
WEB 2.0. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK,
AZ EZZEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK ÉS BŰNCSELEKMÉNYEK

Az Internet és a közösségi oldalak veszélyeinek bemutatása, esetleges elkövetővé, 
vagy áldozattá válással kapcsolatos tudnivalók ismertetése



Felgyorsult világ-felgyorsult internet
 Az internet mindennapjaink részévé vált, elkerülhetetlen a használata akár a 

munkánk során, akár az iskolában.

 Online vásárlás, internetes bankolás, hírportálok, interaktív tananyagok, 
kimeríthetetlen lexikális ismereti forrás (mint egy információs szupersztráda)

 Az okostelefonok mint újgenerációs platformok megjelenésével nem utolsó sorban 
a kapcsolattartás egyik 
legelterjedtebb kliense is lett (pl. Facebook Messenger, Viber, WhatsApp).

 Az internet kifejezetten hasznos oldalain kívül azonban számos veszélyt is rejt, 
nem csak a gyerekekre, 
hanem a felnőttekre is, azonban kellően felkészülten és körültekintően 
elkerülhetjük ezeket és 
minimálisra csökkenthetjük az online létünk kockázatait.



Mi a Web 2.0?
Web 2.0 alatt átfogóan olyan internetes szolgáltatásokat és alkalmazásokat értünk,
amelyek alapvetően a közösségre épülnek és központi elemük a különféle tartalmak 
fogyasztók közötti folyamatos és kölcsönös megosztása, vagyis az interaktivitás.
 
Tehát az oldalak tartalma szabadon szerkeszthető, módosítható, nem csak az oldal
 üzemeltetőjének kizárólagos hozzáféréséről van szó, mint a korábbi Web 1.0 oldalaknál. 
Az első tipikusan web 2.0-ás oldal a Wikipédia volt. (bárki hozzátehette és most is 
hozzáteheti a maga tudását.)

A legismertebb web 2.0-ás oldalak:
videómegosztó oldalak: 
YouTube, Videa, Indavideo 
közösségi oldalak: 
Facebook, Google +, Instagram,LinkedIn
aukciós oldalak: 
(Ebay, Amazon, Vatera, TeszVesz)
blogok, mikroblogok, webnaplók: (Twitter)
képmegosztó oldalak: (Flickr, Instagram, Indafotó, Picasa)



 Az internet és a közösségi oldalak veszélyei
Az internet nem jogmentes tér, sőt azonos szabályok vonatkoznak az
ottani tevékenységünkre is, mint az offline életünkre.
Amit egyszer az internetre feltöltünk az örökké ott is marad! 

A leggyakoribb fiatalokat érintő jogsértések az interneten:

 Mások személyes adatainak közzététele (név, lakcím, telefonszám, fénykép) 
az érintett hozzájárulása nélkül (pl. társkereső, vagy közösségi oldalra regisztrálnak 
és az adott személy nevében sértő tartalmakat, bejegyzéseket tesznek közzé)

 Olyan képek/videók közzététele más személyről, amit róla a tudta és engedélye
 nélkül kínos, esetleg megalázó helyzetben készített valaki

 Közösségi oldalon valaki profilját feltörik, azt hozzáférhetetlenné teszik
 Gyerekekről készült képek pedofil oldalakra kerülnek
 Interneten, közösségi oldalon valakivel folyamatosan kapcsolatba kívánnak lépni
    akarata ellenére, zaklatják
A leggyakrabban megvalósuló bűncselekmények: zaklatás, becsületsértés, rágalmazás,
 személyes adattal visszaélés, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel 
készítése, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala. 



Cyberbullying, avagy az internetes zaklatás

A cyberbullying, vagyis az 
internetes zaklatás leginkább 
az általános iskolás és 
középiskolás korú gyerekeket 
érinti. Jellemzője a közösségi 
oldalakon történő kiközösítés, 
gúnyolódás,megfélemlítés, 
zsarolás. 

„A zaklató folyamatosan Jelen 
lehet a zaklatott életében, aki 
úgy érezheti,megfigyelik, soha 
nincs egyedül,folyamatosan 
érzi a nyomást,  nincs 
lehetősége támadások 
semlegesítésére, nincs kieső 
idő.”

A virtuális kommunikáció sokak 
számára az anonimitás érzetét kelti, 
ezért bátrabban viselkednek, mint a 
valóságban, sokszor úgy fejezik ki 
magukat, ahogy azt a való életben 
szemtől szembe soha nem tennék. 
Nagyon fontos ugyanakkor, hogy egy 
sértő kijelentés gazdája könnyen 
kinyomozható, még akkor is ha 
álnevek mögé rejtőzik az elkövető.

A legalapvetőbb szabály, ami 
az online tevékenységünket is 
végig kell, hogy kísérje, hogy 
soha ne tegyünk olyat mással, 
amit nem szeretnénk, hogy 
velünk tegyenek.



Az internetes zaklatás tipikus esetei:

•  Felzaklató tartalmú anonim üzenetek küldése, anonim telefonhívások
• Személyes felhasználói fiókba való jogosulatlan belépés
• Valaki más online személyiségével való visszaélés
• Személyes kép vagy videó szerkesztése úgy, hogy az azon szereplőt 
      megalázó helyzetbe hozza vagy nevetségessé tegye, s ennek a terjesztése
• Honlap vagy blog létrehozása valakinek a lejáratása céljából
• Rosszindulatú pletykák terjesztése online eszközök segítségével
• Kirekesztés, negligálás („levegőnek nézés”) online környezetben, stb.

Amennyiben cyberbullying áldozata lettél:

• mondd el valakinek, akiben megbízol, kérj segítséget (szülők, tanárok, 116-111 kék-vonal)
• ne reagálj a provokációra, ne válaszolj az zaklató üzenetekre, próbálj, nyugodt maradni
• ments el minden bizonyítékot, készíts fényképet, vagy képernyőképet, őrizd meg az üzeneteket
• blokkold a küldőt, nem kell eltűrnöd a folyamatos üzeneteket
• jelezd, hogy ami veled történik az számodra bántó, és ha tudod kérd, hogy hagyják abba
• fordulhatsz rendőrséghez, ha a zaklatás mégsem ér véget, ehhez mindenképpen kérj felnőtt 

segítséget.



Az áldozattá válás megelőzése

• többször is gondold meg milyen képeket/videókat/személyes adatokat osztasz meg magadról, vagy másokról az interneten 
(ami egyszer felkerül, azt nem lehet eltávolítani, azt bárki lementheti, felhasználhatja, visszaélhet vele); másokat is kérj meg, 
hogy csak a beleegyezéseddel tegyen közzé rólad képeket az interneten, te is kérd barátaid hozzájárulását, mielőtt képeket 
osztasz meg róluk.

• a játékok során, közösségi oldalakon, chatszobákban, fórumokon megismert személyekkel ne ossz meg személyes adatokat, 
napirendedet, soha nem tudhatod teljes biztonsággal, hogy ki ül a másik oldalon; ha az interneten megismert személlyel 
akarsz találkozni előtte szólj szüleidnek, a legjobb ha egy felnőtt is elkísér a találkozóra

• képeket, főleg erotikus tartalmúakat soha senkinek ne küldj, ezzel bármikor visszaélhetnek, zsarolhatnak vele, bármilyen 
oldalra feltehetik, képszerkesztő programok segítségével módosíthatják is képeidet

• soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat az interneten, ha a cseteléshez webkamerát használsz, ügyelj arra, hogy a 
képen a lakás berendezése (különösen értéktárgyak) ne legyen kivehető, ne hagyj elől olyan dokumentumokat, amiből 
beazonosíthatják hol laksz

• ügyelj arra, hogy kivel osztod meg aktuális tartózkodási helyedet a közösségi oldalakon (könnyelműen hozzunk 
nyilvánosságra, hogy hosszabb ideig nem tartózkodunk otthon, mely felhívás lehet a betörők számára)

• ha nyilvános helyen internetezel, ne hagyd őrizetlenül a számítógépet, és ne maradj bejelentkezve, ügyelj arra, hogy 
jelszavadat a böngésző ne tárolja el

• ne nyiss meg ismeretlenektől kapott e-maileket, spameket, ezek vírusokat tartalmazhatnak
• töröld az ismerőseid közül azokat, akiket személyesen nem ismersz
• rendszeresen frissítsd a biztonsági beállításokat.



Sexting

A szex és texting szavakból tevődött össze, jelentése erotikus tartalmú, meztelen, 
félmeztelen kép, videó küldése a másnak mobilon, e-mailen, vagy egyéb módon.
„Ha elküldünk vagy feltöltünk egy digitális fotót magunkról örökre elveszítjük a kontrollt 
felette. Ezért ne küldj el olyan képet senkinek, amit nem mutatnál meg bárkinek!”

A legjobb amit tehetünk a megelőzés, bármennyire is bízunk a másik személyben, ne 
küldjünk senkinek ilyen tartalmú képeket. Ha mégis megtörtént a baj és olyan oldalon 
találkozol a képeddel, ahonnan el szeretnéd tüntetni, akkor jelentsd be a honlap pontos URL 
címét a biztonsagosinternet.hu oldalon és kérj segítséget.
A sexting gyakran együtt jár az online zaklatással, ami szintén törvényellenes. Ha a képeiddel 
visszaéltek vagy zaklatás áldozata vagy, kérj segítséget egy felnőttől! Ha tanácstalan vagy, 
mit tehetsz, hívd a 116 111-et!”





A legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook

• A regisztráció függ az életkortól, hivatalosan 13 éves kortól lehet, gyakorlatilag nulla, mivel a facebook 
könnyen kijátszható ilyen szempontból, senki nem ellenőrzi a felhasználók életkorát.

• Mindig olvasd el az általános felhasználási szabályzatot, ha regisztrálsz egy oldalra, ugyanis azokat sokan 
olvasás nélkül egy kattintással elfogadják!!!!!! 

• Sokan nem tudják, hogy ezzel a kattintással szerződést kötnek a Facebook-kal. Alapesetben valamennyi 
feltöltött adatunk bárki számára (nem csak a regisztrált FB felhasználók!!) hozzáférhetővé válik, ezen 
azonban az adatvédelmi beállításokkal módosíthatunk, ami mindenki számára erősen ajánlott!

• A Facebook az szerződési feltételek elfogadása esetén az egész világra kiterjedő felhasználási jogot szerez 
a megosztott tartalmainkra, ezért is fontosak az adatvédelmi beállítások.

• Frissítés esetén az adatkezelési szabályzatok is módosulhatnak, ezért érdemes azokat időnként átolvasni, 
korábbi bejegyzéseink, képeink láthatóságát leellenőrizni.

• Adatvédelmi alapismeretek nagyon fontosak, ezt maga a Facebook is 
      összefoglalja nekünk közérthetően az alábbi oldalon:
      https://www.facebook.com/about/basics 

https://www.facebook.com/about/basics
https://www.facebook.com/about/basics


Facebook kisokos:

jelszó: kisbetű, nagy betű, szám ajánlott, minimum fél évente érdemes változtatni, ne használjuk ugyanazt 
jelszót több különböző oldalon, fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy nyilvános helyen, más tulajdonában 
lévő számítógépeken lehetőleg ne lépjünk be jelszavunkkal, mivel a böngészők beállítástól függően tárolhatják 
ezeket az adatokat

megosztás: fontosak az adatvédelmi beállítások, ne hagyd, hogy mindent megtudjanak rólad, biztos, hogy 
mindent meg kell osztanod? 
“Minden általad feltöltött tartalom felett te rendelkezel. Mi tiszteletben tartjuk mások jogait és tőled is ezt várjuk. 
Nem tölthetsz fel olyan tartalmat, vagy cselekedhetsz olyan módon, ami sérti mások jogait, vagy a törvényeket 
bármilyen módon.” 
Tehát, csak olyan képeket tölthetsz fel a Facebookra, amit te készítettél, vagy erre a készítőtől engedélyt kaptál. 
Ha átalakítod a képet, vagy csak egy részét használod fel, akkor is megvalósul a szerzői jogsértés, valamint, 
akkor is ha nem anyagi haszonszerzés céljából cselekedtél. 

megjelölés (tag): lehetőségünk van beállítani, hogy mások által feltöltött és megjelölt rólunk készült fotók ne 
jelenjenek meg automatikusan az idővonalunkon, ettől függetlenül oda kell figyelni, hogy nem minden 
helyzetben és állapotban érdemes fotót készíteni, akár magunkról, akár barátainkról, ismerőseinkről. 



jelentés (report): Jelentsük azonnal, az olyan személyeket, akik megaláznak minket, lopják adatainkat, képeinket 
hiszen a Facebook erre is lehetőséget biztosít. 

letiltás (block): ettől kezdve a letiltott felhasználó többek között nem tud téged ismerősként jelölni, beszélgetést 
kezdeni veled, amennyiben a letiltáskor az ismerősöd, ez is automatikusan törlődik.

bejelentkezés (check-in): ha mindenképpen tudatni szeretnénk másokkal, hogy épp hol vagyunk és mit 
csinálunk, ügyeljünk arra, hogy ezt ki láthatja. (pl. nyaralás alatt üresen hagyott lakásunk könnyen betörés 
helyszíne lehet)

ismerősök: ne igazolj vissza olyan személyt, akit személyesen nem ismersz. Meglévő ismerőseidet rendszerezd 
listákba, így sokkal könnyebben szabályozhatod, hogy megosztott tartalmaidat kik láthatják.
 
/Facebook felhasználói szerződése/



Hasznos oldalak

 safeinternet.hu

 biztonsagosinternet.hu

 baratsagosinternet.hu

 bullying.reblog.hu

 kek-vonal.hu

Köszönöm a figyelmet!



Web 2.0 internetes szolgáltatások, az ezzel kapcsolatos veszélyek és
bűncselekmények

Az Internet és a közösségi oldalak veszélyeinek bemutatása, esetleges elkövetővé,
vagy áldozattá válással kapcsolatos tudnivalók ismertetése

I. Bevezetés

Felgyorsult világ-felgyorsult internet

Az internet mindennapjaink részévé vált, elkerülhetetlen a használata akár a munkánk során, akár az
iskolában. Nem túlzás azt állítani, hogy az internet valamilyen módon folyamatosan jelen van az
életünkben. Sokan azt gondolják, hogy ez csak a fiatalabb Y (1980-1999 között születtek) és Z
(2000  után  születtek)  generációkra  igaz,  azonban  egyre  inkább  tapasztalható,  hogy  az  idősebb
korosztály  is  kihasználja  a  világháló  nyújtotta  széles  lehetőségeket,  gondoljunk  például  egy
internetes receptoldalra. 
Az internet csodálatos eszköz, ami az információhoz jutás leggyorsabb módja, segíti az életünket a
tanulás  és  munkánk  során,  megkönnyíti  a  hétköznapi  teendők  elvégzését  (pl.  vásárlás,  netbank
szolgáltatások, hírportálok). Az okostelefonok megjelenésével nem utolsó sorban a kapcsolattartás
egyik legelterjedtebb kliense is lett (pl. Facebook Messenger, Viber, WhatsApp). A Z generáció
szülöttei  úgy nőnek fel,  hogy gyakorlatilag folyamatosan online vannak, aminek számos előnye
mellett, hátrányai is vannak.
Fontos kiemelni, hogy az internet kifejezetten hasznos oldalain kívül számos veszélyt rejt, nem csak
a gyerekekre, hanem a felnőttekre is, azonban kellően felkészülten és körültekintően elkerülhetjük
ezeket és minimálisra csökkenthetjük az online létünk kockázatait.

Kérdések:
- Ti mire használjátok leggyakrabban az internetet? Mennyit interneteztek naponta (beleértve

az okostelefon használatát is)? 

- Szüleitek, esetleg nagyszüleitek használják-e az internetet? Ha igen mire?

- Szerintetek milyen veszélyeket rejt az internet?

II. Mi a Web 2.0?

Web  2.0  alatt  átfogóan  olyan  internetes  szolgáltatások  és  alkalmazások,  amelyek  alapvetően  a
közösségre épülnek és központi  elemük a különféle  tartalmak fogyasztók közötti  folyamatos és
kölcsönös megosztása, vagyis az     interaktivitás  . Tehát az oldalak tartalma szabadon szerkeszthető,
módosítható, nem csak az oldal üzemeltetőjének kizárólagos hozzáféréséről van szó, mint a korábbi
Web 1.0 oldalaknál.1 

Az első tipikusan web 2.0-ás oldal a Wikipédia volt. 

Kérdés: 

1 http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2010/01/mi-is-az-web20.html 2016.01.03.

http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2010/01/mi-is-az-web20.html


- Ki ismeri ezt az oldalt? 

- Hogyan működik ez az oldal?

„Ez volt az első igazán közösségi oldal, ahol már nem csak olvashattuk, amit más írt, hanem bárki
hozzátehette és most is hozzáteheti a maga tudását.”2 Éppen ezért sok helyen nem ismerik el
hivatalos  forrásként  sem,  mivel  bárki  által  szabadon szerkeszthető,  alakítható,  így a  hitelessége
ellenőrzésre szorul.

Kérdés: 
- Ismertek-e web 2.0-ás oldalakat? Soroljatok fel párat!

A legismertebb web 2.0-ás oldalak3:

 videómegosztó oldalak: YouTube, Videa, Indavideo 

(„A YouTube  az  első  és  legnagyobb  videómegosztó  oldal  az  interneten.  Kialakításánál
fontos volt, hogy minden felhasználó egyértelműen és nagyon egyszerűen tudja kezelni a
feltöltött videókat” – kamerákkal rendelkező okostelefonok elterjedésével bárki feltöltheti
videóit  a  videómegosztó  oldalakra  regisztrációt  követően,  amivel  bárki  számára
hozzáférhetővé, letölthetővé válhatnak ezek a felvételek!)

 közösségi oldalak: Facebook, Google +, Instagram, LinkedIn

 aukciós oldalak (Ebay, Amazon, Vatera, TeszVesz)

 blogok, mikroblogok, webnaplók (Twitter)

 képmegosztó oldalak (Flickr, Instagram, Indafotó, Picasa)

III. Az internet és a közösségi oldalak veszélyei

„Az internethez sokak fejében furcsa képzetek kapcsolódnak: úgy tekintenek a világhálóra, mint
egy  olyan  szórakozóhelyre,  ahol  szabadon,  minden  kötöttség  és  szabály  betartása  nélkül  lehet
mulatni.  Ez  azonban  nem  így  van!  Az  internet  nem  jogmentes  tér,  sőt  azonos  szabályok
vonatkoznak az ottani tevékenységünkre is, mint az offline életünkre.”4

Nem lehet elégszer elmondani: amit egyszer az internetre feltöltünk az örökké ott is marad! 

Kérdés:

2 http://web2.eduweb.hu/ 2016.01.03.

3http://web2.eduweb.hu/ 2016.01.03.

4 http://internethotline.hu/jogserto_tartalom_gyermekeknek/  2016.01.03.
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- Szerintetek mi minősül internetes jogsértéseknek? Tudtok-e néhány példát mondani?

A leggyakoribb fiatalokat érintő jogsértések az interneten:

 mások  személyes  adatainak  közzététele  (név,  lakcím,  telefonszám,  fénykép)  az  érintett
hozzájárulása  nélkül  (pl.  társkereső,  vagy  közösségi  oldalra  regisztrálnak  és  az  adott
személy nevében sértő tartalmakat, bejegyzéseket tesznek közzé)

 olyan képek/videók közzététele más személyről, amit róla a tudta és engedélye nélkül kínos,
esetleg megalázó helyzetben készített valaki

 közösségi oldalon valaki profilját feltörik, azt hozzáférhetetlenné teszik

 gyerekekről készült képek pedofil oldalakra kerülnek

 interneten,  közösségi  oldalon valakivel  folyamatosan  kapcsolatba  kívánnak lépni  akarata
ellenére, zaklatják5

A leggyakrabban megvalósuló bűncselekmények: zaklatás, becsületsértés, rágalmazás, személyes
adattal visszaélés, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, becsület
csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala. 

Mások online lejáratása a rágalmazás, vagy becsületsértés törvényi tényállását is kimerítheti, ami
már  büntetőjogi  jogkövetkezményeket  von  maga  után.  Az  online  lejáratás  mindig  nagy
nyilvánosság előtt valósul meg, ami ezen bűncselekmények egyik minősített esete, így súlyosabb
büntetést vonhat maga után.

Rágalmazás: Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít,  híresztel, vagy
ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást pl. nagy nyilvánosság
előtt követik el. (Btk. 226. §)

Becsület  csorbítására  alkalmas  hamis  hang-  vagy  képfelvétel  készítése,  nyilvánosságra
hozatala:  Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy
valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 226/A. §) Aki az ilyen hang- vagy
képfelvételt  hozzáférhetővé  teszi,  szintén két évig terjedő szabadságvesztéssel  büntetendő.  (Btk.
226/B. §)

Zaklatás:  Aki  abból  a  célból,  hogy  mást  megfélemlítsen,  vagy  más  magánéletébe,  illetve
mindennapi  életvitelébe önkényesen beavatkozzon,  őt  rendszeresen vagy tartósan háborgatja,  ha
súlyosabb  bűncselekmény  nem valósul  meg,  vétség  miatt  egy  évig  terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő. (Btk. 222. §)

IV. Cyberbullying, avagy az internetes zaklatás

5 http://internethotline.hu/tart/index/132/Mi_minosul_jogserto_tartalomnak 2016.01.03.
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A cyberbullying, vagyis az internetes zaklatás leginkább az általános iskolás és középiskolás korú
gyerekeket érinti. Jellemzője a közösségi oldalakon történő kiközösítés, gúnyolódás, megfélemlítés,
zsarolás. Míg a „hagyományos” iskolai  zaklatás véget ért  az intézmény kapujánál,  az internetes
zaklatásnál nincs ilyen korlát,  folyamatosan elérik a kiszemelt áldozatot, ezért érzelmileg sokkal
megterhelőbb, mivel nehezebb elkerülni. Az áldozatokat az online közösségben, nagy nyilvánosság
előtt éri a megaláztatás, ezért nagyobb traumaként élik meg azt. 

„A zaklató folyamatosan jelen lehet a zaklatott életében, aki úgy érezheti, megfigyelik, soha nincs
egyedül, folyamatosan érzi a nyomást, nincs lehetősége a támadások semlegesítésére, nincs kieső
idő.”6 (Parti Katalin az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa szerint)

„2003 októberében történt a cyberbullying első tragikus kimenetelű eseménye.  A 13 éves Ryan
Patrick Halligan gyermekkora óta tanulási nehézségekkel küzdött, s évek óta osztálytársai gúnyos
megjegyzéseinek céltáblája volt. A hetedik osztály végére aztán helyzete megoldódni látszott, mert
korábbi  zaklatójával  sikerült  zöld  ágra  vergődnie,  sőt,  közeli  barátságba  került  egyik  csinos
osztálytársnőjével is, akivel a nyári szünetben kezdett el chatelni. Ryan várakozással telve tekintett
az őszi tanévkezdés elé, remélve, hogy a jövőben talán minden könnyebben megy. Az új tanévben
azonban keserű csalódás érte: kiderült, hogy a kibékülés és az új ismeretség csak további eszköz
volt megaláztatására. Az interneten kicsalt intim információkat felhasználva az egész iskola előtt
nevetségessé tették Ryant. A fiú nem bírta tovább elviselni a folyamatos megaláztatást és végül a
házuk fürdőszobájában felakasztotta magát. Ezzel Ryan Halligan lett a cyberbullying első ismert
halálos áldozata. „7

A virtuális kommunikáció sokak számára az anonimitás érzetét kelti, ezért bátrabban viselkednek,
mint a valóságban, sokszor úgy fejezik ki magukat, ahogy azt a való életben szemtől szembe soha
nem tennék. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy egy sértő kijelentés gazdája könnyen kinyomozható,
még akkor is, ha álnevek mögé rejtőzik az elkövető.

A legalapvetőbb szabály, ami az online tevékenységünket is végig kell, hogy kísérje, hogy soha ne
tegyünk olyat mással, amit nem szeretnénk, hogy velünk tegyenek. 

Kérdés:
- Milyen tevékenység minősülhet internetes zaklatásnak?

- Mit gondoltok, hogyan lehet megelőzni az internetes zaklatást? 

Az internetes zaklatás tipikus esetei:
-  Felzaklató tartalmú anonim üzenetek küldése, anonim telefonhívások

- Személyes felhasználói fiókba való jogosulatlan belépés

- Valaki más online személyiségével való visszaélés

- Személyes kép vagy videó szerkesztése úgy,  hogy az azon szereplőt megalázó helyzetbe
hozza vagy nevetségessé tegye, s ennek a terjesztése

- Honlap vagy blog létrehozása valakinek a lejáratása céljából

6 http://www.origo.hu/techbazis/internet/20100325-cyberbullying-artalmatlannak-latszo-eroszak-a-kiberterben.html 
2016.01.03.

7 http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying 2016.01.03.
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- Rosszindulatú pletykák terjesztése online eszközök segítségével

- Kirekesztés, negligálás („levegőnek nézés”) online környezetben, stb.8

Amennyiben cyberbullying áldozata lettél:
- mondd el valakinek, akiben megbízol, kérj segítséget (szülők, tanárok, 116-111 kék-vonal)

- ne reagálj a provokációra, ne válaszolj az zaklató üzenetekre, próbálj, nyugodt maradni

- ments  el  minden  bizonyítékot,  készíts  fényképet,  vagy  képernyőképet,  őrizd  meg  az
üzeneteket

- blokkold a küldőt, nem kell eltűrnöd a folyamatos üzeneteket

- jelezd, hogy ami veled történik az számodra bántó, és ha tudod kérd, hogy hagyják abba

- fordulhatsz rendőrséghez, ha a zaklatás mégsem ér véget, ehhez mindenképpen kérj felnőtt
segítséget.9

Az  internetes  zaklatás  megelőzősére  számos  nemzetközi  program  indult,  melyek  elsősorban  a
kívülállókat (bystander) célozzák meg, és azt hangsúlyozzák, hogy az áldozatot már azzal is lehet
védeni  a  káros  lelki  hatásoktól,  ha  valaki  kiáll  mellette.  Sokszor  a  kívülállók  sem  mernek
beavatkozni,  maguk  is  félnek,  hogy  áldozattá  válhatnak.  A  legjobb  megoldás  ilyen  esetben  a
felnőttek bevonása lehet. Kérjetek segítséget szüleitektől, tanáraitoktól! 10

V. Az áldozattá válás megelőzése

Kérdés:
- Milyen  biztonsági  intézkedéseket  alkalmazhatunk  az  interneten?  Ti  hogyan  véditek

adataitokat a közösségi oldalon?

 többször  is  gondold  meg  milyen  képeket/videókat/személyes  adatokat  osztasz  meg
magadról, vagy másokról az interneten (ami egyszer felkerül, azt nem lehet eltávolítani, azt
bárki  lementheti,  felhasználhatja,  visszaélhet  vele);  másokat  is  kérj  meg,  hogy  csak  a
beleegyezéseddel  tegyen  közzé  rólad  képeket  az  interneten,  te  is  kérd  barátaid
hozzájárulását, mielőtt képeket osztasz meg róluk.

 a játékok során, közösségi oldalakon, chatszobákban, fórumokon megismert személyekkel
ne ossz meg személyes adatokat, napirendedet, soha nem tudhatod teljes biztonsággal, hogy
ki ül a másik oldalon; ha az interneten megismert személlyel akarsz találkozni előtte szólj
szüleidnek, a legjobb ha egy felnőtt is elkísér a találkozóra

 képeket, főleg erotikus tartalmúakat soha senkinek ne küldj, ezzel bármikor visszaélhetnek,
zsarolhatnak  vele,  bármilyen  oldalra  feltehetik,  képszerkesztő  programok  segítségével
módosíthatják is képeidet

8 http://www.mipszi.hu/cikk/110104-elektronikus-zaklatas-cyberbullying 2016.01.03.

9 http://saferinternet.hu/tippek-videok/fiataloknak 2016.01.03.

10 http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbiztonsag/395-internetes-zaklatas 2016.01.03.
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 soha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat az interneten, ha a cseteléshez webkamerát
használsz, ügyelj arra, hogy a képen a lakás berendezése (különösen értéktárgyak) ne legyen
kivehető, ne hagyj elől olyan dokumentumokat, amiből beazonosíthatják hol laksz

 ügyelj  arra,  hogy kivel  osztod meg aktuális  tartózkodási  helyedet  a  közösségi oldalakon
(könnyelműen hozzunk nyilvánosságra, hogy hosszabb ideig nem tartózkodunk otthon, mely
felhívás lehet a betörők számára)

 ha  nyilvános  helyen  internetezel,  ne  hagyd  őrizetlenül  a  számítógépet,  és  ne  maradj
bejelentkezve, ügyelj arra, hogy jelszavadat a böngésző ne tárolja el

 ne nyiss meg ismeretlenektől kapott e-maileket, spameket, ezek vírusokat tartalmazhatnak

 töröl az ismerőseid közül azokat, akiket személyesen nem ismersz

 rendszeresen frissítsd a biztonsági beállításokat.

Áldozatból  könnyen  válhatunk  elkövetővé  is.  Az  online  jogsértések  esetén  az  áldozati  és
elkövetői csoportok nem különülnek el élesen. Aki online zaklatás, kiközösítés áldozata, gyakran
bosszútól vezérelve, hasonlóan lép fel az őt ért sérelem miatt. 

VI. Sexting

Kérdés:
- Tudjátok-e mit jelent ez a fogalom?

A szex és texting szavakból tevődött össze, jelentése erotikus tartalmú, meztelen, félmeztelen kép,
videó küldése a másnak mobilon, e-mailen, vagy egyéb módon.
Érdemes megfontolni az ilyen képek továbbítását, akkor is ha barátunknak/barátnőknek küldjük,
ugyanis soha nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy a kép évek múlva nem kerül illetéktelen
kezekbe. 

„Ha elküldünk vagy feltöltünk egy digitális fotót magunkról örökre elveszítjük a kontrollt felette.
Ezért ne küldj el olyan képet senkinek, amit nem mutatnál meg bárkinek!”11

Az  elküldött  képek  könnyen  pornográf  oldalakra  kerülhetnek  fel  névvel,  telefonszámmal,
szexhirdetésként, közösségi oldalakra is kerülhetnek, stb. 

A legjobb amit  tehetünk a megelőzés,  bármennyire  is bízunk a másik személyben,  ne küldjünk
senkinek ilyen tartalmú képeket. Ha mégis megtörtént a baj és olyan oldalon találkozol a képeddel,
ahonnan  el  szeretnéd  tüntetni,  akkor  jelentsd  be  a  honlap  pontos  URL  címét  a
biztonsagosinternet.hu oldalon és kérj segítséget.

„18  év  alatti  személyekről  tilos  szexuális  tartalmú  képet  készíteni,  ilyen  képeket,  videókat
továbbadni,  megosztani!  Tehát  komoly jogi következményekkel,  feljelentéssel  is  számolnia  kell
annak,  aki  akárcsak  viccből  is,  mást  meztelenül  vagy  intim  helyzetekben  ábrázoló  képeket
küldözget vagy ilyeneket tölt fel az internetre. Az is törvényellenes, ha közösségi oldalakról szedsz
le erotikus képeket és töltöd fel máshová – hiszen nagyon nem mindegy, hogy a kép gazdája hova
és milyen céllal szánta azt a képet. A sexting gyakran együtt jár az online zaklatással, ami szintén

11 http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/internetes-biztonsag/292-mi-a-sexting 2016.01.03.
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törvényellenes.  Ha  a  képeiddel  visszaéltek  vagy  zaklatás  áldozata  vagy,  kérj  segítséget  egy
felnőttől! Ha tanácstalan vagy, mit tehetsz, hívd a 116 111-et!”12

Nézzük meg együtt az alábbi videót:13

https://www.youtube.com/watch?v=zZnBDcYSsa0 

VII. A legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook

Kérdés:
- Kinek van jelenlévők közül facebook profilja? Hány éves kortól lehet valakinek facebook

oldala? 

A regisztráció  függ az életkortól,  hivatalosan  13 éves  kortól  lehet,  gyakorlatilag  nulla,  mivel  a
facebook könnyen kijátszható ilyen szempontból, senki nem ellenőrzi a felhasználók életkorát. A
Facebook lehetőséget biztosít, hogy a 13 éves kor alatti felhasználókat bárki jelenthesse, ebben az
esetben, ellenőrzést követően a felhasználói fiók törlésre kerül.
(a magyar jogszabályok szerint 14 éves kor alatt a kiskorú cselekvőképtelennek számít, nevében a
törvényes  képviselő  jár  el,  jognyilatkozata  semmis;  az  a  kiskorú  aki  a  14.  életévét  betöltötte
korlátozottan  cselekvőképes,  jognyilatkozatainak  érvényességéhet  a  törvényes  képviselő
hozzájárulása szükséges, persze vannak kivételek)

Mindig olvasd el az általános felhasználási szabályzatot, ha regisztrálsz egy oldalra, ugyanis
azokat sokan olvasás nélkül egy kattintással elfogadják!!!!!!

Sokan  nem  tudják,  hogy  ezzel  a  kattintással  szerződést  kötnek  a  Facebook-kal.  Alapesetben
valamennyi  feltöltött  adatunk  bárki  számára (nem  csak  a  regisztrált  FB  felhasználók!!)
hozzáférhetővé válik,  ezen azonban az adatvédelmi beállításokkal  módosíthatunk,  ami mindenki
számára erősen ajánlott!

A Facebook az szerződési feltételek elfogadása esetén az egész világra kiterjedő felhasználási jogot
szerez a megosztott tartalmainkra, ezért is fontosak az adatvédelmi beállítások.

Frissítés  esetén  az  adatkezelési  szabályzatok  is  módosulhatnak,  ezért  érdemes  azokat  időnként
átolvasni, korábbi bejegyzéseink, képeink láthatóságát leellenőrizni.

Adatvédelmi  alapismeretek  nagyon  fontosak,  ezt  maga  a  Facebook  is  összefoglalja  nekünk
közérthetően az alábbi oldalon: https://www.facebook.com/about/basics 

Kérdés: 
- Milyen adatvédelmi beállításokat használtok?

- Használtok-e listákat az ismerőseitek rendszerezésére?

12 http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/internetes-biztonsag/292-mi-a-sexting 2016.01.03.

13 http://saferinternet.hu/tippek-videok/fiataloknak 2016.01.03.
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Facebook kisokos:

- jelszó:  kisbetű,  nagy  betű,  szám  ajánlott,  minimum  fél  évente  érdemes  változtatni,  ne
használjuk ugyanazt jelszót több különböző oldalon, fokozott figyelemmel kell lenni arra,
hogy  nyilvános  helyen,  más  tulajdonában  lévő  számítógépeken  lehetőleg  ne  lépjünk  be
jelszavunkkal, mivel a böngészők beállítástól függően tárolhatják ezeket az adatokat

- megosztás:  fontosak  az  adatvédelmi  beállítások,  ne  hagyd,  hogy  mindent  megtudjanak
rólad, biztos, hogy mindent meg kell osztanod? 

“Minden általad feltöltött tartalom felett te rendelkezel. Mi tiszteletben tartjuk mások jogait
és tőled is ezt várjuk. Nem tölthetsz fel olyan tartalmat, vagy cselekedhetsz olyan módon,
ami sérti mások jogait, vagy a törvényeket bármilyen módon.” 14

Tehát,  csak  olyan  képeket  tölthetsz  fel  a  Facebookra,  amit  te  készítettél,  vagy  erre  a
készítőtől  engedélyt kaptál.  Ha átalakítod  a  képet,  vagy csak egy részét  használod fel,
akkor is megvalósul a szerzői jogsértés, valamint,  akkor is ha nem anyagi haszonszerzés
céljából cselekedtél. 

- megjelölés (tag): lehetőségünk van beállítani, hogy mások által feltöltött és megjelölt rólunk
készült fotók ne jelenjenek meg automatikusan az idővonalunkon, ettől függetlenül oda kell
figyelni,  hogy  nem  minden  helyzetben  és  állapotban  érdemes  fotót  készíteni,  akár
magunkról, akár barátainkról, ismerőseinkről. 

- jelentés (report): Jelentsük azonnal, az olyan személyeket, akik megaláznak minket, lopják
adatainkat, képeinket, hiszen a Facebook erre is lehetőséget biztosít. 

- letiltás (block): ettől kezdve a letiltott felhasználó többek között nem tud téged ismerősként
jelölni,  beszélgetést  kezdeni  veled,  amennyiben  a  letiltáskor  az  ismerősöd,  ez  is
automatikusan törlődik.

- bejelentkezés  (check-in):  ha  mindenképpen  tudatni  szeretnénk  másokkal,  hogy épp  hol
vagyunk, és mit csinálunk, ügyeljünk arra, hogy ezt ki láthatja. (pl.  nyaralás alatt üresen
hagyott lakásunk könnyen betörés helyszíne lehet)

- ismerősök: ne  igazolj  vissza  olyan  személyt,  akit  személyesen  nem  ismersz.  Meglévő
ismerőseidet rendszerezd listákba, így sokkal könnyebben szabályozhatod, hogy megosztott
tartalmaidat kik láthatják.

VIII. Hasznos oldalak

 safeinternet.hu

 biztonsagosinternet.hu

 baratsagosinternet.hu

14 Facebook felhasználói szerződése 
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 bullying.reblog.hu

 kek-vonal.hu

Készítette: 
dr. Praszner Anett
bírósági titkár
Vásárosnaményi Járásbíróság
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