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ONLINE MEGF,ELEMLITES
Az on|ine megfélemlítés (onlilre bullying) sorátr a célszemély sorozatosan és lrosszabb ideig ferlnálló szándékos séreiettl

okozás áldozatává válik az interneten vagy mobiltelefonon kereszttil,
Enlrek célja a célszernély fenyegetése, nevetségessé tétele, kiközösítése, lejáratása, tregatív színberr feltüntetése, ,,\z

online és az offline világban elófolduló megfélernlítés között átfedés van: általában azokatzaklatják az interncten. akikct
az iskolában is piszkálnak. bántalrrraznak.
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. ,,\ cólszenlélv bántó. sértő üzelreteket kup
[,-a ceboo k -ü zen ófal án vagy szenr élyes ti zen etb err.

. Lejárató üzeneteket, korlllenteket irnak róla
nyilvános üzenőíalon vagy zárt csoportban.

. Egy ..álprofilt" ltoztlak neki létre, ahol az ő lrevéberl
írnak. vagy adatokat. iníbrnrációkat osáanak meg
ról a.

. N4egszerzik az e-rrrail vagy, közösségi profil

.jelszavát. és az ő trevében írrlak az ő islrleróscinek
olyan i,izeneteket, anriket ő vállalhatatlannak tart,
vlg1 közzcteszik lr titkait.

. Feltehetnek róla olyarl képet. videót, alli
kén.velnletlen helyzetbe hozza, ter.jesálretnek róla
állríreket. rosszindLrlatir pletykákat.

május

Az online nregfélenrlítés elsósorbarl. dc ncnt kizárólag a

fiatalabb korosztály,t érillti. I]rlrlck ceyik rlraevarázata lz
életkori sajátosság, illetve az. hogl,a ílatalabb l<orosztál;,

aktívabb az orrline térben. nritr1 az idóscbb gcncráciti
J\4arrapság trtár szittte mindenki haszItál szánlítógt-pct r a:.rr

okostelefont. és a különböző alkalnlaz,ások ( Faccbook. \'ibcr.
Instagrarrt, WhatsApp. l-u,itter) segítségér,el gl,akorlalilag
folyanratos az onlinc (intelnetes) jelelrlót Fzclrt a zaklatás
nelncsak valós térben (iskolában. lttcán). hane tll orrlinc 1órbcrr

is nregvalósLrlhat. A. zaklatás clhúzcidó. lblvarrlatos Ichct.
nrivel nenl szi.ikséges a résztr,,cvők találkozása .\ la|áIko/ást
követően (pl. iskola Lrtán) is íblytatódhat. illctvc akár
találkozás és személyes isrncretség néll<iil is rtleeraltistrlhat
Heti 7 nap. a nap 24 órájában bárlrlikor rlrcqtörtónllct. íg1 rrróg
az otthotl serl .ielent bizJos vóde lrlet ellerle

A s;ziilőknek az alliblli ,iele li utallratnltk ltrrlt. httgl, glernrekét ollline z.akl:tlják:
. az interriethasználati szokásaiban r"áltozást veszünk észre: sokkal kevesebbet rletezik. bczár,kózik. arrlikor

i nternetezik:
. rosszkedvű, ideges. irrgerült lesz. rrriután iriternetezik r"agy belép a Facebook-ílókjába;
. társas kapcsolatai elszegényesednek. r,isszavotlulóvá r,álik, nenr barátkozik sziveselr;
. csökken az önértékelése. llegativ gondolatai vatrnak saját rlagáról:
. a szokásos szabadidős te,u,ékellvségeket. liobbijait el hanyagol ja;
. az iskolai teljesítlrlénye ronllik. netlr tud koncentrálni. a gondok elvonják a figyclnlót;
. rlragába zárkózik. nerrl közIókenr,. nenl osztja nreg. nri.jár a fe.jében. nri történt veIe:
. törli a Facebook- vagy egl,éb profilját.
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. Hallgassa lneg gycrmekét ttirelrrresen és

figyelrnesen !

. Készítsenek képernyőrrrentéseket a zaklatás
bizorryítására ( üzenetekről, chatbeszél getés-

ekről stb.)!
. szakitsanak nreg nlitlden konrnlunikiiciót az

elkövetővel !

. Ha az elkövető osáály- vag), iskolatárs_

forduljanak az osztályfónöl<höz vagy a7

intéznrény vezető.jéhez!

Amerrnyi be ít za klatás, fényeg etés történ ik, f ord u Ija nak a rendő rség h ez !
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ONLINE GROOMING
A grooming angol kifejezés, arra ajelens égrehasznáIják, amikor egy felnótt az itrtertleten keresztül alakit ki kapcsolatot

egy gyerrrrekkeI, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye rá és szexuálisan kihasználja. Az elkövetők legtöbbször

úgy cserkészik be a gyerekeket, hogy barátságot vagy szerelrnet színlelrrek. azért, hogy a fiatal érzelnrileg elkezd_ien

kötődni hozzáluk.
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" A kapcsolat kialakítása sorátr az elkövető a valós szenréll,ét.
életkorát, tlenlét sokszor- eltitkol.ia. tltásttak adja ki nlagát, rrrint

aki valójában.
. Az elkövetők előszeretettel használják a közösségi oldalakat és a

llyilvános chat-szobákat.
. A lnegosáott szelnélyes infol,nrációk. külörröselr a kihívó képek

1'rgyelemfelkeltőek az elkövetők szánlra. és növelik a céIponttá

válás kockázatát.
. A bizalonl elnyerése érdekében harrris, a célszemély szárlrára

votrzó itrforrrrációkat közöl magáról (ner-n. életkor. férrykép,

érdeklődési kör). kedvesen viselkedik vele. esetleg kisebb

ajándékokat kiild.

,{z elkövető szárldóka sokszot csak akkor Icsz

nl,ilr,ánv,aló. arllikor a célszemél1, valanlilvcn
szexuális ajánlatot kap a tőle. vag}, az áldozat
szeltléIyeserr is 1alálkozik az elkijvetóvcI. aki
erószakoskodni próbál vele. l:lóíbrdLlllral az is.

ltogy a célszenrély egy idó utáll a beszólgctósbcrl
kellernetleniil érzi nlagát. lllerl az elkiivctő c.-l1,rc

rárnenősebben és tolakodóbban prtibálja
szexuális tartalrrlir beszélgctésbe is bevorllli.
Lehetséges az is. hog;- az elkövelő intinl kópckc1

ki'ild rrragáról. illetve a nrásikat is crre l<él,i.

,{z elkövető általában eg} o11,arl felnőtt. aki nála jór,al liatalabbrrkkal szel,etne szexuitIis kapcsolatot lótcsitcni.
. Célja, hogy rábírja a lletell nregisnrert gverekeket arra. hogy szenlélyesen is találkozzarlak. es akkor aklir

erőszakkal is szexuális kapcsolatot létesitserl.
. 'fovábbi cél lehet, hogy pornográftartaInrúr képeket vagy- felvételt akal késziteni vagy kérni a,uy,crcktól saját célra.

i]letve azért, hogy nlásokkal nregossza
. Az is gyakori. hogy az elkövető a szextlális vágyait a s),erekekkel törtérrő szexuális tartalnlú beszólq,ctósekbcrr.

farrtáziálásokban éti ki. ezért tart kapcsolatot tlatalokkaI
. Az elkövetó a kapott képekkel vagl,a beszélgetési előzrlrényekkel zsarolhatja is azáldozatát. horr,v az úrjabb kÓpct.

videót kiildjön nragáról, vagy egyezzelr bele a szelrréll,es találkozóba és a szcxrrális kapcsolatba
. ElőíbrdLrlhat az is, liogy ktilföldi munka ígéretével kiilíöldre tltaztatia áldozatait. alrol prostitúcitira kélrl,szcrítlrcti
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. A gyerlnek szóljon a szülő.jének, ha

- egy beszélgetés sorátr veszélyben,
ferryegetve vagy kellenietlenül érzt

magát,

- szexuális tartalnlú beszélgctést
kezdeményeznek vele,

- fényképeket kérnek tóle vagy
szenrélyes találkozóra lrívják.

. Tiltsák le a felhasználótl
Mentsék le az üzerleteket, beszélgetéseket
képernyőrnentéssel !

. Jelentsék a honlap üzemeltetőjének!

Ha az elkövető zaklatja vagy fenyegeti gyermekét üzenetekkel, fo.rduljon a rendőrséghez!


