
A zaklatás
- Fogalmak, jelenségek, definíciók -



Mindenkit megillet az emberi élet minősége

•Alapvető emberi 
jogok és értékek 
mentén fogalmazódik 
meg

•Alapvető értékek

•Egyenlőség

•Méltóság

•Méltányosság

•Tisztelet

•Függetlenség

•Egyenlő bánásmód



A zaklatás (bullying)

•Az emberi méltóság 
és a magánszféra 
sérelme

• Hosszabb időn át tartó, 
ismétlődő, tudatos 
bántalmazás. A zaklatás 
során egyenlőtlen 
erőhelyzet áll fenn. A 
zaklató egyén vagy csoport 
célja ennek fenntartása.



A mindennapi életbe való beavatkozástól 

a súlyos bűncselekményig:  BŰNTETENDŐ
• Btk. 222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi 

életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

• (2) Aki félelemkeltés céljából

• a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő
cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy

• b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény 
következik be,

• vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

• (3) Aki a zaklatást

• a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,

• b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve

• c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve

• követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett 
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Alaptípusai

A környezet, körülmény

• Iskolai

• Munkahelyi

• Online

Módjai

• Közösségi (etnikai 
diszkrimináció)

• Verbális

• Fizikai (fizikai atrocitás, 
szexuális zaklatás)

• Pszichikai

• Rejtett (pletyka, 
kommunikációból való 
kirekesztés)



Az érintettek köre

• A zaklató
• Agresszív

• Szorongó

• Passzív (Saját helyzetét 
akarja erősíteni)

• Jelenségek
• Áldozatból zaklató



Internetes zaklatás (cyberbullying)

A zaklatás általános definíciója

• Alapvető emberi jogok és 
értékek mentén fogalmazódik 
meg.

• Hosszabb időn át tartó, 
ismétlődő, tudatos 
bántalmazás. A zaklatás 
során egyenlőtlen erőhelyzet 
áll fenn. A zaklató egyén 
vagy csoport célja ennek 
fenntartása.

Sajátosságok
• Online térben (pl. email, chatszoba, 

közösségi média felületei, videojáték)

• Kiskorúnak küldött szexuális 
tartalom

• A zaklató könnyen rejtőzködhet
• Az arctalanság segíti a negatív 

megnyilvánulást.

• A terjedés maga is biztosítja az 
ismétlődést

• Képek új szerepe
• A képmáshoz való jog sérülése.
• A kép mint fegyver.



Cyberbullying típusai, jelenségei

• Félelmet keltő üzenetek

• Mások személyes tartalmainak megosztása, azzal való visszaélés (pl. zsarolás)

• Képmással való visszaélés (pl. komikus, előnytelen képi tartalom megosztása)

• Adatok követése (pl. mozgás figyelése: szolgálhatja az offline zaklatást)

• Szexuális, pl. sexting tartalmakkal való visszaélés (sexting: valaki saját magáról 
készít erotikus tartalmat)

• Bosszú pornó (revenge porn): bosszúból (például szakítás után) feltöltött 

korábbi közös szexuális együttlétről készített tartalmak

• Behálózás (online grooming)



Cyberbullying és az érintettek köre

• Zaklató
• Online térben, gyakran álprofillal, 

álszemélyiségben, gyakran más 
eszközén

• Csatlós: Nem ő konstruálja az 
üzenetet, de ő küldi el.

• Balek: Nem tudja, hogy az 
üzenetküldésnek mi a célja. 
Technikai eszközt biztosít.

• Megosztás: 
• minden szereplőhöz köthető, más 

céllal, szándékkal


