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Családi7 • Hétfő
Fogyasztás

Barnabás sok mindent látott már, de arra a látványra még ő sem volt felkészülve, ami a konyhában fogadta, mikor a Skypehívás hangját követve végre rátalált a laptopjára. Lili néni teljes révületben ült a hokedlin, és nyilvánvaló volt, hogy senki és
semmi nem zökkentheti ki a meditációból. A laptopból ordító nyugizene hangja betöltötte a konyhát. Barnabás felsóhajtott,
és lelőtte a Skype-ot.
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− Anya! Ha már az én gépemet használod, legalább jelentkezz ki a Skype-ról. Különben mit csinálsz már megint?
− A pozitív energiákra koncentrálok, Barnus. Olvastam a neten, hogy minden héten meg kell tisztítani a lakást
az elektromos rezgésektől.
− Akkor ezért sóztad meg tegnap a hajszárítót?
− A só magába szívja a negatív energiákat. Himalájai sót vettem, a hírlevélben az volt, hogy az erősebb.
− Ugye a mobilomat nem sóztad meg??? Sehol sem találom…
− Á, betettem az indiai babzsákba. Most nem akarok kijönni alfából, de ha itt végeztem, megcsinálom a te szobádat is.
− Be ne gyere a szobámba! − riadt meg Barni, azzal felkapta a laptopját, és bevonult a szobájába.
Lezuttyant az ágyára, és visszahívta a legjobb barátját, Emmát, aki meglehetősen mérgesnek tűnt. Ám a lány szigorú arca
hamar megenyhült, mikor meglátta Barni fancsali képét.

− Mi van veled? Írtam Whatsappon, Facebookon, még SMS-t is küldtem
neked, már azt hittem, valami baj van!
− Bocs, amíg lerohantam a kisboltba energiaitalért, anyám lesózta a fél
lakást, lenyúlta a gépemet és a mobilomat. A legújabb mániája, hogy
sóval és meditálással próbálja eltüntetni a pormacskákat.
− Átvigyem apa legújabb találmányát?
− Bakker, most mit talált fel?
− Az ózonos porszippantót. Remélem, ez most nem füstöl el.
− Kösz, inkább ne.
− Nincs kedved átjönni, amíg Lili néni „takarít”?
− Bocs, de nemsokára indulok a moziba Vivivel.
− Jaj ne! Már megint valami francia nyálﬁlmet néztek?
− Az Életrevalók nem volt nyálﬁlm! És veled amúgy
sem lehet moziba menni, mert utálod a popcorn
szagát…
− Hát, én nem bírom azt a csajt. Ha nem veheti
fel a francia cuccait, inkább be se jön a suliba.
És láttam Facebookon, hogy már te is kezded.
− Miért, Zaz tök jó. Oké, véletlenül pont francia,
és akkor?
− Jól van, na! − szólt Emma békítően. − Nézd, mit
vettem!
− Aha, az ezredik táska.
− Nincs is annyi! És különben is, eddig
azért nem tudtam bringával járni suliba, mert
nem volt hozzá táskám! A kosárból minden kiesik,
a hátizsáktól meg leszakad a vállam. Egyébként is muszáj
volt megvennem, nézd, tök fehér, mint a bicajom. Akciós volt, egy bringás
oldalról rendeltem!
Emma háta mögött kivágódott az ajtó, és öccse, Bálint rontott be
a szobába.

− Nézd, Emma, mit műveltek a molyok
apa pulcsijával!
− Nem tudsz kopogni? Úristen, Bálint, mért
nem a konyharuhát adtad oda nekik?
− Ez volt kéznél. Helló, Barnabás! Működött a hangyacsapdám?
− Hát, nem igazán, a fürdő még mindig tele van… Emma, mióta érdekelnek téged a molyok?
− Bioszszakkörre kell.
− Te? Bioszszakkörre?
− Miért, néha érdekes! Márk is jár.
− Ja, hogy Márk is… − vigyorgott Barni. − Befotózzam neked a hangyáinkat? Menőzhetnél velük
a „szakkörön”…
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Fogyasztás

A;H;IA;:;BC?CĄ:?ò87DBĄJH;@ĪLĬFHE:KAJKCEAD7=O
JĪ88IĄ=;7TÖMEGKULTÚRAHĄIP;!:;J7HJEPD7A7PEA
7CĄ:?7CŁ<7@EAĄIIPĪL;=;?AT<?BC;AZIEHEP7JEAZAĄFH;=ĄDO;A
IJ8SZC;BO;A9ĄB@77IPĄB;IAĪHŁDĄFIP;HŁIĄ=ĄI;PòBJ7B
D7=O8;LĄJ;B;BĄHĄI;EP;A7CŁL;AAĪDDO;D8;7PEDEIĕJ>7Jħ
CŁ<7@Ľ7ALĕ=@òJĄAZAH?C?Z>EHHEHZ<7DJ7IOIJ8 7JòIKA7J
<ĬB;=7PP7BĄH?A;BZ>E=OĄHP;BC?;IPAĪPĪAA;BH;7=òBD7A
7AĪPĪDIĄ=Lò=O7?H7ZIPEHED=òI7?H7

Ha körülnézel a barátaid között, valószínűleg azt tapasztalod, hogy hasonló az ízlésük, hasonló tárgyakat
vásárolnak, ugyanazokat a ﬁlmeket nézik, hasonló zenéket hallgatnak, és hasonló módon élnek, mint te.
Azt mondjuk erre, hogy hasonló fogyasztási szokásokkal rendelkeznek, és ugyanabba az életstíluscsoportba
tartoznak. Ezt a társadalmat, amelyben a javak és a szolgáltatások adásvétele, azaz a fogyasztás
szervezi viszonyainkat, fogyasztói társadalomnak nevezzük. A fogyasztott termékek és az igénybe vett
szolgáltatások sokszor nem is csupán a funkciójuk, hanem a jelentésük alapján válnak fontossá számunkra.
Ha az okostelefonok közül iPhone-t választunk vagy a sportfelszerelések közül NIKE-t, az többet jelent
magának a tárgynak a választásánál: egy csoporthoz tartozást is kifejezünk általa, illetve a választással
üzenünk magunkról valamit. A márkáknak és a brandeknek nagy jelentőségük van a termékek eladásában,
amit a marketing és a reklámok próbálnak népszerűsíteni. Brandek nemcsak tárgyak, de emberek köré is
szerveződnek: híres sportolók vagy színészek nevével adnak el termékeket az egymással összekapcsolódó ipari
és kereskedelmi, illetve médiavállalatok.
Gyakran tekintjük magunkat (különösen a gyerekeket és a ﬁatalokat) a fogyasztói társadalom áldozatainak.
Az üzleti alapon működő cégek, köztük a médiavállalatok is, leginkább a proﬁtmaximalizálásra törekszenek,
így a sokak által fogyasztható és nem megosztó tartalmakat preferálják, nem törődve morális kérdésekkel
és a kisebbségek érdekeinek megjelenítésével. A médiapiacot és ezzel együtt a közönség által elérhető
médiatartalmakat is egyre inkább olyan nagy, multinacionális médiabirodalmak tartják ellenőrzésük alatt,
mint a 21th Century Fox, a Google, Facebook, Apple stb. Ez sokak szerint fenyegeti a sokszínű, különböző
csoportok érdekeit megjelenítő kínálatot. Más médiakutatók viszont inkább a közönség meghatározó szerepét
hangsúlyozzák a sokféle médiaproduktum létrejöttében. Szerintük a gyártók gyorsan alkalmazkodnak
a változó ízléshez, és a létrejövő ﬁlmek, sorozatok, műsorok, játékok a befogadói igények függvényei.
Napjainkban a médiafajták keveredését tapasztalhatjuk. Gyakran nézünk ﬁlmet vagy sorozatot
számítógépen, tableten, okostelefonon. Ezeken rádiót is hallgathatunk, vagy elolvashatjuk az újságot, ahogy
a televízión is megnézhetünk egy YouTube-videót. A tartalmak hordozói, a platformok tehát egyre kevésbé
különböznek egymástól, ez a médiakonvergencia jelensége. A folyamat alapja a tartalmak digitalizálása, ami
miatt minden felületen elérhetővé válnak, így a felhasználó a saját igényeire szabott médiacsomagokat állíthat
össze magának, esetleg maga az internet állítja össze ezt a fogyasztóról korábban érzékelt vagy beállított
preferenciák alapján.
A médiacégek egyre több formában igyekeznek megjeleníteni a tartalmaikat. A tévében futó sorozatoknak
elkészül a moziﬁlmváltozatuk (vagy fordítva), kapcsolódik hozzájuk videojáték, esetleg képregény,
és megvásárolhatjuk a hősökkel díszített pólókat, táskákat stb. A történetek kiterjedése a különböző
médiumokra növeli a gyártó cég bevételét, az újabb platformok tartalmai pedig kitágítják és új elemekkel
gazdagítják a témát: újabb információkat tudhatunk meg a hősökről úgy, hogy nem csorbul a különálló
tartalmak egysége. Az így létrejött transzmédia-univerzum hosszan képes elkötelezni a történet mellett
a rajongók csoportját, akik megosztják egymás között a tartalmakat és kommentjeiket, ezzel maguk is
az adott médiatermék reklámozóivá válnak.

A média fogyasztói
Fogyasztási szokásaink hozzájárulnak az önkifejezésünkhöz. Olyan médiaszövegeket (ﬁlmeket, zenéket
stb.) fogyasztunk, amelyek üzennek számunkra valamit, amelyekhez valamilyen viszony fűz bennünket.
Fogyasztásunkkal közelebb kerülünk identitásunk meghatározásához, általa is kapcsolatba kerülünk
másokkal, közösségeink tagjaival, sőt van, hogy fogyasztási szokásaink új közösségeket hoznak létre.
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Az interaktív digitális médiaplatformok lehetővé tették, hogy passzív fogyasztóból – akinek médiahasználatát
a gyártók határozták meg a tévékorszak idejében – tudatosan választó felhasználóvá váljunk. Manapság
az egyik legfontosabb tudásunk az, hogy képesek legyünk átlátni és a saját céljaink szerint szelektálni a szinte
végtelen mennyiségű információt, ami az interneten elérhető. Ha megtanuljuk kritikusan értékelni, saját céljaink
szerint újraalkotni őket, vagy teljesen új tartalmakat létrehozni, akkor tartalomgyártóként és megosztóként
magunk is hozzájárulhatunk az internet gyarapodásához.
Adataink és az általunk létrehozott tartalmak, épp úgy, mint másokéi, értéket képviselnek. Ezért
tiszteletben kell tartanunk mások szellemi tulajdonát ugyanúgy, ahogy ezt mi is elvárjuk mástól. Ugyanakkor
az internet azt is lehetővé teszi, hogy sokak önzetlen és ingyenes hozzájárulásával mindenki számára
elérhető és egyre gyarapodó tudástárak jöjjenek létre, mint például a Wikipédia, amely jelenleg az emberiség
legnagyobb enciklopédiája.
Sajnos még manapság is akadnak olyanok, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel. Ez azzal
a fenyegetéssel jár, hogy kirekesztődnek az információs társadalomból, amely a fogyasztói társadalom
legújabb változata, és ahol a gondosan megválasztott információ jelenti az egyik legfontosabb tőkét.
A médiához való hozzáférés önmagában persze még nem elég ahhoz, hogy élni is tudjunk a digitális kultúra
lehetőségeivel. Ahhoz az is kell, hogy képesek legyünk a médiát tudatosan alkalmazni: a jelenségeit kritikusan
értelmezni, az eszközeit pedig úgy használni, ahogy azok az önkifejezésünket segítik.
Ez tanulható.

Balatoni

vakáció

HAMAROSAN A MOZIKBAN!
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Kitekintő • Hol vásárolsz holnap?
Közösségi „boltok”
A net rugalmas felülete lehetőséget nyújt arra, hogy kibújva egy kicsit a professzionális fogyasztói hálózatok,
világmárkák, webáruházak szorításából, aktivitásunk és ügyességünk függvényében találjunk magunknak
egyéni útvonalakat, egyedi termékeket.
Egy bringabörzén vásárolt kellékekkel felszerelt bicikli, egy egyéni tervezésű táska, egy LEGO robot, amely
még hiányzott a gyűjteményünkből, olyan alternatív kereskedelmi lehetőségek révén kerülhet a birtokunkba,
amelyek a neten szerveződnek, esetleg a közösségi portálokon megosztással terjedő információk révén jutunk
hozzájuk, vagy csak véletlenül találunk rájuk böngészés közben. Ezekben a megoldásokban az a kedves, hogy
bizalmi alapon működnek, közösségeket teremtenek, visszafűzhetnek téged a lakóhelyed közelében lévő
helyszínekhez börzék és padlásvásárok formájában. Kereskedői jutalékok, reklámköltség és nagy proﬁtelvárás
nélkül, közvetlenül jutnak el hozzád.

Az abrosz bekapcsolja a kávéfőzőt
A legmeghökkentőbb találmányok, mobil eszközök és más „kütyük” tervezői gyakran idézik Henry Fordot,
az első autó feltalálóját: „Ha megkérdeztem volna a vásárlóimat, mit szeretnének, ők azt felelték volna, egy
gyorsabb lovat!” Ez alatt azt érthette, hogy az igazi innovációhoz nem elég ismerni a pillanatnyi igényeket,
hanem képesnek kell lennünk a problémát egy teljesen új szempontból is megközelíteni. A 20. század elején
élő emberek álmukban sem gondolták volna, hogy néhány évtized elteltével olyan kocsival teszünk majd meg
száz meg ezer kilométereket, amelyet sem ló, sem semmilyen más állat nem húz. De végül is ez ma már nem
számít, mert más lelkes kutatók bebizonyították azt is, hogy Henry Ford ilyet bizony sosem mondott.

AP 7PEDEIIò=JK:7JZ L7=O?I IDENTITÁS
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Annyit viszont biztosan tanulhatunk ebből a 2000 körül
született álidézetből, hogy a jövő használati tárgyait 50-60 évre
előre biztosan nem tudjuk pontosan megjósolni a mai fejünkkel. Na de mi a helyzet a jövő évvel vagy a jövő
évtizeddel? Erre vonatkozóan jobb helyzetben vagyunk, hiszen már ma is több olyan – egyelőre különös
vagy ultramodern – eszközről vagy trendről tudunk, amelyek befolyásolhatják a hétköznapjainkat. Például
a netkapcsolattal rendelkező tévé, az okosóra és a pulzusunkat is mérő ﬁtneszkarkötő már ma is elérhető,
de miért ne kapcsolódhatna majdan az internetre néhány olyan hétköznapi tárgyunk is, amelyekről ma még
nem is gondolnánk? Ha körbenézünk a lakásban, mindenről, aminek a működéséhez áram kell, elmondható,
hogy kapcsolódhat az internethez. Például a hűtőgép, amely érzékeli, hogy kifogyott a tej, és az okosóránkra
küldhet üzenetet, vagy az engedélyünkkel rögtön be is vásárolhat a neten. Az okosóra, a karkötő és a hasonló
elektronikus eszközök összefoglaló neve a „viselhető informatika”, de a jövőben nemcsak az elektronikus
eszközöket viseljük majd, hanem amit viselünk, az is lehet elektronikus – legalábbis részben. Laboratóriumban
már létezik olyan ruha, amelynek szövete a szokásos selyem vagy más természetes anyagból készült fonál
és az elektromosságot jól vezető mesterséges fonál keveréke. Egy ilyen ruha (vagy kanapéhuzat, függöny,
esetleg abrosz) felülete úgy használható, akár a mai érintőképernyős telefon, és irányítható vele a tévétől
a kávéfőzőn át a mobiltelefonunkig bármi. Ki tudja, talán néhány év múlva a digitális rövidnadrág vagy szoknya
lesz a nyár divatslágere…
Már ma is rengeteg információt osztunk meg magunkról az interneten, képzeld csak el, mi lesz, ha még
a mosógéppel is online leszünk! Azt se felejtsük el, hogy a világon egyre több ember fér hozzá a nethez.
Ennek a már most is hatalmas és folyamatosan növekvő adathalmaznak a rendszerezéséhez és kereshetővé
tételéhez egyre nagyobb teljesítményű számítógépek és okosabb, az emberi nyelveket és gondolkodást
is értő programok kellenek majd. Mi felhasználók pedig egyre gyorsabban szeretnénk minden eredményt.
Régen még az is újdonság volt, ha egy webáruházban keresni lehetett, ma már inkább az az elvárásunk, hogy
valami csodás módon szinte keresés nélkül elénk kerüljön, amire vágyunk. A jövő webáruházában nemcsak
termékkategóriák között kereshetünk majd, hanem feltehetünk egy emberi nyelven, nem a számítógépnek
jelenleg szükséges keresőszavakkal megfogalmazott kérdést is a virtuális eladónak, például így: „Mutassa azt
a sárga sportcsukát, amelyet a múltkor Sanyi facebookján lájkoltam!” A háttérben működő program képes lesz
értelmezni nemcsak a lazán megfogalmazott kifejezéseket és a képeket, de a köztük és a szándékunk közötti
összefüggéseket is. Ez a mesterséges intelligencia egy kezdetleges megjelenése, amely előrevetíti,
mi mindenre leszünk képesek, ha a gépek lépést tudnak majd tartani az ember összetett gondolkodásával.
A vásárlás végső, de annál fontosabb mozzanata, a ﬁzetés szintén változáson megy keresztül. Nemcsak
a netes vásárlásnál, de az igazi boltokban is átveheti a készpénz és a bankkártya szerepét a telefon vagy
valamelyik viselhető eszközünk, bár a technológia már ma is lehetővé tenné, hogy a bankszámlánkat egy
mobilapplikációval összekötve telefonnal ﬁzessünk. Hogy leváltjuk-e a pénztárcánkat is a telefonunkra,
az még nem világos. De ha nem, az sem baj. Hiszen a technológiai fejlődés is olyan, mint az evolúció: megálljt
parancsolni neki nem lehet, de hosszú távon csak a valóban hasznos és céljaink elérését segítő újdonságok
maradnak fenn és válnak hétköznapivá.
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A fogyasztói közösségek
megjelenése
A HAGYOMÁNYOS FOGYASZTÁS
EGY ÜZLETI VÁLLALKOZÁS ÉS A FOGYASZTÓK
KÖZÖTTI KAPCSOLATOT JELENTI.

A FOGYASZTÁS ÚJ MODELLJE A FOGYASZTÓK
EGYMÁS KÖZTI KÖZVETLEN
KAPCSOLATÁT JELENTI, AKIK NEM,
VAGY RITKÁN HASZNÁLT ESZKÖZEIKET
BÉRBE ADJÁK ANNAK, AKINEK ÉPP
SZÜKSÉGE VAN RÁJUK.

SAJÁT AUTÓ
HOTELEK, HOSTELEK
INTERNETSZOLGÁLTATÓ
KREATÍV ÉS REKLÁMÜGYNÖKSÉG

FUVARMEGOSZTÁS
ÜRESEN ÁLLÓ SZOBÁK,
LAKÁSOK RÖVID TÁVÚ KIADÁSA
WIFI HOT SPOT VAGY MOBILINTERNET MEGOSZTÁSA
EGYÉNI DESIGNEREK KÖZÖSSÉGE
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Gyakorlatok
és megosztás
1. Birtoklás
A megosztáson és kisközösségek együttműködésén alapuló fogyasztás egyben a birtoklási vágy csökkenését is
mutatja (egyesek szerint eredményezi). A ﬁatal generáció már nem feltétlenül szeretné az összes használati tárgyat maga
birtokolni, hiszen minden gyorsan változik körülöttünk. A rövidebb időre szükséges szolgáltatásokat sokszor érdemesebb
inkább – kevesebb pénzért – bérelni, és az olyan tartósabb dolgokra költeni többet, mint az új tudás vagy a közös élmények.
A kevesebb fogyasztás kevesebb hulladékot is jelent, így a megosztás a környezetet is kíméli.

¨ Helyezd el az előző oldal infograﬁkáján lévő összes terméket és szolgáltatást (pl. szoba) valamelyik oszlopba:
Jobban megéri
kölcsönözni vagy bérelni

Jobban megéri
megvásárolni

Miért?

¨ Adj hozzá példákat a felsoroláshoz a saját tapasztalataid alapján!

2. A¨ Írjtranszmédia-jelenség
egy listát olyan ﬁlmbeli karakterekről, amelyek felbukkannak
több médiumban is (regényben, videojátékban, pólókon stb.)!

¨ Válassz ki közülük egyet, és tégy próbát egy barátoddal!
Melyikőtök találja meg a szereplőt több médiumban?
A következő körben cserélhettek, ő is választhat egy karaktert.
a) Az én választásom:
Ezekben a médiumokban találtuk meg:
Én:

Ő:

b) Az ő választása:
Ezekben a médiumokban találtuk meg:
Én:

Ő:

¨ A szereplőitek mely megjelenésükkel tettek szert a legnagyobb ismertségre? Miért?
Tippeljetek mindketten.
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Tükörszoba • Én és ami az enyém
Készítsd el kedvenc tárgyaid térképét: azokét, amelyek személyes választásaid során kerültek hozzád, vagy
amelyekhez erősen kötődsz (például egy ruhadarabod, a telefonod, csoki, táska, kulcscsomó, tolltartó, napló,
könyv stb.). A térképen a beszerzési helyüket jelöld meg!
Legalább 12 tárgyat válassz ki, a felület közepén saját fényképed vagy avatárod szerepeljen kiindulópontként. A térképet
tetszőleges formában összeállíthatod: a netről letöltött képek segítségével egy prezibe gyűjtve, akár egy csomagolópapírra
rajzolva ábrákkal, vagy erre a felületre ragasztott saját fotóiddal és jelekkel ellátva:

Én

¨ Karikázd be azonos színnel az egy kategóriába tartozókat (ruhadarabok, adathordozók, dísztárgyak stb.).
¨ Melyik tárgyadnak fontos a beszerzési helye, s melyiknek nem? Ez mitől függ?
¨ Készíttesd el kedvenc tárgyaik térképét két barátoddal is! Ha kész, mutassátok meg egymásnak, és vitassátok meg,
hogy vannak-e közös kedvenceitek, miben tér el az ízlésetek, választásaitok mennyire kötődnek márkákhoz, mennyire
egyéniek, illetve tipikusak.
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Most azt vizsgáljuk meg, mennyi élményt jelentő művet és médiafogyasztáshoz kapcsolódó eszközt birtokolsz,
illetve hogy ezek közül melyikre van valóban szükséged.

¨ Kezdd el összeírni e három oszlopba az összes élményt jelentő művet, amely az egyik szobátokban van! Lehetnek
köztük könyvek a polcról, képek a falról, zenei albumok, színes magazinok, DVD-k. Mikor elérted
a 20 db-ot, állj meg.

¨ Most írd össze azokat a tárgyakat, amelyeket zenehallgatásra, digitális adathordozásra, hírolvasásra, papírfotórendszerezésre vagy bármely más, médiafogyasztással kapcsolatos tevékenységre használsz! 20 db-nál állj meg.
Ezeket mindennap használom

Ezeket havonta legalább
kétszer használom

Ezeket nagyon ritkán
(félévente, évente) veszem elő

¨

¨

¨ Melyikből volt könnyebb 20 db-ot összeírni? Vajon miért?
¨ Melyek az értékesebbek számodra, és melyektől válnál meg könnyebben? Miért?
¨ Melyik oszlopban van a legtöbb tárgyad?
¨ Vajon van olyan barátod, ismerősöd, szomszédod, aki örülne annak, ha néha kölcsönvehetné a legritkábban használt
tárgyaidat? Mit gondolsz, valóban szükséged van a harmadik oszlopban lévőkre, vagy a nagy részük akkor kellett igazán,
amikor még nem volt a tiéd? Jelöld meg azokat, amelyekre ma is nagy szükséged van. Szívesen odaadnál a jelöletlenek
közül párat valakinek, aki mindennap használná őket?

14

Családi7 • Kedd
Reklám

− Barnabás, több fényt középre, nem látszik eléggé az ózonos porszippantó! Próbáld meg balra tolni a csillárt a partvissal!
− Apa, szerintem ezt ne erőltessük − morogta Bálint.
− Szerintem is hagyjuk abba, mindjárt megsülök! − nyavalygott Emma.
− Ööö... Lajos bácsi, nem lehetne inkább áthozni azt az állólámpát?
− Tényleg! Barnabás, hogy te milyen okos ﬁú vagy! − kiáltott fel Lajos bácsi, és kirohant a szobából.
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Míg Lajos bácsi távol volt, a ﬁatalok megszervezték az ellenállást. Hirtelen Emma lett a leghangosabb, aki eddig még
a szövegét sem volt hajlandó rendesen elmondani.
− Már szálkásra izzadtam magam ebben a vacakban!
− Akkor cseréljünk, és legyél te a pormacska! − ötletelt Bálint. − Kell Lili néni döglött rókája?
− Ne csináljak áramszünetet? − javasolta Barni. − Vagy mondhatom Lajos bácsinak, hogy haza kell mennem, mert
anyának begyulladt a füle.
− Na, azt ne! − nyögött fel Emma. − Apának ne mondj ilyet, még képes, és feltalálja a vasalóból az elektromágneses
fülmelegítőt!

− Nézzétek, mit találtam! − emelte a magasba Lajos bácsi a karácsonyfaégőket.
− Na, én most szálltam ki! − jelentette ki Emma, és elkezdte kicsomagolni magát
a fóliából.
− Emmácska, ezt muszáj megcsinálnunk. Reklám nélkül ma már semmit sem lehet eladni!
És ha csak tíz megrendelés érkezik, már elmehetünk nyaralni a Tisza-tóhoz…
− De apu…
− Semmi apu! Gyere kislányom, ha végre hajlandó leszel elmondani a szövegedet, hamar
végzünk. Barnabás, fényt! Figyelem, csapó öt, forog a ﬁlm!
− Apu! − kukkantott ki Bálint a rókabunda mögül. − Ez egy digitális kamera, ebben már
nincs ﬁlm…
− Pormacska nem beszél! − adta ki a rendezői instrukciót Lajos bácsi. − Akkor, ha ez
mindenkinek megfelel… Felvétel!

Emma savanyú ábrázattal felemelte
a porszívó csövét, vetett egy gyilkos pillantást vihogó öccsére, majd fojtott
hangon mondani kezdte a szövegét.
− Ózonos porszippantó, a jövőtől a jelennek… Apa, ez ultragáz, miért nem
adunk neki legalább valami normális nevet?
− Igen! − kontrázott lelkesen Bálint. − Lehetne valami betű–szám
kombináció, mint az R2-D2. Az sokkal menőbb lenne. Mindenki azt hinné,
hogy ez már az ezredik fejlesztett változat.
− Na jó, a nevet megváltoztatom, de a koncepcióból nem engedek. Ez egy
gép a jövőből, amely változást hoz a jelen háztartásaiba. A reklám képi világa
felidézi a ’70-es évek sci-ﬁ sorozatait, és…
− Bocsánat, Lajos bácsi − szólt közbe Barni −, de a többségnek szerintem
ez nem idéz fel semmit, ráadásul az egész egy kicsit… home-made.
− És ez olyan nagy baj? − kérdezte kicsit sértődötten Lajos bácsi.
− Nem feltétlenül − mondta Bálint −, de ha el akarod adni ezt az izét,
akkor olyan videót kell felrakni a YouTube-ra, amit sokan megnéznek,
és megosztanak a Facebookon meg a Twitteren…
− És esetleg mi is posztolhatnánk róla, hogy hallottuk, hogy nemsokára
kapható lesz egy új takarítógép az országban, meg hogy az első tíz vásárló
kedvezménnyel rendelheti meg! − szállt be az ötletelésbe Emma.
− Ez így nem hangzik rosszul, de akkor miről szóljon a reklám? És kinek?
− Hát… − gondolkozott el Barni −, szólhatna magáról erről a helyzetről.
Hogy itt van egy feltaláló, aki megkönnyítené a házimunkát. Lehetne
felvételeket csinálni arról, hogy hogy néz ki a gép, hogyan készült, hogyan
működik… És elmondhatná benne, hogy több pénzre van szükség, hogy
elindulhasson a gyártás, és ehhez a segítségüket kéri.
− Crowdfunding? − morfondírozott Bálint. − Barnabás, te zseni vagy!
Felrakhatjuk Kickstarterre! Megcsináljuk a költségvetést?
− Naná!
– Oké, mi meg addig apával átírjuk a forgatókönyvet. Komoly legyen, vagy
ultraciki? Szerintetek mit osztanak meg többen? – kacsintott rájuk Emma,
és elkezdte magáról lehámozni az ezüst ufójelmezt.
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Reklám

BEFOLYÁSOLÁS ÉS MANIPULÁCIÓ
A CĄ:?7ŀP;D;J J7HJ7BC? ĄI <EHC7? C;=EB:òI7?D7A 7 8;<E=7:ħ
C;==OĬPĄIĄH; ?HòDOKBħ <;B>7IPDòBòI7 NOĕBJZ =O7AH7D L7B7C?BO;D
;BAŀBĪDĕJĄII;B ĄI <?=O;B;C<;B>ĕLòII7B ?I L?Bò=EI7D @;BP;JJ <EHCò@7
7 8;<EBOòIEBòIZ Cĕ= H;@J;JJZ 8Ľ@J7JEJJ LòBJEP7J7 7 C7D?FKBò9?ħ AĪHĄ8;
J7HJEP?A UJħ88?H7 @ħ FĄB:òA 7P ĽD JK:7JAŀIPĪ8 7B7JJ? H;ABòC>7JòIEAZ
7C;BO;A J?BJEJJ7A ?IZ L7=O?I H;ABòCEPòIH7Z 7 8;<E=7:ħA 8;<EBOòIEBòIòH7
A?<;@;P;JJ;D J?BEI <;B>7IPDòBD? 7P ĄIPB;BĄI? ?D=;HAŀIPĪ8ĪJ ;B D;C ĄHĬZ
>7JòIKA7J JK:7J 7B7JJ A?<;@JĬ ŀP;D;J;A;J

A reklám a fogyasztói kultúrához szorosan kapcsolódó műsortípus, a tömegkommunikáció kereskedelmi-üzleti
működésének egyik legfontosabb formája. Fő szerepe a befogadók fogyasztásra ösztönzése, a reklámozott
termék vagy szolgáltatás eladásának segítése – azok vonzó, kívánatos bemutatásával és a velük kapcsolatos
legfontosabb információkkal. A befolyásolást
bbefolyás
efolyás
olyá l mint
m a meggyőzés nyílt formáját fogalmilag és a média
működésében is meg kell különböztetni annak rejtett formájától, a manipulációtól.
manipulációtól
i ulációtól
lá iótól.
iótóll
A reklámnak nagy szerepe van a médiaipar fenntartásában. A reklámcélú adásidő és felületek
megvásárlásakor a reklámozó az így elérhető befogadók tömegeiért mint lehetséges vásárlókért ﬁzet
a médiaintézménynek. Ezzel hozzájárul az internetes portálok, a televíziós és rádiószerkesztőségek,
a nyomtatott sajtó fenntartásához és működtetéséhez. Mi befogadók e folyamatban pedig egyszerre
vagyunk a reklámok üzeneteinek fogyasztói, ugyanakkor árucikkek, a piaci szereplők számára értékesített,
lehetséges vásárlóközönség. Vagyis az úgynevezett célcsoport
ccélcso
cé
élcso
lcsoport
cs o t – amelynek meghatározása függ a reklámozott
termék típusától és jellegzetességeitől, a reklám formai megoldásaitól és hangvételétől, a reklámozásra
használt médiumtól is.
A reklám hatásának alapja a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos jól megválasztott és
pontosan eltaláltt imidzs
A reklám lélektanával foglalkozó kutatások szerint a hatásos imidzs
idzs kialakítása.
k
megteremtése az emberi élet fenntartásában és minőségében alapvető szerepet játszó szükségletekre
épül. Ezeket csoportosították is: alapvető ﬁzikai vagy biztonságra vonatkozó szükségletek, önmeghatározási
és az érzelmi létminőséggel kapcsolatos szükségletek, illetve az önmegvalósítási szükségletek. Melyek azok
a mindnyájunkban meglévő szükségletek (külön-külön vagy akár kombinálva), melyek kielégítését az egyes
reklámok ígérik?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A környezetünk feletti befolyásolás, uralom szükséglete;
A sikeresség, a sikervágy szükséglete;
Az önállóság szükséglete;
Az érzékszervi örömök szükséglete (amikor valami egyszerűen jóleső, kellemes érzés);
A tét nélküli játékosság szükséglete;
Önmagunk kényeztetésének szükséglete (erősen összefügghet az érzékszervi örömökkel);
A másokkal való törődés, a gondoskodás szükséglete;
Az elkerülés, a kitérés szükséglete (a ttársadalmi
reklámokban gyakori, összehasonlításon alapul);
táársadalmi
rsadalmi
adalmi
alm célú
cé re
reklámok
Az alapvető létfenntartási szükségletek;
Az engedelmeskedés, a csoporthoz, trendhez/divathoz való tartozás szükséglete;
A szexualitás megélésének szükséglete;
A feltűnési, kitűnési, különbözési vágy szükséglete;
A társas kapcsolatok szükséglete;
A támaszkeresés és biztonság szükséglete;
Az erkölcsi és szociális rend (világos és követhető viselkedési szabályok iránti vágy) szükséglete;
A kíváncsiság, az újat keresés, a felfedezés szükséglete;
A gyönyörködés és gyönyörködtetés szükséglete.

Az elénk kerülő reklámok – attól függően, hogy a termék vagy szolgáltatás reklámoztatója milyen
kereskedelmi célt kíván elérni, illetve a termék azz életgörbéjének
él görbéjének
béjének
béjé k mely szakaszában tart – többfélék lehetnek:
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• Informáló reklám: célja a fogyasztók információval való ellátása, márkaérzékenységük fokozása,
a különféle akciókkal kapcsolatos tájékoztatás (elsősorban a piacra való bevezetés szakaszában jellemző);
• Meggyőzést szolgáló reklám: fő célja a márkaválasztási döntés kiváltása és a márkához való fogyasztói
hűség kialakítása (elsősorban a piaci fejlődés és elterjedés, a verseny szakaszában jellemző,
a versenytársakkal szembeni előnyöket emeli ki);
• Emlékeztető reklám: fő célja, hogy a termék, szolgáltatás eladásának állandósítását segítse, a már
megnyert fogyasztókban fenntartsa a márkahűséget (ez leginkább a termék ún. érett korszakában
jellemző).
A termék vagy szolgáltatás megnevezése (márkanév, esetleg típus elnevezése) mellett minden reklám
fontos eleme az üzenetet magába sűrítő, frappánsan megfogalmazott és rövid emlékeztető-azonosító szöveg,
jelmondat, a szlogen. További fontos összetevők az arculati elemek: logó/embléma, állandósult graﬁkai
megoldások, azonosítható betűtípus, felismerhető szín- és formavilág, összetéveszthetetlen hangulat, jól
felismerhető kísérőzene/szignál, azonosítható reklámarcok és szereplők.
A reklám nagyban épít a benne ábrázolt valóság leegyszerűsítő, sablonos megjelenítésére, az ún.
sztereotípiára.
ssz eotípiára
típiára.
ípiá Ez a nagyon eltérő érzékenységű befogadók, a tömegközönség miatt a legtöbb médiaközlésnek
elengedhetetlen jellegzetessége. Néhány gyakran alkalmazott reklámforma:
forma:
• Közvetlen
termékbemutató: az adott termék
Közvetlen
zvetlen
vetl
etl ajánlat,
aajá
A "Á NL AT
KÖZ .E TLEN Iò=87D òBBħ CŁIEHJĕFKI
használatával járó előnyöket emeli ki (pl. mosóporok és egyéb
AŀBĪD8ĪPJ;J?
B IPEHEI HEAED
háztartási termékek esetében);
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• „Egy darab élet” típusú reklám: a terméket/szolgáltatást állítja
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• Észérvek alkalmazása: gyakran ábrák és diagramok, statisztikák
D
C
LE
J
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FKIPJò
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szemléletes megjelenítésével dolgozik;
B;>;JĬIĄ=;J J;
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• Idézet típusú reklám: ismert műfajok (pl. burleszk,
C
romantikus vagy kalandműfajok, fantasy), illetve alkotások
jellegzetességeinek (szereplők és viselkedésük, jelenetek, híres
mondatok) megidézése;
• Sztárok vagy ismert személyiségek terméket hitelesítő nyilatkozatai és ajánlásai;
• Jellegzetes (sokszor komikus hatású), könnyen megjegyezhető és állandósult szereplőkre építő reklámok;
• Animációs megoldások alkalmazása;
• Humoros szituációk és mini történetek (sokszor több reklámon keresztül, egész reklámkampányokban
kibontva);
• Zenés-táncos parádék, show-szerű megjelenítés alkalmazása.
Ha időről időre tudatosítjuk magunkban, hogy mi jelent
számunkra értéket (mi az, ami tetszik, és mi az, ami fontos),
akkor a reklámok nem egyszerűen csak informálnak és
megrendelőik szándékai szerint befolyásolhatnak minket,
hanem mint tömör üzenetek kreatív megformáltságukkal
és hatásosságukkal szórakoztathatnak is...
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Kitekintő • A reklámszabályozás
Ha szükségleteink kielégítésében, fogyasztásunk alakításában, illetve az információs korszakban kiemelt
szerepet játszó média működtetésében ilyen fontos szerepe van a reklámnak, akkor nyilvánvaló, hogy
a fogyasztók védelmében és a médiapiaci verseny átláthatósága érdekében szükség van annak világos
és egyértelmű szabályozására is.
Az egyik legalapvetőbb ilyen szabály, hogy a befogadó ﬁgyelmét egyértelműen fel kell hívni arra, hogy
a műsorfolyamban hol lát, hall vagy kap valamilyen más formában reklámot. Vagyis a reklámot, a reklámjellegű
egyéb formákat (pl. a közvetlen ajánlatot) a műsorfolyam más részeitől el kell határolni. Erre a célra
szolgálnak a televíziós és rádiós reklámblokkokat vagy akár a csatornák önreklámjának minősíthető
műsorelőzeteseket fel- és gyakran levezető külön feliratok, reklámszignálok és más műsorkapcsolati elemek,
a nyomtatott sajtóban pedig az információ reklámcélját jelző (x) jelölés kötelező alkalmazása. Kifejezetten
tilalmas a reklámok hatásosságát a hangerő megemelésével emelni.
Kevésbé átláthatóak az online média reklámjelzései: a tartalmat zavaró vagy akár ideiglenesen
elérhetetlenné tevő technikai megoldásoknak egyelőre számtalan leleményes formáját működtetik.
Itt is működik azonban befogadói-fogyasztói szűrés vagy védelem: a reklámon egyértelműen és praktikusan
működtethető kikapcsoló gombnak kell lennie, a nem statikus reklámanyagok hosszát egyértelműen jelölni
kell. Léteznek az eszközeinkre telepíthető reklámblokkoló vagy -szűrő programok is. Sok online felületnek
elérhető a reklámoktól mentesített változata – igaz, hogy ezek nemegyszer előﬁzetéses/ﬁzetős verziók.
Kapcsolódó jelenség az online és mobilkommunikációs reklámban az a köztes megoldás, hogy a reklámokkal
kapcsolatos ellenérzésünket keresőprogramokkal összekapcsolt, személyes érdeklődésünket számon
tartó és kezelő intelligens programok segítségével kifejezetten bennünket megszólító reklámüzenetekkel
igyekeznek csökkenteni az internetes portálok.
További fontos reklámtilalomnak számít, hogy nem szabad reklámmal megszakítani a gyermekeknek
szóló műsorokat – éppen a gyermek- és ﬁatalkorúak reklámhatásokkal kapcsolatos kevésbé tudatos, még
alakulóban lévő befogadói magatartása miatt. Szintén tilos reklámokat adni vallási jellegű műsorokban, hiszen
a reklámok fogyasztásra ösztönző jellege nyilvánvalóan ellentmond az ilyen műsorok szellemiségének.
Egészségkárosító, esetenként függést okozó jellegük miatt a médiában nem szabad reklámozni
szeszes italokat (az enyhe alkoholtartalmúak kivételével), egyre több országban dohánytermékeket sem,
gyógyszereket pedig csak külön ﬁgyelmeztető szöveg kíséretében, és Magyarországon kizárólag az orvosi vény
nélkül megvásárolhatóakat. Szinte mindenhol tilos a fegyverek reklámozása a médiában.
Részben szintén a kiskorúak és az ilyen jelenségekkel kapcsolatos befogadói érzékenységek védelmét
szolgálja az a szabály, hogy a termékeket és szolgáltatásokat a (bárki számára elérhető) reklámokban nem
szabad vonzóvá, kívánatossá tenni erőszakos és nyíltan szexuális jellegű tevékenységek ábrázolásával.
A testiség bántó jellegű jelképes-utalásos ábrázolása, illetve az egyes nemek vagy a különféle szexuális
viselkedésmódok túlzóan leegyszerűsítő (sztereotip), előítéletes vagy torz megjelenítése a reklámokban
szintén tilalom alá esik, és gyakran tárgya a médiaszabályozási vitáknak, büntetéseknek.
A médiapiaci verseny átláthatóságát és a különféle médiavállalkozások közötti elvi esélyegyenlőséget
szolgálják azok a rendelkezések, amelyek egyértelműen megszabják, hogy a média különféle működési
modelljeiben mikor, milyen hosszan, a tartalmakat milyen gyakran és hányszor megszakítva szabad
reklámokat közbeiktatni. Általános szabályként működik az az elv, hogy az adóbevételekből, közpénzekből
fenntartott állami vagy közmédiában ritkán (vagy néhány esetben – mint pl. az angol BBC vagy a spanyol RTVE
– egyáltalán ne) legyenek reklámok és reklámszünetek, illetve azok csak műsorok között és nem a műsorokat
megszakítva kerülhessenek a befogadók elé.
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A reklámozásra
fordított pénz hatása
a márka ismertségére
A reklám feladata, hogy eljuttassa a fogyasztóhoz a termék hírét, felkeltse érdeklődését, illetve
meggyőzze őt arról, hogy a termékre szüksége van, vásárolja meg. Egy új termék bevezetése
vagy egy már piacon lévő termék, illetve márka ismertségének szinten tartása rengeteg pénzbe kerül.
Ezért alaposan megvizsgálták, hogy a reklámkampányok hogyan hatnak a fogyasztókra, hogyan
érhetnek el minél kisebb költséggel minél jobb eredményt.
Egy márkához kapcsolódó marketingstratégia kialakításában alapvető szerepet játszik az alábbi
infograﬁkán ábrázolt összefüggés.

Marketing S-görbe
A C márka túllépte a csúcspontot,
és a csökkenő hozamok
zónájába csúszott.
Itt a kiadásokat hatékony szintre
kell csökkenteni.

Az ábrán egy sárga, egy piros és egy kék
képzeletbeli termék reklámozására költött
összegeket tüntették fel. Láthatod, hogy
a reklámköltés nagysága, vagyis a reklámozás
intenzitása milyen hatással van a fogyasztókra,
azaz a márka ismertségére, végső soron
a gyártó, forgalmazó bevételeire.
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A márka ismertsége

Ideális
tartomány
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3
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B márka
3
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Az A márka esetében növelni
kell a reklámköltséget, vagy
le kell állítani a reklámot,
mivel a márka ismertsége
nem növekszik jelentősen.

2
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A B márka a nagy hatékonyság
szintjén van, az intézkedések
ﬁnom egyensúlyozásával itt
meg kellene tartani.

A márka
1
év

0

3
év

2
év

5

30
Reklámköltés (millió forint/év)

40

50

21

Gyakorlatok
1.

Kapcsolj az alábbi reklámszlogenekhez a 16–17. oldalon olvasottak alapján
egy-egy olyan szükségletet, amelynek kielégítését ez a szlogen ígéri!

Coca Cola – Kiss happiness
L’Oréal – Mert megérdemlem
Nike – Just do it
Red Bull – Szárnyakat ad
Nurofen – Célzott hatás a fájdalom forrására
Toyota Verso – A legjobb családapáknak
Telenor MyTv – Fedezd fel a szórakozás jövőjét
McDonalds – Magyarország kedvenc sült krumplija
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Haverok, buli, Fanta
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2. Sztereotip és egyéni vonások
a) Készíts 5–10 mondatos jellemzést a nagymamákról mint célcsoportról egy reklámügynökség számára!
A legfontosabb 2 mondatát írd ide! Milyen termékeket ajánlanál a célcsoportnak?

b) Gondold végig, milyen „valódi” nagymamákat ismersz! Válaszd ki közülük, aki a legkevésbé felel meg a fenti
szövegnek, és készíts róla is 5–10 mondatos jellemzést! A legfontosabb 2 mondatát írd ide! Neki milyen termékeket
ajánlanál?

c) Gondolj magadra mint a 13–16 évesek
„célcsoportjára”!
Írj magadról három olyan tulajdonságot, amely
tipikus, a korosztályodra jellemző, valamint
a korosztályodnak szóló három terméket vagy
márkát, amelyet szeretsz, használsz, vagy vágysz rá!

d) Írj magadról három olyan tulajdonságot, amely nem
„tipikus” (bár lehet gyakori) a korosztályodban, és kapcsolj
ehhez is három terméket vagy márkát!
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Gyakorlatok
¨ Segíts Barnabáséknak új reklámﬁlmet forgatni a porszippantóról!
Válaszolj Emma kérdésére: az új videó komoly legyen, vagy ultraciki? Esetleg kicsit ilyen, kicsit olyan?
Lajos bácsit nehéz meggyőzni, ezért véleményedet támaszd alá 5 érvvel!

1.
2.
3.
4.
5.
¨ Ha találtál 5 érvet, Lajos bácsi biztosan kötélnek áll. Most viszont rendezni is segítened kell neki. A reklámjelenet
ugyanabban a szobában zajlik, amelyet a képen is láttál.
gy a szobában kinek milyen
y feladatot adnál,,
Néhányy mondatban írd le,, miről szólna a reklámod,, valamint hogy
és melyik tárgyat mire használnád hozzá!

F?BCJ;HL

K;BBĄA;A
SP;H;FEIPJòI
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Tükörszoba
Nézd meg az Együtt a fogyatékossággal élő emberek elfogadásáért-kampány
– egy bírósági tárgyaláson játszódó
( https://www.youtube.com/watch?v=sPCiTDAvnv8 )
és
– egy állásinterjún játszódó
https://www.youtube.com/watch?v=btncEhMN0L0
reklámﬁlmjét!
A két társadalmi célú reklámban közös, hogy a bennük megjelenő téma ha nem is kifejezetten társadalmi tabu, de ritkán
merünk beszélni róla. Mintha kellemetlen volna bizonyos témákat szóba hozni… Éppen ez ellen a „kellemetlen” és káros
csönd ellen, a szolidaritás hiánya ellen emeli fel szavát ez a két reklám.
Válaszd ki az egyiket, és elemezd az alábbi szempontok átgondolásával, hogy hogyan éri el a hatását:
Mit látsz
a képen?
(Írd le
beállításonként,
sorban.)

Kinek a nézőpontjával azonosulsz?

Mit gondolsz, miközben ezt látod? („Hangosítsd
ki” a fejedben lévő gondolatot. Például:
„Egy …………………………..-t látok”
„Jé, hát ő……………………..”
„Igen, megszoktam, hogy…….”)

1. beállítás:
2. beállítás:
3. beállítás:
…
…

Most vizsgáld a másik reklámot!
• Ez is egy találkozást ír le, melynek során a szereplők két csoportra oszlanak: vagyunk „mi”, és van „ő”, aki más. Milyen
tulajdonságokat kapcsolhatunk az egyik, milyeneket a másik csoporthoz?

Mi:

Ő:

• Változik-e a ﬁlmek közben a befogadó értékelése? Változik-e az a tulajdonságegyüttes, amelyet a magától „különböző”
szereplő(k)höz rendel?
• Milyen érzésekkel nézheti a befogadó a ﬁlmeket? Mit gondolsz, változik-e közben a viszonyulása a fogyatékossággal
élőkhöz?
Gondolkodj el azon a kommunikációs folyamaton, amelyben üzenetként működhet ez a reklám, s válaszold meg az alábbi
kérdéseket:
•
•
•
•

Ki üzen általa? Mit? Milyen céllal?
Ki alkotja a célközönséget? Te vajon hozzá tartozol-e? Miért?
Milyen érzelmi hatást érhet el?
Kinek az érdekét szolgálja? És még? És még?
Készült Alexandrov Andrea társadalmi célú reklámokról szóló óraterve nyomán.
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Családi7 • Szerda
Egészséges testkép

Barni mélységes döbbenettel meredt a hűtőn díszelgő fotóra.
− Anya, ez mikor készült?
− Néhány nappal az esküvőnk előtt… Majdnem húsz éve... Hihetetlen, hogy valaha így néztem ki, igaz?
− Miért raktad ki a képet?
− Szeretnék újra így kinézni. A horoszkópom szerint akkor kell elkezdeni a fogyókúrát, amikor a telihold fogyni kezd,
így a mai nap tökéletes alkalom, hogy belevágjak.
− De hogy akarod csinálni? Most pakoltad tele a hűtőt kókuszgolyóval meg üdítővel!
− Igen, mert ha az orrom előtt van a kísértés, akkor nemcsak a testem karcsúsodik, de a jellemem is erősödik.
− Hát, te kínozd magad nyugodtan, én eszem egy kókuszgolyót.
− Jó, te egyél nyugodtan. De nekem az osztálytalálkozóig bele kell fogynom az új nadrágomba.
− Minek veszel olyan gatyát, amibe nem férsz bele?
− Mert most mindenki ilyet hord, az összes szuperanyuval együtt. Néhányan úgy néznek ki még három gyerek után is,
mintha csak tegnap érettségiztünk volna…
− Vagy csak húszéves képet raknak ki magukról a Facebookra – szögezte le Barnabás, azzal kiment ajtót nyitni Emmának,
aki már jó ideje kitartóan csöngetett.
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− Csókolom, Lili néni!
− Szia, Emmácska! Barnus nem is mondta, hogy jössz. Kérsz kókuszgolyót?
− Köszönöm, de most nem bírok enni.
− Emma, szívem, mi a baj? Ha ez a Márk bántott téged, csak szólj, és ellátom a baját…
− Honnan tud Lili néni Márkról?
− Hát… Tegnap kölcsönvettem Barni gépét a meditációhoz, és pont meg volt nyitva a levelezésetek. Teljesen véletlenül
beleolvastam.
− Barnabás, mondtam, hogy jelentkezz ki, ha nem vagy itthon! − méltatlankodott Emma.
− Jól van na! − morogta Barni, és betuszkolta Emmát a szobájába. Leültette a lányt az ágyára, és aggódva leült elé
a szőnyegre.

− Mi bajod van? Látom, hogy tiszta ideg vagy.
− Megölöm azt a mocskot, esküszöm!
− Kit ölsz meg? Mi történt?
− Vivi öccse, az a kis takonypóc Ábel azt mondta tesin Bálintnak, hogy olyan gyenge,
mint egy kislány. Most rajta röhög az egész osztály.
− Nagyon kiborult?
− Tudod, milyen! Közölte Ábellel, hogy az ész férﬁasabb, mint a felfújt bicepsz, és majd
matekdogánál legyen ekkora arc. Nekünk is játssza az eszét, meg folyton a szakkörös
kísérleteiről beszél, de este láttam, hogy a bicepszét nézegeti a tükörben. Látszik rajta, hogy
teljesen kivan!
− Jó, de te mit tehetsz? Ezt neki kell megoldania…
− Hát nem! Az öcsémet csak én bánthatom!
− Atyaég, mit csináltál? − sóhajtott fel Barni.
− Ráírtam Vivire, hogy tanítsa jó modorra az öccsét. Erre beszólt, hogy ahelyett, hogy
százával posztolom az idézeteket a Facebookra, inkább vigyem el Bálintot kondizni. Erre
írtam neki, hogy ő meg szálljon le az Instáról, mert unalmasak a tökegyforma szelﬁjei,
amiket félóránként kirak magáról, és akkor képes volt azt felelni, hogy megérti, hogy
irigykedek, mert az én seggem sose férne rá egy fotóra… Képes volt átküldeni egy
szupermodelles képet! És hogy szívesen ad diétás tanácsokat. Nekem! Diétás tanácsokat!
− Szerintem nem kell
diétáznod − kockáztatta meg
Barni.
− Naná, hogy nem kell! Majd
pont egy ropicsajtól fogom megkérdezni, mekkora a fenekem!
Te is szólhatnál a Vivikédnek, hogy nyugodtan vegyen vissza,
amúgy is túl sovány!
− Nem a Vivikém. És szerintem nagyon csinos. Te is tök
csinos vagy... Mert... Szóval hogy jól nézel ki. Izmos vagy meg
minden.
− Na ugye! Aki sportol, az nem néz ki úgy, mint egy fogpiszkáló.
− Jól van már! Nincs semmi baj az alakoddal! − biztatta Barni, aki már
nagyon feszengett. − Figyelj, nem kérsz egy kókuszgolyót? Anya betárazott
egy hónapra.
− Kókuszgolyót? De hát az hi… Á, lényegtelen, senki miatt nem vagyok
hajlandó koplalni!

− Anya! Te nem fogyózol?
− Áhh! − legyintett Lili néni. − Megnéztem a szuperanyuk legújabb fényképeit,
és az arcukat kinagyítva rájöttem, hogy sokkal boldogabb leszek én a kókuszgolyóval,
mint a szűk gatyámban… Apropó, Emmácska, abba a nadrágba én belenézni sem bírok,
nemhogy belekígyózni, de szerintem terád tökéletes lenne, és menne a szemed színéhez
is. Nem próbálod föl?
− De, köszönöm, csak előbb eszem egy kis kókuszgolyót − mosolyodott el végre Emma.
− Anya, és mi lesz a fotóval?
− Az most már kint marad!
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Egészséges testkép
A média ontja elénk a képeket. Emiatt folyamatosan másokat
ﬁgyelünk, és főként képekből ismerjük meg a test változatait,
a női és férﬁszerepeket, a hozzájuk kapcsolódó elvárásokat, értékeket.
Ez nagy szerepet játszik szocializációnkban, vagyis abban
a folyamatban, amelynek során megtanulunk viselkedni, mozogni
a társadalomban.

Divatbemutató

Jennifer Lopez
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A média szövegei a tömegeknek szólnak, ezért gyakran különösebb erőfeszítés nélkül felismerhető
és érthető formákat, minőségeket tartalmaznak. Ezek a könnyen befogadható üzenetek legtöbbször
sztereotípiák, amelyek a testábrázolást is jellemzik. Korunk női modelljei magas, karcsú, a fogyasztói
társadalom gazdag étkezési kultúrájától eltávolított testek. Arányaik nem általánosan jellemzők, hanem
eszményiek, a nőkkel szembeni elvárások jelképei. Ezt a formát rajzolják ki gyakran a tömegﬁlmekben szereplő
színésznők testkontúrjai is. A média azonban nem elégszik meg hosszú távon egy-egy sztereotípiával: újabb és
újabb formákat, új eszményeket mutat be, biztosítva ezzel az új ideált, s ezáltal a fogyasztást. A lánycsapatok
és együttesek például több nőtípusból állnak össze, többféle célközönséget szólítanak meg, többféle
azonosulási lehetőséget biztosítanak.
A testideál ugyan koronként változik, de ha egy-egy tulajdonság el is tűnik egy időre, később
újra előtérbe kerül. A lovagkor erős, versengő férﬁja továbbél a Forma–1-es versenyzőkben.
Testfelépítésük és a testükhöz kapcsolódó szimbólumok is párhuzamba állíthatók: a ló és
a sportkocsi, a páncél és a versenyző testét védő ruha és sisak
hasonló kulturális jelek, amelyek akkor és most is az erőt,
a dinamizmust mutatják meg az őket és próbatételüket ﬁgyelő
közönségnek.
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A mai nőideált meghatározó soványság vagy annak ellenkezője, a telt nőalak a divattörténetben
folyamatosan jelen volt. A korunk magas, csontsovány és egyre ﬁatalabb modelljei által megjelenített ideál
a korábbi évtizedek sportos, majd válltömést hordó, markáns, illetve a melleket túlzottan hangsúlyozó,
műtétek által formált testtípusokat váltotta le. Ugyanakkor mára újra megjelentek a hatvanas éveket
is jellemző, klasszikusan nőies (erős mell, vékony derék, széles csípő) vonalak, és a tömegelvárásokkal
szembemenő teltség is jelen van a médiafelületen.
Ha megnézzük a gyerekeket és a felnőtteket ábrázoló alábbi képeket, sok mindent kiolvashatunk belőlük
a szereplőkről. A gyerekek ﬁatalok, testük szabad. Nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ﬁúk-e vagy lányok,
mert a nemi jellegükre utaló jelek nem látszanak a képen. A képkivágás elrejti ezeket, bár a hátsó gyermektest
jobban látható, ő talán kislány. A gyerekek természeti kultúrában élnek. Ha láttunk más képeket a brazíliai
őslakosokról, környezetükről, vizuális motívumaikról, akkor itt felismerhetjük jellegzetes hajviseletüket,
ékszereiket, arcfestésüket.

A másik képen idősebb férﬁak, politikusok láthatók. Megjelenésükből nemcsak korukra, nemükre
következtethetünk. Öltözetük, kiegészítőik, hajviseletük a rendezett életet élő polgárt vetíti elénk. Az asztalon
nyugvó kezek, az egymástól tartott távolság és a kimért testtartás kommunikációs jelek is. A szereplők
státuszát a fényképészek hada is megerősíti. Testükből társadalmi-kulturális vonatkozásokat olvashatunk ki:
megjelenésük a társadalmilag elfogadott, döntésképes politikus alakját idézi.
A megﬁgyelt testek egyszerre biológiai és társadalmi-kulturális testek. Biológiai testek, mert hordozzák
a kor, a nem, a környezeti változás, az idő jegyeit; mindez tulajdonosuk magánszférájának része. Azonban
a megﬁgyelt emberek a testükkel nem maradtak természetes környezetükben, hanem nyilvánosság
elé léptek, így a közösség, amelyben élnek és amely elvárásokat támaszt velük szemben, befolyásolja
a megjelenésüket.
A test információt hordoz, a testtel közölnek, üzennek nekünk, ami abból is kitűnik, ahogyan – amilyen
módszerekkel és aktivitással – ﬁgyeljük egymást. Az első kép nézése, a gyerekek nemének megﬁgyelése a mi
kultúránkban akár illetlennek, leselkedésnek is tűnhet. A politikusok képe, öltözete viszont másképp irányítja
nézésünket, távolságot tart a biológiai testtől. A befogadó nézése „uralhatja” is a megnézett ember testét.
Ha az indián gyerekeket szegénynek, civilizálatlannak látjuk, az idősebb férﬁakat pedig hatalmuk teljében
lévőknek, az a bennünk élő sztereotípiákból is következik. Korántsem biztos, hogy a képen látott gyerekek
és férﬁak hozzánk, a nézőikhez hasonlóan gondolkoznak saját testükről, önmagukról
és a világról,
g
g amelyy
körülveszi őket.
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Kitekintő
Para- és/vagy szupertest
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A vízilabda-játékosok erős, lendületes karmozdulata szimbolikus. A vízből kiemelkedő test az egyik ősi
alapelem, a víz fölötti uralmat, a másik emberrel való hősies küzdelmet jelképezi. Ezt a jelentéssel teli
mozdulatot mutatja a sportfotó és Halassy Olivér szobra is. Halassy az 1930-as évek sikeres úszóbajnoka,
vízilabda-játékosa volt. Harminchat bajnoki címet nyert, az 1936-os Los Angeles-i olimpiai aranyérmes
vízilabdacsapat tagja. Halassy gyermekkorában egy balesetben elvesztette egyik lábszárát. Csonkolt
testének teljesítménye a csapattársaihoz képest is átlagon felüli volt.

Az olimpia és a paralimpia a test, a küzdelem médiaeseményei. Külön-külön rendezik meg őket, amit sokan
nem tartanak helyesnek. A két esemény szétválasztása mellett érvelők szerint így biztosíthatók a speciális
sportágak körülményei. Mások megkérdőjelezik ezt, szerintük az baj, hogy a paraversenyzők nem kapnak
egyenrangú helyet az olimpián.
A döntés egyik oka az, hogy az olimpia ma már leginkább a vizuálisan legérdekesebben megjeleníthető
sportágaké, a nézettségért, a reklámozókért folytatott harcé, a paraversenyzők teste pedig nem szupertest,
amely jó reklámfelület lehetne. Mindennek teljesen ellentmond egy újabb álláspont. Mivel a társadalom
egyre inkább elismeri a paraversenyzők testét és teljesítményét, mindinkább nyilvános szereplőkké, újfajta
reklámfelületté válnak. Sőt a speciális székek, protézisek nemcsak segítik a sérült emberek aktív mozgását,
de általuk olyan felfokozott teljesítményt érhetnek el, amivel épp ők jeleníthetik meg korunk új szupertestét.
Ezt a jelenséget ábrázolja a Mad Max, A harag útja című ﬁlm katona hősnőjének szuperteste, csonkolt karjának
szuperprotézise.
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Lány a tükörben
Ha lány vagy, nagy az esélye, hogy fogyókúrázol, vagy épp arra készülsz. A nők ﬁatalon megtanulják
ﬁgyelemmel kísérni a testüket: mindig vékonyabb, magasabb, csinosabb szépségideálhoz mérni önmagukat.
Megtanulják azt is, hogy a testükre fordított kényszeres ﬁgyelmet normálisnak tartsák. Még ha kedves
családtagok és barátok vesznek is körül, akik nem vizslatják a testsúlyodat, a stílusodat vagy az öltözékedet,
a rengeteg magazincímlapot, a tweetelt szelﬁket nem tudod elkerülni, ahogy azzal is nap mint nap találkozol,
ahogy a celebeket és a közszereplőket a külsejük alapján minősítik.
Bár ez a jelenség a férﬁakat is érinti, tagadhatatlan, hogy a nőket sokkal szigorúbban ítéli meg
a közvélemény. Az Egyesült Államokban a 2008-as elnökválasztás kapcsán elképesztően sok vitában ﬁrtatták,
mennyire „dögös” Sarah Palin elnökjelölt, vagy hogy a nála sokkal idősebb Hillary Clinton vastag bokái
mennyire előnytelenül mutatnak nadrágkosztümben. Michelle Obama izmos karja általános csodálatot vívott
ki, s az sem véletlen, hogy ﬁrst ladyként az egészséges táplálkozást választotta fő témájául.
Megszoktuk, hogy a hollywoodi ﬁlmekben szupervékony ﬁatal nők szerepelnek – és elfeledkezünk
arról a tényről, hogy ezek a testek legtöbbször csak sebészi beavatkozásokkal tarthatók ilyen formában.
Az ötvenévesnél idősebb színésznők nehezen kapnak ﬁlmszerepet; átlagos testet csak vígjátékokban látunk,
nem beszélve az átlagosnál is ducibbakról. Az elmúlt húsz évben az amerikai szórakoztatóipar hatására
az emberek egyre elutasítóbbá váltak azokkal szemben, akik eltérnek ezektől az irreális női testideáloktól.
Hogyan jutottunk el idáig, és hogyan nőjünk így fel nőként egészséges testképpel? A sovány, sportos test
tulajdonképpen az 1960-as években kapott pozitív jelentést, abban az évtizedben, amely egyben a társadalmi
változások, a szexuális forradalom, a faji egyenlőségi mozgalmak ideje. A korábbi, klasszikusan nőies
szépségideál (gondoljunk csak Marilyn Monroe-ra, az utolsó teltkarcsú bálványra) azt sugallta, hogy a „gyenge”
nőket óvni kell minden megerőltető ﬁzikai aktivitástól (így voltaképpen a sporttól is), illetve el kell őket
rejteni a nemkívánatos tekintetek elől. Ezt a szemléletet vetkőzték le a nők szinte egyik pillanatról a másikra.
A korábbi évtizedek kerekded idomain remekül érvényesülő öltözék átadta helyét a rövidnadrágnak,
a miniszoknyának és a bikininek, amelyek a test sokkal kisebb részét rejtették el. Nem véletlen, hogy 1959ben született meg Barbie, aki az amerikai lányszobák elengedhetetlen tartozékaként még napjainkban is
hihetetlen mennyiségű irreális elvárást kelt a testalkattal szemben.
A hatvanas években alakult ki a fogyókúra- és ﬁtneszipar is, amely tovább csökkentette az elfogadható
testzsírszázalékot, és egyre feszesebb testet várt el a hollywoodi sztároktól, akik egyre lengébb öltözékben
tűntek fel a mozivásznon, a képernyőn, a díjátadó ünnepségeken és a közösségi oldalakon. Hogy
a szépségideál mennyire abszurd is lehet, arra kiváló példa az amerikai Cindy Jackson, aki hússzor műttette
magát, csak hogy úgy nézzen ki, mint egy Barbie baba. Tina Fey színésznő és komikus, akinek testalkata
ﬁnoman szólva elmarad a tökéletestől, Bossypants című könyvében így ír erről: „Ma egy nő csak akkor
számíthat szépnek, ha a szeme nefelejcskék, ajka latinosan telt, orra klasszikusan pisze, bőre kaliforniai
barnaságú és ázsiai simaságú, popsija jamaikai táncosé, combja, mint egy svéd modellé, lábfeje pedig apró,
mint egy japán gésáé. A nő hasa legyen szálkás, mint egy ﬁtneszedzőé, a csípője pedig mint egy kilencéves
kölyöké; karja olyan legyen, mint Michelle Obamáé, a cicije pedig legyen feszes, mint egy Barbie babáé.”
Ez a fajta ideál nyilván nevetséges, és mégis minden nőt bizonytalanságra ítél. Szerencsére Tina Fey
és sokan mások egy másfajta mozgalom tagjai, amely megpróbál ellenállni a soványságdivat nyomásának.
Persze fontos a testmozgás és az egészséges táplálkozás, de önbizalmad akkor lesz, ha megtalálod
az egyensúlyt a társadalmi elvárások és a saját szükségleteid között. Ha te is minden szembejövő tükörben
megnézed magad, és emészt az önvád, mert elmajszoltad azt a bizonyos sütit vacsora után, ha te
is folyton versenyzel a többiekkel abban, hogy kinek laposabb a hasa, emlékeztesd
magad, hogy ezekben az érzésekben minden lány osztozik veled.
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Gyakorlatok
1.

Halassyról te is mellszobrot készíttettél volna, vagy te megmutattad volna
a teljes alakját, testi sérülésével együtt? Gyűjts érveket mindkét döntés mellé!

"E88 dĪDJĄs aBassOHħB ;=Ąsz
aBaAEs szE8HEJ áBBĕJJaJD?Z C;HJ

1.

"E88 dĪDJĄs aBassOHħB C;BBszE8HEJ
AĄszĕJJ;JJD?Z C;HJ

2.

Hasonlítsd össze a lovagot és a férﬁmodellt ábrázoló képet! Keress rajtuk hasonló elemeket! Figyeld meg jól
a modell öltözetét! Keress eltéréseket! Legalább öt érvvel igazold, hogy a férﬁkép változó jelenség!

Az első képen Theda Bara, némaﬁlmszínész látható. Ő volt az egyik első sztár, aki a gót stílust képviselte. A másik
kép a kétezres évek egy kamaszának közösségi oldalra készített szelﬁje. Gyűjts információkat a gót stílusról,
szubkultúráról! Milyen testi, biológiai jegyekben hasonlít a két nőalak? Miben különböznek?

3.

Milyen technikákban hasonlít a két nőalak kulturális testének kialakítása? Milyen elemekben különböznek?
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4.

A szelﬁket tekinthetjük pecsétnek vagy bélyegnek is. Miért?

Egy reklámban* egy kicsi lány bújik várandós édesanyja hasához, bőréhez. Beszél a testvéréhez, jó tanácsokat
ad neki. Elmondja, hogy milyen lesz apa arca, ha a kistesó bekakil a kocsiban, hogyan menekülnek el a szörnyek,
ha anya bejön a szobába. Mindezek után egy krémet hoz szóba. Igazold, hogy a reklám ellentétes társadalmi üzeneteket
hordoz: egyrészt segíti az egészséges testkép kialakulását, másrészt társadalmi kényszereket, elvárásokat közvetít.
*https://www.youtube.com/watch?v=wS9-qS0j3B0

5.

Keress információkat Andy Warholról és a pop artról!
Keresd meg a kapcsolatot Warhol és a leves (soup)
között! Mit mondanak Warhol képei a fogyasztásról?
A megoldások alapján elemezd a képet!

6.

Milyen biológiai testre utal a tárgy? Miért?
Milyen formát, elvárásokat követel meg
az egyéntől a tárgy?
Milyen társadalomtípusra utal a tárgy?
Művészeti alkotást vagy a mindennapok tárgyi
világának egy darabját látod?

Tükörszoba
Vesd össze a két médiaszöveget, az újságcikk részletét és egy divatbemutató pillanatképét! Miért nem marad csupán
biológiai jegy a fekete bőrszín? A példák alapján adj kettős választ! Igazold, hogy a médiafogyasztók nézését negatív
társadalmi jelenségek is irányítják! Igazold, hogy az alábbi két médiaszövegben a fekete bőrszín reprezentációja pozitív!
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Figyeld meg, hogy a magyarországi kisebbségek hogyan jelennek meg a hírekben, a reklámokban, tehetségkutató
műsorokban, a divatbemutatók modelljeiben, a divatbemutatók formavilágában!
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Családi7 • Csütörtök
Biztonságos internethasználat

Mikor Lajos bácsi fogkefetisztítója bemondta az unalmast, és tisztítás helyett bedarálta Bálint fogkeféjét, a ﬁú már
meg sem lepődött. Felsóhajtott, és a fogkefecsonkkal bemasírozott az apja szobájába. Lajos bácsi gondterhelten nézte
a monitort, és annyira belemerült abba, amit csinált, hogy észre sem vette Bálintot. Csak akkor nézett fel, amikor ﬁa
ledobta elé a rojtos fogkefenyelet.
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− Bálint! De jó, hogy jössz! Nekem ugye van olyan bankkártyám, amelyikkel tudok pénzt
küldeni az interneten?
− Hű, apa, egy hete van Google-ﬁókod, és már neten vásárolsz?
− Hogy mit? Én csak egy szerencsétlen nigériai hercegnőnek szeretnék segíteni, aki
bajba került, és azt írta, hogy ha nem gyűlik össze időben a pénz a repülőjegyre, és nem tud
megszökni, akkor élete végéig tevéket kell legeltetnie. Már csak ötven dollár hiányzik neki,
az igazán nem sok.
− Jaj, apa…
− Egy úriember nem hagyhat cserben egy hölgyet! Képzeld csak el, ha Emmácskánk
kerülne ilyen helyzetbe, te nem segítenél neki?
− De apa!
− Semmi de, már válaszoltam is neki, hogy amint rájövök, hogyan kell, küldöm a pénzt.
− Ideengedsz egy kicsit? − sóhajtott fel
Bálint. − Segítek.
− Köszönöm!

Bálint igyekezett nem mosolyogni, miközben a „hercegnő” levelét
olvasta. Megnyomott egy gombot, mire az üzenet eltűnt.
− Mit csináltál? − kiáltott fel rémülten Lajos bácsi.
− Spamnek jelöltem. Levélszemét. Apa, ez a levél egy fordítóprogrammal
készült. Gondolod, hogy egy nigériai hercegnő tud magyarul?
− Mért ne tudhatna? Vannak, akik kedvelik az egzotikus nyelveket!
− Apa, ha te bajba kerülnél, kitől kérnél segítséget?
− Hát, a szomszédoktól, Lilitől, meg…
− Miért nem az etiópoktól?
− Mert ők… Ó. Értem, hová akarsz kilyukadni. Szerinted ne küldjek
pénzt? De hát már megígértem neki!
− Istenem, apa, te nem a hercegnőnek ígérgettél, te egy robottal
levelezel! Ugye a jelszavadat nem adtad meg? Áhh, tudod mit,
változtassuk meg, biztos, ami biztos. Írd be az új jelszavad. Ne a születési
dátumod legyen, és ne a neved visszafelé!
− Akkor… Ózonos…
− Ne! Ne mondd el senkinek! Még nekem se!
− És ha elfelejtem?
− Ne tedd.
− Kész!

A monitoron felugrott egy ablak. Mielőtt Bálint
reagálhatott volna, Lajos bácsi leokézta, erre
a számítógép felzúgott, és a monitor villogni
kezdett, majd elsötétült.
− Ez meg mi volt?
− Apa, mire nyomtál rá?
− Hát azt írta, hogy ha szeretnék azonnal nyerni
egymillió eurót, akkor nyomjam meg az OK gombot…
− És hogy került ez a gépedre? Letöltöttél
valamit?
− Én? Azt sem tudom, hogyan kell!
− Milyen oldalakat szoktál nézegetni?
− A sporthíreket, meg más feltalálók
találmányait... Meg a múltkor kaptam egy levelet,
amelyben azt írták, hogy van egy személyre szóló ajánlatuk csak nekem, és ha rákattintok a linkre, akkor megrendelhetem.
De az az oldal nem is működött. Hiába nyomogattam, nem nyílt meg semmi…
− Apa, nagyon kérlek, ne nyomogass összevissza, és csak akkor nyiss meg egy levelet, ha ismered, aki küldte! Most
bekaptál valami vírust. Nem értem... Biztos nem jó a vírusirtód…
− Vírusirtó? Az is kellett volna?

!
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Biztonságos internethasználat
!

Úgy érezheted, hogy az eszközeid segítségével bármit megtehetsz: már ösztönösen kattintasz, lapozol,
osztasz meg, kommentelsz. Az okostelefonod és a számítógéped az életed része. Épp ez az az állapot, amikor
a magabiztosság az óvatosság kárára mehet. Ne felejtsd el, hogy az internethasználatnak sok olyan pontja
van, ahol folyamatosan ﬁgyelmesnek és óvatosnak kell lenned.
Az első lépés magának az eszköznek a védelme. Nyilvánvalóan jelszóval véded, ez már nem is kérdés.
A következő a virtuális térben való védekezés; a kényelem vagy a gyorsaság kedvéért ne mondj le a vírus-,
íru ,
illetve spyware-v
A védelmet biztosító programok egy része ingyenes. A rosszindulatú programok
sspyware-védelemről.
ware-v
are v
idővel lassítják az eszközöd működését, de ennél nagyobb problémát is okozhatnak: hozzáférést engednek
az adataidhoz,
adataidh
adataidh
idh
dh a szokásaid nyomaihoz. Azt gondolhatod, nincs abban semmi titkolnivaló. Ám soha nem
tudhatod, mikor lesznek mégis kellemetlen következményei. A digitális lábnyom megmarad az interneten,
és bármikor rövid idő alatt rendszerezhető. Óvatosan járj el az appokkal
is, egy alternatív SMS-app akár a banki
app
appokka
ppo
po
adataidat is továbbíthatja valamely más szerverre.
A harmadik fontos lépés a személyed védelme. Mivel társas lények vagyunk, érdeklődünk egymás iránt,
szeretjük megmutatni, kik vagyunk, hogyan gondolkodunk, mi tetszik nekünk, mivel értünk egyet…
Az interneten tarthatjuk a kapcsolatot a barátokkal, sőt szerezhetünk is újakat. De nem csak barátokat.
Előfordulhat, hogy ismeretlenek álproﬁllal
próbálnak meg a közelünkbe férkőzni, és ezt arra felhasználni, hogy
álpro
álproﬁlla
p
zaklassanak, vagy hozzáférjenek az adatainkhoz. Mivel a közösségi oldalakon a beállítások lehetővé teszik,
hogy azt tegyük láthatóvá idegenek számára, amit szeretnénk, csak rajtunk múlik, kit mennyire engedünk be
a személyes szféránkba.
Ha azonban mégis megtörténik valamilyen visszaélés – például fotók alapján személyiséglopás –, tudni kell,
hogy az adatainkat törvények is védik, és bírósághoz fordulhatunk polgári peres úton, vagy akár a Nemzeti
Nemzeti
A tvédel és
Ad
Adatvédelmi
Adatvé
é Információszabadság
Informááció
Info
ációszabadság
ó
á Hatósághoz – ez utóbbihoz egyébként tanácsadás vagy állásfoglalás
kérésének céljával is.
A körültekintés hiánya tehet minket áldozattá, de elkövetővé is. Természetesen az adatlopás nem
történhet meg ﬁgyelmetlenségből, de az internetes zaklatás,
zzakl tá a rágalmazás,
ág l
ág
ágalmazás,
áás, a becsületsértés
b
lets
s származhat
meggondolatlanságból. Figyelj arra, hogy ne bánts másokat! A közösségi oldalak már nagy nyilvánosságnak
számítanak, ha az előbb felsoroltak közül itt követsz el valamit, az már komoly következménnyel jár, akár
kétéves szabadságvesztést is vonhat maga után.

SPYWAR E
a <;B>aszDáBħ
KĄCFHE=HaC. CĄB@aZ >E=O
H;zzĄA a C;=<;HJĬzĪJJ
JKdECása DĄBAŀB C;=sz;@áDaA sz;CĄBOazEDEsĕJħZ
száCĕJħ=ĄF <;B>aszDáBħ s adaJa?JY d; LaDZ >E=O
8aDA? La=O Cás sz;CĄBO;
ĄHd;ABĬdĄsŀDAZ ĕzBĄsŀDA
8ĪD=ĄszĄs? szEAása?DAZ az azEADaA C;=<;B;BĬ
C;=<?=O;BĄs; a 9ĄBZ >E=OD;A C;= 8;DDŀDA;J.
a@áDBaJEAAaB A;H;ss;

VÍRUS
OBOaD FHE=HaCZ aC;BO sa@áJ CásEBaJa?J
>;BO;z? ;B CásZ <KJJaJ>aJħ FHE=HaCEA8aD La=O
dEAKC;DJKCEA8aD. TĪ88DO?H; HEssz?DdKBaJĽZ Cás
áBBECáDOEAaJ >aszDáB>aJaJBaDDáZ sĬJ J;B@;s;D
JĪDAH; ?s J;>;J. A LĕHKsEA <ĬAĄDJ az ?DJ;HD;J;s
8ĪD=ĄszĄss;BZ LaBaC?DJ a C;=8ĕz>aJaJBaD
EBdaBaAHħB JĪHJĄDĬ B;JĪBJĄs;A áBJaB J;H@;dD;A.
A <ĄH;= >asEDBħ AáHJ EAEzZ azED8aD CĄ= ĽD.
=azdaFHE=HaCHa s?D9s szŀAsĄ=;.

NEMZETI ADATVÉDELMI
ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG ATÓSÁG TNAI )
ÁBBaC? sz;HLZ <;BadaJa a sz;CĄBO;s adaJEA
LĄd;BCĄ>;zZ LaBaC?DJ a AĪzĄHd;AŁ Ąs a AĪzĄHd;A8ĬB
DO?BLáDEs adaJEA C;=?sC;HĄsĄ>;z LaBħ @E=
ĄHLĄDO;sŀBĄsĄD;A ;BB;DĬHzĄs; Ąs ;BĬs;=ĕJĄs;.

SZEMÉLYES ADAT
Sz;CĄBO;s adaJDaA D;L;zŀDA C?Dd;D EBOaD
?D<EHCá9?ħJZ aC;BOD;A aBaF@áD az ĄH?DJ;JJ sz;CĄBO
azEDEsĕJ>aJħZ Ąs HħBa AĪL;JA;zJ;JĄs LED>aJħ B;.
A B;=AĄz;D<;ALĬ88 az ;C8;H D;L;Z szŀB;JĄs? ?d;@;Z
d; az ;-Ca?B 9ĕC;Z a =azdasá=? >;BOz;J;Z FEB?J?Aa?
DĄz;J;?Z ;=ĄszsĄ=? áBBaFEJa ?sZ sĬJ a LásáHBása?
Ąs a 8ĪD=ĄszĬ@ĄD;A ;BĬzCĄDO;? ?s. TĪHLĄDO
sza8áBOEzzaZ >E=O A? Ąs C?BO CħdED JáHEB>aJ@aZ
?BB;JL; A;z;B>;J? ;z;A;J az adaJEAaJ.
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MOBIL APP
ME8?BJ;B;<EDED <KJJaJ>aJħ aBAaBCazásZ
FHE=HaC. E=O CE8?B aFF 9saA a L;B;
AECFaJ?8?B?s EF;Há9?ħs H;Ddsz;H;D
;BĄH>;JĬZ Ąs 9saA EJJ CŁAĪd?A. Ez B;>;J
ADdHE?dEsZ ?OS-;sZ BBa9A8;HHOs La=O
W?DdEMs P>ED;-Es.

ÁS
"AIL BR EA K VA GY ROOTOLdEsĕJ@a a CE8?B
Cħ
>aszDáBħ
Az az ;B@áHásZ aC?AEH a <;B ĪDOLEBLasħ sJ8.) EF;Há9?ħs
;-A
Z
B;J
Ja8
Z
<ED
;B;
EsJ
J
;szAĪz TEA
HJħ áBJaB D;C ;D=;dĄBO;z;J
H;Ddsz;HĄJ azĄHJZ >E=O a =OáCás =OáHJħA FHE=HaC@a?J)
FHE=HaCEAaJ TáBJaBá8aD ;szAĪz8; ĄFĕJ;JJ 8?zEDOEs
az
J;B;FĕJs;Z La=O >Ezzá<ĄH@;D =OáHJħ sa@áJ Ca=áDaA La=O
a
J
;A;
;BO
aC
Z
>Ez
<KDA9?ħA
;B@áHás C?Dd;D ;s;J8;D
a <;@B;szJĬAD;A JaHJ <;DD. Az
9?á@áDaA ;BL;szJĄsĄL;B @áH.
a CE8?B ;szAĪz =OáH? =aHaD
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ZAKLATÁS
IsCĄJBĬdĬZ a=H;sszĕL C;=aBázásZ 8áDJaBCazásZ
C;=<ĄB;CBĕJĄs szaLaAAaB La=O J;JJ;AA;B. CĄB@áJħBZ
a 8áDJaBCazEJJaA AEHáJħBZ a AaF9sEBaJJħB <ŀ==Ĭ;D 13
ĄL?= J;H@;dĬ sza8adsá=L;szJĄss;B 8ŀDJ;J>;JĬ.

Az internet lehetőség. Élni, vagy visszaélni vele?
• Az internethasználati szokásaid befolyásolják az adataid
biztonságát, a személyiségi jogaid érvényesülését, vagyis
a legbelsőbb magánügyeidet a jelenben és a jövőben.
• Az internet használatának az anonimitás (névtelenség)
és a gyorsaság (azonnaliság) legalább annyira kockázata,
mint amennyire előnye.
• Az internettel lehet élni és visszaélni, akár áldozatává is
válhatsz. Fontold meg, kit és mennyire engedsz be virtuális
világodba!
• Ismerd a jogaidat, ismerd a törvényeket, a bajban ezek lehetnek
segítségedre.
• Te is az internet biztonságának alakítója vagy, tegyél érte!

RÁGALMAZÁS
Rá=aBCazás LĄJsĄ=ĄJ AĪL;J? ;BZ aA? LaBaA?HĬB
a 8;9sŀB;J 9sEH8ĕJásáHa aBAaBCas JĄDOJ áBBĕJ
La=O >ĕH;szJ;BZ La=O ?BO;D JĄDOH; AĪzL;JB;DŀB
KJaBħ A?<;@;zĄsJ >aszDáB. M?DĬsĕJ;JJ ;s;J;? T;zĄHJ
sĽBOEsa88 ;B8ĕHáBás aBá ;sD;A)Z >a a Há=aBCazásJ
aB@as ?DdEA8ħB La=O 9ĄB8ħBZ Da=O DO?BLáDEssá=
;BĬJJZ La=O @;B;DJĬs ĄHd;AsĄH;BC;J EAEzLa AĪL;J?A
;B. A Há=aBCazás 8ŁD9s;B;ACĄDO; A?záHħBa=
Ca=áD?DdĕJLáDOHa 8ŀDJ;J>;JĬZ J;>áJ aAAEHZ
>a a sĄHJ;JJ <;B@;B;DJĄsJ J;sz.

ÁLPROFIL
A AĪzĪssĄ=? EBdaBaAEDZ @;BB;CzĬ;D
a Fa9;8EEAED JaBáB>aJħ >aC?s FHE<?BZ
>aC?s ?d;DJ?Jás. CĄB@a ?D<EHCá9?ħ- La=O
;BĬDOsz;HzĄsZ d; LaDZ >E=O l9sKFáDj
HEssz JHĄ<a. L;B;FB;z>;JĬZ >a <?=O;BŀDA
;z;AH; a sa@áJEssá=EAHa D?D9sZ La=O
A;LĄs a sz;CĄBO;s AĄFY ;HĬs;D >?áDOEs
a DĄL@;=OY aBa9sEDO az aAJ?L?Jás 
C?Dd;z azJ @;B;z>;J?Z >E=O a FHE<?B D;C
LaBħs sz;CĄBO?sĄ=;J JaAaH.

BECSÜLETSÉRTÉS
aA? Cás
B;9sŀB;JsĄHJĄsJ AĪL;J ;B azZ áJ CásEA
á=
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8;H
8;9sŀB;JĄJZ ;C
O J;JJ;AA;B.
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?sA
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AA? JaDáHáLaB La=O
J;sz ĕ=OZ
J;B
DĬJ
<;B
s
<;BadaJEJ ;BBáJħ Cá
;D B;>;J az ?sZ
8;9sŀB;JsĄHJĄsJ AĪL;J ;B. IBO9;J 9s?DáBDaA
>a LaBaA?D;A a AáHáHa L?9 O 8;J;=D;A
Ąs a88aD ĬJ 8KJáDaA La= JEz>aJZ
áBBĕJ@áA 8;. D; az ?s ?d;JaH ĪFD;A.
O B;A
>a LaBaA?J <;BFE<EzDaA La= 8ŀDJ;J>;JĬ.
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Néhány évvel ezelőtt az amerikai Minneapolis államban egy férﬁ azzal került be a hírekbe, hogy dühbe
gurult, mert a Target nevű népszerű üzletlánc babaruhákra és kismamáknak szóló termékekre beváltható
kuponokat kezdett küldözgetni tizenéves lányának. Felhívta a cég vezetőjét, és jól leteremtette amiatt, hogy
marketingakcióikkal tévedésből egy tinédzsert zaklatnak. Hamarosan azonban döbbenten kellett rájönnie,
hogy a lánya tényleg teherbe esett. Honnét szerzett tudomást egy vállalat a lány terhességéről jóval a szülei
előtt? A Target minden vásárlója számára fenntart egy vásárlói
rlói azonosító számot, amelyhez hozzákapcsolja
a hitelkártyájukat, nevüket vagy e-mail címüket, és minden olyan információt, amelyet a Target összegyűjtött
róluk, vagy külső forrásból vásárolt meg. Az így felhalmozottt adatokból hasznos összefüggéseket
szűrnek ki, s ebből olyan érzékeny személyes információt is ki tudnak olvasni, mint hogy például
valaki teherbe esett. Még azt is meg tudják állapítani, hogy az illető a terhesség melyik
szakaszában jár (a terhesség második harmadában járó nők például sok illatanyag nélküli
krémet vesznek, és jelentős mennyiségű cinket, magnéziumot
ot és kalciumot vásárolnak).
Mindez kijózanítóan emlékeztet arra, mi vár ránk, amikor
belépünk a digitális térbe. Hajlamosak vagyunk úgy gondolnii
az internetre, mint egy barátságos, segítőkész univerzumra,
ahol csatlakozhatunk barátainkhoz, megtudhatjuk, mi
történt a nagyvilágban vagy kedvenc sorozatunkban, ahol
kényelmesen vásárolhatunk, és ahol gyorsan utána tudunk
nézni a történelemórán feladott házi dolgozat témájának.
Az internet olyan, mint egy hatalmas bolt, könyvtár
és enciklopédia összegyúrva. Ráadásul – jobbára – ingyenes.
s.
Az online világban magunk mögött hagyott információt
azonban egy óriási, a szemünk elől legtöbbször rejtve
maradó apparátus szívja fel. A Google például minden
bevitt keresőkifejezést elraktároz. Feltűnt már, hogy
a Facebook-oldaladon felbukkanó hirdetések véletlenül
pont ahhoz kapcsolódnak, amit korábban kerestél vagy
vásároltál az interneten? A Target, a Google és a Facebook
mellett cégek sora gyűjt a színfalak mögött információkat
arról, hogy mit teszünk felhasználóként és fogyasztóként.
A közösségi médiával foglalkozó vállalatok üzleti modelljük
részeként gyűjtik felhasználóik adatait. A felhalmozott
adatokat azután más cégeknek értékesítik, akik így
hatékonyabb marketingstratégiákat tudnak kialakítani.
Az internetszolgáltatónk is átad metaadatokat más
vállalatoknak, csakúgy, mint az online üzlet, ahol vásárolunk.
k.
A keresőmotorok tervezése során nemcsak arra ﬁgyelnek,
hogy az adatgyűjtés hatékony legyen, hanem arra is, hogy közben minél jobban eltereljék
róla a ﬁgyelmünket. Ezek a vállalatok azt kívánják elérni, hogy felejtsük el, amit megtudtak
rólunk, ám közben lehetőleg minél több időt töltsünk az oldalon, minél tovább használjuk, a lehető
legtöbb információt adjuk ki magunkról, és a lehető legtöbb embert minél jobban vonjunk is be ugyanebbe.
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A kormányok is hozzáférnek állampolgáraik adataihoz. Az Egyesült Államokban 2001 szeptemberében a World
Trade Center ellen elkövetett terrortámadást követően a Kongresszus kiterjedt telefonlehallgatási és online
megﬁgyelési programokat engedélyezett. Sok más kormány is működtet hasonló programokat állampolgárai
online tevékenységének monitorozására.
Ha belegondolunk, az internet
kevésbé hasonlít vidám játszótérre, ahol
inte
mindenki szabadon fejezheti
ki magát és élhet társasági életet, ehelyett
fej
sokkal inkább egy úthálózatra
emlékeztet, ahol a jobb közlekedési
ú
feltételek biztos
biztosításáért cserébe azok, akik az utakat építették
és birtokolják,
birtokolják képesek rá és jogosultak arra, hogy minden
mozdulatunkat
mozdulatun ellenőrizzék. Mindazonáltal abba, hogy mikor
és hogyan csinálják, nem avatnak be. Része a struktúrának.
A Mátrix talán találóbb metafora. Azok, akik az utakat
felügyelik,
felügye az emberi történelem során valaha összegyűjtött
legkiterjedtebb
és legütőképesebb adatbázissal
legkite
rendelkeznek
az emberi viselkedésről. És biztosak lehetünk
rende
abban,
abba hogy fel is fogják használni tudásukat a saját
céljaik
célja előmozdítása érdekében, bármik legyenek is ezek
a célok.
Hatalmas pénzösszegeket fektetnek be olyan
cé
infrastruktúrák
kialakításába, amelyekkel rögzíteni,
infr
tárolni,
táro rendezni lehet ezt az adattömeget, és értékes
információt
lehet kinyerni belőle.
info
Mire
M használják majd végül ezeket az adatokat azon
kívül,
kívü hogy több árucikket adnak el, és szemmel tartják
az emberek
politikai véleménynyilvánításait? Megannyi
e
negatív
nega utópiába illő forgatókönyvet képzelhetünk el.
Az adatokat
felhasználva meghatározhatják, kit vegyenek
ad
fel egy
eg adott iskolába vagy munkahelyre, és kinek adjanak
el, vagy
vag épp kitől tagadjanak meg egészségbiztosítást.
Az adatokból
ki tudják olvasni, hogy ki várandós (vagy éppen
adat
ki van különösen
érzékeny lelkiállapotban egy szakítás után,
k
egy hirtelen
hirte hízás vagy egy súlyos betegség miatt), hogy
ennek alapján
alap személyre szabott hirdetésekkel bombázhassák
ügyfeleiket – ez önmagában is elég ijesztő. Mihez kezdünk,
amikor rádöbbenünk,
hogy szabad cselekvők helyett sokkal inkább
rádöb
kísérleti nyulak vagyunk egy óriási adatbányászati kísérletben?
A jelenség annyira
annyi súlyos, hogy a legtöbben megpróbálunk tudomást
sem venni róla: „Ilyen
a mai világ, és kész.” Mások teljes egészében
„I
lekapcsolódnak az internetről,
de az elszigetelődési kísérletek ritkán
i
sikeresek. Az arany középút valahol a két véglet között lehet: használjuk ki
mindazt, amit az internet a kapcsolatteremtés és a tanulás eszközeként kínál,
de közben legyünk tudatosak és elővigyázatosak azzal kapcsolatban, hogy
milyen információt hagyunk magunk mögött, és azt hogyan lehet felhasználni.
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Gyakorlatok
1. Nyomozás
Tőled milyen
digitális lábnyom
származhat már a cybertérben?
Írj össze öt információt,
amelyek szerinted már
elérhetők rólad!

!

Keress rá Google-bejelentkezés nélkül, azaz idegenként saját magadra a neten!
Van olyan információ, amelyről szívesebben vennéd, ha nem lenne elérhető? Tegyél róla!

2. Védelem
Jelöld
-szel azt, amit megtiltanál,

-szel, amit nem ajánlanál,

-val, amit könnyű szívvel megengednél

valakinek, akire vigyázni akarsz:
Más önmagáról készült nyilvános Instagram-képét megosztani a Facebookon:
Üzenetben kapott képet megosztani más üzenőfalán:
YouTube-klipet megosztani más üzenőfalán:
Órán titokban készült videót megosztani az osztály zárt Fb-csoportjában:
Az egyik osztálytársadat kellemetlen helyzetben ábrázoló fotót közzétenni a Facebookon:
Név nélkül megosztani vicces történetet a saját üzenőfaladon:
Kijavított dolgozatod fotóját feltölteni az Instagramra:
Külföldi családi nyaralás fotóját a nyaralással egy időben feltölteni a Facebookra vagy az Instagramra:
Üzenetben kapott személyes információkat elküldeni a barátodnak, szintén üzenetben:
Egy felvonuláson (nyilvános közszereplés) készített képeket megosztani:

3. Memória
Írd a megfelelő címszó betűjelét a deﬁníció mellé!
Okostelefonokra letölthető program. Hasznos, kényelmi vagy szórakoztató alkalmazás lehet.
Kémprogram. Célja, hogy a felhasználó tudomása nélkül megszerezzék a megfertőzött számítógép
felhasználójának személyazonosító, banki vagy más személyes adatait.
Olyan program, amely saját másolatait helyezi el más, futtatható programokban vagy dokumentumokban.
Többnyire rosszindulatú, más állományokat használhatatlanná, sőt teljesen tönkre is tehet.
Független, csak a törvénynek alárendelt intézmény, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez,
valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének elősegítése
és ellenőrzése.
Telefonfeltörés abból a célból, hogy valaki nem engedélyezett alkalmazásokat telepítsen a készülékére,
vagy hogy megváltoztasson egyes beépített funkciókat. Kockázatos: ezzel nemcsak megkerüli vagy megszünteti
a mobil eszközbe épített biztonsági eljárásokat, hanem a készülékre adott garanciát is elveszíti.
Rendszeres, agresszív (szavakkal vagy tettekkel) megalázás, bántalmazás, megfélemlítés.
Céljától, a bántalmazottak korától, a kapcsolattól függően 1–3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Ezt a vétségét követi el, aki másról a becsületét csorbító tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül
utaló kifejezést használ.
A zaklatás, B Spyware, C Jailbreak, rootolás, D vírus E rágalmazás
F Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, G app
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Tükörszoba
Milyen információk birtokába juthat valaki a szoba lakójáról, ha ezt látja a laptopkamera által közvetítve?
Írd le, milyen jelszavakat NEM ajánlanál a szoba lakójának!

!

Komponáld meg a rólad legárulkodóbb fotót
úgy, hogy összegyűjtöd a szobád egyik részébe,
és lefényképezed mindazokat a dolgokat (kedvenc
tárgyaidat, háziállatot, képet stb.), amelyek
leginkább kifejezik, hogy ki vagy, leginkább
árulkodnak az ízlésedről, szokásaidról, hobbijaidról,
életmódodról. Minél több dolog férjen bele,
minél tisztábban beazonosíthatóan!
Ragaszd ide a képet:

Mutasd meg egy távoli ismerősödnek a képet, és kérd meg, hogy diktálja le neked, mi mindent állapított meg a tárgyak
tulajdonosáról:

Mennyiben mondott rád jellemző dolgokat, és miben tévedett?

¨ El tudnád képzelni, hogy valamilyen okból rendszeres „közvetítést” adj nézők ezreinek a szobádból?
Szerinted leginkább melyik vágy ösztönöz valakit arra, hogy videoblogot (vlogot) készítsen? Húzd alá a tippedet:

ĪDA?<;@;zĄs

C;=CKJaJAEzás

AECCKD?Aá9?ħ JáLEB ĄBĬ ;C8;H;AA;B

FĄDzA;H;sĄs

a Ca=áDO EBdása

Szerinted milyen tulajdonságok, képességek szükségesek ahhoz, hogy valakiből sikeres vlogger váljék?

;N>?8?9?ED?zCKs

Ca=a8?zJEssá=

áBBaDdħ ;BĄH>;JĬsĄ=
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40

Családi7 • Péntek
Online személyiség

Ahogy teltek az órák és szaporodtak a földön a ruhakupacok, Barni egyre kényelmetlenebbül érezte magát.
− Emma, szerintem a madaras pólód tökéletes lesz.
− Igen, de ahhoz nincs táskám…
− Akkor vedd fel a papagájos fülbevalódat.
− Jó, de akkor föl kell tűznöm a hajamat, mert így nem látszik…
− Figyi, szerintem ne görcsölj ezen. Minden héten találkoztok a szakkörön, tudja, hogy nézel ki.
− Jó, de ez nem szakkör, hanem randi! Eddig csak bioszos dolgokról beszéltünk, de most majd… Barni, mit tudsz
a földikutyákról?
− Mi van?
− Azt írtam Márknak, hogy az a kedvenc állatom. Azóta folyton cuki állatos videókat küldözget nekem.
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− Oké, mit szeretnél tudni?
− Mindent! Mikor háziasították, mivel kell etetni, kijön-e a gyerekekkel…
− Láttál már földikutyát?
− Soha.
− Oké − sóhajtott fel Barni. − Látszik, hogy nem a biosz miatt jársz
szakkörre... A földikutya egy rágcsáló. Nézd, letöltöttem neked.
− Fúj, ez olyan, mint egy patkány! Mért nem inkább mókust mondtam?!
− Te Emma, Ádám tudja, hogy újra randizol?
− Már négy hónapja Ausztriában van, semmi köze hozzá!
− Nem fog kiakadni, ha a Facebookról tudja meg?
− De, az lehet. Majd este írok neki.
− Oké. Aztán mesélj, hogy milyen volt földikutyákról beszélgetni Márkkal −
vigyorgott rá Barni.

Mire Emma odaért a parkba, már ezerszer megbánta,
hogy nem a plázába beszélték meg a találkozót.
Öt perccel hamarabb érkezett, de Márk már ott
toporgott.
− Szia! − motyogott Márk, és kitartóan bámulta
Emma sportszandálját.
− Szia, Márk! − mosolygott rá sugárzón Emma,
de hiába, a ﬁú nem nézett fel. − Leülünk a fűbe a tónál?
− Felőlem! − Emmát meg sem várva elindult,
a lánynak ugyancsak szednie kellett a lábát, hogy utol
tudja érni.
Ádámmal milyen kényelmesen andalogtak, futott át
Emma agyán. Mire Márk levetette magát a fűbe, Emma
már pánikolt. Mit rontott el? Úgy döntött, nem vár
a ﬁúra, ő töri meg a csendet.
− Merre szoktál biciklizni?
− Nem igazán szoktam.
− Csak mert láttam a múlt héten a bicajos fotókat,
amiket kiraktál magadról…
− Aha…
− Akkor hová mentél?
− Csak a környéken gurultam.
Ismét beállt a csend, Emma egyre abszurdabbnak érezte a helyzetet.
− Láttad? − mutatott rá Márk a hódra, amely épp kimászott a vízből, és most csodálkozva meredt rájuk.
− Igen.
− Castor ﬁber.
− Hogy mi van?
− Ez a neve. Ez is védett, tudtad?
− Tényleg?
− Nem tudtad? Jó, az eszmei értéke csak kétszázötvenezer, míg a földikutyáé ugye egymillió forint…
− Micsoda? Egymillió forint? Egy pocokért?
− Földikutya. Spalax leucodon. Rágcsálók rendje, földikutyafélék családja. Egy szuperszpeciesz, azaz nagyfaj, amibe több,
életmódját és ökológiai igényeit tekintve hasonló, de eltérő kromoszómaszámmal jellemezhető, tehát genetikailag izolált
biológiai faj tartozik...

− Köszönöm, hogy megmentettél, Barni!
− Nagyon megijesztettél, mikor olvastam, hogy hívjalak fel. Azt hittem, baj van…
− Baj volt. Már a kis liliknél tartottunk.
− Miknél?
− Valami libaizé. Lúd! Eszmei értéke…
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Online személyiség
Az identitás önmagunk meghatározását jelenti,
önmagunkról való folyamatos jelentésgyártást
a bennünket körbevevő kulturális közegben.
(Kik vagyunk? Milyen történeteket mesélünk
magunkról, milyen értékek mentén?) Az identitás
magja a korai szocializációval a családban kezd
formálódni, majd különböző emberi kapcsolataink,
például az iskolai csoportokban játszott szerepeink
alakítják tovább saját magunkról szerzett
tapasztalataink és mások visszajelzései alapján.

Az online tér tehát személyiségünk egyik
megnyilvánulási lehetősége, így az ott lezajló
interakciók szintén hozzájárulnak identitásunk
formálódásához. Önálló online személyiség
azonban nem létezik, mert nem független offline
valónktól, e kettő kölcsönösen hat egymásra.
Az online tér viszont eltérő feltételeket biztosíthat
az identitás megjelenítésére. Az identitásunk
a digitális térben kevésbé kontrollálható mások
által, ezért szabadabban alakítható, mint ﬁzikai
valónkhoz kötődő személyiségünk.
A személyiségalakítás szabadsága lehetőség,
de veszély is egyben. Az online tér interakciói
eltérhetnek a ﬁzikai valóságétól. Az online
térben a privát, személyes szféra nagyon szűk
lehetőséget nyer, többnyire olyan, mintha állandóan
színpadon állnánk. Különösen igaz ez a közösségi
média tereire. A 19. században létrejövő
nyilvánosság kapcsolódott a városi kultúrához,
az első tömegmédium, az újság megjelenéséhez.
A köztereken korzózó emberek másképpen
viselkedtek egymással, mint otthonuk családias,
intim terében.

Így a társadalmi normák és értékek, viselkedési
szabályok a kommunikáció révén alapvetően
beíródnak a személyiségünkbe, a részünkké
válnak. Az új kommunikációs technológiák
használata kiszélesíti azoknak a csoportoknak
a körét, amelyekhez tartozunk, amelyek fontosak
számunkra, így identitásunk változékonyabb,
többrétegű, hálózatos rendszerként képzelhető
el. A mobilján tévét néző vagy twitterező ember
egyre inkább olyan társadalom tagjaként él, amely
alapvetően kapcsolódik a virtuális térhez.

A nyilvánosságkirakat szerepét egyre inkább
átveszi a hálózat, egyre nehezebb szétválasztani
az intim, személyes, illetve a szélesebb körnek
szánt, publikus tevékenységet. Különösen
akkor nem könnyű számunkra ez a „szereplés”,
a megmutatkozási „kényszer”, ha éppen
sikertelennek érezzük magunkat, szakítottunk
a barátunkkal, a szüleink nem engedtek el
a Szigetre, vagy egyszerűen csak úgy érezzük, nem
lehet rólunk előnyös fotót készíteni. Frusztráció
forrása lehet a mások által mutatott sok
teljesítmény, sportsiker, mások „programgazdag”
élete is. Úgy érezhetjük, nem tudunk megfelelni
bizonyos elvárásoknak. Ezért is tesz jót, ha
szelektáljuk és szűkítjük azt a kört, amelynek
megmutatkozunk. Bátran és aktívan alakítsuk
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A cyber-tér virtuális színpadának másik nagy
vonzereje, hogy névtelenségbe (anonimitásba)
burkolózás vagy avatarok felöltése révén – például
játékokban – lehetővé válhat többféle identitás
kipróbálása.

Az online színpad gyakran szereplésre csábít.
Fölbátorít olyan viselkedésre, amilyet ﬁzikai
terünkben nem vállalnánk a társak és az idegenek
visszajelzéseitől tartva. A veszély abban is rejlik,
hogy a nyilvános szereplés ténye nem mindig
átlátható számunkra. Szobánkban ülve nem
érzékeljük, hogy az „egész világ” minket ﬁgyel.

A játékoknak nemcsak
önmagunk formálásában,
hanem a világ megismerésében
is nagy szerepük lehet,
fejleszthetik képességeinket.
Ha pedig az online térben töltött
időnket és tevékenységeinket
tudatosan kézben tartjuk, nem
alakul ki a személyiségünket
beszűkítő, az életünket
korlátozó függőség.

kapcsolati hálónkat! Keressünk olyan csoportokat,
amelyekben mások a mieinkhez hasonló
problémákkal küzdenek, hasonló az ízlésük,
az érdeklődési körük. Társadalmi sérülések,
traumák kibeszélés útján történő enyhítését is
szolgálhatja a hálózat.
Összeköttetéseink szóljanak programokról,
kreatív tevékenységről, tartalmas beszélgetésről.
A like-vadászat lehet örömforrás, de ezek
a látszólagos megerősítések nem pótolják
saját magunk mélyebb megismerését, és nem
jelentenek valós, építő kapcsolatokat.

A különféle szerepek átélése segít megtalálni
azokat a tulajdonságokat, amelyekkel később akár
teljesen azonosulunk is, azokat a helyzeteket,
amelyekben jól érezzük magunkat, és amelyeket
később tudatosan, oﬄine is vállalni tudunk.
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Kitekintő • Haladó vloggerek
Nagyszüleink korának hírességeit csak a mozivásznon, a televízió képernyőjén vagy magazinok címlapján
lehetett látni. A sztárok a hétköznapok világán felülemelkedő, távoli, csillogó vagy épp botrányos karakterek
voltak. A kilencvenes években az internet sokkal inkább elérhető közelségbe hozta őket. Szüleink korosztálya
percről percre nyomon követhette kedvencei mindennapjait; bárki egyetlen kattintással lejátszhatott egy velük
készült interjút, visszanézhetett egy jelenetet, vagy végigböngészhetett száz meg száz róluk készült fényképet.
A kétezres években a hírességek új nemzedéke nő fel. A hollywoodi csillagoknál sokkal hétköznapibb, kevésbé
hivalkodó sztárok ők. Kizárólag online látjuk őket, a legtöbbször a YouTube-on, ezért is nevezik őket angolul
„youtubernek”, de hívják őket videobloggernek vagy röviden vloggernek is. Nem rejtőznek óriási luxusvillájukba
a paparazzók elől, sőt önként kínálnak bepillantást a saját hálószobájukba, amely nem is különbözik annyira
a saját barátaink hálószobájától. És közvetlenül beszélnek mindenről, ami történik velük.
Zoella Sugg, röviden Zoe a húszas évei elején járó barátságos angol lány. A Vogue magazin nemrégiben
az internet királynőjének nevezte. Ha követjük valamelyik YouTube-csatornáját (igen, két csatornája is van!),
több száz rövid videót tekinthetünk meg, amelyekben bemutatja, hogyan vigyünk fel szemfestéket, hogyan
tegyük rendbe a frizuránkat, vagy éppen felsorolja, hogy milyen cuki dolgokat vásárolt aznap. Videóiban néha
mások is feltűnnek, például a bátyja, Joe, aki szintén vloggerkedik, saját YouTube-csatornája és rengeteg
követője van, valamint a barátja, Alﬁe Deyes, aki tizenöt éves kora óta elismert vlogger. Zoe időnként kortyol
egyet egy hatalmas ásványvizes palackból, vagy felvillantja a kedvenc ajakrúzsát. A cégek akár 4000 fontot is
ﬁzetnek neki pusztán azért, hogy a termékeiket megemlítse. A közelmúltban megjelent vloggerönéletrajza,
a Girl Online1 78 000 példányban kelt el az első héten, maga mögé szorítva ezzel a Harry Potter-regényeket is.
Zoella barátja, Alﬁe egész könyvsorozatot írt; PointlessBlog2 nevű YouTube-csatornája után a sorozat a Pointless
Books3 címet kapta.
Bár nem szerepeltek sikerﬁlmekben, a Zoellához és Alﬁe-hoz hasonló sztárvloggerek sok-sok millió rajongóval
büszkélkedhetnek – és egész jól megélnek belőle. Hol hülyéskednek, hol táncolnak, hol politikai kérdésekről
beszélnek, de a legtöbbször leginkább csak önmagukról. Gyakran előfordul az is, hogy egyszerűen elmondják, mi
a véleményük a hétköznapi ﬁatalokat foglalkoztató kérdésekről. Nem próbálnak meg mindenáron szórakoztatóak
lenni; csak csevegnek, ahogy barátok közt mi is szoktunk. Elkötelezett, masszív rajongótáborukat is ennek
köszönhetik: életük és véleményük nem tér el drámai mértékben a rajongóikétól. Zoelláról valaki azt írta, hogy
olyan, mintha a nővéred lenne, aki történetesen jó fej – nem az igazi nővéred, hanem amilyen nővért mindig
szerettél volna. Vloggereket nézni olyan, mintha barátok vennének körül, akikben megbízunk. Az egészben pedig
az a legjobb, hogy anyu nem szól bele, mert ő meg a kedvenc sorozatát nézi a tévében.

1 „Onlány”
2 „Fölösleges blog“
3 „Fölösleges könyvek“
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Gyakorlatok
1. Megosztás és megtartás
A virtuális térben könnyebben osztunk meg sok információt, viszont nehezebben ellenőrizhetjük, hogy a megosztott
tartalmak kihez jutnak el. A valós életben jobban megválogatjuk, hogy kinek mit mondunk el, mutatunk meg.
A két kék vonal folytatásával foglald körül egy nagy, szabálytalan buborékkal, hogy az alábbi információk közül melyek
azok, amelyeket megtartanál magadnak, és semmiképp nem osztanál meg online ismerőseiddel.
Pirossal határold körül azokat a dolgokat, amelyeket személyes ismeretség esetén sem osztanál meg mással,
mint a hozzád legközelebb álló 3-4 emberrel!
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Gondolj vissza egy olyan esetre, amikor megosztottad valakivel egy olyan gondolatodat, titkodat, amelyet jobb lett volna
megtartani. Mit éreztél utána? Aggodalmat, dühöt, vagy mást? Visszaéltek-e a jóhiszeműségeddel? Nem könnyű tanulni
belőle, hisz mesélni magunkról, barátkozni másokkal jó. Te milyen következtetést vontál le az esetből?
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Tükörszoba
Képzeld el, hogy milyen proﬁlt hoznál létre a Facebookon,

¨ ha csak a családodnak készítenéd
¨ ha csak a barátaid láthatnák
¨ ha csak a tanáraidnak szólna!
Írj mindegyikhez három-három
olyan szöveges vagy képi
elemet, amelyek csak
abban az egy kategóriában
szerepelnének!
Melyik sor fejez ki téged
leginkább?

Ábrázold valódi önmagad és online önmagad, amint találkoznak egymással.

Hogy viselkednek egymással? Az online személyiséged kedves és barátságos lenne, és segítene az igazinak, amiben kéri?
Vagy idegesítő lenne, és erősebb próbálna lenni, mint te vagy a valóságban?
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Családi7 • Szombat
Szexting
Mikor Barni hazaért, a szobáját zárva találta. Az ajtó mögül Emma zokogása szűrődött ki. Bedörömbölt.
− Emma! Mi a baj? Engedj be! Emma!
− Menj innen!
− Legalább mondd el, mi történt!
− Mondtam, hogy menj innen! Senkit sem akarok látni… Téged sem! Hagyj békén…
Lili néni megkocogtatta Barni vállát, és a kezébe nyomta a pénztárcáját.
− Barnuskám, hagyd! Ahogy megérkezett, rögtön bezárkózott a szobádba, és azóta sír. Kérlek, szaladj le a boltba, és hozz
öt tábla csokit meg két habtejszínt! Forró csokit akarok csinálni.
− De hát Emma nincs jól!
− Pont ezért muszáj most lemenned a boltba…
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− Bemehetek?
− Felőlem, úgysem az én szobám − Emma újra bömbölt. Lili néni tőle szokatlan
határozottsággal betuszkolta Emmát a szobába, leültette az ágyra, majd bezárta
az ajtót. Emma úgy meglepődött, hogy még sírni is elfelejtett.
− Most pedig elmeséled, hogy mi történt.
− Nem lehet…
− Mért ne lehetne?
− Mert ha elmondom, soha többé nem fog szóba állni velem… − Emma újra sírva
fakadt.
− Emma! − simogatta meg a haját gyengéden Lili néni. − Hétéves korod óta ismerlek,
nincs az a szörnyűség, ami miatt ne állnék szóba veled. Nézz rám, komolyan beszélek!
Mindig bízni fogunk benned, én is és Barnus is. Most meséld el, mi történt.

− Lili néni, emlékszik még Ádámra? Jártunk egy darabig.
− Az a focista, igaz?
− Igen, most ösztöndíjjal kint van Ausztriában. Mielőtt elutazott, szakítottam vele, nem
akartam távkapcsolatot. Eléggé megviselte, és amikor randizni kezdtem Márkkal, szerintem
nagyon berágott rám…
Újra rájött a sírhatnék, de erőt vett magán, és folytatta.
− Amikor még együtt voltunk, néha küldtünk szelﬁket egymásnak, ilyen hülye
szövegekkel, hogy „hiányzol”, meg „rád vágyom”, meg hasonlók, és volt egy-két kép…
Mindegy, megbeszéltük, hogy mindenki törli ezeket a fotókat, és én töröltem is, de ő ma
rám írt, hogy nagyon csalódott bennem, és hogy mit szólna apukám, ha meglátná rólam ezt
a képet… meg a barátaim… a tanáraim…
− Emma…
− Csak ezt ússzam meg! Annyira félek – suttogta Emma.
− Egyetemista koromban − kezdte lassan Lili néni − írtam egy levelet egy ﬁúnak, aki
már régóta tetszett. Elég... Hogy is mondjam, egyértelmű, erotikus levél volt. Ami aztán
körbejárt a matek szakos ﬁúk között. Gondolhatod, mit éreztem, amikor a saját szavaimat
hallottam vissza a menzán...
− És Lili néni mit csinált?
− Hát… Utólag már bánom, de messziről kerültem még a környéket is. Szörnyen szégyelltem magam. De aztán elegem
lett ebből, és úgy egy évre rá visszamentem. Megkerestem ezt a ﬁút, és elmondtam neki, hogy mit gondolok róla és a hozzá
hasonló taplókról! Te mit szeretnél csinálni, Emma?
− Nem tudom… Legszívesebben odautaznék, és megfojtanám. Hogy mer engem fenyegetni?
Lili néni elmosolyodott.
− Miért nem hívod fel és mondod el ezt neki telefonon? Ádámnak tudnia kell róla, hogy nagy hülyeségre készül, és ha
továbbküldi a képet, búcsút mondhat az ösztöndíjának is.
− De… Az nem ugyanúgy fenyegetés?
− Emma, egyelőre most csak neked van jogod haragudni. Ha szeretnéd, itt maradok, és ha úgy érzem, hogy túl fenyegető,
amit mondasz, megkocogtatom a térded, jó?

Ádám már a második csörgésre felvette a telefont, de köszönni sem volt ideje, Emma már
mondta is a magáét.
− Petróczy Ádám, most azonnal törlöd azt a fényképet. Addig nem teszem le a telefont…
Ha nem, akkor kénytelen leszek beszélni apával, és ő tuti, hogy felhívja a szüleidet, és
elmondja nekik, hogy milyen aljas vagy… És szerintem a csapatodnál sem örülnének neki,
ha megtudnák, hogy mivel fenyegetőzöl… Oké. De ha kiderül, hogy hazudtál, és akár csak
egy embernek továbbküldöd… Jó. Szia.
− Nagyszerű voltál, büszke vagyok rád! − örvendezett Lili néni.
Emma kicsit kihúzta magát, ahogy elmosolyodott.
− Azt mondta, kitörölte. Teljesen be volt tojva, összevissza dumált, hogy ő nem is gondolta
komolyan, és hogy ne haragudjak… Hú, tessék nézni, még mindig hogy remeg a kezem!

50

Szexting
Önmagunk megmutatásának, a nekünk tetsző másik csábításának vágya az emberiséggel egyidős. Házasságok
köttettek festmények alapján, inkvizítorok nyomoztak meztelen nőket ábrázoló szénrajzok miatt, a világ
múzeumai pedig büszkén állítják ki azokat a képeket, amelyeket önmagáról vagy másokról készített egy-egy
híres mester.
Mióta létezik a fényképezőkép, azóta legtöbbször azzal készít az ember meztelen képeket magáról és
a másikról. Nem csak azért, mert a pillanat szépsége így hűen megragadható, hanem azért is, mert a fotó
egyszerűen és gyorsan elkészíthető, sokszorosítható, közzétehető. Amíg egy aktot ábrázoló Rubensképet csak nagy erőfeszítéssel és járművel lehetne egyik helyről a másikra szállítani, a zsebünkben
lapuló mobilunkon akár több száz meztelen fotót is tárolhatunk, egy mozdulattal megoszthatunk, vagy
otthon kinyomtathatunk. A megörökítés és a megosztás vágya miatt a kamerás mobiltelefonok, tabletek,
számítógépek megjelenésével egy időben szinte törvényszerű volt a szexting megjelenése. Valaki más
ﬁgyelmének felkeltéséhez, a csábításhoz, a partner érdeklődésének fenntartásához, vagy egyszerűen
csak az elköteleződés kifejezésére is küldenek egymásnak a párok meztelen, félmeztelen, ﬁgyelemfelhívó,
szexuálisan kihívó fotókat, felvételeket, üzeneteket.
A felmérések azt mutatják, hogy a ti életeteknek is természetes része a szexting – a mobilozás, ismerkedés
részének tekintitek. Ezt erősíti az is, hogy női lapokban rendszeresen lehet cikkeket olvasni arról, hogyan kell
jól szextingelni. S ugyan ki ne lapozott volna már bele otthon vagy a fodrásznál egy-egy ilyen újságba? Mert
a szexuális érdeklődés teljesen természetes. A fejlődő, változó testtel való barátkozás is jó dolog. Mi a baj
akkor a szextinggel?

Beszéljünk egy kicsit arról, mi a különbség szerelem, szexualitás, intimitás, pornográﬁa és nemiség között.
Tudjuk, hogy sokat tudsz ezekről, de talán érdemes lehet itt is kiemelni: a szex nem egyenlő a szerelemmel.
Fontos dolog a test felfedezése, és nagyon jó érzés, amikor az embert elfogadják, szeretik, de ennek
kifejezésére nem a szex és a nemiség az egyetlen lehetőség. Míg a szexualitásnak sokféle formája van,
a pornográﬁa eléggé egyszerű ügy: arról szól, hogy minél nagyobb bőrfelület és minél több aktus legyen
látható – ennek pedig vajmi kevés köze van ahhoz, hogy valakit szeretnek és elfogadnak-e. Jó tehát tudni,
hogy mit szeretnénk, mit szeretne a másik, hogy amit szeretnénk, azt hogyan tudjuk elérni – és hogy vajon
a szexting ebben segít-e bennünket. Azt is érdemes megkérdezni magunktól, mennyire ismerjük a másikat,
megbízhatunk-e benne, tisztában vagyunk-e az érzéseivel (nem a sajátunkkal, hanem annak a másiknak
az érzéseivel, akinek a képet küldeni akarjuk). Ha ezeket nem gondoljuk végig, könnyen csalódás lehet a vége.
Ami szexting esetén nem csak egy összetört szívet, de egy világhálón szabadon keringő, rólunk készült
meztelen képet is jelenthet, vagy egy zaklató, zsaroló exbarátot.
Másrészt tehát ezért foglalkozunk a szextinggel. Mert nagyon komoly kockázatai lehetnek, amiről azok
a bizonyos női lapok nem nagyon szoktak írni. Mi több, amikor a szüleid megvették neked a mobilodat, lehet,
hogy nem mondták el, mit tegyél, ha valaki azt kéri tőled, hogy küldj magadról egy meztelen fotót. Általában
nem könnyű nemet mondani. Főleg annak, aki tetszik. Mégis, vannak helyzetek, amikor ez a legjobb megoldás.
Te is tudod, milyen könnyű egy fotót lemásolni, megosztani, elküldeni, vagy akár módosítani. Néhány pillanat.
Ez szextingnél is így történik. Könnyen másnál köthet ki az a kép, amelyet magadról készítettél, onnantól
kezdve pedig az illető akár úgy is dönthet, hogy nyilvánosságra hozza.
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A SZEXTING:
SZEXTING
EX G

SZEXTING
E
A SZEXTING:

¨ Nem ártalmatlan;

¨ Nem ártalmatlan;

¨ Aki magáról meztelen vagy szexuálisan kihívó

¨ Egy 18 évesnél ﬁatalabb ember meztelen vagy

képet, felvételt küld, kiszolgáltatottá válik;

szexuálisan kihívó fotójának megosztása,
továbbküldése illegális, és bűncselekménynek
számít;

¨ Miután a kép máshoz került, vissza lehet vele élni;
¨ Az internet nem felejt: akár évekkel később is
felbukkanhatnak ilyen képek.

¨ Meztelen felvétel miatt valakit zsarolni, bántani,
zaklatni szintén bűncselekmény.

¨ Gondold végig, hogy a szextingnek milyen lehetséges
negatív következményei vannak mindkét fél esetében!

rá< <elvételt készĕteniZ
1 éven alKli <iatalrħl FErnE=eskedni va=O másnak
azt me=EsztaniZ azzal ker elekménOnek számĕt.
>Ezzá<ér>etĬvé tenni bŁn9s nden ElOan <elvételtZ
PErnE=rá<nak nevezŀnk mikeltését 9élEzza.
amelO a nemi vá=O <el
§ GOermekFErnE=rá<ia)
TBŀntetĬ törvénOkönOv 2 4.

A BÜNTETÎ TÖRVÉNYKÖNYV tartalmaz minden
ElOan szabálOtZ melOnek alaF@án az állam mint
a bŀntetĬ>atalEm kizárħla=Es =OakErlħ@a börtönbe
zár>at valakitZ Fénzbŀntetést szab>at ki ráZ eltilt>at
<E=lalkEzástħl va=O @ármŁvezetéstĬlZ kitilt>at >elOekrĬlZ
kiKtasĕt>at va=O közérdekŁ mKnkára kötelez>et.
Az általánEs szabálOEk szerint Ma=OarErszá=En
mindenkinek 14 éves kErtħl van bŀntetĬ@E=i <elelĬssé=eZ
ezért FéldáKl a =OermekFErnE=rá<iát va=O más
szeNKális @elle=Ł visszaélést elkövetĬk 14 éves kErtħl
állĕt>atħk bĕrħsá= elé. A @elenle= >atálOEs bŀntetĬ
törvénOkönOv a 2 12. évi C. törvénOY az interneten
me=talál>atħ a tel@es szöve=e a net.@E=tar.>K EldalEn.

SZEXTINGNEK nevezŀnk minden ElOan elkŀldött
ŀzenetet TSMSZ e-mailZ 9>at stb.)Z amelOben
meztelenZ <élmeztelen <Etħt kŀld önma=árħl valaki.
A szeNtin= 9él@a általában a 9sábĕtásZ <lörtölés.
Aki szeNtin=elZ @ellemzĬen a Fartnerének kŀldi
a kéFetZ va=O annakZ akivel szeretne szErEsabbZ
intim kaF9sElatba kerŀlni. A szeNtin=et né>a
9OberszeNnek is >ĕv@ák  <Ĭle= >a Mebkamerán
keresztŀl történik a meztelenkedés.

ADDak eldöDtéséreZ >E=O e=O kéF
va@ED szeNtiD=Dek számĕt-e va=O
semZ e=O Frħbát @avasElKDk. Tedd <el
ma=adDak a kérdést SzeretDémZ
>a aDOKkám látDáZ >E=O tEvábbkŀldöm
ezt a kéFet a a válasz lDemjZ
akkEr azt a kéFet iDkább
De kŀldd el seDkiDek.
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Hogyan szextingelnek
az amerikai ﬁúk és lányok?

@

@

Kutatások szerint az amerikai tinédzserek 30%-a kérte már mástól,
hogy küldjön magáról meztelen képet, és ugyanennyien már küldtek is magukról ilyet
e-mailben vagy telefonon.

A ﬁúk inkább kérik a képet, mint küldik,
és általában ők kezdeményezik a szextinget.
A ﬁúk 42%-a kért már meztelen képet, a lányoknál
ez az arány 21%.

Azoknak a lányoknak majd mindegyike
(97%), akiktől képet kértek, aggódott picit,
hogy mi lesz – de végül a többségük küldött.
A ﬁúk 50%-a volt bizonytalan abban,
hogy kell-e szextingelnie.

A szexting befolyásolja a későbbi szexuális életet is, de különbség van a között,
hogy valaki küldte vagy kapta a képeket:
A küldők a többieknél nagyobb arányban
kezdik el hamarabb a szexuális életüket,
és az alkoholfogyasztással is hamarabb
találkoznak, illetve magasabb közöttük
a tinédzserterhesség aránya.
A rangsorban a második helyen azok vannak,
akik kapják a pucér fotót.
A végén pedig, akik nem szextingelnek.
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Anna és Peti
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ANNÁNAK NAGYON MEGTETSZIK PETI. A FIÚ A KOSÁRCSAPAT KAPITÁNYA, A LÁNYOK ODAVANNAK ÉRTE.
ANNA AZT ÉRZI, ŐT ÉSZRE SEM VESZI. VALAMIVEL FEL KELLENE HÍVNIA MAGÁRA A FIGYELMET...

Annának eszébe jut, hogy Peti tornaórán
megbámulta őt az új rövidnadrágjában, ezért
elhatározza, hogy másnap készít egy fotót
magáról, ahol csak a tornanadrág lesz rajta.

Annának eszébe jut, hogy Peti tornaórán megbámulta őt az új rövidnadrágjában,
ezért elhatározza, hogy ír a ﬁúnak egy üzenetet ezzel a szöveggel: Úgy láttam, tetszik
az új tornanadrágom... :)

Peti ezt válaszolja: Csinos. :D
Anna megcsinálja
a képet, és elküldi
Petinek ezzel
az üzenettel: Ugye
szép? <3

Anna megcsinálja
a képet, és elküldi
Peti mobiljára ezzel
az üzenettel: Csak
neked :)

Peti válasza: Nagyon
szép vagy. Szívesen
látnék még többet
belőled. Küldj új
fotót, vagy ezt
a mostanit elküldöm
az osztályfőnöknek.

Peti azonnal
továbbküldi a képet
a haveroknak, akik
kiteszik a netre.

Anna megrémül, és
nem akarja, hogy
más is megtudja, mit
tett, ezért teljesíti
Peti kérését. Ezután
viszont elgondolkodik,
és felhívja a kedvenc
unokatestvérét, hogy
tanácsot kérjen tőle,
mit tegyen.
El kell mEndani PetinekZ >E=O
amit 9sinálZ az zsarElásnak
számĕtZ ami bŁn9selekménO.
Annának nem szabad
ma=ában tartaniaZ ami
történt. Beszél@en valakivel
barátZ <elnĬttZ akiben
me=bĕzikZ szŀlĬ. a senkit
nem ismerZ akivel bizalmasan
tKdna beszélniZ >ĕv@a <el a 11111 tele<EnszámEtZ amelO a 1
éven alKliak lelkise=élOszámaZ
és Ett mesél@e elZ
mi történt veleZ kér@en
taná9sEt.

Anna teljesen fellelkesül
Peti válaszától, és sokáig
gondolkozik, mit írjon,
végül így dönt: Köszönöm.
Ez jólesett. Szerintem te is
jól nézel ki.
Peti ezt válaszolja: Köszi,
jó fej vagy. Megdumáljuk
ezt valamikor?

Anna nagyon
megijed. Először
nem mer szólni
a szüleinek, de
a barátnői végül
meggyőzik, hogy
kérjenek segítséget.
Anna végül az egyik
felnőtt unokatesóját
hívja fel tanácsért,
hogy mit tegyen.

Anna válasza: :)))))

Peti válasza: Azt gondoltam.
:) Mindig nagyon csinosan
öltözöl... : D

Anna válasza: :))))
Beszélni kell Petivel
és a szŀleivel.
AzEnnal le kell szedetni
a kéFet az internetrĬl.
Petinek törölnie kell
a <EtħtZ és a barátait
is me= kell kérnieZ
>E=O töröl@ék. Minden
érintettnek tKdnia
kellZ >E=O e=O ilOen <Etħ
me=EsztásaZ tEvábbkŀldése
=OermekFErnE=rá<iának
számĕtZ és bŀntetendĬ
9selekménO.

Anna >ibát követett elZ de Peti vElt azZ aki
bŁn9selekménOt. Annának tKdnia kellZ >E=O Peti
vElt azZ aki visszaélt az Ĭ @ħindKlatávalZ és aki a <Etħ
me=Esztása miatt <elelĬssé=re vEn>atħ. Ért>etĬZ >a
Annának bŁntKdata vanZ de tKdnia kellZ >E=O ilOen
mással is elĬ<ErdKlt már. Nem Ĭ az e=OedŀliZ akinek
a @ħ>iszemŁsé=ét ki>asznál@ák.

A
le>etsé=e 9édKlákEn tEváb
b
s me=Eld
ásEkat E i
lvas>ats
z.

Anna hallgat a barátnőjére,
és ezt válaszolja Petinek:
Szerintem ennyi is elég
volt. Remélem ez köztünk
marad... :)

Peti nem válaszol. Anna
nagyon fél, hogy a ﬁú el
fogja küldeni a fotóját
másoknak is, ezért
elhatározza, hogy beszél
vele az egyik szünetben.

Peti napokig nem válaszol, majd küld egy SMS-t: Aha.

Anna teljesen fellelkesül
Peti válaszától, és sokáig
gondolkozik, mit írjon,
végül így dönt: Szeretnél
látni belőle többet is?

Anna elszomorodik
az SMS-től, továbbküldi
egy barátnőjének, és
megbeszélik, hogy
este dumálnak erről
Skype-on.

Peti ezt válaszolja: Persze,
naná! Miért, van több is?
Anna úgy dönt, hogy
elvicceli a dolgot, mert még
nem biztos abban, hogy mit
is szeretne a ﬁútól. Ezért
így válaszol: Viccelsz?
Tele van a szekrényem
tornagatyákkal... :)

Anna úgy dönt, hogy itt
az alkalom megszerezni
a ﬁút, és lefotózza
magát úgy, hogy csak
a tornanadrágja van rajta.

Peti válasza: Hűha!
Csinálj még ilyet!!!

Anna készít még egy
képet magáról, de mielőtt
elküldené, beszél egy
barátnőjével, aki ledumálja
arról, hogy elküldje az újabb
fotót. Anna barátnője szerint
Peti csak hülyíti a csajokat,
nem szabad foglalkozni vele.

Anna készít még egy
képet magáról, és azt is
elküldi.

Peti válasza: nagyon
bevállalós csaj vagy.
Szerintem ezt másoknak
is tudniuk kell! :))

Peti válasza: :)))

Anna megijed, hogy Peti
másoknak is elküldi
a fotóját. Elhatározza,
hogy az egyik szünetben
beszélni fog a ﬁúval.

Anna megijed, hogy Peti
másoknak is elküldi
a képeket, ezért ír egy
SMS-t: Kinyírlak, ha
másoknak is elküldöd
a fotómat!

Peti válasza: Nem vagyok rohadék.
Ami me=történtZ azt már nem
De ha nem akarod, hogy mások is
le>et vissza9sinálni. Me= nem
így lássanak, minek küldözgetsz
történtté tenni nem le>etZ
magadról ilyen fotókat?
de sEkat le>et tenni azértZ
>E=O ne le=Oen na=OEbb ba@.
A le=rEsszabb azZ >a semmit
Anna töltse le
nem teszZ és titkElni Frħbál@a
a tele<En@ára az UNICEF
az e=észet mindenki elĬl.
elFAPP alkalmazásátZ
Sa@nEs az interneten me=@elent
és azEn Frħbál@En me=
dEl=Ekbħl nem le>et titkEt
tá@ékEzħdni arrħlZ >E=O mit
9sinálni.
@elent a visszaélésZ zsarElásZ
ki>asználás. Az aFFlikái9ħban @ħ taná9sEkat is
talál>atZ >E=O mit te=OenZ ki>ez <ErdKl@En.

Peti válasza:
Már késő... LOL
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Gyakorlatok
tények
1. Meglepő
Vizsgáld meg alaposan az amerikai ﬁatalok szextingelési szokásairól és annak következményeiről szóló
infograﬁkát az 52. oldalon!

¨ Számodra melyik a legmeglepőbb adat az ábrán? Miért?
¨ Melyik az a tény vagy összefüggés, amit másképp gondoltál volna, amin csodálkozol?

mit csinálnál másképp?
2. Te
Az amerikai tinédzserekről szóló statisztikából megtudhattuk, hogy a ﬁúk kétszer gyakrabban kezdeményezik
a szextinget, mint a lányok. Anna és Peti történetében (53. oldal) a ritkább esetet látjuk megvalósulni: Anna magától küldi el
a fotóját Petinek azért, hogy elcsábítsa. Az összes forgatókönyvben, ahol Anna fényképet küld magáról, a végeredmény nem
vonzalom, hanem érdektelenség, bántás és félelem lesz. Vannak azonban pozitív kimenetelű utak is a döntéshálózatban.

¨ Milyen stratégiát alkalmazott ezeknél Anna?
¨ A teljes ábrát nézve Petiként te melyik ponton cselekedtél volna Anna védelmében jobban, mint ő? Hogyan?

Hogyan mondhatsz NEM-et?
Melyek a hasznos mondatok, ha valaki meztelen képet kér tőled és te nem szeretnél neki küldeni?
Persze bármi működhet, amit határozottan mondasz, akár komoly, akár vicces.

Felszólítás:

„Küüldj egy meztelen
képet magadról!”

NEM-válaszok:
¨ A szüleim meg szokták nézni a mobilomat. Akarod, hogy apám lássa az üzenetedet?!
¨ Ezt most tényleg?
¨ Én hallottam a kérdésedet, te hallottad a válaszomat?
¨ Megkértél, én válaszoltam. Ne kelljen újra elmondanom, hogy nem.
¨ Miért nem küldesz először te egy képet magadról? Aztán azt majd körbeküldöm a barátaimnak, kitesszük a netre,
és megnézzük, mi lesz a vége, jó?!
¨ Spóroljunk meg egy kis időt. Akárhányszor megkérsz, annyiszor mondok nemet. OK?

¨
¨
¨
Gyűjts még szellemes, hatásos válaszokat!
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Tükörszoba
Írd le az első szavakat, amelyek az alábbi kérdésekre válaszul eszedbe jutnak:

¨ Mit tehetsz, ha egy barátodról megtudod, hogy szextingel,
és szeretnéd őt megvédeni?

¨ Hogyan lehet jól beszélgetni a szextingről felnőttekkel?

Ha egy barátodról van szó...
Aki szextingel, általában nem érzi ezt problémának, és ha aggódik is, a rossz érzéseket elnyomja a vágy, hogy felkeltse
valaki ﬁgyelmét, meghódítsa vagy megtartsa a másikat. Aki szextingelt már, általában attól is fél, hogy ha kiderül, amit
tett, akkor ítélkezni fognak felette, leszidják, elveszik a fotókat, esetleg a mobilját is. Mindezek miatt nagyon ﬁnoman
kell beszélgetned a barátoddal, hogy érezze, biztonságban van, és nem fogod őt sem kinevetni, sem megalázó helyzetbe
hozni. Próbálj nyugodt és támogató maradni, hogy azt érezze, nincs egyedül, és te megérted. Ha olyan barátodról van
szó, aki képet küldött magáról, és az utána nyilvánosságra került, próbáld meg elkerülni az olyan mondatokat, hogy Miért
csináltad ezt?, mert ezzel csak a bűntudatát növeled, és nem segíted abban, hogy csökkenjen benne a kiszolgáltatottság
érzése. Beszéljétek végig a történteket. Lehet, hogy bűncselekmény is történt. Kérjétek egy olyan felnőtt tanácsát, akiben
megbíztok, és meséljétek el neki a történetet.
Ha egy felnőttel szeretnél beszélni a szextingről...
Ez a felnőtt általában a szülő. Ha ő elfogadó, ha tudod és érzed, hogy szeret téged, akkor tudd azt is, hogy bármit csinálsz,
ő szeretni fog, és minden segítséget és támogatást megad neked ahhoz, hogy kikerülj egy nehéz helyzetből, vagy megoldj
egy dilemmát, kérdést. Nem biztos, hogy a felnőtt úgy segít, hogy konkrétan megmondja, mit kell tenned – de önmagában
már az hatalmas előrelépés, hogy nem tartod magadban a kérdéseidet, hogy kimondod, mi nyomja a lelked.
Készülj fel arra, hogy nem biztos, hogy a felnőttek tudják, mit jelent a szexting. Ráadásul sok felnőtt (szülő is)
kényelmetlenül érzi magát, ha szexről, szexualitásról kell beszélgetnie egy ﬁatallal.
Ha úgy érzed, hogy a szüleiddel erről nem biztos, hogy tudsz beszélni, keress egy olyan felnőttet, akiben megbízol,
és kérd ki az ő tanácsát.
Ha nincs ilyen felnőtt körülötted, akkor hívd a Kék Vonal gyereksegély számát, a 116–111-et, vagy töltsd le a mobilodra
az UNICEF HelpAPP alkalmazását, ahol hasznos tanácsokat olvashatsz zaklatási, zsarolási, de akár szexuális bántalmazási
esetekre is.
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Családi7 • Vasárnap
Internetes zaklatás (cyberbullying)

− Bálint! − nyitott be Emma az öccséhez. − Te törölted magad a Facebookról?
− Igen, mert ott is csupa hülye van… Szájhősök! Teleszemetelik az ember falát olyasmikkel, amiket élőben sose mernének
a képedbe mondani…
− Megint Ábel trollkodik? Mert akkor odamegyek, és…
− Hagyd, semmi értelme. Amúgy sem csak ő… − ijedten elhallgatott, és elkezdte számolni a rojtokat a szőnyegén, hogy
addig se kelljen fölnéznie.
Emma gyanakodni kezdett. Túl ismerős volt neki ez a rojtszámolgatós érzés... Elhatározta, hogy azonnal szól apának,
hogy beszéljen Bálinttal.
Lajos bácsi az új gépe előtt ült, és Lili nénivel chatelt − mint mostanában mindig, amikor volt egy kis ideje. Emma az apja
válla mögött belelesett a beszélgetésbe, majd vigyorogva odasúgta neki:
− Tudtad, hogy szuperül főz? Ha néha áthívnád egy kis főzőshow-ra, végre nem csak mirelitet ennénk… De most tudsz
jönni egy kicsit? Bálintnak valami baja van...
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− Mi a baj, kisﬁam? – ült le Bálint mellé Lajos bácsi.
− Nincs semmi, apa, csak... Nagy gond lenne, ha holnap nem mennék suliba?
− Dehogy, úgysem hiányzol soha. Viszont légy szíves, mondd el, mi a baj.
− Mondtam, hogy semmi! − csattant fel Bálint. − Csak nincs kedvem egész nap a sok óvodást hallgatni.
− Bántottak?
− Nem, vagyis… Szóval mostanában akármit posztoltam, néhány ﬁú az osztályból mindig nekiállt olyan kommenteket
írni, amikkel engem cikiznek. Én persze azonnal töröltem mindent, de akkor elkezdtek a saját falukra írogatni rólam…
Hogy milyen pálcika vagyok, meg szerencsétlen, meg ilyenek. És most Ábelék kitalálták, hogy holnap akármit kérdeznek
a tanárok, válasz helyett egy gúnyverset mondanak majd rólam, és amelyikből a legnagyobb balhé lesz, azzal teleposztolják
a Facebookot.
− És a tanárok miért nem tesznek semmit? Vagy a barátaid? − kérdezte felháborodva Lajos bácsi.
− A tanárok nem is tudnak erről semmit. Ha fent vannak is a Facebookon, nem látják, hogy mi miket írogatunk. A barátaim
meg nem mernek tenni semmit, félnek, hogy utána ők kerülnek a falra.
− Szerintem menj be holnap! − szólt közbe Emma.
− De nem érted? Meg akarnak alázni! Mindenki azt fogja lesni, hogy mikor
borulok ki…
− Épp ezért menj be. Most mindenki arra számít, hogy holnap
itthon lapítasz, vagy ha be is mész, majd sírva kirohansz
az óra közepén. Ne add meg nekik ezt az elégtételt − felelte
harciasan a lány. − Higgy nekem, tudom, mit beszélek.
Most áthívom Barnit, és együtt kitaláljuk, hogy mi legyen,
jó? És amíg ideér, állítsd szépen vissza a Facebookﬁókodat.

Végül nemcsak Barni jött át, de vele tartott Lili néni is egy nagy tál kókuszgolyó kíséretében, és nemsokára felbukkant
Bálint néhány barátja is, akiket szintén Emma hívott át. Mindenki odatömörült Bálint gépe köré.
− Ez tényleg elég ronda dolog! − morgott Lajos bácsi, ahogy Ábel megjegyzéseit olvasgatta. − Egyáltalán szabad ilyet?
− Mi lenne, ha te is széttrollkodnád az összes bejegyzésüket? − kérdezte Barni. − Csak te ne szemétségeket írj, hanem…
− Berakhatnál olyan vicces képeket, amiket a Barnus gépén láttam! − mondta Lili néni.
− Meg tudományos tényeket, olyanokat, mint amikkel folyton minket szórakoztatsz − vigyorgott Emma. − Hogy hány
agysejtje van egy csirkének, meg hány van nekünk, meg ilyeneket. Erre biztosan nem számítanak.
Ahogy telt-múlt az idő, Ábel és a barátai egyre
kevésbé tudták tartani a lépést Bálintékkal. A ﬁú
szobájában közben tetőfokára hágott a jó hangulat.
− Rakd be azt a kakiló páviánt! − kiabálta Marci,
Bálint egyik barátja.
− Ez jó! És írd mellé, hogy egy átlagos
elefántcsorda mennyi bélgázt termel
egy hét alatt − mondta Lajos bácsi.
− Emlékszem, azzal nagyon
megleptél.
− Nézd, Andris is kirakott egy
képet! Meg Kriszti is… És Tina is!
Emmának megcsörrent
a mobilja. Kikúszott a többiek
közül, és kisurrant telefonálni. Pár
perccel később sugárzó arccal
ment vissza a többiekhez.
− Na, ki hívott az előbb? Vivi!
Rájött, hogy mi történik, és
nagyon leszúrta az öccsét.
Azt mondta, leállítja őket.
Kezdem megkedvelni
a csajt...
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Internetes zaklatás
(cyberbullying)
„Hú, de jól áll! Így elviszlek egy körre!” – Ez a mondat mást jelent egy barát vagy a szerelmünk szájából,
és mást, ha egy idegen kommenteli így a tengerparti bikinis fotónkat. Főleg, ha már korábban is tett ránk
kétértelmű megjegyzéseket.
A cyberbullying, vagyis online, internetes zaklatás egyre gyakrabban szerepel a hírekben. Egyre többen
használnak közületek okostelefont, saját számítógépet, tabletet, esetleg a szülők eszközeit, így több
lehetőségetek nyílik arra is, hogy fent legyetek a neten. Ezt a felnőttek sokszor aggodalommal nézik. Már
önmagában az interneten töltött több idő is hordoz egyfajta kockázatot: időt vonhat el más tevékenységektől,
hobbiktól, netfüggőség alakulhat ki, és persze az a veszély is fennáll, hogy trollokkal, kíméletlen kritikusokkal,
zaklatókkal akadunk össze.
Online zaklatás akkor történik, ha valaki ismétlődően és hosszabb ideig szándékosan bánt valakit
az interneten vagy mobilon. Az is lehet bántalmazás persze, ha egy erőszakos gesztus egyszer történik meg,
ezt online erőszaknak, abúzusnak, bántalmazásnak nevezzük. Bántáson a másik megalázását, fenyegetését,
nevetségessé tételét, kiközösítését, lejáratását értjük. Van, hogy ez csak a neten fordul elő, máskor pedig
a neten kívül kezdődik (vagy ott folytatódik), egy osztályteremben, edzésen vagy a parkban.
Az internetes zaklatásnak sokféle formája létezik: például bántó, sértő üzeneteket, kommentet küldenek
Viberen, Facebookon, más felületeken, vagy akár egyszerű SMS-ben. Néhányan csak hébe-hóba viselkednek
így, mások büszkén hirdetik magukról, hogy ők trollok. Aztán vannak olyanok is, akik rengeteg energiát
fektetnek a másik zaklatásába: például álproﬁlt hoznak létre, és e mögé bújva piszkálják a másikat. Épp
a zaklatás sokfélesége miatt nehéz sokszor felismerni és különbséget tenni a bunkóság, durvaság, rossz ízű,
de ártalmatlan tréfa és a cyberbullying között.
Mindazonáltal vannak teljesen egyértelmű helyzetek: ilyen, amikor feltörik valakinek a jelszavát, és
üzeneteket küldözgetnek a nevében, vagy nyilvánosságra hozzák a leveleit, titkait stb. Az is egyértelműen
zaklatásnak számít, ha valakiről olyan fotót vagy videót tesznek fel a netre, amely őt kellemetlen helyzetbe
hozza. Az ilyen viselkedés nem ártalmatlan. Komolyan sérti, bántja azt, aki az áldozatává válik, a zaklatóval
szemben pedig (ha már elmúlt 14 éves) büntetőeljárás is indulhat, aminek súlyos következménye lehet – akár
egy évig terjedő szabadságvesztés.
Az erőszak és a zaklatás nem természetes része a gyerekkornak. Minden gyereknek joga van
erőszakmentesen felnőni (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 19. cikk), és ez azt jelenti, hogy vigyáznunk kell
egymásra, hiszen minden gyerek egyenlő. Márpedig ha neked jogod van a zaklatásmentes élethez, akkor
másoknak ugyanúgy joguk van hozzá.
TROLL Tszlen=)
Online térben T<ħrKmEkEnZ közössé=i EldalakEnZ
9>atenZ blE=EkEn) i=en aktĕvZ a közössé= ta=jait
bántħ me=je=Ozésekkel FrEvEkálħ személO. a választ
kaFZ az 9sak Elaj a tŁzre. Le=jEbb védekezés elleneZ
>a nem rea=álnak ráY innét származik a ki<ejezés
ne etesd a trElltœ A trEll név a trEllin= va=O traMlin=
nevŁ >Er=ászati te9>nikábħl származikZ melOnek
sErán a >Er=ász el>Ľzza a 9salit a >alak Erra elĬttZ
a>E=O az internetes trEll is teszi e=O FrEvEkatĕv
me=je=Ozéssel.
TROLLMÁGNES
KEmmentel>etĬZ me=Eszt>atħ
Enline tartalEmZ amelO @ħ
eséllOel aktivitásra bĕr@aZ
vEnzza a trEllEkat. OlOan kéFZ
szöve= stb.Z amelObe az arra
>a@lamEs emberek könnOen
belekötnekZ ki9ikizikZ ne=atĕv
kritikával illetik.

ZAKLATÁS
TámadħZ sértĬZ bántħ
ŀzenetek kŀldése
sErEzatEsan.

LE"ÁRATÁS
A @ħ >ĕrnév me=sértéseZ
valħtlan FletOkák ter@esztéseZ
amelOek me=szé=OenĕtikZ
lejáratják a másikat
Takár Fl. >amis <énOkéFek
terjesztése).
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FLAMING
Online l>ábErĽjZ támadásZ veszekedésY
dŀ>ösZ támadħZ trá=ár >EzzászħlásEk
nOilvánEs <ħrKmEkEn T=Oakran Enline
FElitikaiZ vallásiZ ideElħ=iai vita).

ID ENTI TÁ SLOPÁS
E=O <el>asználħ
A zaklatás e=Oik <Ermája. saját adatának
<énOkéFénekZ nevénekZ e=Oéb
k se=ĕtsé=ével
jE=EsKlatlan >asználataZ azE re>Ezása és
lét
Enline adatlaFEkZ <iħkEk
sználata.
az áldEzat nevében valħ >a

Melyek a cyberbullying sajátosságai?
• Az internet a névtelenség és személytelenség illúzióját kelti, ezért a zaklatók úgy érezhetik, hogy nem
beazonosíthatók, nem lesz következménye annak, amit csinálnak.
• Az online felületen kevésbé látható, érezhető, hogy a másik lelkében mit okoz a zaklatás. Kevesebb
közvetlen visszajelzés érkezik erről (nem látjuk a másik szemében a megbántottságot, az arcán
a szomorúságot, stb.), ezért akár nagyobb durvaságot is elkövethet az is, aki a tettét csak egy poénnak
szánja.
• A netes kommunikáció stílusa miatt több lehet a félreértés: a rövidebb, nyíltabb, egyszerűbben
megfogalmazott online üzenetek nyersebbnek tűnhetnek, és bántóbbak lehetnek, míg személyes
kommunikáció esetén a hangvétel, hangszín, mimika tompíthatja az üzenet élét.
• Azok a gátlások, korlátok, amelyek a személyes kommunikációban jelen vannak, az interneten nem
érvényesülnek. Ennek oka a névtelenség (következmények nélküliség) eltúlzott érzete, a láthatatlanság
illúziója, és az, hogy a neten általában nincs közvetlen azonnali visszacsatolás, válasz a másiktól.
(Ha valamit teszek, mondok, annak a hatását sokszor csak később látom, ezért azt gondolhatom, hogy
az nem is miattam van.)
• A neten nagyobb és szinte azonnali nyilvánosságot kaphat a zaklatás: minden sokkal gyorsabban terjed
az interneten, és sokkal nagyobb károkat is tud okozni emiatt. Egy viccesnek vélt piszkálódásba olyanok
is bevonódhatnak zaklatóként, akik amúgy nem bántanák azt, akinek a rovására megy az egész – mi több,
sokszor nem is ismerik az illetőt.
• Sokszor nincs személyes kapcsolat az áldozat és a zaklatója között, ami szélsőségesebb tettekre
sarkallhatja azt, aki bántani akarja a másikat. A zaklató akár olyan célpontot is választhat, akit nem is
ismer. Az internet sajátosságai miatt pedig ilyenkor sokszor az áldozat sem tudhatja biztosan, hogy ki áll
a bántalmazás mögött.
• Az internetes zaklatás gyakran az áldozat otthonában, biztonságos terében történik (hiszen ott van
a számítógép, táblagép stb.), és ez növelheti az áldozat tehetetlenségérzését, bizonytalanságát, félelmét.
• Kevésbé lehet kontrollálni az áldozat ellen irányuló lejárató kampányt, és nehezebb leállítani
a bántalmazást. Sokszor azt sem lehet látni, hogy kik csinálják a zaklatást, ezért az áldozat azt gondolhatja,
hogy „biztosan mindenki rajta röhög”.
• Nehezebb fellépni ellene, törölni egy-egy posztot, visszaélést, álproﬁlt. Sosem lehetünk biztosak benne,
hogy örökre töröltük a problémát jelentő tartalmakat, azok bármikor újra felbukkanhatnak, növelve így
az áldozat kiszolgáltatottságérzését.

Készült a Kék Vonal Alapítvány szakmai anyagai alapján.

KIKÖZÖSÍTÉS
Az Enline közössé= e=O va=O
több ta=jának a 9sEFErtbħl valħ
kirekesztése.
KIBESZÉLÉS
TitkEk me=EsztásaZ személOes
in<Ermá9iħk nOilvánEssá=ra
>Ezása valakirĬl né>ánO ember
va=O kisebb 9sEFErt számáraZ
az áldEzat tKdta nélkŀl.

CYBER STALKING
FenOe=etĬZ me=<élemlĕtĬ
Enline
ŀzenetek kŀldéseZ a másik ezek
és
e
lés
=Oe
szEkásainak me=<i
eZ
<el>asználása <élelemkeltésr
ve
tet
Oez
zél
ves
sik
má
>E=O a
érezze a saját biztEnsá=át.
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Az internet rémei
A netes bántalmazás áldozatai és elkövetői

?
Mi a
cyberbullying?

A cyberbullying nem csupán egy gúnyolódó üzenet. A következő esetek közül bármelyik lehet az:
Fenyegető vagy gúnyolódó üzenet küldése valakinek (SMS, közösségi média, e-mail stb.);
Pletykák terjesztése valakiről e-mailben vagy a közösségi médiában;
Valakiről megalázó fotó vagy fenyegető szöveg posztolása;
Valaki más online proﬁljába való belépés, onnan fenyegető üzenet vagy másokat megalázó poszt küldése;
Valakiről kellemetlen vagy szexuális tartalmú fotó, videó közzététele a beleegyezése nélkül.

A netező lányok

37%-át

71%
A kamaszok és tinik aránya, akiket
már bántalmaztak valaha a neten (2012)

zaklatták már (2015)
Öt esetből kevesebb mint
egyet jelentenek a rendőrségnek

Néhány sajnálatos adat

19,6%
a netező ﬁúk

32%-a számolt

A kamaszok és tinik aránya,
akiket rendszeresen zaklatnak a neten (2012)

be ugyanerről (2015)

Háromból egy ﬁatalt
már megfélemlítettek valaha a neten

Aki zaklat

Akit zaklatnak

Azok a gyerekek, akik másokat zaklatnak,
gyakran azért teszik, mert dühösek valamire
vagy valakire, és így próbálják azt levezetni.
Sőt gyakran ők maguk is zaklatás áldozatai.

Azok a gyerekek, akiket gyakran
bántanak a neten, gyakrabban
lesznek zaklatottak, és könnyen
depresszióba esnek.

A három ellenszer:
Emlékelemzés

1.

Ez a fajta terápia úgy próbál segíteni, hogy
megkeresi a depresszió vagy zaklatottság okait
(a múltbeli bántalmakat), és szembesíti velük
az áldozatot. Könnyebb bánni a jelen problémáival,
ha pontosan tudjuk, a múltban mi okozta őket.

Haragkezelés
Azoknak, akikben harag van valami vagy valaki ellen,
sokszor csak egy jobb módszer és néhány relaxációs
technika kell a düh levezetésére.

1.

Szembesítés
Önbizalomtréning
(asszertivitástréning)
Azoknak, akiket bántanak, sokszor csak
egy kis biztatásra van szükségük, hogy
megvédjék magukat. Ez a tréning arra
tanít meg, hogyan lépjünk fel
magabiztosan az ellen, aki bántani akar.

Néha ahhoz, hogy valaki megértse,
milyen fájdalmat okozott a viselkedése,
szükség van arra, hogy akik elszenvedték
a sérüléseket, ezt személyesen
és őszintén elmondják neki.

2.

2.
Beszédterápia

A rossz szokást semlegesítő terápia
Ez a módszer azoknak segít, akik elzárkóznak, vagy más
módon, de mindig ugyanúgy próbálnak védekezni
a depresszió és a rosszkedv ellen. Nekik új módszereket
tanít ez a terápia a rossz hangulat legyőzésére.

3.

3.

Azok a gyerekek, akik másokat bántanak, sokszor egy
múltbeli sérelemtől szenvednek. Ez a terápia segít nekik
kibeszélni a fájó emlékeket, és megértetni velük,
valójában kire vagy mire mérgesek.

A cyberbullying megelőzése  Néhány tanács szülőknek

Legyenek tisztában azzal,
a gyerekük mit csinál az
interneten.

Használják a szülői
szűrőprogramokat
a számítógépen.

Bátorítsák a gyereket,
hogy elmondja,
ha zaklatta valaki.

Az adatok forrásai: Cyberbullying Research Center (2012)/NSPPC AnnualReport (2015)

Fektessenek le világos
szabályokat a számítógéphasználattal kapcsolatban.

Beszélgessenek
a biztonságos
internethasználatról.

Beszélgessenek a gyerekke
a jelszavak titkosságáról és
általában a biztonságos
internethasználatról.
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Kitekintő • Amerikai csibészek
1.

A túloldali infograﬁkán láthatod, hogy mind a zaklatók, mind pedig a zaklatottak küzdhetnek lelki problémákkal.
Nézd meg, hogy milyen stratégiákkal próbálják kezelni őket.

Az alábbi gyakorlatok mind egy-egy megküzdési stratégiához kapcsolódhatnak. Szerinted melyikhez?
Haragkezelés
Emlékelemzés
Szembesítés

Önbizalomtréning

A rossz szokást
semlegesítő terápia

Beszédterápia

Re==elZ amik
állj me= a tŀköErr elindKlsz Ett>EnrħlZ
ma=adnak lSze elĬttZ és mEndd azt
retem ma=am. Bĕ
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ElOannakZ amilOdenEm ma=amat
va=OEk.j

tal>Ez e=O
Ülj le az aszés
ĕrd össze
FaFĕrlaFFalZ lajdEnsá=Edatœ
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beszélni valakivel amne
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és >E=O
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MEndd el nekiZ ed . Kérj taná9sEt e=O <elnĬttĬlZ akiben zE
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nœ
az nem mŁk
lelkise=élO-tele<EnE
va=O a 11-111 in=Oenes

¨ Neked milyen további kérdéseid, javaslataid, instrukcióid vannak a problémák feltárására? Írd a megfelelő helyre!
Belegondoltál már, hogy az elmúlt ötven évben milyen sokat változott az iskolai élet? Ha csak az iskolai
szabályszegéseket, magatartási problémákat nézzük, hatalmas különbségek vannak a között, hogy mi miatt kapott
megrovást egy gyerek a múlt század közepén (1950-es évek), és most.

2.

Nézzétek ezt a listát, Amerikából:
Leggyakoribb magatartási problémák az általános
iskolákban – USA (1950)

Leggyakoribb magatartási problémák az általános
iskolákban – USA (2000)

Felszólítás nélküli beszéd

Kábítószer-használat

Rágózás

*

*

Alkoholfogyasztás

Zajongás

Lopás

Folyosón futkorászás

Testi sértés

Köpeny nélkül iskolába jönni

Fegyvert vinni az iskolába

Szemetelés

Rablás

*

A képek csak illusztrációk.

62

Gyakorlat
Te hogyan kezelnéd az alábbi bántalmazó helyzeteket?
Olvasd el a szituációkat, és azokat a megoldásokat,
amelyeket egy felnőtt, egy visszahúzódó középiskolás diák
és az ő asszertív testvére javasolt. A 4. helyen fogalmazd
meg a saját javaslatodat!
(Játszhatod fordítva is: minden szituációhoz te javasolsz
először megoldást, és csak utána olvasod el, hogy mások
mit tennének.)

E=O barátnĬd kiFEsztElt
e=O kéFetZ a>El az e=Oik
lánOnak a szél éFFen <el<Ľjja
a szEknOájátZ és kivillan
a bK=Oija....

a nem a saját bK=Oijárħl
van szħ Tde mé= akkEr isœ)Z
ĕrnék nekiZ >E=O ilOet nem
kellene másrħl kiFEsztElnia.

Írnék a barátnĬmnekZ
>E=O az illetĬ tKd-e rħlaZ
>E=O ez a kéF kikerŀlt. ÍrEk e=O Frivát ŀzenetet
annakZ aki a kéFet
FEsztEltaZ szħlEk nekiZ mit
vettem észreZ és kéremZ
>E=O azEnnal törölje
a kéFet.
Szħlnék anOKkámnakZ
>E=O nem mKszáj
mindenre rea=álniaZ
amit kirakEk.

AnOKkád minden FEsztEdat
lájkEljaZ és <ElOtEn
kEmmenteliZ amiket ĕrsz...

BeállĕtEm
a Fa9ebEEkEnZ >E=O
anOKkám ne lássa
a FEsztjaimat.

E=O barátEdatZ akinek vörös
a >ajaZ <ElOtEn lGOK<a<ejnekj
>ĕvnak a többiek a FEsztEkbanZ
>iába kériZ >E=O ne te=Oék...

Beszélek veleZ >E=O
en=em ez zavarZ
és me=kéremZ >E=O
ne 9sinálja.
KiállEk a barátEm
mellettZ és nOilvánEs
FEsztban me=ĕrEmZ >E=O
>a=Oják békén.

E=O ismerĬsöd e=O kéF aláZ
amelO edzésen készŀlt rħladZ
<élreért>etĬ me=je=Ozést ĕr.
AzEnnal kikéred ma=adnakZ
és me=ĕrEd nekiZ >E=O na=OEn
9salħdtál benne....

KésĬbb át=EndElEm
a >elOzetetZ és rájövökZ >E=O
tĽl =OErsan rea=áltam.
AmikEr személOesen is
találkEzKnkZ tisztázzKk
a <élreértést.
Me=kérdeznémZ >E=O ezt
>E=O =EndElta T>át>a
<élreértettem)Z és
me=kérnémZ >E=O törölje
a kEmmentet.

Rábeszélném GOK<a<ejetZ >E=O
szħljKnk valakinekZ aki rá tKdja
venni a =ĽnOElħdħkatZ >E=O
sŀr=Ĭsen >a=Oják abba.

Beszélnék GOK<a<ejjelZ >E=O ezzel
9sak Elajat önt a tŁzre. a FéldáKl
elkezdené ma=át ĕ=O >ĕvniZ máris
nem lenne ElOan érdekesZ és
abba>a=Onák. Me=erĬsĕteném abbanZ
>E=O majd kinövikZ me=KnjákZ jEbbZ
>a nem törĬdik veleZ akkEr mindjárt
nem lesz ElOan érdekes.

Törlöm a kEmmentetZ
és >a kellZ a kéFet
isZ és me=kérdezném
a FEsztElħtħlZ >E=O mit
akart ezzel az e=ésszel.
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Rendszeresen ĕrsz a sKliĽjsá=baZ
amelO e=O Enline <ElOħirat. Valaki
álnéven <ElOtEn kritizál té=ed
a kEmmentekben a 9ikkeid miattZ
és már e-mailekben is zaklat...

Szħlnék e=O tanárnakZ
akiben me=bĕzEmZ >E=O mi
történtZ és taná9sEt kérek
tĬleZ >E=O mit te=Oek.

Fel>ĕvEmZ >E=O tisztázzKk
a >elOzetet és me=kéremZ >E=O
ve=Oe le a kéFetZ illetve >E=O
>a valami =Endja vanZ akkEr
inkább beszéljŀk me=Z de
ne 9sináljEn ilOet.
Me=Frħbálnék
beszélni veleZ
és me=Eldani
a kEn<liktKst.
a máskéFF nem
me=OZ letiltatEm
a Fa9ebEEkrħl.

Írnék nekiZ >E=O >a ilOen
na=O le=énOZ >E=O kritizálZ
miért nem vállalja a nevét.
Közben Fersze törölném
a kEmmentjeitZ a leveleit.
Szħlnék az E<Ĭnek
Tva=O e=O ElOan
tanárnakZ akiben
me=bĕzEm).

E=O iskElai vita Ktán e=O
EsztálOtársad dŀ>ös lesz rádZ
és bEsszĽbħl kirak rħlad e=O
kéFetZ amelOen éFFen rá=OĽjtasz
e=O 9i=ire...

A szŀleim tKdjákZ
>E=O dE>ánOzEmZ
ezért nem jönnék
zavarba. De >a mé=is
kĕnEsan érezném
ma=amZ me=kérném
az illetĬtZ >E=O
beszéljŀk me=.
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Tükörszoba
Az online bántalmazásnak súlyos negatív hatása
lehet az áldozat lelki egészségére, pszichés jóllétére,
társas kapcsolataira, iskolai teljesítményére. A hosszú
távú zaklatás sokféle negatív érzést válthat ki
a tinédzserekben. Következményei lehetnek: félelem,
düh, szorongás, iskolakerülés, szökés, önértékelési
problémák, depresszió, önsértés (pl. falcolás),
elmagányosodás, akár öngyilkossági gondolatok is.
Nagyon fontos, hogy ha itt magadra ismersz, vagy
ismersz olyat, aki szerinted a zaklatás következményeitől
szenved, kérj segítséget, ne tartsd magadban, mert van
segítség. Ha nincs is olyan felnőtt a közelben, akiben
megbízol, a 116-111-es lelkisegély-telefonszámot
bármikor ingyenesen felhívhatod, vagy e-mailben
kérhetsz segítséget a www.kek-vonal.hu oldalon.

A legfontosabb teendők, ha úgy érzed, hogy online
erőszak áldozata lettél:
1. Készíts screen-shotot, fotókat az esetről, és őrizz
meg minden bizonyítékot!
2. Minél előbb szólítsd fel az illetőt, hogy hagyja abba
a zaklatást, törölje a sértő képet vagy üzenetet.
Ezt higgadtan, átgondoltan tedd, ne első felindulásból,
viszont ne halogasd. Minél tovább van kint egy kép,
annál több másolat készülhet róla.
3. A történteket oszd meg egy felnőttel, akiben
megbízol (szülő, pszichológus, tanár, edző stb.)!
4. Jelentsd a közösségi oldalnak! Írd meg, hogy
ki a zaklató, mi a kifogásolt tartalom, és hogy
te ezt bántónak érzed!
5. Ha kell, a szüleiddel együtt lépjetek kapcsolatba
a rendőrséggel!
6. Frissítsd az ismerőseid listáját! Időről időre töröld
azokat, akikkel már nem vagy jóban, vagy akikkel
nem állsz kapcsolatban!

Az internetes zaklatás során felmerül a kívülállók, a szemtanúk szerepének kérdése is, hiszen a bántalmazás nagyobb
nyilvánosság, közönség előtt zajlik.
Azokat tekintjük kívülállóknak, akik tudnak a bántalmazásról, szemtanúi annak, viszont nem tudnak, mernek, akarnak
közbelépni. Az ő közbeavatkozásukat fékezi, ha ők maguk is félnek az áldozattá válástól, ha közönyösek a helyzettel
szemben, ha úgy gondolják, semmi közük ahhoz, amit látnak, vagy hogy ők nem kerülhetnek hasonló helyzetbe, esetleg
ha nem ismerik fel, hogy ami a szemük előtt zajlik, az zaklatás. Pedig a kívülállók szerepe óriási. Ők lehetnek azok, akik
szólhatnak olyan segítő felnőtteknek, akik képesek a problémát kezelni. De akár már a puszta kiállással (a zaklatás elleni
tiltakozással, annak nyilvános elítélésével, a zaklatott támogatásával, a zaklató elítélésével) is elejét vehetik a további
bántalmazásnak, illetve a sértettnek privátban is lehet üzenni, tanácsot adni, támaszt nyújtani.
Ne legyél cinkos a bántalmazásban! Ne támogasd a zaklatót a hallgatásoddal!

Sokféle módja van a segítésnek és támogatásnak – a hallgatás viszont biztosan árt.
Pusztán azzal, hogy kiállsz a másik mellett, máris sokat segíthetsz neki.

Te vagy a nickneved?
Az észt osztod, vagy a cicát?
Mit változtat az új generáció?

Európai Szociális
Alap

