4, gyermek: 7%), vagy például a származásra, hátrányos helyzetre 
bántó megjegyzések tétele (szülő: 4,3%, gyermek: 6,7%). (10. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Ábra 
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A gyermeke ellen elkövetett online incidensek úgy tűnik, kevésbé jutnak a szülők 
tudomására, mint a „látható”, iskolában előforduló esetek. A gyermek bevallása és a 
szülő percepciója közti legnagyobb (esetenként 2-3-4-szeres) eltérések az online 
közösségi oldalon a gyermek személyes titkának, fényképének engedély nélküli 
megosztása (szülő: 1,5%, gyermek: 5,8%), a megfélemlítő üzenetek (szülő: 2,2%, 
gyermek: 5,4%), a kiközösítés (szülő: 1,5%, gyermek: 3,4%), valamint a gyermek 
nevében bántó üzenetek posztolása volt (szülő: 1,7%, gyermek: 5%). Ezekről az 
esetekről a nemzetközi irodalom szerint is kevésbé szereznek tudomást a felnőttek, 
mint az iskolai esetekről. (Englander, 2013: 27) (11. Ábra)   
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11. Ábra 

 
 
Érdekes módon a szülők arról sem szereznek mindig tudomást, ha a gyermekkel 
szemben valaki az iskolában vagy az online közösségben pozitív, illetve védelmező 
attitűdöt tanúsít – bár kétségtelen, hogy a bántalmazásukról kisebb arányban szereztek 
tudomást, mint az irányukban tanúsított kedves gesztusokról. Figyelemre méltó az is, 
hogy az iskolai – azaz jól észrevehető – kedves gesztusok sokkal több szülőhöz eljutnak, 
mint az online közösségben tanúsított támogató magatartások, így pl. a bátorító 
üzenetek posztolása a kipécézett, cikizett gyermek üzenőfalára. Ez annál inkább 
figyelemre méltó, mert a listában szereplő offline kedves gesztusok nem voltak 
célzatosak, míg az online üzenetek kifejezetten a megtámadott gyermek védelmét 
szolgálták, azok mégis kevéssé jutottak a szülők tudomására. (12. Ábra) 
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12. Ábra 

 
 
A szülők legtöbbször magától a gyermektől szereznek tudomást a bántalmazásról 
(32,5%, n=390). A gyermek általában kérés/kérdés nélkül elmondja a történteket 
(22,8%, n=274), és csak az esetek elenyésző részében kellett tőle kifejezetten 
rákérdezni (7,3%, n=87). Mivel a tanárok általában nem szereznek tudomást a 
bántalmazási incidensekről (Englander, 2013: 146, 148; EU Kids Online, 2011), így nem 
meglepő, hogy a szülőknek csak 3,1%-a (n=37) tudta meg az iskolától, mi történt. (13. 
Ábra) 
 
13. Ábra 
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Tájékozottság, attitűd, a gyermek felkészítése a negatív helyzetekre 
 
A szülők többsége (80,4%, n=965) nem ismer olyan eszközt (szoftvert, internetes oldalt, 
applikációt, stb.), amelyet felhasználhat az online esetek megelőzésére és kezelésére. A 
szülők tájékozottsága az online védekezési eszközöket illetően nagyon hasonló a 
pedagógusokéhoz, azzal, hogy az utóbbiak csoportjában némileg többen vannak azok, 
akik ismernek legalább egy-két ilyen szoftvert vagy alkalmazást. (14. Ábra) 
 
14. Ábra 

 
 
A pedagógusokhoz hasonlóan, a szülőknek csak kis hányada tekinti a felsorolt 
incidenseket a gyermeki élet normális velejárójának, és minden esetben, amikor az 
adott incidens rendszeres gyakoriságot ölt, felnőtt beavatkozását tartják szükségesnek. 
Az ábrában az incidensek sorrendjének meghatározásánál azt tekintettük alapnak, hogy 
melyek a pedagógusok által leginkább a gyermeki élet normális részének tekintett 
cselekmények. Ennek alapján látható, hol vannak eltérések a szülők és a pedagógusok 
véleményében. A pedagógusok például inkább a gyermeki lét velejárójának tekintik a 
kiközösítést és a fontos dolgokból kihagyást, az etnikai, vallási, vagy hátrányos helyzetre 
megjegyzések tételét, mint a szülők, akik viszont a sértegetést, a megalázást, valamint a 
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rossz hír keltését fogadják el inkább „normálisnak” (ez arra is utalhat, hogy az adott 
cselekményekről a szülők gyakrabban szereznek tudomást, így ingerküszöbük 
magasabb). Érdekes módon, a szülők a pedagógusoknál kisebb jelentőséget 
tulajdonítanak az online közösségből való kizárásnak, ami abban mutatkozik meg, hogy 
a szülők által felállított „normalitás-skálában” ez csak a negyedik legelfogadottabb 
incidens, szemben a pedagógusok vélekedésével, amely szerint az online kiközösítés 
nagyobb probléma, mint a hátrányos helyzetre, etnikai, vallási, egyéb hovatartozásra 
megjegzések tétele, a rossz hír keltése, valamint a köpködés-rugdosás-megütés-
lökdösés. 
 
A két különböző skála – a gyermeki élet normális részét képező, valamint a felnőtt 
beavatkozását igénylő magatartásoké – néhány esetben, csakúgy, mint a 
pedagógusoknál, csak kis eltérést mutat. Így például, ha valakit kihagynak fontos 
dolgokból, kizárnak a baráti körből vagy levegőnek néznek; illetve ha az online 
közösségből kizárják, ez a szülők szerint igényli ugyan felnőtt beavatkozását, habár azok 
normális részei a gyermeki életnek. A többi felsorolt incidens azonban olyan komolynak 
tűnt a válaszolók számára, hogy azok csak kevesek szerint tekintendők „normálisnak”.  
 
Ezen a ponton tehát a legszignifikánsabb eltérés a szülők és a pedagógusok által 
felállított skálák között az online közösségből kizárás terén mutatkozik. A pedagógusok 
aránylag kevesen jelölték be mind a beavatkozást igénylő magatartások, mind a 
normalitás skáláján, de az online incidenseket így is elfogadottabbnak tartják, mint a 
megfenyegetést, más dolgainak elvételét, a kényszerítést, vagy a bezárást. Ezzel 
szemben a szülők az online közösségből kizárást kevésbé tartják normálisnak, ám 
csakúgy, mint a pedagógusok, ők sem érzik magukénak a problémát – nem 
gondolják, hogy az felnőtt beavatkozását igényelné. Ez amiatt is lehetséges, mert 
sem a szülők, sem pedig a pedagógusok nem rendelkeznek megfelelő 
eszközkészlettel az online incidensek kezelésére. (15. Ábra) 
 
15. Ábra 
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Arra a kérdésre, mit tanácsolna a gyermekének, hogyha folyamatos bántalmazás érné, a 
szülők egyöntetűen, mind fizikai, mind pszichikai bántalmazás esetén legfontosabbnak 
azt vélték, hogy a gyermek számoljon be a történtekről a szüleinek. A pedagógusoknál a 
fontossági sorrendet az iskola tájékoztatása vezeti, de az iskola a szülők 
preferenciájában is a második helyet foglalja el.  
 
Pszichikai bántalmazás (gúnyolás, cikizés) esetén a szülők nem annyira a 
visszavonulást, mint inkább a határozottságot, a magáért való kiállást tekintik 
követendő formulának. Ezzel egybecsengenek a nyitott kérdésre adott szöveges 
válaszok is, amelyek vagy ökölharccal, vagy békés módon, de mindenképpen az aktív 
konfliktusfeloldást sürgetik. Így a szülők pl. tanácsolnák, hogy a gyermek fogjon össze a 
barátaival és teremtsen olyan mentoráló / támogató környezetet, amely megóvja a 
többi tanulót is a bántalmazó esetleges további aggresszív megnyilvánulásától. Érdekes, 
hogy míg a szülők az aktív magatartásokat preferálják, addig a tanárok épp hogy a 
helyszín elhagyására, a csöndes protestálásra tanítanák a gyerekeket (hagyja el a 
helyszínt, ne figyeljen oda a bántalmazásra). Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a 
pszichikai (nem fizikai), illetve online bántalmazási formák esetén a szülők sokkal 
nagyobb arányban preferálnák gyermekük passzív védekezését (ne figyeljen oda, 
vonuljon ki a konfliktusból), mint a fizikai bántalmazási helyzetekben. Az adatok itt is – 
akárcsak a pedagógusok esetében – azt mutatják, hogy a szülők nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak a fizikai bántalmazásnak, hiszen a pedagógus, az iskolaigazgató, a szülő 
vagy más megbízható felnőtt értesítése rendkívül előkelő helyet kapott a listában 
fizikai/iskolai bántalmazás esetén, ám kevésbé preferált az online, illetve a pszichikai 
bántalmazási formák esetén. (16. Ábra) 
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16. Ábra 

 
 
A szülők a fizikai bántalmazás esetén a magáért erőszakkal kiállás (visszaütés) mellett 
tanácsolták még a kedves gesztusok bevetését, amelyek segíthetnek az aggresszió 
kezelésében, a konflikus békés mederbe terelését, illetve a ventillációt – hallgasson 
zenét vagy menjen el edzésre, így kapcsolódjon ki.  

 
Egyéni eszközkészlet bántalmazási esetekben 
 
Az online incidensek esetén alkalmazott egyéni eszközkészlet felmérésére szolgált a 
q22-es kérdés. A különböző megközelítéseket aszerint osztályoztuk, hogy csak az 
áldozatra, csak a bántalmazóra irányulnak-e, vagy harmadik feleket is bevonnának-e a 
konfliktus kezelésébe. A válaszok között a kérdőívben elrejtettünk pár proaktív 
megoldást is, amelyek a hasonló helyzetek elkerülésére, illetve spontánabb kezelésére 
kínálnak megoldást. A szülőknek arra az online bántalmazási esetre kellett 
megoldásokat javasloniuk, amikor a gyermekükről bántó üzeneteket, képeket, videókat 
küldtek az interneten keresztül vagy bántó hívásokat kapott telefonon, illetve sms-ben.   
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A legtöbben harmadik feleket (is) bevonnának a helyzet megoldásába (74,7%, n=896), 
azaz felkeresnék az elkövető szüleit, vagy értesítenék az iskolát a türténtekről és 
együttesen próbálnának az eset végére járni. Majdnem ugyanennyien cselekednének az 
áldozat oldalán is (70,5%, n=846), ezen belül is az elkövető letiltását (44,3%, n=532), 
valamint a bizonyítékok összegyűjtését (32,8%, n=394) javasolnák a legtöbben. Haladó 
szemléletre utal, hogy az áldozat internettől való teljes eltiltását (2,3%, n=27), a sértő 
tartalmak törlését (16,3%, n=196), valamint az áldozat profiljának törlését (11,4%, 
n=137) csak elenyésző kisebbség alkalmazná. A kizárólag a bántalmazót involváló 
tevékenységeket, amelyek nagyon könnyen árthatnának az áldozatnak, illetve tovább 
ronthatnák a helyzetet, hogyha azokat önállóan, más módszer negligálásával vetnék be – 
így az elkövető felhívását arra, hogy hagyja abba, illetve az áldozat közvetlen 
védelmezését – csak kevesebben alkalmaznák (49,9%, n=599). (7. Táblázat) 
 
7. Táblázat 

Kiket vonna be a 
helyzet megoldásába? 

A kérdőívben részletezett megoldások  
(vagylagosan vagy együttesen alkalmazná) 

Hány % 
alkalmazná 

az adott 
megoldást? 

Totál % 

A) (Csak) a 
bántalmazót vonná 
be a helyzet 
megoldásába / a 
bántalmazó oldalán 
cselekedne 

2. Válaszolnék az elkövetőnek és utasítanám, hogy 
hagyja abba. 29,8 % (358) 

49,9  % 
(n=599) 3. Válaszolnék az elkövetőnek és megvédeném a 

gyermekemet. 37,4 % (449) 

B) (Csak) az áldozatot 
vonná be a helyzet 
megoldásába / az 
áldozat oldalán 
cselekedne 

1. Kitörölnék minden sértő üzenetet és tartalmat. 16,3 % (196) 

70,5 % 
(n=846) 

6. Eltiltanám a gyermekemet az internettől. 2,3 % (27) 

7. Azt mondanám gyermekemnek, hogy törölje a 
profilját.  

11,4 % (137) 

8. Azt mondanám gyermekemnek, hogy tiltsa le az 
elkövetőt. 

44,3 % (532) 

9. Elmenteném az aktivitásról szóló bizonyítékokat. 32,8 % (394) 

10. Azt tanácsolnám gyermekemnek, hogy tartsa 
fenn a kapcsolatot az elkövetővel (ne tiltsa le), hogy 
szemmel tarthassam. 

5,8 % (70) 

C) Harmadik felet / 
feleket vonna be a 
helyzet megoldásába 

4. Felhívnám az elkövető szüleit, hogy közösen 
megoldjuk a problémát. 

63,1 % (757) 74,7 % 
(n=896) 5. Értesíteném az iskolát. 41,6 % (499) 

 
Az egyénileg említett megoldások között szerepelt a rendőrségi feljelentés, illetve az 
eset jogi útra terelése, valamint a bántalmazó személyes felkeresése, és a vele való 
elbeszélgetés.  
 
A megoldási javaslatok közül kiemelendők azok, amelyek alkalmasak a helyzet proaktív 
kezelésére. Ezek azok a megoldások, amelyek az adott eseten túlmenően a jövőbeli 
incidensek megelőzését is célozzák. Valamelyik proaktív megoldást a válaszolók elég 
nagy hányada (84,7%, n=1016) alkalmazná, tehát a mintába került szülők meglehetősen 
progresszívnek tekinthetők. (8. Táblázat) 
 
8. Táblázat 

A kérdőívben részletezett proaktív megoldások  Hány % Totál % 
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(vagylagosan vagy együttesen alkalmazná) alkalmazná  
az adott 

megoldást? 

2. Válaszolnék az elkövetőnek és utasítanám, hogy hagyja abba. 29,8 % (358) 

84,7 % 
(n=1016) 

3. Válaszolnék az elkövetőnek és megvédeném a gyermekemet. 37,4 % (449) 

4. Felhívnám az elkövető szüleit, hogy közösen megoldjuk a 
problémát.  

63,1 % (757) 

9. Emlenteném az aktivitásról szóló bizonyítékokat. 32,8 % (394) 

10. Azt tanácsolnám az áldozatnak, hogy tartsa fenn az elkövetővel 
a kapcsolatot (ne tiltsa le), hogy szemmel tarthassam.  

5,8 % (70) 

 
Az árulkodás megítélése 
 
A megfélemlítés elleni felkészítés egyik központi eleme az, hogy felkészítjük a diákokat 
arra, kitől kérhetnek/kérjenek segítséget. Ebből a szempontból talán a legfontosabb a 
kortárscsoport szerepe, hiszen a tanulók általában egymással beszélik meg életük 
fontos eseményeit. (Englander, 2013: 127, 131; EU Kids Online, 2009, 2011) Ezért a 
kortárscsoport megfélemlítési helyzetek kezelésére való felkészítése a megfélemlítés-
elleni programok központi eleme (Englander, 2013: 117, 140; Youth Voice Project, 
2013). Legalább ugyanilyen fontos ugyanakkor a tanulók környezetének – 
pedagógusoknak, szülőknek – az online bántalmazási helyzetekre való felkészítése. 
Kutatások szerint a kamaszok (felső tagozatosok, illetve középiskolások) már csak 
akkor szólnak felnőttnek, ha más megoldást nem találnak az adott helyzetre. Ezért ha a 
diák a pedagógushoz fordul, az azt jelzi, hogy a probléma akut, valószínűleg súlyos, 
és/vagy hosszú ideje fennáll, amellyel a gyermek (és kortársai) nem tudtak 
megbirkózni. A szülő értesítése sokkal gyakoribb, mint a pedagógus beavatása, 
kutatások szerint a szülők – a kortásakat, barátokat követően – a második leggyakoribb 
csoport azok között, akiket a bántalmazott gyermek beavat a problémájába. A szülő és a 
pedagógus tehát akkor is ajánlatos, hogy komolyan vegye a problémát, ha a gyermek 
látszólag kis súlyú, vagy árulkodásnak látszó problémával keresi fel őket. Az ignorálás 
ellentmondásos üzenetet hordoz, amely elbátortalaníthatja és elszigetelheti az áldozatot 
– következésképpen súlyosbíthatja a helyzetet. (Englander, 2013) 
 
Az árulkodás megítélésének méréséhez a válaszolóknak négy esetet kellett értékelniük. 
A pedagógusokkal összehasonlítva a szülők válaszainak szórása nagyobb: kevesebben 
gondolták árulkodásnak a valójában annak számító esetet, viszont többen az annak nem 
számító eseteket a pedagógusoknál. (9. Táblázat) 
 
9. Táblázat 

Esetleírás 
Árulkodás-e 
valójában? 

A 
PEDAGÓGUSOK 
hány százaléka 

A  
SZÜLŐK  

hány 
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tartja 
árulkodásnak? 

százaléka 
tartja 

árulkodásnak? 

1. Júliát István folyamatosan cikizi, leégeti őt 
kommentjeivel az online közösségi oldalon. 
Ezt István egyik barátja elmondja a tanárnak, 
megemlítve István nevét is. 

nem 
24,0%  
(n=18) 

20,5% 
(N=246) 

2. Sárát egyszer kicsúfolja Anett, az osztály 
legjobb tanulója, akin Sára már régóta bosszút 
akar állni, mert féltékeny a jó eredményeire, 
ezért Sára elmondja a tanárnak, hogy Anett 
csúfolta.  

igen 
56,0%  
(n=42) 

36,9% 
(n=443) 

3. Károlyt a tanítás után az osztálytársai soha 
nem engedik focizni, nem barátkozik vele 
senki, a fiú ezt elmondja a tanárnak. 

nem 
6,7%  
(n=5) 

11,2% 
(n=134) 

4. Tamás a barátaival rendszeresen elgáncsol 
egy másik fiút, majd Tamás egyik barátja 
elmondja az esetet a tanárnak. 

nem 
21,3%  
(n=16) 

24,3% 
(n=292) 

 
Az árulkodás megítélésének osztályozására (q23) két kategóriát alkottunk: az egyikbe 
azok kerültek, akik minden esetet helyesen, a másikba azok, akik minden esetet 
helytelenül értékeltek. Eszerint a szülők közül senki sem ítélte meg sem abszolút 
helyesen, sem abszolút helytelenül az árulkodást (összehasonlításképpen: a helyesen 
ítélők csoportjába a pedagógusok 26,7%-a (n=20), míg az abszolút helytelenül ítélők 
csoportjába 44,0% (n=33) került). A szülők között tehát jóval nagyobb a szórás – ők 
jóval konfúzusabbak – a helyzetek jogosságának megítélésében.  
 
 
 
 
Személyes felkészültség, eszközismeret 
 
A személyes felkészültség, illetve eszközismeret tekintetében azt vizsgáltuk, részt 
vettek-e már megfélemlítés elleni felkészítésen, hogyan értékelik az ilyen programok 
fontosságát, milyen telefonnal rendelkezik, szokott-e internetet használni, és hogyan 
értékelné gyermekéhez képest a modern információs-technológiai eszközökkel 
kapcsolatos tudását.  
 
A válaszolók többsége (42,6%) még nem vett részt megfélemlítéssel, erőszakkal, 
zaklatással kapcsolatos rendezvényen. Közülük legalább annyian jelezték erre 
igényüket (43,5%), ahányan nem tartják fontosnak ezt (41,6%). A válaszolóknak csak 
elenyésző része (5,3%) volt már ilyen rendezvényen, de annak megismétlését nem 
igazán tartja fontosnak. Összességében, a szülőkhöz képest a pedagógusok sokkal 
inkább a magukénak érzik ezt a kérdést, valószínűleg több ilyen esettel is találkoznak az 
iskolában, és érezhetőbb is az esetek iskolai klímára gyakorolt hatása, emiatt tartják 
fontosabbnak a megelőzési célú felvilágosítást. (17. Ábra) 
 
17. Ábra 



24 
[FELELŐS TÁRSADALOMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY] 
Megfélemlítés Elleni Program (MEP), 2014 

 

AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI BIZTOS HIVATALA FINANSZÍROZÁSÁVAL KÉSZÜLT.   

 
 
Ezzel inkonzisztens, hogy a válaszolók jórésze – a pedagógusokkal egyetértésben – igen 
fontosnak (66,9%), illetve közepesen fontosnak (20,5%) tartja a megfélemlítéssel 
kapcsolatos felvilágosítást (fontosnak tartja összesen 87,4%). Csupán 3,8% állítja, hogy 
ez nem fontos, és 6,1% nem tudja megítélni, mennyire fontos. (18. Ábra) Valószínűleg a 
szülők a pedagógusok felkészítésére gondolhattak, amikor fontosnak ítélték ennek a 
kérdésnek a tárgyalását, az ilyen tárgyú rendezvények tartását.   
 
 
 
 
 
 
 
18. Ábra 

 
 
A szülők és a pedagógusok válaszainak aránya meglehetősen hasonlóképpen alakul az 
iskolai protokollt / akciótervet illetően. A szülők többsége (66,3%, n=796) nem tud 
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arról, hogy lenne az iskolának akcióterve arra az esetre, ha a diákok között komoly 
bántalmazásra kerülne sor, 10,3% (n=123) biztos benne, hogy nincs ilyen az iskolában, 
17,3% (n=208) viszont úgy gondolja, az iskola rendelkezik ilyen akciótervvel és 
felkészült az ilyen esetekre. (19. Ábra) 
 
19. Ábra 

 
 

A válaszolók többsége (56%, n=676) okostelefont használ, tehát nagy valószínűséggel 
azon az internetet is eléri. Elég nagy hányaduk használ még mindig hagyományos – 
internetelérésre nem alkalmas, illetve a modern online applikációkat nem támogató – 
telefont (37%, n=440), ők tehát valószínűleg nincsenek tisztában a mobileszközök által 
hordozott kockázatokkal, illetve az okostelefont használó gyerekeket fenyegető 
veszélyekkel, hiszen maguk sem tapasztalták, mire képes a technika. Vonalas telefonnal 
csak a szülők 3%-a (n=39) rendelkezik, és csak 1%-uknak (n=9) nincs telefonja. (20. 
Ábra) 
 
20. Ábra 
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A szülők többsége (összesen 89,1%, n=1069) rendszeresen internetezik, ebből 73,7% 
(n=884) otthon, 24,6% (n=295) a munkahelyén, 5,5% (n=66) máshol használja az 
internetet. A válaszolók harmada (31,9%, n=383) a legmodernebb 
mobilkommunikációs eszközökkel (táblagéppel, okostelefonnal stb.) kapcsolódik az 
internetre. (21. Ábra) 
 
21. Ábra 

 
 
A szülők nagyrésze (54,1%, n=649) rosszabbnak értékeli modern információs 
technológiai eszközökkel kapcsolatos tudását gyermekéhez képest. A szülők negyede 
(22,%, n=270) tudását megközelítőleg azonosnak ítéli gyermekével, és csak 19,9% 
(n=239) rendelkezik megbízható, gyermekét meghaladó felkészültséggel. (22. Ábra) 

 
22. Ábra 
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Feltételezésünk, amely szerint minél kevesebb tudással rendelkezik a 
mobilkommunikációs eszközökkel kapcsolatban gyermekéhez képest, annál 
fontosabbnak tartja a bántalmazással, megfélemlítéssel kapcsolatos felvilágosítást, 
beigazolódott. Szignifikánsan többen tartják fontosnak a felvilágosítást, a kampányokat, 
hogyha gyermekükkel összehasonlítva kevesebb tudással rendelkeznek a 
mobileszközökkel kapcsolatban. (23. Ábra) 
 
23. Ábra 

 
p<.000 

 
Feltételeztük továbbá, hogy a mobileszközökkel kapcsolatos tudás mértéke összefügg 
azzal, hogy okostelefont használ-e a szülő, valamint azzal, hogy hol használja az 
internetet. E feltételezésünk is beigazolódott, minthogy a legtöbbet használt telefon 
típusa szignifikánsan befolyásolja azt, mennyire megbízhatónak értékeli tudását a szülő 
gyermekéhez képest. Az okostelefonnal rendelkezők között is többen értékelték 
alacsonyabbra tudásukat gyermekükhöz képest, de arányában jóval többen voltak a 
tudásukat alacsonyabbra értékelők azok között, akik hagyományos vagy vonalas 
telefont használnak, mint az okostelefonnal rendelkezők. (24. Ábra) 
 
24. Ábra 
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p<.000 

 
Az, hogy hol, milyen eszközzel fér hozzá az internethez, ugyancsak összefüggésben áll 
azzal, milyennek értékeli mobilkommunikációs eszközökkel kapcsolatos felkészültségét 
gyermekéhez képest. Látható, hogy bárhol is internetezzenek, illetve bármilyen 
eszközzel, a szülők minden esetben alulértékelik tudásukat gyermekükhöz képest, ám 
azok értékelik arányában a legrosszabbra, akik egyáltalán nem interneteznek. Az otthon 
netezők szintén eléggé lebecsülik tudásukat gyermekükéhez képest, ezt azonban 
befolyásolhatja az is, hogy az otthoni internet-használat kapcsán közvetlen 
tapasztalatokkal rendelkeznek gyermekük felkészültségéről. (25. Ábra) Ne felejtsük el 
azonban, hogy a technikai felkészültség nem azonos a kockázatok ismeretével, vagy a 
veszélyek elhárításának képességével – amellyel sem a szülők, sem pedig gyermekeik 
nem rendelkeznek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Ábra 
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A szülők felkészültségének, attitűdjének összefoglalása a felvilágosító 
célú rendezvények tartalmára tekintettel 
 
A szülők a valóságosnál népszerűbbnek gondolják gyermeküket és nincs tudomásuk a 
gyermek által létrehozott további online profilokról, tehát összességében a 
cyberbullying incidensektől védettebbnek hiszik gyermeküket a valóságosnál.  
 
A szülők nagy része valójában nincs tisztában, de legalábbis konfúzus mind az 
iskolai, mind pedig az online bántalmazás / megfélemlítés fogalmával, ám a 
tudását megfelelőnek értékeli.  
 
A bántalmazás / megfélemlítés tekintetében a szülők képe gyermekükről kissé 
idealizált, minthogy a szülők 83%-a úgy gondolja, hogy gyermeke nem bántalmazott 
még senkit sem az iskolában, sem online, addig a gyermekeknek csak 64,3%-a vallotta 
ezt. Ezzel szemben mintegy négyszer annyi gyermek vallotta be, hogy részt vett valaki 
bántalmazásában, mint amennyiről a szülők ténylegesen tudomást szereztek. A „nem 
emlékszem” opciót arányában mintegy hétszer annyi gyermek jelölte be (8,4%), mint 
szülő (1,3%) – ez szintén arra utalhat, hogy a bántalmazás gyakrabban fordul elő, 
mintsem arról a szülők tudomást szereznek, továbbá az elkövető gyerekek nagy eséllyel 
minimalizálják / neutralizálják a bántalmazás súlyát és következményeit. A szülők 
meglehetősen alulbecsülik mind gyermekük iskolai (offline), mind pedig online 
bántalmazási formákba való belevonódásának mértékét. Az egyes iskolai 
bántalmazási formák elkövetését esetenként 3-4-szer nagyobb arányban vallották be a 
gyerekek, mint amit a szülők feltételeztek. 
 
A gyermek áldozati oldalon való bevonódásáról a szülők éppolyan keveset 
tudnak, mint amennyire kevéssé értesülnek az elkövetői oldalon való 
megjelenéséről. Arányában mintegy harmadával több szülő hiszi, hogy nem 
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bántalmazták még a gyermekét sem az iskolában, sem pedig online, mint amit a 
gyermekek bevallottak. 
 
Pszichikai bántalmazás (gúnyolás, cikizés) esetén a szülők nem annyira a 
visszavonulást, mint inkább a határozottságot, a magáért való kiállást tekintik 
követendő formulának. Érdekes, hogy míg a szülők az aktív magatartásokat 
preferálják, addig a tanárok épp hogy a helyszín elhagyására, a csöndes protestálásra 
tanítanák a gyerekeket (hagyja el a helyszínt, ne figyeljen oda a bántalmazásra). Az 
adatok itt is – akárcsak a pedagógusok esetében – azt mutatják, hogy a szülők a 
pszichikainál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a fizikai bántalmazásnak.  
 
Az árulkodás megítélésénél a pedagógusokkal összehasonlítva a szülők 
válaszainak szórása nagyobb: kevesebben gondolták árulkodásnak a valójában annak 
számító esetet, viszont többen az annak nem számító eseteket a pedagógusoknál.  
 
A válaszolók jórésze – a pedagógusokkal egyetértésben – fontosnak tartja a 
megfélemlítéssel kapcsolatos felvilágosítást (87,4%). Ám a legtöbb szülő, aki már részt 
vett ilyen felvilágosításon, azt nem ismételné meg, illetve ha nem vett részt, nem 
igényelné. A szülők tehát a pedagógusok felkészítésére gondolhattak, amikor fontosnak 
ítélték ennek a kérdésnek a tárgyalását, az ilyen tárgyú rendezvények tartását.   
 
A szülők nagyrésze rosszabbnak értékeli modern információs technológiai 
eszközökkel kapcsolatos tudását gyermekéhez képest. Szignifikánsan többen 
tartják fontosnak a felvilágosítást, a kampányokat, hogyha gyermekükkel 
összehasonlítva kevesebb tudással rendelkeznek a mobileszközökkel kapcsolatban.  
 
A szülők tehát összességében kifejezetten tájékozatlanok a gyermekeik által 
tapasztalt iskolai és online bántalmazási / megfélemlítési helyzetekkel 
kapcsolatban, és a saját tájékozottságot nem tartják fontosnak. Ehelyett az iskola 
feladatának tekintik azt, hogy megoldásokat találjon a kényes helyzetekre. A saját 
internet-használat helye és eszköze szignifikánsan befolyásolja, mennyire tartják 
felkészültnek magukat gyermekükhöz képest az online kockázatokkal és veszélyekkel 
kapcsolatban, és a felkészületlenség mértékével fordítottan arányos a bántalmazási 
helyzetek kezelésére szolgáló iskolai programok fontosságának megítélése.  
 
A szülőkre összességében jellemző a gyermeküket fenyegető veszélyek 
alulbecsülése, a gyermek internethasználattal kapcsolatos felkészültségének 
felértékelése. Jellemző ugyanakkor a felelősség iskolára hárítása, amennyiben a 
programokban maguk nem kívánnak részt venni, és azoknak csak akkor tulajdonítanak 
nagy jelentőséget, ha nagyon alacsony a felkészültségi szintjük.  
 
Mivel a bántalmazási / megfélemlítési helyzetek kezelése, valamint megelőzése 
team-munka, tehát a közösség – az iskola, a család, esetenként a lakóközösség – 
összefogását is igényli, így a szülők programokkal való megcélzása – a 
pedagógusok felkészítése mellett – a jövőben prioritást kell hogy élvezzen.  
 

Irodalom 
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