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Önnek is fontos
gyermeke biztonsága?
Hasznos tanácsok, gyermekeink védelmében

•^ÉNDŐgSfa



Minden, amit az internet veszélyeiről tudnunk kell ahhoz, hogy 
megóvhassuk gyermekeink lelki épségét!





B E V E Z E T É S
A gyermek és fiatalkorúak védelme az internet káros tartal

maival szemben egyre fontosabb és égetően aktuális kérdés 
napjainkban. Ennek oka, hogy a felnövekvő nemzedék napról-napra 
otthonosabban mozog az internet világában, előszeretettel igénybe 
vett alkalmazásaik között nem csupán a tartalmi szolgál-tatások 
megtekintése áll, hanem a chatelés és az e-mail küldés is.

Elkerülhetetlen, hogy gyermekünk ne ismerkedjen meg a 
számítógéppel, s 3-4 éves kora környékén már túl van az első kattin
táson.

A védelmet legmegfelelőbben a szülői felügyelet szolgálhatja, 
emellett szoftveres szűrőprogramok is segítségünkre lehetnek. A 
technikai megoldások azonban soha sem helyettesíthetik a szülői 
felügyeletet.

Ennek érdekében az internetet használó gyermek szüleinek 
kell annak használatával és tartalmával megismerkednie. Ekkor válhat 
képessé arra, hogy gyermekével megbeszélje azokat a kérdéseket és 
problémákat, amelyeket a gyermek is észlel, illetőleg így lesz képes 
megelőzni a bajt.

Az internet bizonyos tartalmainál fogva jelenthet veszélyt. A 
tisztességes weboldalak mellett ugyanis könnyen találkozhatunk 
olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis információkat, vagy az 
egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésükre káros tartalmakat, így 
pornográf és erőszakos tartalmú információkat közölhetnek.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők ugyan megtanítják a 
gyerekeiket, hogy miként kezeljék, ha az utcán találkoznak egy rossz
indulatú emberrel, de az interneten zajló hasonló szituációk elkerülé
sére azonban nem.

Nagyon fontos, hogy az ilyen oldalak mellőzése érdekében a 
szülő irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdek
lődését, legyen a segítségére felfedezni azokat a honlapokat, amelyek 
a számára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak. E pozitív tartal
mak elérhetővé tétele az, amely a leginkább jótékonyan befolyásol
hatja a gyermekek internetezési szokásait.

Ezzel a kiadványunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 
hogy melyek az internet veszélyei, illetve hogyan birkózzunk meg 
velük mi, felnőttek!
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INTERNET

A z egyik  legjobb, legtöbb lehetőséget nyújtó  
ta lá lm án y évtizedek  óta: az INTERNET.

M it is je le n t ez a fogalom  tu la jd o n kép p en ?

ISM ER K ED ÉS

Ü G YIN TÉZÉS1

Az „internet” szó két részből tevődik össze: az „inter”-ből,

szavakból. V / ~

cA számítástechnika világában az „internet” tehát a számítógép 
hálózatok kapcsolatrendszerét, azaz számítógép hálózatok hálózatát 
jelenti. Napjainkra globális kommunikációs kapcsolatteremtő 
rendszerré nőtte ki magát, a rendkívül széleskörű információ-áramlás* 
hajtómotorját megtestesítve. Szorosan beépül mindennapi é le tün k ig  
olykor megkönnyítve vagy éppen MEGNÉHEZIiTOltEfazt.

KAPCSOüfATiTARTAS

IS M E R E TS ZE R ZÉ S



Egyre több cég sok milliárdos forgalmat bonyolít az interneten 
keresztül. Az oktatás szinte elképzelhetetlen nélküle. Otthonunkban 
szórakozásra, kereskedelmi célokra, kapcsolattartásra, hivatalos 
ügyek intézésére és még nagyon sok mindenre használjuk. Lehetne 
folytatni az áradozást, dicsőíteni az „internetes Kánaánt” , de lássuk be 
a veszélyei nagyon sokfélék, jóval komolyabbak lehetnek, mint 
ahogyan azt gondolnánk.

Manapság már szinte nem is lehet létezni internet nélkül. Ez 
nem is lenne baj, ha az biztonságos lenne, de sajnos nem az.

Hogyan hat é le tünkre  az internet?

Emberek milliói használják a netet mindennapi tevékenységük 
során. A kérdés az, mikor lépjük át azt a bizonyos határt, ami az átlagos 
haszháJatoraKjggőségtől elválasztja.

^^JMT'magyar gyerekek legtöbbje aifüqgőség kialakulása szem
pontjából legveszélyesebb online játékok elérésére használja az 
internetet. A 7-10 évesek közel 96 százaléka elsősorban játszik a 
világhálón, a 11 -14 évesek között pedig 92 százalékos ez az arány.

Súlyos probléma az, hogy rengeteg gyereket a szülei magára 
hagynak internetezés közben, így addig és olyan oldalakat néznek 
meg, amit és ameddig csak akarnak. Kb. 6 éves korig ugyan ötből négy 
gyermek csak szülői felügyelet mellett netezhet, de a 11-14 évesek 
körében már csupán 44 százalék a korlátozás mellett a világhálót 
használók aránya.
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LINTERNET

A gyerekek esetében az internetfüggőség kialakulásának megelő
zésében a legfontosabb szerepet a szülői kontroll játszhatja.

Ha a szülő jól ismeri gyermekét és annak napirendjét, továbbá 
bizonyos szabályokhoz és tevékenységekhez köti a számítógép és az 
internet használatát, akkor nagyban megelőzhető a RffiÉjgjjjgS

Nagy segítség lehet, ha a számítógépet nerngropermek szobá
jában, hanem egy közös helyiségben tartják, így nagyobb eséllyel 
szabályozható, hogy.mikor és mire használja a kiskorú.

BamsEos© I
csökkenthető0®£)gS3=5g)

programok megtartásával szintén 
Kialakulásának veszélye.

A függőség  je le i:

[jnFernetfüggő mindig több időt tölt a monitor előtt, mint azt 
korábban elhatározta.
Ha nem jut fel egy ideig a világhálóra, ingerültté, levertté, 
depresszióssá válik.
Lassan már az ebédet sem családi körben, hanem a monitor előtt
fogyasztja el.
A netfüggő könnyen elveszíti az időérzékét, ha leül a monitor elé, 
az órák is csak perceknek tűnnek.
Környezetét, családját és barátait teljesen elhanyagolja.
Hazudik a családjának vagy munkaadójának a gép használatát 
illetően.

A fizikai tünetek szintén árulkodóak lehetnek. A mozgáshiány rossz 
hatással van a fejlődő szervezetre: az internetfüggők vagy kórosan 
elhíznak, vagy rettentően lefogynak a gép előtt ülve. A szem, a 
vázrendszer és a vérkeringés működése megromlik, és előfordulhat, 
hogy a sok klikkeléstől, gépeléstől zsibbadni kezd a kezük. Az internet
függőknek általában problémájuk van az alvással, sápadtak, 
kialvatlanok, és gyakran panaszkodnak pánikrohamokra. Ugyan 
extrém példa, de ázsiai országokban már nem egy halálesetet írnak az 
internetfüggőség számlájára. Több mintttucatnyian vesztették éle
tüket a sok ülés miatt fellépő kerinqésifzayar és az érrendszerben 
történő vérrögképződés miatt.
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V édelm i in tézkedések:

Legyen tisztában vele, mire költi gyermeke á zsebpénzét! 
Szerezzen információkat - például a gyártó honíapjárójJM 
a játékok tartalmáról!
Mutasson érdeklődést a játék iránt beszélgetés közben!
Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne töltsön túl sok időt számítógé
pes játékokkal! Sajnos nincs egyértelmű ajánlás arra nézve, 
mennyi legyen ez az idő. Itt az Ön egyéni megítélése számít.

Nem  kívánatos szam itogepes já téko k  
„Lógok a n e ten ”

A számítógépes játékok veszélyei: Az erőszakot, pornográfiát, rasz- 
szizmust ábrázoló vagy egyéb nem kívánatos tartalmú játékok sajnos 
nagyon elterjedtek. Különösen veszélyesek az ún. First Person 
Shooter-ek, amelyekben a játékos, 
hasonló figura alakjába bújik? 
akciókat (pl. lövöldözést) él át, és haj tvég re 
nése egy bizonyos kor fölött, amikor a gyerrfíek 
tudja különíteni a virtuális világot a valóságostól,
A kisebb korú gyermekeket azonban távol kell tartani
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N etezzen is, m eg ne is?

Egyes weboldalakon a fiatalok olyan tartalmakkal 
találkozhatnak, amelyek veszélyt jelenthetnek fejlődésükre.

„2009 év elején egy Pest megyei kislány öngyilkosságot követett 
el. Tagja volt az egyik közösségi oldalnak, ahol a foglalkozásaként a 
sírásást, munkahelyének a temetőt jelölte meg.”

A különböző közösségi oldalakon fontos információk szerepel
nek a diákokról az adatlapjukon (Iwiw, Myvip). Itt akár aktuális kedély
állapotuk is figyelemmel kísérhető, azonban nagyon kevés szülő 
regisztrált olyan közösségi oldalakon, mint a gyerek. Nem kell bele
avatkozni a gyermek magánéletébe, de kísérjük figyelemmel a min
dennapjait. Kérni kell tőle, mutassa meg milyen zenét hallgat, vagy mit 
olvas, milyen oldalakat látogat. Sok esetben a gyerekek lemásolják 
kedvenc együttesük külső jegyeit, napjainkban ez a fiatalok divatos 
zenei közege. Az EMO-s stílusnál pl. jellemző a furcsa hajviselet, az 
erős smink vagy a fekete ruha, mert ettől menőbbnek érzik magukat.

In terneten  van a gyerek élete!
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7 EMO: divat? Viselkedési forma? Életérzés?

„A  múlt évben történt az a szom orú esemény, hogy egy 
orvostanhallgató fiatalember a debreceni Nagyerdő
ben öngy ilkosságot követett el. Rendezett csa lád i hát
tere, jó tanulm ányi eredménye a szü le i és ism erősei 
számára érthetetlenné tette a fájdalmas tényt, h iszen 
még előtte állt az élet. Kevesen tudták róla, hogy már 

középiskolájában az EMO-sok közé tartozott. Dep
ressz ióra hajlamos fiatal volt, aki ilyen hangulatú 
zenét hallgatott, és több ízben megpróbálta fe l
vágni ereit.”

A  cím ben szerep lő  kifejezés és a mögötte álló 
kérdések b izonyta lanságot suga llnak m ind
azok (e lsősorban szü lök, pedagógusok) szá 
mára, akik valam it már hallottak az EMO-ról és 
ta lá lkoztak fiatalokkal, akik EMO-snak vallják 
magukat.

A  kifejezés az angol em otional szóbó l ered, 
melynek magyar jelentése: érzelmes, érze l
mekre ható.

A  12-16 éves korosztá ly köréből kerülnek ki 
leg-nagyobb szám ban a követők, akik csak a 

külsö-ségeket utánozzák, vagy is így öltözködnek, 
és ilyen hangulatú zenét hallgatnak.



A  gyerek feketére festette a haját? Ön egy ideje csak  gyermeke egyik szemét 
látja? Ne aggódjon, nem vakult meg, csak el kell takarnia. Úgy az igazi. A z  utóbbi 
időben szűk farmert kellett neki vásáro ln i, meg szegecses övét (ami valósz ínű leg  
fehér)? V iszont nem kért új pulcsit, mert bőven jó neki az Ön öreg, rövid melegítő 
fe lső je? Sok esetben halálfejes vagy kedvenc együttes nevét v ise lő  pólót, szé les 
karkötőt, a ruházaton lévő kitűzőt v ise l?  Ráadásul egy vagy két piercing is 
bekerült az a lsó  ajkába? Nos, ha ezek a jegyek már adottak, és gyermeke minden 
nap hosszú  időt tö lt sm inke lésse l és depressz iósán bámul maga elé, már gyana
kodhat, hogy elkapta őt is  az EMO-láz.

fekete,
kormok

Miről ismerhető fel az S / A y l b  ?

smink ^^phefcing

laiairejes^ t ^ '►■old-..
lajpant 4 fe t ( S ly ó  * lm c fe g it<

kamu
tetkó

Bi ■ a
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EMO: divat? Viselkedési forma? Életérzés?

Mi je llem ző  a gondo lkodásukra , 
az é letv ite lükre?

A mozgalom kulcsa az internet, vagyis a világháló.

Sokan ezen keresztül sajátítják el 
- a különféle emo-s honlaoon látható -



Ez a stílu s  részben pozitív, részben pedig negatív jegyeket mutat. A  nevében is 
hordozza e korosztályra je llem ző belső jegyeket: tú lérzékenységet a v ilág  dolgai 
tekintetében és az önsajnálatot.

A z  EMO-tudat egyfajta lelki szenvedést, világfájdalmat közvetít az érzékeny, 
zárkózott hajlamú, önmagukat kereső fiata lok felé. Ebből következik a menekülés 
a valóság elől, a kapcsolatterem tési probléma, k irekesztettség érzése.

Egy szűk körű ideológia i k isebbség esetén jelentkezik bátorítás az öncsonk ítás
ra, sőt az öngyilkosságra . Egyes követőknél előfordul, hogy ere iket vagdossák.

Fontos tehát, hogy fokozottabban odafigyeljünk ezekre a fiatalokra, azokra a 
kü lső  jegyekre melyek utalhatnak öngy ilkosságra (pl. vágás a karon). Itt feladata 
van a szülőknek, pedagógusoknak, barátoknak, akik időben jelezhetik, és ily 
módon megelőzhetik az esetleges tragédiát. Ne rekesszék ki az EMO-s fiatalokat a 
közösségek, ellenkezőleg, vonják be az értelmes programokba, elfogadva a 
kü lsőségekben is jelentkező különcségeiket! Otthon és az isko lában egyaránt 
beszé lgessenek el ve lük problémáikról, aktuális érzelm i állapotukról!

Am ennyiben azt érzékelik, hogy az öngy ilkosságra való hajlam erős, idejében 
gondoskodn i kell szakember, mégpedig p sz icho lógus bevonásáró l, aki szakér
telemmel kezeli a lelki bajokat.

Ke llő  körü ltekintés és gondoskodás esetén remélhetőleg a jövőben nem követ
kezik be olyan tragédia, m int amelyről a bevezető gondolatban szóltam.



M iért a bűnözök parad icsom a az in ternet?

Az internet fantasztikus találmány, ám anonimitásából adódóan a bűnözök 
kedvelt területe, a pedofiloknak a világháló ideális hely az ismerkedésre.

Fogalom  m eghatározás

Pedofília: görög eredetű. Szó szerinti jelentése a gyermekek iránti szeretetet 
jelöli. Ezt mindenki bátran vállalhatja, mert az nem elitélendő, ha valaki szereti 
a gyerekeket. Sajnos mára ennek a szónak pejoratív értelme van. Nem 
találkozhatunk a szakirodalomban egységes fogalom meghatározással. 
Talán az egyetlen közös pont, hogy azokat a szexuálisan, testileg érett 
személyeket nevezik pedofiloknak, akik nemi vágyaikat szexuálisan éretlen 
személyekkel szeretik kiélni.

Jelen esetben a kifejezés alatt a gyerekek, illetve fiatalkorúak iránti különböző 
érzelmi hőfokú szexuális vágyat értjük, melynek hátterében a személyiség- 
és a pszichoszexuális fejlődés zavara áll.

Ez a kérdés nagyon fontos, mivel ha elismerjük, hogy e cselekmények 
elkövetői betegek, akkor felmerül az a kérdés, hogy van-e jogunk őket 
büntetni, vagy inkább a társadalmat védő intézkedések mellett a 
gyógykezelésükről kell gondoskodni. Főleg akkor, ha látjuk, hogy a 
büntetéssel nem érünk el célt, mig a gyógykezelés hatásos lehet, és egyben 
megvédi a társadalmat, és a gyermekeinket.

A pedofiliát több féle képpen határozhatjuk meg:

A Magyar Nagylexikon szerint a pedofília „szexuális aberráció, szemé
lyiségzavar, a még serdületlen gyermekek iránt ébredő szexuális vágy”.
A pszichológiai kézikönyv szerint „a pedofília szexuálisan motivált 
izgalom gyerekek iránt” a felnőttek nemi vágyának eltévelyedése.
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• Az Egészségügyi Világszervezet a Betegségek Nemzetközi Osztályo
zása (BNO) című dekrétuma, pszichiátriai betegségként határozta meg a 
pedofíliát.

• Megjelenése a személyiség kóros működését jelzi, amikor a vágyak és 
fantáziák teljesítését már nem akadályozzák társadalmi és erkölcsi 
tiltások.

A pedofíliát általában valamilyen szexuális aberrációnak tartják. A tudomány 
mai állása szerint nem kizárt, sőt nagyon valószínű, hogy genetikailag 
programozott hajlam található az ilyen személyekben, de ennek a hajlamnak a 
kifejlődése vagy elnyomása már a személy szocializációja során történik. A 
gyermekkori és serdülőkori nemi szerep tanulási zavarai, valamint a 
gyermek-, illetve Ifjúkorban elszenvedett szexuális abúzus erősíthetik ezt.

Francia kutatások is megerősítik azt a feltevést, mely szerint betegségről 
beszélhetünk a pedofilia kapcsán. Kimutatták, hogy az ilyen jellegű bűn- 
cselekményekért elítélt személyeknél szinte 100 %-os volt a visszaesés. 
Gyakorlatilag a börtön, a büntetés nem volt kellően elrettentő, nevelő hatású 
ahhoz, hogy ne kövessenek el a későbbiekben ilyen bűncselekményt.

Orvosi szempontból: a pedofilia úgy határozható meg, mint a szexualitás és a 
nemi identitás zavara. Tágabb értelmezésben a pedofilia, mint a gyermekeket 
előnyben részesítő nemi zavarként kerül meghatározásra. A Betegségek 
Nemzetközi Osztályozásában (franciául: CIM-ben) a pedofilia 1965-ben a 
szexuális perverziók, majd 1975-ben a nemi elferdülések fejezetében 
szerepelt. Az 1993 óta használt hivatalos „nemi előnyben részesítés zavara” 
kifejezés oka az, hogy a normák koronként és társadalmanként viszonylagos 
megfelelő nemi magatartással szembesítve, azért hagyták el a perverzió szót, 
hogy enyhítsék a betegség erkölcsi megítélését.

Pedofilia  a m últban és a je lenben

Érdekes azonban megfigyelni, hogy ennek a magatartásformának a megíté
lése koronként és társadalmanként hogyan változik.
A felnőtt-gyermek testi viszony korszakonként és kultúránként eltérő meg
ítéléssel bírhat:

• Az ókori Görögországban és Rómában teljesen természetes volt, hogy 
nemileg még alig érett személyekkel - akár fiúkkal, akár lányokkal - 
létesítenek nemi kapcsolatot. Senki nem tekintette ezt bűnös, vagy 
elítélendő cselekménynek.

• De ugyanerről az elfogadottságról a távoli Kínából is maradtak fenn 
írásos anyagok.



Pedofil bűnözők az interneten

ír
* N ap ja inkban is  ta lá lko zha tunk  o lyan  tő lünk  távo li népekke l, aho l a 

szexua litá s t so kka l korábban kezd ik  el m egé ln i, ső t a fe lcsepe redő  
leánygye rm ek e lső  szexu á lis  ak tusát az ap jáva l vagy az é lő  leg idősebb  
férfi rokonáva l éli meg a tá rsada lm i e lvá rásoknak  m egfe le lően .

* Eu rópában  is  ta lá lható  o lyan  népcsopo rt, ak ik  közö tt te lje sen  elfogadott, 
hogy a te stileg  érett szem é lyek  akár 12-13 éve s kortó l is  „é le ttá rs i” 
kap cso la to t lé tes ítenek  egym ássa l. E zt a k ö zö sség ü k  te lje sen  te rm é
sze tesn ek  é s  e lfogado ttnak  vesz i.

N ap ja inkban közhely, hogy a se rdü lé s , nem i érés fo lyam ata fe lgyo rsu lt, a 
gyerm ekek jóva l ham arabb ju tnak  ré sz le te s  in fo rm ác ió kh o z  a nem iség rő l, 
m int ko rábban bárm ikor. A zon ban  v ita tárgya, hogy a g yo rsabb  testi 
fe jlő déshez sze llem i érés is  társu l-e.

A pedofil szem élyeket 
a következőképpen  lehet csoportosítan i:

1. Sze llem ileg  nem te lje sen  kifejlett, éretlen pedo filok , ak ik  in fan tilisek  
m aradnak és  te lje sen  képesek  a zo no su ln i á ldozata ikka l.

2. V is s z a fe j lő d ő  p edo filo k : ak ik  e lju to tta k  oda , hogy  fe ln ő tte kke l 
lé te s ítsenek  s ze xu á lis  kapcso la to t, va lam i okbó l k ifo lyó lag  m ég is a 
k isko rúak  közö tt ke resnek  szám ukra  m egfe le lő  partnert.

3. Pe rve rz  pedofilok: ak ik  szám ára a gyerm ek nem több m int egy  tárgy, 
g yönyö rfo rrás , m indem elle tt a gyerm ek fé le lm e ö sztön ző leg  hat 
v ise lke désü k re  és  szem é ly iségük re .



M ire használhatják  a pedofilok  az In ternetet?

Az internet a kimeríthetetlen lehetőségek tárháza az aberrált felnőttek 
számára. Azok a személyek, akik ilyen jellegű bűncselekményeket követnek 
el, az internetet elsősorban:

• ismerkedésre,
• kapcsolattartásra,
• tiltott pornográf felvételek, videó anyagok közzétételére használják.

Az igazán „profik" titkos oldalakon cserélgetik és kínálják eladásra a 
képeket és videókat. Emellett pedig a net anonimitásának köszönhetően 
férkőznek a gyerekek közelébe. Gyakran más személynek adják ki magukat. 
Sokan hosszú heteken, hónapokon át vadásznak és férkőznek áldozataik 
bizalmába, majd alig várják az alkalmat a személyes találkozásra. Találkozá
sukat igyekeznek akkorra időzíteni, amikor a gyermek zaklatott lelki 
állapotban van, szüleivel összeveszett, esetleg rossz jegyet kapott vagy nem 
kapta meg a vágyott játékot. Ilyenkor még sebezhetőbbek a kicsik, és naivan 
besétálnak a barátjuknak hitt elkövető csapdájába.

M iért büntetik?

A pedofiliát - a kiskorúakkal létesített nemi kapcsolatot - a mai közfel
fogás elítélendőnek, bűnösnek tartja.

A jelenleg élő társadalmi felfogás szerint a gyermek szellemileg éretlen, 
nemisége formálódó, szexualitása kialakulatlan, ezért nem képesek helyesen 
értékelni a szexualitást. Bármilyen módon (erőszak, késztetés) történő 
ráhatás testi és szellemi fejlődésüket negatívan befolyásolhatja. A védendő 
érték: a gyermek egészséges fejlődése.

Abban a szakemberek egyetértenek, hogy a gyermekek védelmében 
nem szabad következmények nélkül hagyni egyetlen pedofil jellegű bűncse
lekményt sem.

A gyermek testében és lelkében is súlyos károkat okozhat egy ilyen 
interakció; ami adott esetben akár halálhoz vagy maradandó pszichés torzu
lásokhoz is vezethet.



Törvényi szabályozás

M ilyen intő je lek re  figye ljenek  
a tan áro k  és a szülők?

Minden olyan jelre figyelni kell, ami valamiféle változás. Változás a 
viselkedésben, a kapcsolatokban, például ha a gyerek elvonul és begubózik, 
valamint mindenféle külső jelnél is résen kell lenni. Az öltözködés ugyanis 
nagyon sokat elárul egy gyerekről, vagy például a hajviselete és a sminkje is. 
A diákok rendkívül sok jelet sugároznak magukról, ha a lelki állapotuk rossz 
irányba fordul.

A  traum ára adott reakciók

A nemi erőszak, mint trauma igen széles tüneti kép formájában 
jelentkezhet. Az első néhány órában az áldozatok jelentős része tapasztal 
intenzív, fájdalmas és szorongáskeltő élményeket. A kimutatott érzések 
között dominál a düh, a félelem és a szorongás. Gyakori és megtévesztő 
azonban az áldozatok magatartása, akik megkísérlik elrejteni fájdalmas 
érzéseiket. A szorongás kiválthat izomfájdalmakat, gyomor-bélrendszeri és 
vizelési zavarokat. Az alvászavar, étvágytalanság sem ritka. Később aztán 
megjelenik egyfajta fokozott mozgáskényszer, biztonságos hely keresése. 
Ebben a fázisban az áldozatok fokozottan igénylik az odafigyelést^ 
támogatást, biztonságot jelentő környezetet. A rémálmok, félelmek, 
szorongások a későbbiekben alakulnak ki, és nagymértékben befolyásolják 
az áldozat fontos érzelmi kapcsolatait. Pl. megszakítja érzelmi kapcsolatait, 
megváltoztatja életformáját. A nemi erőszak áldozataival élő személyek 
gyakran észrevétlenül bevonulnak a trauma meghatározta életformába. Az 
egyre rosszabbodó életminőséget elviselik, azt a traumatikus élménnyel 
magyarázzák. Gyakran részt vállalnak a trauma elhallgatásában, ill. 
bűntudatérzés alakul ki bennük Az így kialakuló légkör mindenképpen 
hozzájárul a trauma és hatásainak állandósulásához.

Jelen leg i tö rvényi szabályozás

A büntetőjog nemjfhasználja a pedofília fogalmat. Azon magatartásokat 
rendeli büntetni tarhelyek sértik a gyermekek helyes erkölcsi, nemi fejlődését, 
szabadgga^T

jEröszakosközösülés
Í̂97. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló 
közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, 
illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, 
bűntettet követel, és két éytpl nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
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(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem 
töltötte be,
b) a sértett az elköyetö nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése 
alatt áll,
c) a sértettel azono^alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen 
közösülnek.
Szemérem elleni erőszak
198. § (1) Aki mást erőszakkal; avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló 
közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerít, 
vagy másnak a védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát 
fajtalanságra használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a 
tizenkettedik életévét nem töltötte be,
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése 
,alatt áll,
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen 
fajtalankodnak.
Megrontás
201. § (1) Aki tizennegyedik-életévét be nem töltött személlyel közösül, 
valamint az a tizennyolcadikjjletévét betöltött személy, aki tizennegyedik 
életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy 
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét 
be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele közösüljön vagy 
fajtalankodjék, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
202. § (1) Aki tizennegyedik'feletevét be nem töltött személyt arra bír rá, hogy 
mással közösüljön vagy fajtalankodjék, b̂űntettet követ el, és egy évtől öt évig 
terjedő szabadsáqvesztéssellbüntetendő.
(2) Az a tizennyolcadik életéVemJefoított személy, aki tizennegyedik életévét 
be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy mással közösüljön vagy 
fajtalankodjék, bűntettétlköy.e^ llfe^nárom évig terjedő szabadságvesztés
sel büntetendő.
Tiltott pornográf felvétellel visszaélés
204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy 
személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről 
pornográf felvételt kínál, átad vágy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ él, és 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel
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(3) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről 
pornográf felvételt készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen 
felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ 
el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki pornográf jellegű műsorban tizen
nyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket szerepeltet.
(5) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a 
(3)-(4) bekezdésben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket 
szolgáltat.
(6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket 
pornográf felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre 
felhív, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(7) E § alkalmazásában
a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított 
képfelvétel,
b) pornográf felvétel: az olyan felvétel, amely a nemiséget súlyosan 
szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló 
módon ábrázolja,
c) pornográf jellegű műsor: a nemiség súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, 
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvéssel való megjele
nítése.

Ezek közül a bűncselekmények közül csak a tiltott pornográf felvétellel való 
visszaélést lehet az interneten megvalósítani, de érdemes a többiről is 
beszélni, mivel azoknál is szerepe lehet az elkövetés során az internetnek.

A netes kukkolás azonban nem büntethető! íme egy példa:
"Kinga az okos, jó tanuló, szófogadó gyerek egyik pillanatról a másikra 
változott meg. Elhanyagolta magát, alig érdekelte valami, ritkán járt el 
otthonról, leromlott a tanulmányi eredménye és minden szót harapófogóval 
kellett kihúzni belőle. A szülei először azt gondolták mindez a kamaszkor 
természetes velejárója, de amikor a lányuk már aludni sem tudott, nyomozni 
kezdtek. Kiderült, hogy Kinga összeakadt az interneten egy felnőtt férfival, aki 
eleinte csak barátkozott vele, de egy idő után már látni is akarta a lányt 
webkamera segítségével, majd arra kérte Kingát, hogy vetkőzzön le és 
végezzen önkielégítést. Kinga ekkor már szerette volna megszakítani a 
kapcsolatot, de a férfi megfenyegette, hogy közzéteszi a beszélgetéseiket az 
iskola honlapján." A jelenlegi törvények szerint webkamerán keresztül 
„meglesni” egy kiskorút, akár önkielégítés közben, önmagában nem bünte
tendő.
A Btk. 204. § csak felvételekről beszél. Tehát, ha valaki nem rögzíti a látottakat, 
csak a saját beteges vágyait elégíti ki ilyen módon, valóban nem sérti meg a 
„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés”-ről szóló törvényt.



M ár az Európai U nió is fe lfig ye lt a veszélyre

Az internetezés veszélyeire már az Európai Unió is felfigyelt, és a megoldást:
• a társadalmi tudatosság növelésében,
• szűrök és forróvonal felállításában látja.

Az EU ezen kívül szorosabb együttműködésre akarja ösztönözni a 
tagállamokat is annak érdekében, hogy a bűncselekmények elkövetői 
hamarabb elfogásra kerüljenek.

Az Európai Parlament 2008. október 22-én fogadta el az Európai Bizottság 
„BIZTONSÁGOSABB INTERNET” programját, amely 2009-2013 között fog 
megvalósulni.

Célja: a gyermekek ellen elkövetett internetes visszaélések elleni harc, 
továbbá a program növelné a társadalmi tudatosságot, és uniós kutatói 
hálózatot hozna létre.

A képviselők egy forróvonal beindítását is szeretnék, amelyen azonnal 
jelenteni lehetne, ha valaki illegális tartalomra bukkan.
A szülők, tanárok és óvónők számára oktató csomagokat fejlesztene ki az EP.



„B IZTO N S Á G O S  B Ö N G É S ZÉ S  P R O G R A M ” itthon
Mit is jelent ez a program?

Civil kezdeményezés, összefogás a gyermekek védelmében.
Ajánlásokat tartalmaz a gyerekeknek és a szülőknek a biztonságos 
internetezéshez.
Nem korlátozza az információszerzést.
Programtiltó modult, keresőszavas szűrést és chatszűrést alkalmaz.

A biztonságos internetezés programban ajánlott szabályok:

Legyen érdeklődő a gyermek tevékenységével kapcsolatban, mindig 
legyen nyitotta párbeszédre! (bizalom)
Készítse fel gyermekét az internet világára! (veszély)

A  b iztonságos in ternetezéshez használható  
program ok:

Innen m eríthetünk jó  tanácsokat!

www.biztonsagosbongeszes.hu
wwwJ3iztonsagosinternet.hu
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Használjon megfelelő szűröprőgramokat! 
Ajánljon megfelelő alternatív programokat 
internetezés túlzott használata melle!
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Mert a bajt meg kell előzni, mégpedig időben!
F Új fajta zaklatás - a Cyberbullying

A  cybe rbu lly ing  je lentése: A z  internet, m ob ilte le fonok haszná lata  o lyan  szövegek 
vagy képi tartalm ak tovább ítására  a lka lm asak, am elyekke l tizenévesek bosszantják, 
durván ugratják egym ást -  m ost már azonban nem az isko laudvaron , a tan ítás ideje 
alatt, hanem a nap bárm ely p illanatában a v ilághá lón . A  szexuá lis  zak la tás m ellett egy 
m ásik  veszé ly fo rrást is  m agában rejt a fia ta lok netezése. Ma talán még v iszony lag  
ritka, de félő, hogy egyre jobban el fog terjedni a cybe rbu lly ing , a m ások neten 
keresztü l történő „sz ív a tá sa ” . K ü lönösen  je llem ző lehet ez a csevegő  o lda lakra, illetve 
az o lyan  kapcso la tép ítő  site-okra, am elyek rendkívü l népszerűek a fia ta lok körében, 
és könnyen fe lle lhetők a reg isztrá lt tagok szem é lyes adatai, e-m ailes e lérhetősége i, 
fe ltérképezhető kapcso la ti hálójuk. Nagyon sok  gyerek szem é lyes adatokat is  megad 
magáról, m ivel nem tudja, vég ig sem  gondolja, hogy ezekkel v is s za  is lehet élni. A z  
ilyen adatok alapján akár az ille tő  identitását is  el lehet lopn i. A  szem é lyes 
adatokat, fényképeket tartalm azó adatlapok m inden tovább i nélkü l, néhány 
ka ttin tássa l lem áso lhatok, és bárho l m ásho l szerepe lte thetőek. Ráadásu l a 
tapaszta la ta ink alapján, am i egysze r k ikerü lt az internetre, azt nagyon nehéz 
nyom talanu l e ltüntetn i onnan. Van például egy o lyan  weboldal, aho l fe lhaszná lók  
bejelölhetik, k ive l lé tesítettek szexuá lis  kapcso la to t. Ha itt „ jópo faságbó l” a kam aszok 
k ipécéznek m aguknak egy lányt és beje lö lik, akkor ő még öt év m úlva is  szexuá lisan  
szabade lvűkén t szerepe l az o lda lon , annak e llenére, ha a do lognak n in cs  is  va ló ság 
alapja, vagy nem is  ő vo lt az aki reg isztrá lt az o lda lon, hanem m ás élt v is sza  a 
szem é lyes adataival.

Mit tehet a szülő?

Ha va lak i tudom ást szerez egy pedofil bűncse lekm ényrő l, vagy megtudja, hogy 
gyerekét zaklatja egy pedofil, akkor a he ly ileg  ille tékes rendőrkap itányságná l kell 
m egtenni a bejelentést.

Am ennyiben  a s zü lő  már megtörtént, a gyerm eke sére lm ére elkövetett pedofil cse le k 
m ényről sze rez tudom ást, az kom oly  gondot je lent az egész csa ládnak. Gyakran nem 
m ernek fe lje lentést tenni a b izony ítás h iányátó l és a botránytó l va ló  fé le lm ükben. Ha 
ez m ég is m egtörténik, a so roza tos  k iha llga tások  és m egszégyen ítések gyakran több 
kárt okoznak a gyerm eknek, m int maga a szexuá lis  v isszaé lés , am elynek tiltott 
vo ltáró l esetleg  fogalm a sem  volt.

A z  á ldozatoknak szaksze rű  psz ichoteráp iá ra  van szü kségük  ahhoz, hogy a 
bánta lm azás h osszú  távú, az egész s zem é ly iség fe jlődésre  gyakoro lt negatív hatásai 
ne a laku lhassanak  ki. A  traum a fe ldo lgozása  ped ig hosszada lm as folyamat, hóna
pokig, akár évek ig is  eltarthat. A z  is  e lőfordu lhat, hogy a gyerm ek egy következő 
fe jlődés i sz in tre  érve (például a serdü lés kezdetén) újra seg ítség re  szoru l, így az őt ért 
traum át egy új szin ten ke ll ism ét átdo lgozn ia. Am ennyiben  a gyerm ek szexuá lis  
bűncselekm ény, pedofília  á ldozata lesz, akkor a s zü lő k  a körzeti, illetve az isko lákhoz 
tartozó gyermek- és ifjúságvéde lm i fe le lő sökhöz és a rendőrséghez fo rdu lhatnak 
seg ítségért, h iszen  az ilyen je llegű  cse lekm ény, bűncse lekm énynek m inősül.



A  pedofilok  interneten e lkövetett bűncse lekm énye ikrő l nagyon keveset szoktak 
közcé lú  m űsorban  beszé ln i. Kevés  a tá jékoztatás az isko lákban , kevés a 
figye lem fe lke ltő  weboldal. Mert ha m inden nehézség nélkü l ráakad a szö rfö lő  egy 
pedofil o ldalra, akkor az vo lna  az e lvárható, hogy ugyan ilyen  könnyedségge l 
ráakadjon egy o lyan o ldalra, aho l erre a veszé ly re  fe lh ív ják  a figyelm et. A  jövő  ez 
irányba mutat: kom plex fe lv ilágos ítá s  k is isko lásoknak , pedagógusoknak, szü lőknek.

Könyvajánló

A z  „Á rtatlan  angya lok" egy új m ozgalom  és egy nemrég megjelent, m egrázó könyv 
cím e, am ely a s zü lők  tám ogatásával ha tásos tám adást intézhet a veszé lyes  v ilág 
ellen.
A  m ozgalom  cé lja a pedofília  e llen i védekezés, az á ldoza tok m egsegítése, 
fe lv ilágos ítá s  és tanácsadás.

M ozgatórugója a szin tén  ugyanezen a cím en megjelent, 
nyom ozati akták alapján íródott könyv, am ely a v ilághá ló t 
uraló pedofil bűncse lekm ényeket mutatja be.
Malota Lá sz ló  író és Vári A nd rá s  in fo rm atikus közös 
m unkája m egdöbbentő és a s zü lő k  szám ára kü lönösen 
tanu lságos. A  m egtörtént eseteken keresztü l fe ltáru l az a 
csa lád i háttér, am elyben k iszo lgá lta to ttá  vá lhatnak a 
fe lügye le t né lkü l chate lő  fiata lok, és az a ravaszság, 
am ellye l á ldozata ik b iza lm ába fé rkőznek az aberrált 
szexua litású  felnőttek. A  pedofilok  rendszerin t á lnévve l és 
m ások fényképéve l lé tesítenek kapcso lato t, aztán a 
b iza lom ra a lapozva aktképeket kérnek.

M inden, am it az internetes pornográfiáró l tudnunk kell, 
h o g y  m e g ó v h a s s u k  g y e rm e k e in k  le lk i é p sé g é t, 
e lo lv a sh a tó , V u jity  T vrtko: F E R T Ő  c. könyvében . 
Ö ncsa lás, ha e lh itetjük m agunkkal, hogy a mi csa lád i 
békénket nem fenyegetik  a nem k íván t in te rnetes 
tartalmak. Egyetlen esé lyünk van a tilto tt lé lekrom bo ló  
internetes pedofília  ellen: fe lism ern i suny i fe lbukkanás i 
formáit, és fe lkész íten i a gyerm ekeinket a veszélyre .

VUJITY TVRTKO
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N éhány hír te ttenérésrő l

Hazánkban csak a fővárosban mintegy 9000, kiskorúakat ábrázoló képpel 
kapcsolatos visszaélést derítettek fel tavaly a nyomozóhatóságok, ami 
csaknem háromszorosa az egy évvel korábbinak.

18 férfi, 80 IP-cím, 2 külföldi honlap 
és több száz meztelen gyermekfotó

Az Europoltól kapott információk alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda 13 
megyében és a fővárosban összesen 54 helyszínen tartott házkutatást. 
Azokat a számítógépeket keresték és foglalták le, amelyekre rendszeresen 
töltöttek fel pedofil tartalmakat az utóbbi hónapokban. Az akció eredmé
nyeként több számítógépet, fényképezőgépet, és több mint kétezerötszáz 
adathordozót foglaltak le a rendőrök a gyanúsítottaktól, mert ezeken tárolták 
a pedofil képeket. A gyanúsítottként kihallgatott18 férfi vélelmezhetően két 
külföldi honlapról töltötte le a meztelen kisgyerekeket ábrázoló fotókat. 
Sikerült azonosítani közel 80 olyan különböző IP-címet, ahonnan folyamatos 
letöltések valósultak meg, tehát ahol ténylegesen a gépekre le is töltötték 
ezeket az adatállományokat. A gyanúsítottak, tettükért akár nyolc év börtönt 
is kaphatnak.

Játszótérről csalogatta el áldozatát

Megerőszakoltak egy 7 éves kisfiút egy Vas megyei településen. A tettest 
másfél óra alatt elfogták. A rendőrséget az áldozat édesanyja értesítette, 
miután a gyermeke a vártnál jóval később, zaklatott állapotban ért haza. 
Kiderült, hogy a kisfiút egy játszótérről, a barátai mellől csalogatta el a tettes. 
A 20 éves férfi édességet Ígért a gyereknek, s végül a férfi albérletében 
kötöttek ki, ahol a büntetett előéletű pedofil fajtalankodott a síró gyerekkel, és 
megerőszakolta. A férfit alig másfél óra múlva elfogták a rendőrök. Most 
előzetes letartóz-tatásban van, és részben beismerő vallomást tett. A 
nyomozás kiderítette, hogy kiskorában a nagybátyja megerőszakolta, 
később pedig az apja fajtalankodott vele. Egyelőre több áldozatról nem 
tudnak, de elképzelhető, hogy vannak még sértettek, mert a férfi 
kisgyermekes családok barátságát kereste az interneten, illetve ismerkedési 
szándékkal egyházi közösségekhez csatlakozott.

Kisgyerekekkel ismerkedett az interneten

Jelenleg vizsgálja a rendőrség, hogy követett-e el bűncselekményt az a 
huszonéves férfi, aki több mint 30 tíz év körüli gyerekkel ismerkedett meg az 
interneten, gyanút keltő körülmények között.



A nyíregyházi férfira az egyik kisgyerek bátyja hívta fel a rendőrök figyelmét, 
miután gyanússá vált neki, hogy a felnőtt eltúlzott lelkesedéssel próbált 
szoros ismeretségbe kerülni 11 éves öccsével. A bejelentést követően a 
rendőrök előállították az ismerkedő férfit, aki tanúkénti kihallgatásakor 
elmondta, hogy 30-40 „kis barátja” van, akikkel az interneten szokott 
ismerkedni, és sms-ben, illetve webkamerával tartja a kapcsolatot. A 
nyomozók lefoglalták a 27 éves férfi számítógépének winchesterét, melyen 
számos kisgyerekről találtak fotót.

„többen sírva tettek tanúvallomást”

Gyermekekről és fiatalkorú fiúkról készített tiltott pornográf felvételeket két 
dunántúli férfi, akiket a rendőrség zöld számára érkezett, állampolgári 
bejelentés alapján már elfogott a rendőrség, a bíróság pedig előzetes 
letartóztatásba helyezte őket. Az egyik gyanúsított esetében gyanú merült fel 
arra is, hogy fiatalkorúakkal fajtalankodott, lakásának pincéjében leitatta, 
majd ittas állapotukat kihasz-nálva nemi aktusra vette rá őket. A 
gyanúsítottaknál tartott házkutatás során a rendőrök több száz tiltott 
pornográf fényképet, valamint videofelvételt foglal-tak le.
Lakótelepek, játszóterek környékén szemelték ki a gyerekeket, akiket a felvé
teleken való szereplésre néhány ezer forint, illetve közös kirándulások 
Ígéretével bírták rá. Eddig 20-25 sértett személyazonosságát sikerült 
beazonosítani, őket szüleik bevonásával hallgatták ki a rendőrök. A 
sértetteket nagyon megviselték a történtek, többen sírva tettek 
tanúvallomást. Az elkövetőket a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. 
Szemérem elleni erőszak bűntette, valamint tiltott pornográf felvételekkel 
való visszaélés bűntett minősített esete miatt folytat ellenük eljárást a 
rendőrség, a büntetési tétel 2-8 év közötti szabadságvesztés is lehet.

A Viharsarokba ért a pedofilbotrány

Pedofil ügybe keveredett egy dél-alföldi férfi, akinek otthonából négy 
számítógépet vittek el a rendőrök a közelmúltban. A magát ártatlannak valló 
felhasználó szerint a család egy korábban ott élt tagja nézegetett gyermek
pornót az adott internetkapcsolaton keresztül. Az Interpoltól származó 
információk alapján jutnak el a hatóságok az adott IP címekig, melyeket az 
internetszolgáltatók segítségével lehet az előfizetőkhöz kötni. A helyi 
rendőrkapitányságoknak ezen adatok birtokában az a feladatuk, hogy 
kiderítsék, ki követhette el a tiltott pornográf felvételekkel való visszaélés 
bűncselekményét. Ez esetben is egy ilyen nyomozás keretében tartottak több 
helyen házkutatást, s foglalták le a gépeket. Az adathordozók vizsgálata is 
szükséges, hisz akár egy lemezen, pendrive-on, vagy mobiltelefonon is 
lehetnek pedofil tartalmú képek. A lefoglalt adathordozókat szakértők elle
nőrzik majd, ami akár több hónapot is igénybe vehet.



V
Pedofil bűnözők tettenérése

Részlet egy anyuka feljelentéséből:

"Gyermekem tegnap délelőtt mondta el nekem azt, hogy 2008. január 12-én 
este 20.00 óra körüli időben internetezett, amikor chetelve kapcsolatba lépett 
egy ismeretlen személlyel. Ezen ismeretlen személy azt írta, hogy megadna 
egy MSN címet, s ezen címről ő küld egy olyan linket, ahol egy nő található, 
rákattintva ezen nő vetkőzni fog. A linkre a gyermekem rákattintott, majd ezt 
követően az interneten semmihez nem fért hozzá, ami a saját nevén volt, majd 
üzenetet kapott írásban erről a címről, az alábbi szöveggel: - hacker vagyok, 
innentől fogva nem tudod a gépet használni, a saját jelszód, információhoz 
való hozzáférésed tőlem függ, és ha akarod a jelszavad visszaadását, készíts 
magadról meztelen képet és küld el a megadott MSN címemre. Ezt követően 
gyermekem saját mobiltelefonjával önmagáról meztelen képeket küldött erre 
az MSN címre, azt remélve, hogy így visszakapja a jelszavát. De a személy 
nem elégedett meg ezekkel a képekkel és több képet kért gyermekemről 
számára megalázó pózban, megfenyegetvén, hogy ha nem teszi, akkor 
felteszi a képet az internetre, és tönkreteszi gyermekem életét, magas több 
milliós internetes számlát fog nekünk csinálni. Ezen fenyegetés hatására 
gyermekem meztelen képeket csinált magáról, majd elküldte ezen MSN 
címre. A mai napon megtudtam, hogy fényképét más személy fényképeként a 
MYVIP-re az ismeretlen személy feltette. Valamint a MyVIP-es bejelentkező 
személyes jelszavát megtudva az ott található személyes adatokat, képeket 
és tartalmat megváltoztatta majd a fiam meztelen fényképeit oda feltöltötte. 
Eddig anyagi kár nem ért, de erkölcsileg nagyon felháborított és sérelmezem 
azt, hogy a fiam ilyen jellegű képét bárki láthatja, valamint gyermekem 
ismerőseinek is elküldheti, és más számítógép adataihoz is igy hozzáférhet 
ilyen módszerrel.”

(Az ügyben megtett feljelentést követően a Btk 204.§ (1) bek.-be ütköző és 
204.§ (3).bek. szerint minősülő „tiltott pornográf felvétellel visszaélés” 
gyanúja miatt nyomozás elrendelésére került sor.)

Felhasznált irodalom:

Dr. Peszley Tibor r. őrnagy ORFK NNI: Internet és pedofilia

Kovács M. Veronika: A lopott személyiségtől a szexuális zaklatásig - hogyan 
védjük gyermekeinket az interneten.
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