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a tabby projekt
A T.A.B.B.Y. az interneten (Threat Assessment of Bullying Behaviour
in Youth Online) projekt célja a fiatalok körében tapasztalható, kortárs
online bántalmazás formáinak és nagyságrendjének felmérése, és a
jelenség megismertetése a pedagógusokkal, az iskolapszichológusokkal, az iskolavezetéssel, a szülőkkel, valamint a diákokkal. A program
a digitális média – az internet, a mobiltelefonok és egyéb interaktív
elektronikus kommunikációs formák – fiatalok általi használata kapcsán tapasztalt kihívásokra, ezen belül is leginkább az online fenyegetésre, megfélemlítésre és a szexuális tartalmú szöveges üzenetek
problémáira irányul.
A projekt célja egy olyan, iskolai alkalmazottaknak és diákoknak szánt
eszköz létrehozása, amellyel azonosíthatók a kockázati tényezők, felmérhető az online bántalmazás, az online fenyegetések, a szexting
(összefoglaló nevén a cyberbullying) jelensége, és amellyel az érintettek megelőző lépéseket tehetnek saját maguk és más áldozatok védelmére az ilyen viselkedésekkel szemben. A projekt emellett felhívja
a figyelmet a jelenségre, célja a kockázatok és veszélyek tudatosítása
és a védekezési készségek fejlesztése az internet, a mobiltelefonok és a
közösségi oldalak iskolai és azon kívüli használata során.
Az online bántalmazásnak nincs egyetlen jól azonosítható oka. Számos tanulmány mutatta ki, hogy a bullying problematikájában az
egyén kockázati tényezői és a társadalmi, kapcsolati és egyéb ténye-
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zők is fontos szerepet játszanak. A kockázati tényezők növelik az egyes
események bekövetkezésének valószínűségét. A kockázatos, illetve
sértő viselkedés akkor is jelentkezhet, ha ezek nincsenek jelen, ám kisebb kockázati értékkel.
A kockázatfelmérés olyan módszer vagy eljárás, amelynek célja annak megállapítása, hogy egy adott esemény, antiszociális viselkedés
(újbóli) bekövetkezése valószínűsíthető-e. Az online bántalmazás kockázatának felmérése az a módszer, amellyel megállapítható, hogy az
internetes fenyegetések megismétlődhetnek-e, illetve milyen eséllyel
ismétlődhetnek meg.
A fenyegetés-felmérés dinamikus mérési módszer, amely egy sor különféle egyedi és környezeti tényezőt vesz figyelembe, azok időbeni alakulására figyelemmel. Vizsgálja, hogy egy adott időpontban a különféle
kockázati tényezők milyen kölcsönhatásban állnak egymással.
A dinamikus fenyegetés-felmérési módszerrel azonosítjuk és ös�szefoglaljuk az egyént az iskolában, otthon, vagy az internethasználat során fenyegető, jellemző kockázati tényezőket. A felmérés azon
alapul, hogy az egyes viselkedések az egyéni, környezeti és társadalmi
faktorok dinamikus kombinációi, amelyek egymásra hatnak egy adott
egyén esetében egy adott időpontban.
A Tabby európai projekt. A Tabby kockázatfelmérő kérdőív tesztelése
és az eredmények kiértékelése párhuzamosan zajlik öt különböző tagállamban. Olyan módszert szeretnénk kifejleszteni, amely nem csak
egyes iskolák vagy országok számára hasznos, hanem amelyet a jövőben az Európai Unió valamennyi tagállamában alkalmazni lehet. Az
elsődleges, azaz az egyénileg alkalmazható bűnmegelőzési, prevenciós eszközökre a bűnözés visszaszorítása, a személyes biztonságérzet
növelése, az erőszak megelőzése, a hatékony lépések megtétele érdekében egyaránt szükség van, azért hogy egyre aktívabb, tiszteletteljesebb és kevésbé sérülékeny polgárok legyünk az internet, e mindenütt
jelen lévő médium használata során.
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az érem két oldala?
Az „online bullying” vagy „cyberbullying” kifejezést először a nagy oktatási tapasztalatokkal rendelkező kanadai kutató, Bill Belsey használta és határozta meg. Ez a „bullying”, azaz bántalmazás egyik formája, és kialakulása szorosan köthető az új technológiák elterjedéséhez,
hiszen a kommunikáció modern eszközein keresztül valósítható meg.
A bullying jól ismert jelenség az iskolákban. Definíciója szerint olyan
viselkedésformákat vagy beállítottságokat jelöl, amelyek közvetlen
vagy közvetett célja mások ártó szándékú testi vagy lelki zaklatása.
Az internet és a mobiltelefonok egyre könnyebb elérhetősége új
kommunikációs csatornákat nyitott meg a tizenévesek számára. A
mai tizenévesek az első generáció, amely olyan társadalomban nőtt
fel, ahol az internet a mindennapi élet szerves része. E változásokat
szem előtt tartva azt is tanulmányoztuk, hogy a zaklatás ezen formái hogyan alakultak az elektronikus kommunikáció fejlődésével a
gyermekek körében.
A szakirodalom még ma sem határolja el egyértelműen egymástól a
hagyományos közegben elkövetett és az online bántalmazás jelenségét. Nem meglepő módon kutatók részéről egyre nagyobb az érdeklődés az internet és az elektronikus kommunikáció egyéb formáinak a
gyermekek és tizenévesek fejlődésében betöltött szerepe iránt.
Kutatások szerint a magyar tinédzserek (9-16 évesek) 80-90%-a
rendszeres nethasználó, azaz legalább egy fórumon – pl. otthoni vagy
iskolai számítógépen – naponta használja az internetet. A magyar
tinédzserek 72%-a rendelkezik profillal valamilyen közösségi oldalon
(Facebook, Twitter, iWiW). A kisebb gyerekek 38, a nagyobbaknak már
82%-a használja a netet közösségi oldalak látogatására, a jövőben ez
az arány az életkori kiegyenlítődés felé tolódik el. A tinédzserek 24%-a
használja a netet mobilon; valószínűleg az okostelefonok terjedésével
ez az arány növekedni fog. (EU Kids Online II, 2011)
Az internet – mindenütt jelenlevősége és könnyű elérhetősége
miatt – a tapasztalatszerzés és a szocializáció nélkülözhetetlen környezete lett a tizenévesek számára: használják a barátokkal és ismerősökkel való kapcsolattartásra, információk keresésére, tanulásra
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stb. Az új technológiák hatalmas lehetőségeket kínálnak, különösen
a kommunikáció és a kapcsolatok terén, ugyanakkor új kockázatokkal is járnak. Ilyenek a visszaélés különböző formái vagy a zaklatás,
amelyek védtelen emberek elleni támadásokat jelentenek, és mások
hírnevének szándékos rontásával járnak. Amikor a tizenévesek az
internetet vagy a mobiltelefonokat nem előírásszerűen használják,
fenn áll a kockázata, hogy legalitás határát súroló tevékenységeket
vagy akár bűncselekményeket követnek el, ugyanakkor maguk is a
közvetlen vagy közvetett agresszió céltáblájává válnak.
A kutatók körében az online bántalmazásnak („cyber bullying” vagy
„online bullying”) nincs általánosan elfogadott definíciója. Az egyik
meghatározása „Az internet vagy más digitális technológiák, mint a mobiltelefonok és személyi számítógépek használata mások szándékos zaklatására.”
Smith (2008) így definiálja: „agresszív, szándékos és megismételt, valamely
személy vagy csoport által az elektronikus kapcsolattartás különféle formáit
használva elkövetett cselekmény.” Ez a definíció hasonlít a hagyományos
bántalmazás meghatározásához, de emellett az új kommunikációs
technológiák használatára is kitér. Egyes kutatók szerint a viselkedés
megismétlése nem okvetlenül szükséges az online bántalmazás megvalósulásához: annak a lehetősége, hogy egy potenciálisan globális
közönség láthatja az online közzétett tartalmat, már önmagában a
zavaró cselekmény „megismétlésének” tekinthető, mivel a technológia segítségével egyetlen tett is átlépheti a tér és idő határait. Tehát ha
egyetlen tett a való világban még nem is lenne elégséges ahhoz, hogy
bántalmazásról beszéljünk, a virtuális térben ugyanez a tett már kimerítheti az online bántalmazás fogalmát.
„Az online báltalmazás erőszakos, veszélyes és fenyegető tevékenység, amely
gyermekeket és fiatalokat is érint, áldozatként és elkövetőként egyaránt […]
Míg a hagyományos bántalmazási formák általában szemtől szemben valósulnak meg, az online bántalmazás nélkülözi a fizikai kontaktust, amitől azonban nem lesz kisebb a jelentősége: virtuális jellege miatt éppen hogy nagyobb
mértékű (lelki) sérelmet okozhat.” Az interneten a bántalmazó elbújhat
egy képernyő mögött, az áldozatot úgy alázhatja meg, hogy sértő
tartalmakat névtelenül juttat el széles közönséghez anélkül, hogy
lebukástól vagy büntetéstől kellene tartania.
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Az elektronikus bántalmazás „az internet vagy egyéb digitális technológiák sértő vagy fenyegető célú használata […], a megfélemlítés igen átható
módozata, amelyet minden, az elektronikus médiumokkat használó tizenéves megtapasztalhat”. Lehet „szándékos, valamint ismételten, számítógépek és egyéb elektronikus berendezések segítségével elkövetett károkozás.”
Összefoglalóan az online bántalmazást a következő jellemzőkkel
azonosíthatjuk:
• Szándékosság: a bántalmazás mindig szándékos viselkedés eredménye, és nem véletlenszerű;
• Ismétlődés: a bántalmazás ezen típusa olyan viselkedésmintázatot
mutat, amely nem véletlenszerű és elkülönülő. Egyetlen elkövetés
is elegendő az online bántalmazás (pl. felvételek engedély nélküli
terjesztése) megvalósításához;
• Károkozás: az áldozat úgy érzékeli, hogy sérelmet, kárt okoztak neki;
• Elektronikus berendezések: ezek használata különbözteti meg az
online bántalmazást a hagyományos bántalmazástól.
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miről is beszélünk?
az online és a hagyományos bántalmazás összehasonlítása
hagyományos, iskolai bántalmazás

online bántalmazás

A bántalmazás inkább az iskolában, és nem azon kívül történik.

Az online bántalmazás bármikor megtörténhet, amikor
az áldozat és az elkövető is online módban van. Az elkövető
bárhonnan érheti az áldozatot.

A bántalmazók általában tanulók, és ezen belül osztálytársak.

Az online bántalmazók egymásnak ismeretlenek vagy
látszólag ismeretlenek.

A bántó tettek és az agresszió tanúi iskolatársak és barátok,
akik általában szintén azt az online kommuniklációs fórumot,
közösséget, csatornát használják, ahol az áldozat és a
bántalmazó is rendszeresen megfordul.

Az online bántalmazó által felhasznált tartalom a világ
minden részéről elérhető. A kiposztolt kommentet, képet
vagy videót potenciálisan sok millió ember láthatja.

Mások (jellemzően a kortárscsoport) jelenléte elősegíti, illetve
hozzájárul a bántalmazás befejezéséhez.

A virtuális bántalmazó általában olyat tesz, amit a
valós életben nem merne megtenni, ha nem élvezné az
elektronikus berendezés „védelmét".

A bántalmazó minden esetben „látható”, tettét nehezebben
valósíthatja meg, mert minden esetben át kell hágnia az
elfogadott csoportnormákat, amelyek a csoportidentitáshoz
egyébként hozzájárulnak.

Az online bántalmazó kihasználja a feltételezett
láthatatlanságot, amelynek segítségével kifejezésre juttatja
hatalmát és dominanciáját (fontos: minden számítógépen
maradnak nyomok, amelyeket a rendőrség azonosíthat).

A bántalmazó konkrétan érzi és látja is viselkedésének
következményeit (kognitív, de nem érzelmi tudatosság),
és ez önmagában arra vezetheti, hogy befejezze a
cselekményt.

A bántalmazó nem szembesül közvetlenül tettének virtuális
következményeivel amely különösen hátráltathatja az áldozat
szenvedésének empatikus megértését.
Nem érvényesül a következményekkel való szembesülés
közvetlen visszatartó ereje.

Jellemző a felelősség hárítása és az áldozat hibáztatása:
„Nem az én hibám, ez csak egy vicc.”

Az online bántalmazás során elszemélytelenedési folyamatok
tapasztalhatók. A következmények felismerése nem várható
el spontán módon: azt a közösség tagjai kell, hogy
elmagyarázzák a virtuális avatároknak vagy alteregóknak.

A hagyományos bántalmazásnál a bántalmazó az egyetlen,
aki agresszív viselkedést mutat; az áldozat ritkán reagál
a bántalmazásra. Ha az áldozat reagál, akkor azt általában
egy nála gyengébbel szemben teszi.

Az online térben a való életben kevés közösségi befolyással
bíró áldozat is bántalmazóvá válhat, még a saját
bántalmazójával szemben is.

A hagyományos bántalmazásnál a tanúk általában passzívak
vagy bátorítják a bántalmazót. Ritkán hívnak oda felnőttet.

Az online bántalmazás esetén a nézők lehetnek passzívak
vagy aktívak (részt vehetnek a virtuális bántalmazásban).
Az áldozat szinte soha nem fordul felnőtthöz, szégyenérzete
miatt, vagy mert fél a lehetséges következményektől
(pl. eltiltják a számítógép-használattól), vagy mert
alábecsülte a bántalmazás lehetséges következményeit.
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online csapdák:
miért fontos, hogy helyes döntéseket hozzunk – az online
térben is?
Az online csapdahelyzetek miatt a tizenévesek rossz döntéseket
hozhatnak az online térben. Ilyen csapdák lehetnek például:
• Nem lát senki: a vélt láthatatlanság vagy névtelenség eloszlatja a lebukással kapcsolatos félelmeket, amely ha bekövetkezik, a közösség
rosszallását vonná maga után vagy (más) büntetéssel járna.
• Nem látlak: a kézzelfogható visszajelzések hiánya online cselekményeknél akadályozza annak felismerését, hogy bizonyos magatartások káros következményekkel járhatnak.
• Ki vagyok én? (az identitás felfedezése): a tizenévesek közösségi hálókon fenntartott profilja a saját fejlődő identitásuk felfedezésének
nyilvános színtere lett. Ez kompromittáló tartalmak közzétételéhez vezethet.
• Szexi vagyok? (nemi érés): a tizenévesek olyan kultúrában fedezik fel
fejlődő nemiségüket, amely a provokatív szexualitást ösztönzi. Ez
arra sarkallhatja őket, hogy utánozzák a provokatív példát, amel�lyel a reklámok és a szórakoztató médiumok bombáznak.
• Mindenki csinálja (online szociális normák): az online gátlások megszűnéséhez és a tizenévesek „falkaviselkedéséhez” vezető tényezők
kombinációja olyan online közösségi normák kialakulását segítheti
elő, amelyek ösztönzik a felelőtlen viselkedést.
• Ha ez lehetséges, akkor biztos nem rossz: azt gondolják, hogy csak
azért, mert valamit könnyű megtenni, az már rendben is van.
• A szerelem keresése: az online közösségekben szerelmi kapcsolatot
kereső tizenévesek olyan dolgokat tehetnek, amelyek nem a megfelelő célzatú figyelmet vonzzák magukra.
• Milyen messzire mehetek el? (kockázatkedvelő viselkedés): a fiatalok
mindig feszegetik a határaikat, mert így tanulják meg, hogy hol is
húzódnak azok. Az online kockázatkereső viselkedés azonban minden bizonnyal a kockázatvállalás biztonságosabb módja, mint sok
alternatíva a valós világból.

• 10 •

a pedagógus szerepe
Az iskola vagy az áldozat környezete általában tanácstalanul áll
a történések előtt. Az iskola, a pedagógus lehet, hogy nem tartja
feladatának a megoldások keresését, vagy nem érzi magát kompetensnek ebben, hiszen az esetek általában az iskola falain kívül történnek. Annak ellenére, hogy a pedagógusok általában megértik, átérzik az online bántalmazás jelentőségét, mégsem gondolják, hogy
ez az iskolára tartozó probléma lenne.
Ez a hozzállás azonban nem támogatható. A valóságban ugyan a
gyerekek tényleg általában otthon, barátoknál vagy legalábbis iskolán kívül vannak online (azt feltételezve, hogy az iskolában közvetlen
felügyelet alatt állnak, beleértve a számítógéphasználat és az online szörfölés ellenőrzését is). Az iskola feladata azonban nemcsak
a számítógéphasználat technikai fogásainak átadása, hanem hogy
megtanítsa, tájékoztassa a tanulókat az online kockázatokról és veszélyekről. Az iskola bűnmegelőzésben betöltött szerepe vitathatatlan, ugyanakkor a gyerekek között keletkező feszültségek feloldásában (intervenció) az iskolának mint mindennapos közösségnek van
elsődleges szerepe.
Éppen emiatt a pedagógus szerepe kettős:
1. A már bajba került gyerekek segítése. Ennek keretében az
áldozat(ok)nak azonnali segítséget nyújt (nagy a valószínűsége
ugyanis, hogy az iskola észleli először a problémát), illetve másokat megakadályoz az elektronikus kommunikációs eszközök
helytelen használatában.
2. A másik feladat a gyerekek és környezetük (szülők) tájékoztatása
és a figyelemfelhívás a zavarkeltő, megalázó, bántalmazó online
magatartások jelentőségére. Fel kell hívni a tanulók figyelmét az
online cselekmények büntetőjogi megítélésére is, például arra,
hogy a „viccelés” zaklatásnak és személyes adattal visszaélésnek
minősülhet. Mindehhez társulnak a cselekmények társadalmi,
közösségi vonatkozásai, nevezetesen hogy mások titkainak
kifürkészése, mások megalázó helyzetbe hozása vagy kiközösítése nem hozza meg a várt megbecsülést és népszerűséget a
kortársak között.
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A kortársak az esetek többségében ugyan tanúi a kiközősítésnek,
bántalmazásnak, de nemtörődömségből, lustaságból vagy egyszerűen csak mert élvezik a helyzetet, nem tesznek semmit az áldozat
védelmében. Lehetséges, hogy félelemből nem avatkoznak be, mert
tartanak attól, hogy őket is kiközösítik, megbélyegzik vagy bos�szút állnak rajtuk. Lehetséges, hogy azért nem avatkoznak be, mert
alábecsülik az elszenvedett sérelmet, a következmények súlyát. Az
azonban majdnem mindig bizonyos, hogy nem rendelkeznek eszközkészlettel a kényes online helyzetek feloldására.
Az online bántalmazást elszenvedő diák valószínűleg nem fogja
fel, milyen káros következényei lehetnek az őt ért támadásnak és
úgy gondolja, hogy normális, ha ilyen támadások érik. Lehetséges,
hogy ugyanolyan, erőszakos formában reagál az offenzív üzenetekre, és ezzel az erőszak ördögi körébe kerül.
Az elektronikus kommunikáció „kétarcúsága”, azaz az állandó jelenlét és a kommunikáló felek egyidejűleg tapasztalt „láthatatlansága” olyan körülményeket teremt, amelyben nincs idő reagálni a
cselekmények gyorsan folyó, gyorsan változó láncolatára, nincs idő a
közösségi interakcióra. Az egyes cselekmények társadalmi megvitatására nem kerül sor, a kommunikáló felek az online közösségekben
kevésbé mutatják ki érzéseiket, és az írásban kifejezett érzésekhez
csak felszínes érzelmi reakciók társulnak, ellentétben a hagyományos, szemtől szemben zajló kommunikációval. Ez oda vezet, hogy
az online kommunikáció során a felek kevésbé érzékenyek a mást
érő támadásokkal szemben, és kevésbé hajlanak a megbánásra is.
Mindez az online kommunikációban elfogadottá teszi a bullying típusú magatartásokat.
A pedagógusoknak egyfajta viszonyulási pontként közvetítő,
illetve referencia szerepet kell betölteniük: ők azok, akiktől a gyerekek tanácsot kérhetnek, illetve akikhez bármilyen online probléma
esetén fordulhatnak.
Hogyan tegyék ezt? Elsődleges a stigmatizálás elkerülése. A gyerekek azért nem keresik fel a felnőtteket a problémáikkal, mert attól
tartanak, hogy otthon „megbüntetik” őket például úgy, hogy eltiltják
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a számítógép- vagy a mobilhasználattól. Az iskolában attól tarthatnak, hogy mivel bajba keveredtek, iskolai szankciója lesz rossz magaviseletüknek: intőt kapnak, vagy a többiek előtt megszégyenítik
őket. Fontos, hogy a gyerek megértse és elhiggye, hogy a tanár ismeri az online visszaélés formáit és elismeri az azokkal okozott sérelem jelentőségét. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy az ilyen
helyzetekbe beavatkozó pedagógus maga is áldozattá válhat. Ám
minden nehéz helyzetből van kiút, és a történtek tudomásul nem
vétele vagy a sérelem bagatellizálása, lebecsülése nem fog segíteni,
sőt, bizonyos esetekben mélyíteni fogja a problémát. El kell mondani a gyerekeknek, hogy bizonyos magatartásokkal bűncselekményt
valósítanak meg. Valamely fénykép vagy képfelvétel engedély nélküli
felhasználása például személyes adattal visszaélés, ha pedig gyermekkorúról szexuális vagy hiányos öltözetű képet tesznek közzé, az
gyermekpornográfiának (tiltott pornográf felvétellel visszaélésnek)
minősül, még akkor is, ha gyermek teszi azt közzé vagy hozza nyilvánosságra. Ugyanakkor néha nagyon vékony a mezsgye a legális és az
illegális online magatartások között. Mivel az online közösségi etikett még kialakulóban van, arra a kérdésre, hogy mi minősül illegálisnak és mi tekinthető még megtűrt, jóllehet káros magatartásnak
online, néha csak a jog képes választ adni.
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mit mond a jog?

A büntethetőség alsó korhatára Magyarországon
(hasonlóan a legtöbb európai országhoz) a 14.

A fiatalok büntetőjogi felelőssége.

életév. A fiatalabbak még nem rendelkeznek an�-

Gyermekkorúnak számít az ENSZ gyermekek jo-

nyi élettapasztalattal, tudással, érettséggel, hogy

gairól szóló, 1989. november 20-án, New York-ban

cselekményeikhez intézményes következményt

elfogadott egyezménye (Magyarországon kihir-

fűzzön a büntető törvénykönyv.

dette a 1991. évi LXIV. törvény) értelmében minden,
18. életévét be nem töltött személy. A gyermekek

Hangsúlyozni kell, hogy a gyermekkor, a fiatalkor,

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

a felnőttkor, a fiatal felnőttkor neveléstani, pedagó-

évi XXXI. törvény (Gytv.) szerint gyermeknek minő-

giai, pszichológiai és feljődéslélektani szempontból

sül minden 18. életévét be nem töltött személy, ez

nem választhatók el élesen egymástól. (Csemáné

megegyezik a polgári jogi értelemben vett kiskorú-

Váradi, 2009: 250-251)

sággal (az ilyen személy nem köthet önállóan polgári jogi ügyleteket pl. szerződést).

illegális online tartalmak
Gyermekpornográf tartalommal

A Büntető Törvénykönyv egy szűkebb életkori ka-

kapcsolatos magatartások.

tegóriával számol, amikor a gyermekkort mint bün-

A gyermeket (18. életévét be nem törtött személyt)

tethetőségi akadályt határozza meg. (Btk. 22-23. §)

szexuális tartalommal kapcsolatba hozó bármilyen

Ennek értelmében nem büntethető, aki a bűncse-

magatartás tilos Magyarországon. Az erre vonat-

lekmény elkövetésének időpontjában nem töltötte

kozó jogszabályhely a Btk-ban a tiltott pornográf

be 14. életévét. Tehát a büntetőjogi értelemben vett

felvétellel visszaélés, amely büntetni rendeli a

„gyermekkor” csak a 14. életévig tart.

gyermekpornográf anyagok készítését, az ilyen filmekben való szerepeltetést, a szereplésre felhívást

Fiatalkorú az a személy, aki a szabálysértés vagy a

(toborzást), ezek forgalomba hozatalát vagy az ezzel

bűncselekmény elkövetésekor a 14. életévét már be-

való kereskedést, valamint az ilyen tevékenységhez

töltötte, de a 18. életévét még nem (Btk. 107.§ (1) bek.,

anyagi eszközök szolgáltatását (kettőtől nyolc évig

Gytv. 5.§ b) pont).

terjedő szabadságvesztéssel). A gyermekpornográf

Ismert még ezen kívül a fiatal felnőtt fogalma. Ebbe

felvételek megszerzőit, birtoklóit csupán három, az

a kategóriába a már nagykorú személyek bizonyos

internetre (nagy nyilvánosság számára) feltöltőit

körét soroljuk. A Gytv. szerint ez az életszakasz a 18.

vagy másnak átadóit (pl. e-mailen vagy MMS-ben

életévtől a 24. életévig tart. Ehhez az életkorhoz már

elküldőit) öt évig terjedő szabadságvesztés fenye-

nem fűződnek büntető anyagi jogi szabályok, mint-

geti. (Btk. 204.§) A gyermekpornográf felvétel lehet

hogy a 18. életévét betöltött személy már felnőtt ko-

videó, film vagy más módon előállított képfelvétel

rúnak számít, azaz cselekményét a jog szerint nem

(de nem kézi rajz vagy animáció), amely a létező

bírálják el enyhébben, mint a 24. életévét betöltött

gyermek elsődleges nemi jellegeit szabadon ábrá-

személyekét. (Ennek ellenére a bíróság figyelembe

zolja. Így tehát nem tartozik ide a komment, a „like”

veheti az elkövető fiatal életkorát a cselekménye

vagy akár az ilyen tárgyú írásos narratíva sem. A tár-

elbírálásakor.)

sadalmilag elfogadott célzat – pl. művészi alkotás,
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oktatás, felvilágosítás, tudományos kutatás – szin-

is folytatódhat, ha például az iskolában, a szünetben

tén megengedetté teszi az ilyen anyagok tartását.

kezdődő kortárs bántalmazás, csúfolás vagy szisztematikus kiközösítés otthon vagy mobilon online

Rasszizmus, idegengyűlölet.

üzemmódban folytatódik. Amíg a hagyományos ki-

A rasszista, idegengyűlölő tartalmak Magyaror-

közösítés-típusú magatartás önmagában még nem

szágon illegálisak. A Btk. közösség elleni izgatás

minősül zaklatásnak, addig annak online változata

tényállás az ilyen tartalmak interneten való közzé-

igen – mivel az online környezetben könnyebb lehet

tételére is vonatkozhat, amennyiben az interneten

a megfélemlítés, valamint – a zaklató 24/7 jelenléte

való közzététel „nagy nyilvánosságnak” minősülhet.

miatt – a magánéletbe való offenzív beavatkozás is.

(Btk. 269.§)
Terrorcselekményt előkészítő weboldalak.
Zaklatás, elektronikus zaklatás.

A terrorcselekményt előkészítő – terrorcselek-

A zaklatás Magyarországon illegális. Az erre vo-

mény elkövetésében megállapodást, ajánlkozást,

natkozó jogszabályhely a Btk-ban a telekommu-

felhívást, vállalkozást tartalmazó – webes közössé-

nikációs eszköz útján való elkövetést is nevesíti,

gek tevékenysége Magyarországon is illegális, és két

következésképpen a cselekmény az interneten ke-

évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-

resztül is megvalósítható. (Btk. 176/A.§) A zaklatás

tendő. (Btk. 261.§) A terrorcselekményt előkészítő/

valakinek a megfélemlítésére vagy egyszerűen csak

szervező weboldalak nem a nyílt kommunikáció

a magánéletébe, mindennapi életébe való önké-

eszközeit választják, a zárt közösségek célja pedig

nyes beavatkozásra irányuló rendszeres vagy tartós

általában nem jut a telekommunikációs szolgáltató,

háborgatás. A zaklatás enyhébb eseteiért egy éves

illetve a közösségben részt nem vevő személy tudo-

szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénz-

mására. Éppen ezért nagyon kevesett hallunk róluk

büntetés jár, ám a félelemkeltéssel megvalósuló,

a médiában. A terrorcselekményt előkészítő webes

súlyosabb esetekért már két éves szabadságvesztés

közösségek felderítése általában a titkos nyomozási

is kiszabható. Súlyosabban minősül a zaklatás, ha a

eszközökkel élő hatóságok feladata.

félelemkeltés céljából az elkövető mást, tipikusan
a sértett hozzátartozóját személy elleni erőszakos

legális, de káros online tartalmak

cselekménnyel fenyegeti meg, vagy annak elhiteté-

A legális, tehát törvény által nem tiltott, de káros

sére törekszik, hogy a hozzátartozó élete, testi ép-

tartalmak ellen is védekezni kell. A gyermekek és a

sége ilyen közvetlen veszélyben van. Minősített eset

fiatalok egészséges fejlődéshez fűződő alkotmá-

továbbá, ha valaki volt élettársát, házastársát vagy

nyos jogának (Alkotmány 67.§, illetve Alaptörvény

gyermekét, illetve nevelése, felügyelete alatt álló –

XVI. cikk) védelmét a felnőtt társadalom biztosítja

tehát neki kiszolgáltatott – személyt zaklat.

azzal, hogy kijelenteti: minden, 18. életévét be nem
töltött személy életkoránál fogva védelemre szorul.

Az online bullying fogalma tipikusan az elektroni-

A demokratikus berendezkedésű államok a ká-

kus eszközzel elkövetett zaklatás bűncselekményét

ros tartalmak közléséhez általában nem kapcsol-

valósíthatja meg. A hagyományos, offline zaklatás

nak büntetőjogi következményt, hiszen erősebb

ugyanakkor online bántalmazási magatartásokban

az állampolgárok alkotmányos joga a szólás és a
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véleménynyilvánítás szabadságához, valamint a

büntetőjogi szankciókkal való fenyegetését nem-

magánélet sérthetetlenségéhez. Az állampolgár,

zetközi dokumentumok1 szorgalmazzák, ennek el-

amíg másoknak kárt nem okoz, illetve amíg más,

lenére a cselekmény Magyarországon (még) legális.

fokozottan védett társadalmi csoportok, rétegek –

A büntetőjogi eszközökkel fenyegetés ösztönzésé-

pl. gyermekek – egészséges életét, fejlődését nem

nek oka, hogy a jelenség az utóbbi időben jelentősen

veszélyezteti, saját testével azt tehet, amit csak

elterjedt. Önmagában azonban a csetszobában,

akar. Teheti ezt azon az alapon, hogy a felnőtt em-

gyermekkorúval való ismerkedésen túl a szexuális

ber saját életéről való döntési szabadsága megelő-

kapcsolat létesítésének célzata nehezen bizonyít-

zi az állami büntetőjogi igény érvényesítéséhez, az

ható, így az egyezménynek eddig jobbára csak elvi

állampolgárok védelméhez fűződő igényt. Más a

támogatói vannak.

káros tartalmak megítélése, hogyha azok valamely,
fokozottan védett társadalmi csoport (kisebbség)

Magyarországon a 14. életévét betöltött sze-

vagy réteg (gyermekek) jogainak érvényesülését ve-

méllyel beleegyezése esetén szabad szexuális

szélyeztetik.

kapcsolatot létesíteni. Hogy a szexuális kapcsolatteremtés valóban beleegyezés alapján történt,

A káros tartalmak Magyarországon – és általá-

vagy erőszak, fenyegetés avagy a felnőtt befolyásos

ban a nyugati kultúrákban – ugyan legálisak, de

helyzetével való visszaélés következménye volt-e,

a szülő, nevelő, gondviselő felelősségre vonható

azt a jogalkalmazó már csak a szexuális kapcsolat

gyermeke gondozásának elmulasztása miatt, ha a

megteremtése után vizsgálja, amennyiben azt a 14.

káros tartalmakkal való szembesüléstől nem óvta

évet betöltött kiskorú sérelmesnek tartja és feljelen-

meg a gyermeket. A gyermek káros tartalmaktól

tést tesz. Aki 14. életévet be nem töltött személlyel

való megóvása tehát elsősorban a szülő, ill. a ne-

létesít szexuális kapcsolatot, az számos bűncselek-

velő felelőssége, neki kell biztosítania a vele közös

ményt valósíthat meg (Btk. 201-202/A. § megrontás,

háztartásban élő gyermek számára az egészséges

197. § erőszakos közösülés, 198. § szemérem elleni

fejlődés feltételeit. E kötelezettség megszegése mu-

erőszak, esetleg 208. § szeméremsértés). A netes

lasztásban is megnyilvánulhat pl. abban az esetben,

kapcsolatteremtés azonban ekkor is csak a bünte-

amelyben a szülő otthoni számítógépén, amelyet

tés kiszabásánál jöhet szóba, enyhítő vagy súlyosító

gyermeke is rendszeresen használ, pornográf felvé-

körülményként. Természetesen, ha a netes kapcso-

teleket vagy egyéb, káros tartalmakat nézeget, és a

latteremtés során más bűncselekmény – jellemzően

számítógépet használat után nem védi jelszóval és

tiltott pornográf felvétellel visszaélés – is megvaló-

felhasználónévvel, így a gyermek a gyakran látoga-

sult, azt a bíróság önálló bűncselekményként érté-

tott weboldalak listájának megnyitásával könnye-

keli. A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncse-

dén hozzáfér a számára káros tartalmakhoz.

lekménye önállóan valósul meg, ha a csetszobában
ismerkedés egy előrehaladott bizalmi fázisában a

„Becserkészés” szexuális kapcsolat
teremtése céljából.

gyermekkorú a felnőtt kérésére hiányos öltözetű
vagy meztelen felvételeket készít önmagáról, majd

A szexuális kapcsolat teremtése céljából való on-

a felvételeket a felnőttnek el is küldi. A gyermekkorú

line ismerkedés, a „grooming”, avagy becserkészés

webkamerás „pózolása” is tiltott pornográfia. Más
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kérdés, hogy ezt valamilyen módon rögzíteni kell

szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma)

ahhoz, hogy a cselekmény bizonyíthatóvá váljon.

vagy bűncselekménynek (Btk. 272. § közszemérem

Egyébként a webes felületen, gyermekkel folytatott

megsértése) minősülhet.

szexuális tartalmú beszélgetés – bármennyire is a fizikai találkozásra, a meggyőzésre irányul – jelenleg

Anorexiát, bulímiát támogató weboldalak.

nem valósít meg bűncselekményt.

Az anorexia és a bulímia elsősorban a fiatalok (tizenéves korosztály) körében jelentkező étkezési

Felnőtt szexuális tartalom hozzáférhetővé
tétele gyermekek számára.

rendellenességek, amelyek az élete feletti irányítást
elvesztő személyek önkontroll-érzetének javításá-

Magyarországon minden, gyermeket nem sze-

ra irányulnak, de halálhoz is vezethetnek. Az ilyen

repeltető szexuális tartalom (felnőtt pornográfia)

fiatalok elsősorban internetes közösségekbe tömö-

legális. A szülő azonban felelősségre vonható gyer-

rülnek, hiszen a testükkel való elégedetlenség egyre

meke egészséges fejlődése biztosításának elmu-

inkább az online térbe szorítja mozgásterüket. A

lasztása miatt.

közösségek tagjai támogatják egymást önromboló
szokásukban. Ez a tevékenység is a gyermek saját

A gyermek nevelésére, felügyeletére, gondozására

döntése, amelynek megakadályozására a bünte-

kötelezett személy (pl. szülő vagy együtt élő hozzá-

tőjogi védelem nem terjed ki. Más kérdés, hogy a

tartozó) mulasztásából a gyermek (is) elérhet online

szülő, nevelő, gondviselő ebben az esetben is fele-

pornográf tartalmakat. Ekkor az együttélő felnőtt

lősségre vonható akkor, ha nem fordított elegendő

hozzátartozó felelősségre vonható amiatt, mert

figyelmet gyermekére, így nem teremtette meg a

nem tett meg olyan alapvető, a nevelés, a felügye-

gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges alap-

let, a gondozás tárgykörébe tartozó óvintézkedé-

vető feltételeket, amelybe beletartozik az is, hogy

seket – pl. nem látta el az otthoni számítógépet fel-

megpróbálja helyre billenteni a gyermek megbom-

használónévvel és jelszóval – amely lehetővé tenné

lott lelki egyensúlyát.

a gyermek egészséges erkölcsi fejlődését. Az, hogy
a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését ve-

Öngyilkosságot támogató weboldalak.

szélyeztette-e az adott mulasztás, számos együtt-

Az öngyilkosságot támogató weboldalak megíté-

ható függvénye, amelyet a bíróság minden esetben

lése szigorúbb, mivel a közösségbe tartozók célja

külön vizsgál. Amennyiben a szülő/nevelő felelőssé-

kifejezetten a halál előidézése. Az öngyilkosságban

ge megállapítható, az bűncselekményt valósíthat

való közreműködést a magyar Btk. büntetéssel fe-

meg. (Btk. 195.§)

nyegeti. (Btk. 168. §) Ennek ellenére azonban ezek
a weboldalak is legálisak, mert az elkövető büntet-

A szexuális szolgáltatások hirdetésére, for-

hetőségéhez szükséges lenne legalább az öngyil-

galmazására vonatkozó szabályok meg nem tar-

kosság megkísérlése. Vitatható lehet ugyanakkor,

tása – és például ilyen hirdetések gyermekek által

mi minősül az öngyilkossághoz nyújtott segítség-

gyakran látogatott helyek vagy közintézmények

nek. A közösség tagjai, akik beszélnek egymással

közelébe helyezése – szabálysértésnek (1999. évi

az öngyilkosságról, csak egymás korábban kialakult

LXIX. törvény a szabálysértésekről, 145.§ A szexuális

elhatározását erősítik, ilyenkor pedig megkísérelt
• 17 •

öngyilkosság esetén sem bizonyítható, hogy tény-

lóságos szereplőket felvonultató rajzfilm kevésbé

legesen kinek, illetve minek a hatására kísérelt meg

erőszakos, mint egy, a való életben előforduló élőlé-

öngyilkosságot az egyén. Egyébiránt az ilyen közös-

nyekre jobban emlékeztető – élethű – komputeres

ségekhez csatlakozónak – az öngyilkosság pszicho-

animáció. Az erőszakosság szintjének megítélése

lógiájából adódóan – általában nem az öngyilkos-

ugyanúgy egyéntől függ, mint az, hogyan dolgozza

ság elkövetése, hanem csupán a figyelem felkeltése

fel a gyermek a látott tartalmat. Éppen ezért nehéz

a célja, esetleg az egyén épp olyan embereket keres,

általánosan meghatározni az „erőszakos tartalom”

akik lebeszélik őt az öngyilkosságról.

kategóriáját.

Kábítószerfogyasztást támogató
weboldalak.
A kábítószerfogyasztást támogató (ösztönző,

a pedagógus kötelezettségei.
A pedagógusok nem csupán munkavégző állampolgárok, feladatuk ennél sokkal kiterjedtebb:

recepteket közlő, lelőhelyeket listázó,

nevelési, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

kendertermesztés szabályait leíró stb.) weboldalak

adatokat is ellátnak. Nevelési, illetve gyermekvé-

ugyan elősegítik a kábítószer előállítást,

delmi funkciójukból adódóan az iskolák, óvodák

kereskedést és a büntetendő cselekményeket

az elsődleges bűnmegelőzés szerepét is betöltik.

(visszaélés kábítószerrel, Btk. 282-283. §), azonban

Ez a szerepük azonban kiegyensúlyozatlan, hiszen

legálisak. Illegális a kábítószer előállításához,

a bűnmegelőzési politikák kidolgozásában és a

az azzal való kereskedéshez stb. való anyagi

prevenciós programok kialakításában általában

eszközök szolgáltatása, a kábítószer előállításáról

nem vesznek részt.

szóló weboldalak azonban nem kínálnak ilyen
eszközöket, jellemzően csak az előállításról és a
hozzájutás mikéntjéről írnak.

A pedagógus fent leírt kötelezettségeit a fenntartó hatóság vagy szerv (nevelőintézet, önkormányzat, egyház) illetve az oktatási intézmény

Erőszakot tartalmazó weboldalak.

belső szabályzata tartalmazza. Az iskola elsődle-

Az erőszakos tartalmat közvetítő weboldalak ál-

gesen az önkormányzatok által létrehozott Gyer-

talában legálisak, feltéve, ha az ábrázolt erőszakos

mekjóléti Szolgálattal tart kapcsolatot. A Gyer-

cselekedetek nem valamely nemzeti, etnikai, faji,

mekjóléti Szolgálat a jelzőrendszer első állomása,

vallási csoport ellen irányulnak. (Utóbbi esetben

azzal, hogy az iskola jelzéseit továbbítja a megfe-

közösség elleni izgatás valósulna meg: Btk. 269.§, l.

lelő hatóság (pl. rendőrség, önkormányzat jegy-

korábban.) Amennyiben erőszakos jeleneteket áb-

zője) valamint intézmény (pl. gyámhatóság) felé,

rázoló film- vagy egyéb művészeti alkotásokról van

gyakorlatilag elosztó-összekötő funkciót tölt be.

szó, úgy azok legálisak, és legfeljebb csak károsak

(Gytv. 40. §) Az iskolai reagálórendszer és a gyer-

lehetnek a fiatalokra nézve. Az ilyen tartalmakkal

mekvédelmi intézményekkel való kapcsolattartás

szembeni védekezés elsősorban a gyermek közvet-

protokolljára ugyanakkor miniszteriális szinten

len környezetének – szülő, nevelő, iskola, könyvtár

rendszeresen születnek módszertani útmutatók,

stb. – feladata. Vitatott lehet ugyanakkor, hogy mi

amelyek elsősorban a bűnmegelőzési teendőkre

minősül erőszakos tartalomnak, pl. egy nem va-

fókuszálnak. Az iskolai gyermekvédelmi prevenci-
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óról szóló módszertani levél szerint az osztályfőnöknek és az iskolai gyermekvédelmi felelősöknek

Egyes európai országokban a pedagógust tör-

– szükség esetén – kapcsolatot kell tartaniuk a ne-

vény kötelezi az iskolában általa tapasztalt, a

velési tanácsadó intézettel, a gyermekpszichiát-

gyermekek által elkövetett bűncselekmények

riával, a polgármesteri hivatal jegyzőjével, gyám-

feljelentésére. Magyarországon a pedagógus-

ügyi ügyintézőjével, valamint a szociális ügyek

nak nincs ilyen kötelezettsége, hiszen a pedagó-

intézőjével, továbbá a helyi rendőrkapitányság

gus bizalmi pozícióban van, elsősorban nevelési

bűnmegelőzési osztályával, ifjúságvédelmi nyo-

feladatokat lát el, amelynek keretében bűnmeg-

mozóival, és a körzeti megbízottal. Ha az adott

előzési és nem reagálási kötelezettsége a hang-

eset meghaladja az iskola intézkedési lehetősége-

súlyos. Fontos, hogy a pedagógus elsősorban jó

it, ugyancsak az osztályfőnök vagy a gyermekvé-

kapcsolatot építsen ki a gyerekekkel, hiszen ez

delmi felelős jelzi ezt az illetékes intézmény vagy

lehet az elsődleges prevenció alapja. Az iskolában

hatóság felé.

előforduló pedofil jellegű bűncselekmények – amikor felnőtt él vissza hatalmi pozíciójával a gyer-

A módszertani útmutató szerint a pedagógus

mekkel szemben – esetében is ugyanez érvényes:

ún. felderítő tevékenységet végez, amelynek lényege,

a törvény nem ír elő egyértelmű feljelentési köte-

hogy fokozott figyelemmel kíséri azokat a gyer-

lezettséget. Az ilyen esetekben sokszor nagyon

mekeket, akik a veszélyeztetettség tüneteit

nehéz annak megítélése, hogy alapos-e az adott

mutatják, hátrányos helyzetűek, vagy nehe-

kolléga ellen felhozott vád, mivel előfordulhatnak

zen nevelhetők. A pedagógus a felderített eset

visszaélések. A pedagógus ugyanakkor köteles

jelzésével másodlagos bűnmegelőzési tevékenysé-

mindent megtenni a tanulók egészséges fejlődése

get végez, ami azt jelenti, hogy megakadályozza

és biztonsága érdekében, elengedhetetlen tehát,

egy súlyosabb eset kialakulását, pl. bűncselek-

hogy bizonyos mértékig ne győzödjön meg a vá-

mény elkövetését vagy a veszélyztetett gyermek

dak hitelességéről. De nincs egységes recept: min-

elkövetői csoportba való bevonódását. A peda-

den esetben a pedagógusok közössége kell, hogy

gógus emellett elsődleges prevenciós feladatot

döntsön arról, mikor megalapozottak a vádak

is ellát, például azzal, hogy megismerteti a tanu-

és mely ponton szükséges már a rendőrséghez

lókkal a gyakori internethasználat lehetséges kö-

fordulni. Természetesen iskolán kívül, meghatá-

vetkezményeit, a kockázatokat, felhívja a tanulók

rozott súlyos bűncselekmények (pl. állam elleni

figyelmét a veszélyes helyzetekre – még a veszély-

bűncselekmények) esetén, állampolgárként a peda-

helyzetek bekövetkezése előtt, valamint tájékoz-

gógust is terheli a feljelentési kötelezettség.

tatja mind a tanulókat, mind a többi pedagógust,
mind pedig a szülőket a veszélyhelyzet elhárításá-

Annak érdekében, hogy a fiatalkorúak által elkö-

nak lehetőségeiről. Például arról, hová forduljon a

vetett bűncselekmények elbírálásakor az elkövető

gyermek vagy a szülő, ha illegális vagy káros online

mentális és pszichológiai érettségével összefüggő

tartalmat talál, ha célzottan neki küldenek ilyet,

kérdéseket körültekintően bírálják el, valamint a

vagy ha online bántalmazást szenved el vagy ta-

fiatal az adtottságainak és az elkövetett bűncse-

núja ilyennek.

lekmény súlyának megfelelő büntetést kapjon,
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az elsőfokú eljárásban a fiatalkorúak bíróságán a
tanács egyik tagja pedagógus. (Be. 448. § (3) bek.)
A pedagógus szükség esetén részt vesz a tanács
által megállapított magatartási szabályok kidolgozásában is, amelyet a fiatalkorú elkövetőnek a
pártfogói felügyelet alatt kell betartania.
Fontos megjegyezni, hogy az iskola, illetve a
pedagógus reagálását elsősorban az érintett
gyermekhez, illetve gyermekek csoportjához, valamint az adott helyzethez kell igazítani hogy valóban a megfelelő és hatásos választ biztosítsuk.
A megoldáskeresésnél szem előtt kell tartani az
érintett tanuló szellemi és életkorbeli érettségi
szintjét, az adott csoport szükségleteit, valamint
a megoldandó helyzet természetét és súlyát. Másodszor, a pedagógusnak a megszerzett tudását
folyamatosan frissíteni kell, ez különösen igaz az
online környezetben elkövetett visszaélések esetében, ahol nem elég csupán a technikai ismeretek
elsajátítása, hanem emellett célszerű felhasználói
szintű tudást szerezni a közösségi oldalakon, valamint a tanulók által – az iskolában és a szabadidőben – használt más online felületeken is. Meg kell
találni a kényes egyensúlyt a közössségi oldalakon
való kommunikáció és a tanulók magánéletébe
való túlzott beavatkozás között. Az előbbire – ti. a
közösségi oldalakon való regisztrációra – szükség
van annak érdekében, hogy a pedagógus a diákok
„hiteles” és felkészült segítője lehessen a veszélyes
helyzetekben. Míg az utóbbi – azaz a magánéletbe
való túlzott beavatkozás – elkerülése ugyancsak a
hitelesség megóvása, a „kém-pozíció” elkerülése
érdekében ajánlott.
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néhány jó tanács – hová fordulhat
a pedagógus (és a szülő)?

3. A szexuális zaklatás, bántalmazás áldozatainak és környezetének bejelentéseit az ESZTER
Alapítvány is fogadja. Az ESZTER Alapítvány

1. Internethotline.hu: mint minden Európai Uni-

jelenleg az országban az egyedüli olyan szer-

ós országban, Magyarországon is rendelkezésre

vezet, amely célzottan a szexuális visszaélés és

áll egy olyan online felület, amely a jogellenes és

erőszak áldozatainak rehabilitációját látja el tel-

a káros online tartalmak bejelentésére szolgál.

jes körűen – egyéni pszichológiai tanácsadással,

A felületen lehetőség van a tematikusan felso-

pszichoterápiával, jogi segítségnyújtással és kö-

rolt illegális és káros tartalmak, valamint zavaró

zösségi intervenciós programokkal. Weboldala:

magatartások (így pl. az online zaklatás, megfé-

www.eszteralapitvany.hu.

lemlítés, fenyegetés) bejelentésére is. A hotline
rövid időn belül (24 óra) kivizsgálja az elküldött

4. A helyi rendőrség elsősorban a bűncselek-

bejelentéseket, és bűncselekmény gyanúja ese-

mények felderítésével foglalkozik a hozzá be-

tén továbbítja azokat a rendőrségre. Célszerű

érkező feljelentések alapján. A jogellenes cse-

mindenféle online zavaró tartalommal vagy ma-

lekményeket be lehet jelenteni a lakossághoz

gatartással a hotline-t megkeresni, mert az így

közelebb álló, fent részletesen bemutatott

végzett előszűrésnek köszönhetően a rendőrség

internethotline.hu weboldalon is.

is célirányosabban és gyorsabban jár el a feljelentett esetekben. Emellett a hotline az adott

5. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

illegális vagy sértő tartalomról értesíti az inter-

magyar egyesülete a biztonságos internet-

net-szolgáltatót is, aki így gondoskodik annak

használat terén elsősorban oktatási és ismeret-

eltávolításáról. A hotline minden esetben vissza-

terjesztési tevékenységet végez. (http://www.

jelzést küld a bejelentő félnek a kérelme elbírálá-

ngysz.hu/) Az internetes veszélyek megelőzé-

sáról, ugyanakkor a weboldal hasznos tanácsok-

sére szolgáló programok első lépése általában

kal is szolgál a biztonságos internetezéshez.

a szervezet által koordinált oktatók iskolai rendezvényekre való meghívása. Az oktatók szíve-

2. Kékvonal.hu: A Kék Vonal Gyermekkrízis
Alapítvány 24 órás telefonos, illetve online

sen konzultálnak bármilyen, az internet biztonságával összefüggő kérdésben.

lelkisegély szolgálat, ahol civilek és szakemberek várják minden korosztály jelentkezését
gyakorlatilag bármilyen lelki panasszal, amely
gyerekeket érint. A beszélgetések anonimek,
és kifejezetten a gyerekek lelki jólétét célozzák.
A szervezet szükség esetén tovább irányítja a
betelefonálót a megfelelő szervezethez vagy
szakemberhez, ha az adott beszélgetés nem
elegendő a probléma elhárítására.
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megelőzéssel és közbelépéssel (intervencióval) kapcsolatos
ismeretek
Az online bullying iskolai megközelítésénél fontos annak szem előtt
tartása, hogy a programoknak összetetteknek kell lenniük, olyanoknak, amelyek mind a prevenciónál, mind pedig a beavatkozás fázisában feltételezik nem csak az iskola, hanem a résztvevő felek (sértett és
elkövető gyerekek), esetleg más iskolák (a bántalmazásban részt vevő
gyerekek iskolái), valamint a szülők közreműködését is. Az iskolának
irányító és koordináló szerepet kell betöltenie ezeknek a konfliktusoknak a kezelésében. Az iskolának kell meghatároznia, milyen magatartásokat tekint már bántalmazásnak az online közegben, és milyen
akcóterv vagy protokoll alapján lehetséges az elkövetők iskolán belüli
felelősségre vonása. Az iskola feladata a diákok felkészítése arra, hogy
mit tehetnek az őket ért vagy az általuk tapasztalt online támadások
során, hogy milyen magatartások azok, amelyeket nem kell, illetve
nem szabad eltűrni és annak megtanítása is, hogyan járjanak el. Meg
kell tanítani a gyerekeknek azt is, hogyan avatkozzanak be akkor, ha
más bántalmazását tapasztalják.
A prevenciónak magában kell foglalnia olyan proszociális, társadalmi készségek kialakítását, amelyekre támaszkodva a fiatalok egészséges kapcsolatokat létesíthetnek mind az iskolában, mind az iskola
falain kívül.
Kezdődjön bár az online bántalmazás a virtuális térben, az komoly
tanulási nehézségeket okozhat a valós életben, az iskola fizikai környezetében.
Az iskolai személyzet felelős az online bullying típusú magatartások
elhárításáért is, a biztonságos és békés iskolai környezet megteremtéséért. Ezért tevékenyen részt kell vállalnia abban, hogy felderítse az
online bántalmazások hátterében rejlő történéseket, folyamatokat,
valamint hogy a problémamegoldásba bevonja a konfliktus valamennyi szereplőjét. Fontos, hogy az iskola érzékeltesse a gyerekekkel,
hogy egyenrangú partnerek a konfliktusok feloldásában; erre már
csak amiatt is szükség van, mert a gyerekeket ért támadások általában nem maradnak rejtve a közösség előtt, így azokról a gyerekek
tudnak a legtöbbet.
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a megértésen alapuló intervenció:
a bullying prevenciós program
A Bullying Prevenciós Program (BPP) az online bántalmazások
megelőzésére és az incidensek kezelésére kialakított átfogó, iskolákra épülő program. Ennek része a felnőttek (szülők és pedagógusok) iskolai programokban való aktív részvételének elősegítése
(tudatoságnövelés az online bullying kiterjedése, tipikus magatartásai, volumene, valamint a tanulók szupervíziója terén), az elfogadhatatlan viselkedések „kódexének” kidolgozása (az online kommunikáció etikai kódexének kidolgozása az iskolában), a lefektetett
szabályok megszegésének konzekvens szankcionálása, valamint a
felnőttek közül „példaképek” kiválasztása.
A BPP model a következő komponensekkel segíti az iskolai közösséget a prevenciós és intervenciós programok kidolgozásában:
• Az iskolai szintű intervenciós programok arra valók, hogy általánosan pozitív iskolai környezetet teremtsenek a biztonságos és hatékony tanulás érdekében. A programban a teljes iskolai populáció
részt vesz. A cél a kortársak között, az iskolában és az iskolán kívül
előforduló bullying típusú viselkedések minimálisra csökkentése
(ideális esetben megszüntetése), az új problémák kialakulásának
megelőzése, és összességében jobb kortás kapcsolatok teremtése.
• A rendszer-szintű intervenció olyan adminisztratív elemeket tartalmaz, mint amilyen az anonim és önkéntes kérdőívek kitöltése a
diákok által. Célja a jelenség iskolai és azon kívül megvalósuló típusainak és volumenének felmérése, egy iskolai koordináló bizottság
létrehozása a BPP és más prevenciós programok megtervezésére
és megvalósítására, a pedagógusok és a szülők számára konfliktuskezelési tanácsadás biztosítására, a szupervízió elősegítésére,
az iskolai szabályzatok (pl. a fent említett magatartási, etikai kódexek) bevezetésére, valamint a szülői közreműködés ösztönzésére.
Összefoglalóan a pedagógusok és az iskolai dolgozók feladatai a
BPP körében:
1. Be kell iktatni a tanrendbe az online bántalmazási esetek megismertetését. Ennek keretében hatékony közösségi készségeket és konfliktusfeloldási technikákat kell tanítani a gyerekeknek, amelyek magukban foglalják különösen a döntéshozatali
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mechanizmusok fejlesztését, a problémamegoldó készség
kialakítását és online környezetre adaptálását, az online kommunikáció fejlesztését, és az alapvető közösségi normák (tisztelet, türelem, elfogadás) elsajátítását.
2. Ki kell dolgozni speciálisan az online bántalmazás megelőzését
és kezelését célzó iránymutatókat, szakmai protokollokat.
3. Fejleszteni kell a saját osztályterem közösségi légkörét.
4. Meg kell tanítani a kamaszoknak, milyen formában reagáljanak az online bántalmazásra, milyen szinten vonódjanak bele a
konfliktusokba, és mikor kell azokat figyelmen kívül hagyni.
5. Meg kell tanítani a gyerekekeknek, mennyire fontos az, hogy
akik a bántalmazást észlelik, arról tudomást szereznek, azok
ne hallgassanak, hogy segítsék az áldozatot és jelentsék, amit
tapasztaltak.
6. Bátorítani kell a kamaszokat arra, hogy önállóan is próbálják
megakadályozni az online konfliktusok eldurvulását, és fel kell
vértezni őket olyan eszköz- és szerepkészlettel (szerepjátékok),
amelyek segítségül hívhatók az online bántalmazás különböző
eseteiben, általánosan pedig az internethasználat biztonságosabbá tételére.
7. A szülőkkel együttműködve folyamatosan „képezni” kell a gyerekeket az önkontroll, valamint az empátia és az altruizmus
fejlesztése terén.
8. Individuális, egyére szabott intervenciós terveket kell készíteni
olyan gyerekek számára, akik elkövetőként vagy áldozatként
(esetleg mindkét szerepben) belevonódtak valamilyen bántalmazási, illetve online bántalmazási eseménybe.
9. Támogatni kell a (valóságos és potenciális) áldozatokat a sérelem fogalmának tágításával, annak megismertetésével, fel
kell vértezni őket lehetséges megoldási forgatókönyvekkel és
képességekkel az esetek megelőzése és a hatékony válaszadás érdekében.
10. Fel kell deríteni, mi áll az online bántalmazás(ok) hátterében.
11. Az iskolai programokon elő kell segíteni (szerepjátékokkal, beszélgetésekkel, vetélkedőkkel stb.) olyan képességek kifejlesztését,
mint amilyen például az empátiás készség, amelyek segítségével
az elkövető közelebb jut az általa okozott sérelem természetének
átéléséhez, megértéséhez, és amelyek hozzájárulhatnak a pozitív viselkedésminták adaptálódásához.
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mit tehetünk még?
A Tabby projekt célja, hogy elősegítse a célkorosztály (elsősorban a
tizenévesek, kamaszok) biztonságos közösségi háló használatát és
hogy megakadályozza a problémás helyzetek kialakulását.
A Tabby projekt hasznos információkkal látja el a pedagógusokat
és a szülőket a figyelmeztető jelek felismeréséről és a jelenség megértéséről, valamint megakadályozza a probléma lebecsülését.
A következőkben az intervenció fő eszközét, a Tabby csekklistát és
a kisfilmeket mutatjuk be.
a tabby csekklista
Mi is a Tabby? A Tabby egy önállóan, önkéntesen és névtelenül kitöltésre kerülő kérdőív, tulajdonképpen egy csekklista arról, milyen
események történnek a gyerekekkel (elsősorban tizenévesekkel) az
elektronikus kommunikációs eszközök használatakor.
A gyerekek válaszai annak felmérésére szolgálnak, milyen típusú és
mértékű kockázatoknak teszik ki magukat a valós életben és a virtuális kommunikáció során, különös tekintettel az online bullying
jelenségére.
A kérdőív végén:
• a gyerekek értékelést kapnak arról, vajon kockázatos-e rájuk nézve az, ahogyan az online kommunikációs csatornákat használják,
ahogy az online felületeken viselkednek, és
• tippeket kapnak arra, hogyan kerülhető el, hogy a kockázatos helyzet veszélyes is legyen, hogyan előzhetik meg a bántalmazás ördögi körében a mélyebbre sűllyedést.
a tabby éppen ezért egy interaktív eszköz, amelynek segítségével
a gyerekek megérthetik:
• mi is történik velük valójában az internet-használat során, és
• a bántalmazás és a zaklatás terén milyen kockázati faktorokkal
használják ők maguk a netet, amely önbecsülésük csökkenését, és
végső soron saját szabadságuk csorbítását, életminőségük romlását idézheti elő.
A gyerekek a TABBY kérdőívet online tölthetik ki, a következő weboldalon: www.tabby.eu. A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim.
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Minden kérdésblokk előtt instrukciók találhatók a kitöltésről, így
egyértelműsítve a válaszadást. A kérdőív eredményei az adatvédelmi rendelkezések betartásával, kizárólag kutatási célokra kerülnek
felhasználásra. A kérdőíveket nem értékeljük egyedileg: a kiértékelés
összesített formában zajlik, ahol a válaszokat bizalmasan kezeljük.
Fontos kiemelni, hogy a kérdőívben nincsenek „jó” vagy „rossz” válaszok. A válaszokat skálán kell megjelölni, a válaszoló mindig a skála rá
legjobban jellemző, vagy tapasztalatait leginkább leíró pontját jelöli be.
Minél körültekintőbben és figyelmesebben töltik ki a válaszadók
a kérdőívet, annál pontosabb képet kaphatnak kockázati besorolásukról, amelynek segítségével célzottabb lépéseket tehetnek biztonságuk növelése érdekében.
A gyerekeknek azelőtt kell kitölteniük a kérdőívet, mielőtt még „felvilágosítást” kapnának a jelenségről, megnéznék a projekt részét képező videókat, illetve az iskolában elkezdődne a célzott megelőzési
és intervenciós program..
videóillusztrációk
A DVD négy rövid, hangos animációs filmet tartalmaz. A kisfilmek
hatásosan mutatják be a tipikus eseteket, és arra jók, hogy rajtuk
keresztül bemutathassuk a gyerekeknek, milyen veszélyes helyzetekbe futhatnak bele online, a számítógépes, a mobiltelefonos vagy
okostelefonos kommunikáció során. Segítségükkel rávilágíthatunk,
miért nem érdemes alulbecsülni a potenciális kockázatokat.
A gyerekek megnézik a videókat, majd pedig közösen, a pedagógus
moderálásával megbeszélik, mit láttak, mik a tanulságok és a lehetséges megoldások. Nagyon fontos, hogy a Tabby csekklistát a gyerekek
még a videók megnézése előtt töltsék ki.
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miről szólnak a kisfilmek?
videó 1: nem tudhatod, ki kicsoda valójában.

Ennek a kisfilmnek az a célja, hogy megértesse a gyerekekkel, milyen fontos a személyes adatok megőrzése a neten, főként a közösségi oldalakon. Fontos, hogy ne fogadják el válogatás nélkül mindenki közeledését, aki „barátként” bejelöli őket, különösen
ha nem biztosak abban, hogy a barátkérő a saját identitását használja, mivel az internet adta anonimitás mindenki számára lehetővé teszi, hogy álcázza magát – nemcsak valódi
identitását, de valódi céljait is.

A történet: Magdának, a főhősnek a Facebookon olyasvalaki küld barátkérőt, akiről
nem tudja, hogy kicsoda is valójában. Magda megnézi az őt bejelölő, már-már hízelgően kedves srác profilját, aki nagyon vonzó és trendi képeket tett fel magáról és ennek
alapján úgy dönt, hogy elfogadja a barátkérőt.

A színtér változik a „csábító” otthonára, aki Magda Facebook profilját, feltöltött fotóit
és kontakt adatait nézegeti, hogy megközelíthesse a lányt.

Másnap Magda két barátjával tölti idejét az iskolában. A „csábító” időközben szintén
megérkezik az iskolához, körülötte sétálgat, egy fa mögé bújik várva arra, mikor jelenik
meg Magda.

A gyerekek kijönnek az iskolából, a főhős megáll beszélgetni a társaival az iskolakapun kívül. A „csábító” jól megfigyeli, kikkel barátkozik Magda és hazaérve bejelöli a
barátait is.
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Magda két barátja hazaérve felfedezi az idegentől kapott barátkérőt. Mindketten elfogadják a kérést. Egyikük csetel is új „barátjával”, és beleegyezik, hogy találkozzanak a
görkori-parkban. A lány megérkezik a randi helyszínére, és meglepve látja, hogy a srác nem
olyan, amilyennek a Facebookon leírta magát – idősebb, kopottasabb, negédesebb.

Megriadva fut el a helyszínről, meg sem áll Magdáék házáig, hogy elmondja barátnőjének mi történt és hogy figyelmeztesse a többieket, nehogy találkozzanak az idegennel.
Együtt ellenőrzik a „csábító” Facebook profilját. Magda konferenciahívást kezdeményez két barátnőjével.
Az egyik barát (az, aki találkozót beszélt meg az idegennel) feszülten, megdöbbenve
meséli a történteket. Eközben a másik barát arckifejezése lassan megváltozik, és nagyon dühös lesz.
Ezen a ponton a videó visszatér a kezdeti képhez és rövid magyarázatot ad a nézőnek
arról, mi történhetett volna, ha a szereplők másként viselkednek

Mi lett volna, ha...
Magda hazamegy az iskolából. Az asztalánál ül, bekapcsolja a számítógépét és megnyitja Facebook profilját. Olyan barátkérőket talál, amelyek küldői nem ismerősek neki
sehonnan. Ellenőrzi a „csábító” profilját, a feltett képeit (megnyerő, trendi, divatos srác) és
kontakt adatait.... Ennek ellenére mégis úgy dönt: nem fogadja el a barátkérőjét.

A végén a videó ezt a magatartást javasolja mint olyat, amelynek segítségével online sem kerülhetünk bajba.

A felsorolt tanácsok: védd az identitásod a közösségi hálózatokon:
- Alaposan ellenőrizd az adatvédelmi beállításokat!
- Válassz egy nehezen kitalálható jelszót!
- Ne fogadd el olyan emberek jelöléseit, akiket nem ismersz, és ránézésre nem bízol
bennük: nem tudni ki kicsoda valójában!

A neten ne ossz meg soha, és különösen ne terjessz személyes információkat, ne oszd
meg a mobilszámod, a címed, a helyeket ahova általában jársz, vagy bármely más információt, amelyekből mások kitalálhatják, mikor merre jársz.

Ha beleegyezel abba, hogy valakivel találkozz, akit a neten ismertél meg:
- Mondd el valakinek, akiben bízol!
- Ne menj egyedül!
- Válassz egy nyilvános és forgalmas helyet!
- Légy óvatos!
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videó 2: internet: mindenki, örökké.

A második kisfilm azt szemlélteti, milyen potenciális kárt okozhat a videó és más felvételek megosztása – még ha azt viccnek szánják is.

A főhős, Mirco egy csapat barátjával együtt a görzenálban tölti az idejét. A fiúk különféle
játékokat találnak ki, és Mirco barátja, Red mindent felvesz az okostelefonjára. Délután a
fiúk hazamennek, de Mirco és Red még megállnak beszélgetni. Ahogy beszélgetnek, egy
galamb száll arra és egyenesen Mirco fejére pottyant. Red, aki nem fér a bőrébe a nevetéstől, lefilmezi az eseményt. Nevetve rohan haza.

Otthon Red megnézi, miket sikerült felvennie a délután folyamán. Megtalálja a
görkorizás közben rögzített videókat, majd a galambos „baleset” videóját. Úgy dönt,
hogy mégiscsak az utóbbit teszi fel a netre, elvégre az sokkal érdekesebb, mint a
görkori-parkos.
A következő jelenetben a főhőst látjuk otthon, aki épp egy MMS-t kap rajta egy galambbal.

Egy kis idő múlva kap egy e-mailt a Youtube-ra mutató linkkel. A linken egy video látható, amelyen épp le akarja törölni a fejéről a galamb nyomát, ugyanakkor a videó alatt
számos lekicsinylő, szarkasztikus megjegyzés is található, és annak ellenére, hogy frissen
töltötték föl, már eddig mintegy 200-an lájkolták. A főhős megalázva érzi magát, zavart
és kétségbeesett.

Ezen a ponton a kisfilm visszapörög, és elmagyarázza, mi is történhetett volna, ha a szereplők másként viselkednek.
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Mi lett volna, ha…
Újra Red otthonában vagyunk, ahol a fiú épp döntést hoz arról, melyik videót fogja
közzétenni a Youtube-on. Ezúttal úgy dönt, hogy a görzenálban készült képeket teszi
fel, amelyekkel nem kockáztatja, hogy sérelmet, zavart okozzon vagy szégyenbe hozza
a barátait.
A Mirconak küldött MMS az egyik vices pillanatot örökíti meg görkorizás közben.
Kicsit később kap egy e-mailt, benne a Youtube-linkkel. A link egy olyan rövid videóra
mutat, amelyet görkorizás közben vettek fel együtt a barátokkal. A videó alatt egy csomó
vicces, de nem megalázó kommentet talál, és vagy 200 „like”-ot is. Mirco boldogan végignézi a videót, amelyen a barátaival együtt jól érzik magukat.

A kisfilm végén olyan tanácsokat találunk, amelyek segítségével megelőzhető a baj:

• Ha valamit feltöltesz a netre, ne feledd, hogy azt mindenki láthatja, és másoknak továbbíthatja, ami szinte teljesen lehetetlenné teszi, hogy a nyomokat utólag eltüntesd
a neten. Gondolkodj, mielőtt klikkelsz!
• Mielőtt megosztod ismerőseid információit, fotóit vagy videóit, kérd ki az engedélyüket, különben lehet, hogy bűncselekményt követsz el!
• Könnyű valakit cukkolni… túl könnyű, és nem menő! Ha a barátaid körében népszerű
szeretnél lenni, akkor jobb, ha valami olyanba fogsz, aminek nincs semmilyen negatív
hatása másokra. Ezért felnéznek majd rád, és még jobban kedvelnek...
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videó 3: virtuális tettek, valós következmények.

Ez a kisfilm bemutatja, milyen nem kívánt következményei lehetnek a mobiltelefon
nem körültekintő használatnak, különös tekintettel arra, ha a tulajdonosa őrizetlenül
hagyja, hiszen ekkor a rajta levő személyes adatok illetéktelenek kezébe kerülhetnek.
Ahogy ezt a kisfilm is bemutatja, a mobilunkon található információkat felhasználhatják
hamis profilok létrehozásához a közösségi oldalakon, amely a legjobb esetben is kellemetlenségeket okozhat a sértett számára.

Anita, a főhős, őrizetlenül hagyja mobilját az iskolaszünetben. Két osztálytársa ravaszul
egymásra pillant, lassan megközelítik a padot, amelyen Anita a mobilját hagyta, majd elkezdik felfedezni a tartalmát. A két barát talál néhány fotót Anita mobilján, amelyeket
bluetooth-on át is játszanak a saját készülékeikre.

Iskola után a két barát találkozik, elkezdik nézegetni, mit találtak Anita telefonján. Nevetgélnek, kuncognak, összesúgnak, majd megszületik a terv. Leülnek a számítógép elé,
kreálnak egy hamis Facebook profilt Anita nevével, majd feltöltik a lány telefonján talált
képeket, szándékosan láthatóvá téve azokat minden felhasználó számára.

Eközben Anita hazaér, leül a számítógép elé, megnyitja Facebook profilját és nemsokára
könnyekben tör ki. Az édesanyja belép a szobába és megpróbálja megérteni, mi történhetett, de Anita nem hajlandó válaszolni, anyukája bárhogyan is kérdezi, mindent megtart
magának. Az édesanya egyre mérgesebb lesz és vitába, majd veszekedésbe bonyolódik a
lányával. Az anya feldúltan hagyja el a szobát, Anita kétségbeesése pedig ezzel csak nő.
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Mi lett volna, ha…
Anita édesanyja belép a szobába. Hagyja, hogy a lánya eléggé megnyugodjon ahhoz,
hogy elmondja, mi is történt. Anita átgondolja, mit tehetne szülői segítséggel és mindent
elmond édesanyjának, aki figyelmesen meghallgatja. Az anya felveszi a telefonkagylót és
a lánya előzetes beleegyezésével felhívja a lányokat, akikre Anita gyanakszik, hogy létrehozták a hamis profil. Az anya addig marad a vonalban, ameddig a lányok tisztázzák
egymás között a történteket és megértik, hogy megsértették Anita magánszféráját. A
telefonbeszélgetés a három lány kibékülésével ér véget.
A két barátnő együtt törli a hamis Facebook profilt.

A történet végén olyan tanácsokat olvashatunk, amelyek segítségével elkerülhető a baj.

• Tartsd szemmel a mobilod, mert adatokat és értékes információkat tartalmaz rólad:
Tanuld meg rendesen beállítani: az, hogy folyamatosan használod, még nem jelenti,
hogy rendesen tudod használni.
Soha ne hagyd őrizetlenül a mobilod, és ha elveszted, tedd hozzáférhetetlenné és törölj
minden rajta tárolt személyes profilt… Gondolkodj előre!
• Ne feledd, hogy ha egy másik emberről információkat szerzel, az lehet, hogy nagyon viccesnek tűnik neked, de másoknak fájdalmat és kényelmetlenséget okozhat!
• Beszélj egy felnőttel, akiben megbízol, hogyha valami olyan történik veled, ami aggaszt,
vagy kétségbe ejt.
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videó 4: poén vagy bűncselekmény?

Az utolsó videó arról szól, mennyire súlyos következményekkel járhat a hírnévrontó
felvételek netes közzététele, mind az elkövetőre, mind pedig az áldozatra nézve. Egyre
gyakoribb jelenség az, ha a partneren vagy volt partneren úgy állnak bosszút, hogy őt bemocskoló vagy egyszerűen csak intim, személyes jellegű fotókat tesznek közzé róla. Az
ilyen cselekmények rávilágítanak a kontroll nélküli gondolkodásra, valamint a viták reflexiók és megbeszélés nélküli feloldhatatlanságára.

A főhős és a barátnője barátaikkal együtt az uszodában vannak.
A főhős a barátnőjét fényképezi. Amint a főhős kilép a színből, egy másik srác odamegy a lányhoz. Beszélgetni kezdenek, nevetgélnek, és a lány láthatólag jól érzi magát
a helyzetben.
A főhős sértve érzi magát hiúságában, és bosszút forral. Feltölti a lány fotóit egy társkereső weboldalra, a telefonszámával együtt.

Másnap a lány – minderről mit sem tudva – iskolába megy. A délelőtt folyamán furcsa hívásokat kap és rájön, hogy a fotóit és számát kitették a netre, gyaníthatóan egy
randioldalra. Sejti, hogy a barátja töltötte fel a képeket féltékenységből és birtoklási vágyból. A bosszúvágy arra vezette a fiút, hogy lejárassa a lányt közös barátaik előtt, valamint
hogy kiszolgáltatott helyzetbe hozza őt.

Mi lett volna, ha…
A főhős és barátnője a barátaikkal játszanak a medencében, miközben a főhős képeket
készít a barátnőjéről és a többiekről. Ahogy a főhős kisétál a képből, a lány egy másik közös barátjukkal kezd beszélgetni, együtt nevetnek, jól érzik magukat.
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Annak ellenére, hogy ez féltékennyé teszi, a főhős is elkezd más lányokkal beszélgetni,
együtt nevetnek és lassanként elfelejti, hogy miért is volt féltékeny. Mindketten élvezettel
készítettek egymásról fotókat. A főhős belátta, hogy semmi sincs abban, ha más emberekkel is beszélgetünk, és velük együtt nevetünk.

A végén a film tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan lehetne elkerülni a hasonló helyzeteket.

• Barátaid képeit az engedélyük nélkül feltenni a netre bűncselekmény, ebbe gondolj
bele, mielőtt ilyet tennél.
• Egy másik ember jó hírnevének szándékosan ártani a törvény értelmében bűncselekménynek számít.
• Ha valakire haragszol, beszélj vele, mondd el neki, hogyan érzel, és ne állj bosszút rajta!
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