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A CYBERBULLYINGRÓL, 
A CYBERBULLYING ELLEN

- SEGÉDANYAG PEDAGÓGUSOKNAK -



HOVA FORDULHAT SEGÍTSÉGÉRT?

UNICEF HelpAPP 
A XXI. században a fiatalok beleszületnek az online világba. Pontosan ezért fontos minden olyan 
eszköz kifejlesztése, megismerése, melyek ezt a generációt segíteni tudják. Az UNICEF HelpAPP- 
pal szó szerint a fiatalok kezébe adhatja a segítséget, hiszen mobiltelefonra telepíthető 
alkalmazásról van szó. Amennyiben ezekre a kérdésekre igen a válasz: "Bántanak? Veszélyben érzed 
magad?" – akkor csak egy gombnyomás, és bárki segítséget hívhat. Az UNICEF HelpAPP 
alkalmazása megoldást kínál továbbá abban az esetben is, amennyiben valaki szeretne segíteni 
egy barátjának, akit csúfolnak, bántanak, annak, aki épp egy verekedést lát, de nem tudja mit 
tegyen. Web: www.unicef.hu/helpapp/ 

Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – lelkisegély-vonal 
A lelkisegély-vonalat az egész országból ingyenesen és anonim módon hívhatják a segítségre 
szoruló gyerekek, fiatalok, olyan felnőttek, akik gyerekeik miatt telefonálnak, vagy Ön is, aki 
diákjai érdekében kér segítséget. Feltehetők kérdések például az internetbiztonsághoz, 
szexualitáshoz, lelki egészséghez, párkapcsolatokhoz kapcsolódóan, de a fiatalok akkor is 
telefonálhatnak, ha veszélyben érzik magukat, és azonnali segítségre szorulnak, megoszthatják 
örömüket, bánatukat, tanácsot kérhetnek nehéz döntési helyzetekben. Csupán e 6 számjegyet kell 
beütni (előhívó és körzetszám nélkül): 116 111. Web: https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/ 
Tel: 116 111 

Biztonságosinternet Hotline - bejelentés 
A Biztonságosinternet Hotline online felületén névtelenül jelentheti be az interneten talált sértő, 
káros, illegális tartalmak – beleértve a pedofil, tiltott pornográf tartalmakat. A hotline – jogi 
keretek között – biztosítja, hogy a megvizsgált és jogellenesnek talált tartalmakat eltávolítja az 
internetről, valamint a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható információkat továbbítja a 
magyar rendőrség illetékes szervei felé. 
Web: https://biztonsagosinternet.hu/hu 

Rendőrség - segélyhívás 
Amennyiben olyan esemény történik (pl.: bűncselekmény), ami azonnali rendőri intézkedést 
igényel, hívja a rendőrség ingyenesen hívható segélyhívószámát: a 107-et, vagy a 112-t. A hívást a 
nap 24 órájában kezdeményezheti, az év bármelyik napján. 
Web: http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/testulet/teruleti-szervek/keszenleti-rendorseg 
Tel: 107 vagy 112 

NMHH Internet Hotline - bejelentés 
E forródrót egy jogsegélyszolgálat, amely a bejelentések alapján segít a neten talált jogsértő, 
kiskorúakra káros tartalmak gyors eltávolításában, így a gyerekek kevesebb – számukra – 
ártalmas tartalommal találkozhatnak. Az alábbi kategóriákban tehet bejelentést, akár anonim 
formában: hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom; pedofil tartalom; zaklatás; rasszista, 
idegengyűlöletre uszító tartalom; erőszakot megjelenítő tartalom; drogfogyasztásra csábító 
tartalom; terrorcselekményre buzdító, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalom; adathalász 
honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak; egyéb, kiskorúakra káros 
tartalmak. 
Emellett szűrőszoftvert is letölthet a honlapról. 
Web: http://nmhh.hu/internethotline/ 

http://www.unicef.hu/helpapp/
https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/
https://biztonsagosinternet.hu/hu
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/testulet/teruleti-szervek/keszenleti-rendorseg
http://nmhh.hu/internethotline/


MIT TEHET AZ ONLINE BÁNTALMAZÁS ELLEN?

Digitális Immunerősítő Program - mydip.xyz 
A mydip.xyz-n, azaz a Digitális Immunerősítő Program honlapján olvashat a programról és a hozzá 
kapcsolódó Kerekasztal munkájáról, tagjairól, valamint megismerhet a cyberbullyinggal 
összefüggő eseteket is. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok biztonságos online környezetben 
nőhessenek fel. A weboldalra hamarosan felkerül több mint 100 gyakorlatorientált jó tanács is, 
melyek az online biztonságot, védelmet erősítik, hiszen a javaslatoknak köszönhetően a fiatalok 
könnyebben el tudják kerülni az ellenük irányuló kibertámadásokat, valamint környezetük – 
többek között szüleik, tanáraik, barátaik – is tudatosabbá válhatnak a kérdést illetően. Emellett a 
felület egy tesztet is kínál, amelynek kitöltői megtudhatják, mennyire erős a digitális 
immunrendszerük, valamint tippeket kapnak, hogyan internetezhetnek biztonságosabban. A 
kitöltők között rendszeresen kisorsolnak nyereményeket is. 

Új Nemzedék ifjúságszakmai koordinátor 
Az Új Nemzedék Központ országos, minden megyét lefedő hálózattal rendelkezik az 
ifjúságszakmai munka támogatása érdekében. Az országos hálózat feladata, hogy 
együttműködéseket generáljon az ifjúsággal foglalkozó szervezetek, intézmények, formális és 
informális közösségek között. Kollégáink a megye településeit, intézményeit összekötve segítik 
mindazon folyamatokat, melyek a partnerek részéről igényként merülnek fel – legyen szó 
tanulmányutakról, jó gyakorlatok megismeréséről, szakmai előadásokról, például cyberbullying 
témakörben. 
Forduljon kéréseivel, ötleteivel az Új Nemzedék Központ ifjúságszakmai koordinátor kollégáihoz!  
Web: www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek 

Új Nemzedék Közösségi Tér  
Az Új Nemzedék Központ országosan 20 településen működtet közösségi tereket. A főként a 12- 
25 éves korosztály igényeire szabott helyszíneken a fiatalok biztonságosan tölthetik el 
szabadidejüket és őszintén beszélgethetnek egymással, valamint a közösségi tér munkatársaival 
az őket érintő kérdésekről, például az online zaklatás témaköréről is. A tér munkatársai továbbá a 
fiatalok, pedagógusok elképzeléseihez, igényeihez igazítják a programlehetőségeket, így igény 
esetén cyberbullyinghoz kapcsolódó eseményeket, szakértői előadásokat is szerveznek, ahol 
lehetőség nyílik mélyebben is foglalkozni a témával.  
Amennyiben programigény merülne fel, keresse közösségi tereinkben dolgozó kollégáinkat!  
Web: www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek 

Rendőrség - Telefontanú 
Az ingyenesen hívható zöld számon a nap 24 órájában fogadják a bejelentéseket a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság munkatársai. A program azoknak nyújt lehetőséget, akik információval 
rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bűncselekményről, bűnelkövetőről, körözött 
személyek tartózkodási helyéről, de valamely méltányolható okból nem kívánnak a rendőrséghez 
fordulni, személyazonosságukat a hatóság előtt felfedni. 
A bejelentés névtelenül tehető meg a +36 80 555 111 számon. 
Web: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/telefontanu 
Tel: +36 80 555 111 

http://mydip.xyz/
http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek
http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/telefontanu


HOL TALÁL TANANYAGOT, OKTATÁSI SEGÉDLETET?

További szervezeteket, programokat, továbbképzési 
lehetőségeket, cikkeket, tanácsokat, film- és könyv tippeket 

IDE KATTINTVA 
olvashat!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az UNICEF, az EUROPOLtube, a Saferinternet és a Kék- 
Vonal Gyermekkrízis Alapítvány kisfilmjeiből megismerheti az offline jelenlét fontosságát, a 
posztolás és megosztás veszélyeit, valamint az online és offline világ közötti különbségeket: 

Ismeretterjesztő füzetek a médiáról a Bűvösvölgytől 

Tippek és figyelemfelhívó videók a Cartoon Network-től 

Módszertani segédlet órák megtartásához a Kamaszpanasztól 

Riportfilmek, ismeretátadó filmek és kampányfilmek a Kamaszpanasztól 

Letölthető kártyák tippekkel a Nemzeti Kibervédelmi Intézettől 

Oktatási segédanyagok, tanári kézikönyv a Médiatudortól 

Ismeretterjesztő videók Tóth Dániel pszichológustól 

Oktatási anyagok a Saferinternettől 

Kézikönyv pedagógusoknak a Tabby Triptől 
Tananyagok a Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesülettől 
Kézikönyv és tananyag a Web We Want-tól 

A megosztó 
Villant? 
További videók a témában az NMHH-tól 
Cyberbullying 

Életre kelt chatek  
Say no! 
Saferinternet 

KÉK-VONAL kisfilmek 

Digitális Immunerősítő Program - Roadshow 
A Digitális Immunerősítő Program roadshow formájában is bejárja az országot. Az elsősorban 10- 
18 éveseknek szóló programsorozat célja, hogy előadásokon, interaktív foglalkozásokon, 
teszteken és játékokon keresztül erősíthessék tudatosságukat, tehessék biztonságosabbá online 
jelenlétüket a résztvevők. A DIP szakértői kézzelfogható tanácsokkal készülnek többek között 
azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy visszaélés céljából ellopják féltve őrzött 
adataikat, illetve hogy miről lehet felismerni az online zaklatókat. 
Szeretné, hogy az Ön iskolájába is ellátogasson a DIP roadshow? Írjon a dip@unp.hu címre és a szervezők 
felveszik Önnel a kapcsolatot! 

ujnemzedek.hu magazin 
Az ujnemzedek.hu az Új Nemzedék projekt 12-25 éves fiataloknak szóló szórakoztató és 
információs magazinja. Ezen az oldalon a számtalan érdekes, hasznos és könnyed tartalom mellett 
természetesen rengeteg hírt, tippet, trükköt talál a cyberbullying és a digitális immunerősítés 
témáiban az alábbi linkeken: 
http://www.ujnemzedek.hu/szotar/cyberbullying 
http://www.ujnemzedek.hu/szotar/bullying 
http://www.ujnemzedek.hu/szotar/digitalis-immunerosito-program 
http://www.ujnemzedek.hu/szotar/zaklatas 
http://www.ujnemzedek.hu/szotar/lelkisegely 

http://mydip.xyz/cyberbullying
http://buvosvolgy.hu/cikk/118/Kiadvanyok
http://haverklub.cartoonnetwork.hu/#/
http://www.kamaszpanasz.hu/upload/files/osztalyterem/internetes_biztonsag_modszertani_segedlet_kamaszpanasz.pdf
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/pedagogus-segedanyag/4427/internet-video
https://kiberhonap.hu/letoltesek
http://www.mediatudor.hu/tananyag.php
https://pszichologuspasi.hu/iskolaknak/
http://saferinternet.hu/letoltesek/oktatasi-anyagok
http://tabby-hun.weebly.com/toumlltsd-le-az-informaacutecioacutes-fuumlzetet.html
http://televele.hu/tanaroknak/tananyagok/
http://www.webwewant.eu/hu/
https://www.youtube.com/watch?v=wLUEoNKokFk
https://www.youtube.com/watch?v=t56c6fWDk24&t=3s
https://www.youtube.com/user/nmhhvideo/videos
https://www.youtube.com/watch?v=m2ODYTPMD9s
https://www.youtube.com/watch?v=tXvTNR0w3M8
https://www.youtube.com/watch?v=ufTgIJ2zKTE&feature=youtu.be
http://saferinternet.hu/tippek-videok/szuloknek-pedagogusoknak
https://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/filmjeink
http://mydip.xyz/
http://www.ujnemzedek.hu/
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