
WORDS ARE STONES 

Ezt a kurzust az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja (2014-2020) támogatta. 
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WORDS ARE STONES PROJEKT  
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A KÉPZÉS SZERKEZETE  



1. A közösségi média használata 

2. Hogyan lépünk interakcióba? 

3. Álhírek (“fake news”) 

4. A pozitív kommunikáció (“happy speech”) 

A KÉPZÉS SORÁN TÁRGYALT TÉMÁK 
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A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA 



DIGITÁLIS TRENDEK EURÓPÁBAN (2018) 

TELJES  

NÉPESSÉG 

INTERNET  

FELHASZNÁLÓK 

AKTÍV 

KÖZÖSSÉGI 

MÉDIA 

FELHASZNÁLÓK 

TELEFONOS KÖZÖSSÉGI 

MÉDIA APPLIKÁCIÓK 

FELHASZNÁLÓI 

MOBIL 

ELŐFIZETÉSEK 

843 674 448   
MILLIÓ 

URBANIZÁCIÓ: 

74% 

MILLIÓ 

LEFEDETTSÉG: 

80% 

MILLIÓ 

LEFEDETTSÉG 

53% 

MILLIÓ 

. NÉPESSÉG: 

131% 

MILLIÓ 

LEFEDETTSÉG 

45% 

Forrás: Digital in 2018 Report, We Are Social & Hootsuite (link) 

1,106 376  

https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018


Milyen közösségi média 
felhasználó vagy? 

GYORSTESZT 



EREDMÉNYEK 

a. válasz – 3 pont, b. válasz – 2 pont,  

c. válasz – 1 pont, d. válasz – 0 pont 

 

EREDMÉNY 

34-42  Közösségi média “szuperfelhasználó” 

26-33  Aktív felhasználó 

16-25  Alkalmi felhasználó 

10-15  “Álomszuszék” 

0-9   Inaktív felhasználó 

 



MIÉRT HASZNÁLJUK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁT? 

Forrás: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 
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MIÉRT HASZNÁLJUK A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁT? 
 

(16-24 ÉV KÖZÖTT) 

Forrás: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 

Elsődleges ok Százalékos arány 

Kitölteni a szabadidőt 47% 

Vicces vagy szórakoztató tartalmakat találni 45% 

Nyomon követni, mit csinálnak a barátok 43% 

Nyomon követni a híreket és az aktuális eseményeket 41% 

Fotókat és videókat megosztani másokkal 36% 



A MEGOSZTOTT TARTALOM TÍPUSA ÉS GYAKORISÁGA 

Inaktív 
felhasználó 

“Álomszuszék” Alkalmi felhasználó Aktív felhasználó “Szuperfelhasználó” 

Pozitív 
tartalom 

Semleges 

Gyűlöletbeszéd 

MEGFIGYELŐ 

AKTIVISTA 

TANÁR 

PANASZKODÓ 

TROLL 

CYBERBULLY 

ZSIZSEGŐ 

………………. 

GYŰLÖLKÖDŐ 



HOL A HATÁR? 

Írtál valaha sértő kommentet vagy osztottál 
meg diszkriminatív tartalmat? 

 

Hol a határvonal? 

 



A TE TAPASZTALATAID 

Tapasztaltál valaha személyesen online 
gyűlöletbeszédet, vagy hallottál ilyen 

történeteket barátoktól, családtagoktól? 
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HOGYAN LÉPÜNK INTERAKCIÓBA?   



A TROLLOK CSAK SZÓRAKOZNAK? 

Forrás: Buckels, Erin E., Paul D. Trapnell, and Delroy 
L. Paulhus. "Trolls just want to have fun." 
Personality and individual Differences 67 (2014): 
97-102. 



A ZALKATÁS LEHETSÉGES OKAI 

Forrás: The annual bullying survey, 2017. 

(10.000,12 és 20 év közötti, egyesült királyságbeli 

diák felmérése alapján) 
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MI AZ A CYBERBULLYING? 

A cyberbullying (internetes zaklatás) a zaklatás azon formája, 
amely a digitális térben valósul meg. 

 
A legtöbb diák, aki kiközösítés áldozatává válik, annak mind 
online, mind hagyományos (offline) változatát megtapasztalja. 
 
Az internetes zaklatók az esetek túlnyomó többségében az 

iskolában választják ki áldozataikat, és a digitális platformokat 
egy újabb eszközként vetik be áldozataik elérésére. 



ZAKLATÁS ÉS INTERNETES ZAKLATÁS: KÜLÖNBSÉGEK 

Zaklatás 

Szemtől szembe, a fizikai valóságban, 
konkrét időpontban történik. 

Lehetséges búvóhelyet találni vagy 
elmenekülni. 

Csak a közvetlen megfigyelők látják.  

Az áldozat ismeri/azonosítani tudja a 
zaklatóját, akit utol lehet érni. 

A zaklatók szembesülnek az áldozat és 
a megfigyelők gesztusaival, 

reakcióival. 

A megfigyelők láthatják az áldozat 
mimikáját, reakcióit. 

Internetes zaklatás 
Online, a bájtok világában: bármikor 
megtörténhet, 24/7, az év bármely 

napján. 

Nincs búvóhely, nehéz elmenekülni. 

Száles közönség figyeli, elterjedhet az 
iskolában, a városban, az országban, 

vagy akár az egész világon. 

A zaklatók névtelenségbe 
burkolózhatnak. 

A zaklatók nem láthatják az áldozat, 
illetve más megfigyelők gesztusait, 

reakcióit. 

A megfigyelők nem láthatják az 
áldozat mimikáját, reakcióit. 



AZ INTERNETES ZAKLATÁS SZÁMOKBAN 

Forrás: The annual bullying survey, 2017. 

(10.000,12 és 20 év közötti, egyesült királyságbeli 

diák felmérése alapján) 



AZ INTERNETES ZAKLATÁS HATÁSAI 

Forrás: The annual bullying survey, 2017. 

(10.000,12 és 20 év közötti, egyesült királyságbeli 

diák felmérése alapján) 
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AZ INTERNETES ZAKLATÁS TÍPUSAI 

Zaklatás 

Kiközösítés Flaming 

Közösségi 
médiában 

történő 
zaklatás 



AZ INTERNETES ZAKLATÁS TÍPUSAI 

1. Közösségi médiában 
történő zaklatás 
(cyberbullying) 
 
Megjegyzések, amelyek nevetségessé 
teszik az áldozatot a nyilvánosság 
előtt, online pletykálkodás. 



AZ INTERNETES ZAKLATÁS TÍPUSAI 

2. Zaklatás 
 
Ismételt és rosszindulatú negatív kommentek, 
fenyegetések és más sérelmet okozó, nyilvános 
vagy privát megjegyzések. 
 
A zaklatás jelentheti: 
• Sértő privát üzenetek küldését 
• Privát, gyakran szexuális tartalmú közlések, 

képek és videók (sexting) online megosztását 
másokkal  

• Álprofilok létrehozását, amelyeken keresztül a 
zaklató az áldozat nevében posztol (gyakran 
randioldalakon) 



AZ INTERNETES ZAKLATÁS TÍPUSAI 

3. Flaming 
 
Az ún. «flaming» leggyakrabban 
nyilvános online környezetben, 
csoportos chatüzenetekben, online 
játékok chatablakában vagy 
fórumokon valósul meg. A zaklató 
(vagy zaklatók csoportja) sértő, 
agresszív vagy megszégyenítő 
üzeneteket küld(enek) az áldozatnak 
olyan módon, hogy azt a csoport más 
tagjai is láthassák. 



AZ INTERNETES ZAKLATÁS TÍPUSAI 

4. Kiközösítés 
Az internetes zaklatók néha a 
kiközösítés eszközéhez nyúlva 
szándékosan kihagyják az áldozatot 
egy online csoportból, majd 
rosszindulatú kommentekkel 
nevetségessé teszik. 
 
«Tömeges unfriendelés»: egy online 
csoport összes tagja az internetes 
zaklatók felbujtására néhány perc/óra 
leforgása alatt megszakítja a 
kapcsolatot az áldozat közösségi 
média profiljával. 



EGY VALÓS TÖRTÉNET: AZ ÚJ GYEREK AZ ISKOLÁBAN 

Henry hatodikos diákként nemrég érkezett az iskolába egy másik államból. Amikor egyik nap 

egy közösségi média oldalt böngészett, talált egy oldalt az iskoláról a diákok képeivel, köztük 

eggyel, amelyen ő szerepelt a következő címkével: “a kövér stréber”. Csalódottságát egy 

válaszposztban fejezte ki. 

 

Henry hetek óta megalázva és sértve érezte magát, mire valakinek feltűnt a probléma. Még 

a szülei sem tudtak róla, mert Henry túlságosan zavarban volt ahhoz, hogy elmondja nekik. 

 

A Henryről szóló posztok közben egyre gonoszabbak lettek, és egyes diákok hangos 

megjegyzéseket tettek rá az ebédlőben és a játszótéren. Egy tanár meghallotta a 

gúnyneveket, és kérdőre vonta Henryt, aki mesélt neki az őt gúnyoló közösségi médiaoldalról 

és az őt ért internetes zaklatásról. 

 

Henrynek sok időre lesz szüksége, hogy visszanyerje az önbizalmát. 
 

Tegyük fel, hogy Henry osztálytársa vagy. Mi az, amivel te és a barátaid segíthettetek volna, 

hogy Henry jobban érezze magát? 



ZARA, A SZURIKÁTA 

Hogyan kellett volna eljárni az iskolának, a médiának és a 

szülőknek, hogy megóvják a kisfiút a nyilvános megaláztatástól? 

 

• A kecskeméti vadaskertben 2018. májusában egy iskolás gyerek a tiltás 
ellenére benyúlt egy szurikáta ketrecébe, majd ijedtében földhöz vágta az 
állatot, amely magzatával együtt elpusztult. 

• A közösségi oldalakon elszaporodtak a gyerek halálát, kezének levágását, 
illetve egyéb fizikai agressziót szorgalmazó kommentek. 

• Az ügyben kialakult vita elfogadhatatlan hangneme komoly médiareflexiót 
váltott ki, illetve a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is közleményben 
ítélte el az erőszakra felbujtó kommenteket. 

• UNICEF 2017-es magyarországi kérdőíves kutatása: “A megkérdezettek 36 
százaléka úgy vélte, megengedhető, hogy a szülők fizikai fenyítési 
eszközöket is használjanak, ha fegyelmezni vagy büntetni akarják a 
gyerekeket.” (Forrás: hvg.hu) 

• “ne felejtsük el, hogy bántani szavakkal is lehet, életre szóló lelki 
sérüléseket ma az internet dühöngő népe is jócskán okoz, főleg a 
fiataloknak, akik nem tudják a helyén kezelni ezt a fajta erőszakos 
megnyilvánulási formát.” (Forrás: Diószegi-Horváth Nóra, Mérce.hu) 

https://www.facebook.com/hintalovon/posts/2019870188261373
http://hvg.hu/elet/20171227_Meg_mindig_hiszunk_a_gyerek_bunteteseben
https://merce.hu/2018/05/15/szurikata/


• Kék Vonal lelkisegély szolgálat: 116 111 
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Internet Hotline: 

http://nmhh.hu/internethotline/  

• Rendőrségi bejelentés (ORFK Kiberbűnözés Elleni Főosztálya): 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/rendorsegbejelentes.html  

HASZNOS KONTAKTOK 

http://nmhh.hu/internethotline/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/rendorsegbejelentes.html
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ÁLHÍREK (FAKE NEWS)  



ÁLHÍR FORRÁSOK 



PARIS WADE AND BEN GOLDMAN TÖRTÉNETE 



A TÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK FONTOSSÁGA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8


Forrás: Edelman Trust Barometer Global Report, 2018 (link) 

https://cms.edelman.com/sites/default/files/2018-01/2018 Edelman Trust Barometer Global Report.pdf


MIÉRT ERŐSEBB AZ ÁLHÍREK JELENLÉTE ONLINE? 

 
• Információ túltengés («infobesity»)  A részletekre irányuló figyelem 

lankadása, az elmélyülésre való igény hiánya. 

 
• Visszhangkamrák és filter buborékok  Ha sok ember/sok ismerősöm 

mondja valamiről, hogy igaz, akkor az igaz. 

 
• A kontextus eltűnése a tartalmakból  kontextus nélküli szövegek, képek 

és videók 

 
• Manipulálható online információ  Könnyen létrehozhatóak valódi 

emberekről szóló álhírek, illetve kamuprofilok. 



HOGYAN TERJEDNEK AZ ÁLHÍREK? 

• Olyan témaválasztással, amely könnyen general vitát, kommenteket és 

kattintásokat. 
 

• Közvetlen, egyszerű, agresszív, sőt akár erőszakos stílusban megírt 

tartalmakkal. 
 

• Kattintásvadász címek használatával, félrevezető szóhasználattal, 

szenzációhajhász hangnemmel, erős és sokkoló képekkel, amelyek elősegítik 

a további megosztásokat. 
 

• A befogadók többsége nem fogja elolvasni a teljes posztot, csak a címet és 

a kivonatot. Ez minél közérthetőbb, annál nagyobb az esélye, hogy olvasás 
nélkül is megosztják. 



2 0 ’   

1) Az álhír kapcsolódhat az iskoládhoz, vagy egy olyan híres 
emberhez, akit támadni szeretnél. Szintén kapcsolódhat 

barátaidhoz, a kultúrához vagy társadalmi kérdésekhez. Olyan 
témát válassz, amit jól ismersz, és amin találsz támadási felületet. 

 
2) Melyek a lehetséges céljaid? Több klikk, több megosztás, és több 

komment generálása gyűlöletkeltő tartalom előállításával. 

 

3) 1. tipp: Ne találj ki olyasmit, ami teljesen abszurd. Indulj ki részben 

valós információkból, majd ezekhez adj hozzá kitalált részleteket. 
 

4) 2. tipp: Keress olyan online forrásokat, amelyek legalább részben 

alátámasztják az álhíred valóságtartalmát. 
 

5) Hozd létre (de ne oszd meg!) a “jól alátámasztott” álhíredet, és 

találd ki, milyen online csatornán posztolhatnád. 

FIGYELEM: Ne posztold vagy oszd meg a létrehozott álhírt! A gyakorlat 

célja mindössze annak megértése, hogy milyen könnyű álhíreket 
létrehozni. 

GYAKORLAT: HOZZ LÉTRE EGY ÁLHÍRT 



KONKLÚZIÓ: ÁLHÍREKET GYÁRTANI 

RENDKÍVÜL EGYSZERŰ. 

 

Ennek megértésével könnyebbé válik 

az álhírek megkülönböztetése és 

kezelése. 

ÁLHÍREK LÉTREHOZÁSA 
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POZITÍV TARTALOM («HAPPY SPEECH») 



Befolyási  

övezet 

Beavatkozási pontok 

Nincs direkt kapcsolódás 

BEFOLYÁSI ÖVEZETEK 



«Nem vagyunk felelősek a 
környezetért, ahova születünk, sem 
az örökölt körülményeinkért. De van 
egy harmadik tényező, amiért 
felelősek vagyunk, nevezetesen az, 
hogy milyen személyes választ adunk 
ezekre a körülményekre.» 

 
Martin Luther King (1953, Atlanta) 

SZEMÉLYES FELELŐSSÉG 



Befolyási  

övezet 

Beavatkozási 

pontok 

Nincs direkt kapcsolódás 

REAKTÍV HOZZÁÁLLÁS 



Befolyási övezet 

Beavatkozási 

pontok 

Nincs direkt kapcsolódás 

LEGYÉL PROAKTÍV! 



LEGYÉL PROAKTÍV: POZITÍV TARTALOM LÉTREHOZÁSA 

Vegyél részt online 
csoportokban, 

amelyek új 
ötleteket 

terjesztenek, vagy 
hozz létre ilyen 
csoportokat a 
barátaiddal.  

Vegyél részt olyan 
eseményeken, 

amelyek 
számodra fontos 
ügyeket karolnak 

fel. 

Hozz létre vagy 
csatlakkoz már 

létező 
weboldalakhoz, 
blogokhoz vagy 

hírlevelekhez,amik 
számodra örömet 

okoznak.  

Hozz létre 
eseményeket 

számodra fontos 
ügyek 

támogatására. 

Hozz létre 
közösségi média 

tartalmakat olyan 
barátok, 

osztálytársak 
vagy emberek 
támogatására, 

akikre ráfér egy jó 
szó. 

Támogass fontos 
társadalmi 

ügyeket online. 



EGY HELYI PÉLDA 



POZITÍV TARTALOM, BOLDOG INTERNET, BOLDOG EMBEREK 

Annak esélye, hogy boldog legyél 15%-kal nő, ha nagyon 

közel vagy egy boldog emberhez. 

 

Nem számít, ki ez az ember, hogy bizalmas barátod-e 

vagy sem: annak esélye, hogy boldog leszel, 15%-kal nő 

függetlenül ennek a személynek az identitásától. 

Wellbeing: The Five Essential Elements, Tom Rath 
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Kérdések és válaszok   
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KÖSZÖNJÜK 

A 
FIGYELMET! 

Csatlakozz hozzánk a következő oldalon: 
https://www.facebook.com/wordsarestones/ 

Ezt a kurzust az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja (2014-2020) támogatta. 


