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Mit várok el a naptól?

Mire van szükségem a tréning 

folyamán, hogy itt, ebben a 

csoportban jól tudjak működni?



Az elkövetés

A diákcsíny büntetőjogi 

következményekkel járhat!



Csoportmunka

1. Hogyan hat rám az elhangzott eset: milyen 

érzéseket kelt bennem?

2. Mit hív elő belőlem pl. mi a saját kérdésem az 

elhangzó esethez – mit tennék?

- Közös megosztás



Mi segít a terhelt helyzetek hordozásában?

1. Stresszforrásként tekinteni rá:

• tudatos stresszcsökkentés – önvédelem

• mozgás: séta – sport

• probléma megosztás – ventilálás

• Én-idő: öröm és kikapcsol  - család, hobbi, MÁS

• késleltetés: adjunk időt magunknak egy helyzetre 

való reakcióhoz (fizikai vagy fejben kimozdulás)

2. Határaim ismerete: miben vagyok kompetens?

• nem kell mindent tudnom

• segítség kérése: team, szupervízió, szakember

• információbázis: kit tudok mobilizálni?



Szempontok az 

áldozattá és 

elkövetővé válásban



• Családi háttér

• Tanulás hiánya – lemorzsolódás

• Kisebbségi lét

• Mélyszegénység

• Egyéni devianciák

• Kortárs csoport 

• Passzív lét: internet tv

• Krízis …





Roma tanulók elhelyezkedése  országosa





A Z-GENERÁCIÓ

- ŐK A MAI 

KAMASZOK!

- KO/ÓRKÉP…..: a 

Gutenberg-galaxisból a  

homo interneticusig



Jellemzőik

• felgyorsult életvitel



• A szabályok betartása 

nem fontos nekik.

• a szabadság a lételemük



• a tartalmi tudás 

nem fontos…



• Multitasking



• sokszor magányosnak tűnnek, 

de kiterjedt kapcsolatrendszer 

az online világban…

• a jövő munkáinak vállalói



INTERNETBIZTONSÁG

https://www.youtube.com/watch?v=iHPHTN9pDyo

https://www.youtube.com/watch?v=iHPHTN9pDyo


1,86 milliárd felhasználó (évente 17%-kal emelkedik)

1,23 milliárd naponta bejelentkezik (1,15 milliárd az 
okostelefonjáról)

307 millió európai felhasználó

Percenként 5 új profil (becsült adat: 83 millió hamis 
profil)

Naponta 350 millió képfeltöltés

A 18-24 évesek 50%-a reggel ránéz a facebookra

Átlagosan 20 percet tölt egy felhasználó a facebookon.

Megosztott információk: 4,5 milliárd/nap

Letörölhetetlen



VIGYÁZAT! HAMIS PROFIL!



FONTOS A MEGFELEŐ JELSZÓ 
MEGVÁLASZTÁSA!



MELYIK A JÓ JELSZÓ?

• alma

• EjMiAKoTyKe#4,6

• Kata1234

• Jelszo123

• buksi5



MEGOSZTÁS

• Az arckép, munkahely és telefonszám ismerete már

elegendő lehet zaklatáshoz!

• A sok megosztott információ „személyiséglopás"-hoz

vezethet – pl. hitelfelvétel.

• A közösségi oldalakon komoly károkat is lehet

okozni... (Pl.: munkahely elvesztése)



MEGOSZTOTT KÉPEK 

METAATADAI
• A okos telefonnal készített képek GPS koordinátákat is

tárolhatnak a kép meta információi között.

• ez online keresővel meg is tekinthető, így
meghatározható, hol készült a kép.

• A meta információk eltávolítására vannak programok,
de manapság az operációs rendszerekbe is beépítik ezt a
funkciót.

• A Facebook, az Instagram és a Twitter törli ezeket a
felhasználó helyett, de a Tumblr, a Flickr, a Google+ és a
Dropbox nem távolítja el a meta adatokat.





OKOSTELEFONOK…

Telepített alkalmazások

megfontolandó

engedélyei:

- Mikrofonunk távoli használata

- Kameránk távoli ki-be kapcsolása

- GPS pozíciónk

- WiFi adataink továbbítása

- SD adathordozónk írása, olvasása,

formázása

- Címjegyzékünk harmadik féllel való

megosztása

- Emelt díjas számok értesítés nélküli

hívása

Védelem:
- Jelszavas

- Feloldó minta

- Ujjlenyomat

- Retina scan

- Google Android Device Manager (vagy 

az ESET Mobile Security )

- Zárolás távolról

- GPS pozíció lekérése

- Zajkeltés

- Üzenetküldés

- Teljes törlés



BŰNCSELEKMÉNYEK

• Információs rendszer és adatok elleni 
bűncselekmények

• Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértése (filmek – zenék – játékok –
shareware – freeware – irodai és egyéb 
szoftverek)

• Személyes adatokkal visszaélés, kiszolgáltatott 
személy megalázása, gyermekpornográfia

• Levél- és magántitok megsértése



• Rágalmazás, becsületsértés (nagy nyilvánosság, 
sértett munkakörének, közmegbízatásának 
ellátása, teljesítése)

• Közösség tagja elleni uszítás (fogyatékosság, 
nemi identitás is), közveszéllyel fenyegetés, 
önkényuralmi jelkép (nagy nyilvánosság, 
közszemlére tétel)

• Kényszerítés, zsarolás, zaklatás, csalás, 
szexuális kényszerítés

• Szeméremsértés, előkészületi magatartások, 
rábírásra törekvés (szexuális visszaélés)



KIHEZ FORDULHATUNK?

• https://www.facebook.com/Megfelemlites

http://www.police.hu/UGYINTEZES
http://www.saferinternetday.hu/
mailto:bejelentes@biztonsagosinternet.hu
https://www.facebook.com/Megfelemlites
mailto:bejelentes@biztonsagosinternet.hu
http://www.megfelemlites.hu/
mailto:megfelemlites@felelosen.hu




Függőségekről



Függőség fajták 
SZENVEDÉLYBETEGSÉG               ÉRETT FÜGGÉS 

• Szerfüggőség – drog, cigaretta, gyógyszer…

• Internet – mobiltelefon, számítógép is

• Játék

• Munka

• Társ

• Vásárlás

• Evés

• Szexualitás

• Testedzés

• Lopás

• …



Belső veszélyeztető tényezők      

• Kapcsolati gondok – elzárkózás

• Kötődési problémák, megzavart szocializáció – család, 

(bántalmazó, széthulló)

• Elismerésre való vágy

• Csökkent én-erő / kis felelősség vállalás önmagáért

• Túl empatikus személy: mások terheit nagyon felveszi, 

önmagát háttérbe szorítja

• Éretlen személyiség: életbátorság hiánya – kudarckerülés

• Kívülről jövő védelemre és támogatásra támaszkodik

• Realitás hiánya

• Jutalom öröm érzésének hiánya

• Impulzuskontroll alacsony szintje / agresszió, düh, 

szorongás, depresszió, destrukció



Függés szakaszai

7. Testi átalakulás –
elvonási tünetek

8. Sóvárgás fokozódása/ 
csökkenő tolerancia

7. (Vissza)Esések 

8. Csökkenő eufória

9. Visszafordíthatatlan 
érzése – élet a szer 
körül forog

10. Véglegesség - halál

1. Észrevétel

2. Kíváncsiság

3. Kipróbálás

4. Mellékhatás 
megérzése

5. Sóvárgás megjelenésé

6. Személyiség 
átalakulása – elvonási 
tünetek

Ismeretadás

Mi minden másra…

Okfeltárás, korrekció segítése  

Kezelés - addiktológus



Függés problémái

‚csak’ cigaretta             marihuána              erős hallucinogének (heroin)

alkohol fogyasztás                ittas állapot              részegség 

Függőség kialakulása        

alkoholizmus 

Függőség kialakulása  

alkohol + gyógyszer

(szer)használat 



Mivel segíthetünk? 



KONFLIKTUSKEZELÉS

- nézeteltérés, nézetkülönbség, 

összeütközés, összecsapás, lelki harc

- nem feltétlenül negatív jelenségre utal, 

- ha valamit nem tudok, az feszít, 

- ha választanom kell, 

- ha le akarom győzni a többieket egy 

versenyen,

mind konfliktushelyzet!



„Ha látsz egy óriást, aki harcolni akar veled, ne ijedj 

meg. Vizsgáld meg előbb a Nap állását, mert lehet, 

hogy csak egy törpe árnyékát látod.” 





A Konfliktus megoldásában a felek 

kétféle magatartást tanúsítanak:

DESTRUKTÍV: saját megoldás rákényszerítése a

partnerre

KONSTRUKTÍV: a felek kölcsönösen 

figyelembe veszik egymás érdekeit, törekvéseit, 

és együtt keresik a megoldást, konstruktív 

javaslatokat tesznek



Konfliktusmegoldó stratégiák

alkalmazkodóelkerülő

kompromisszumkereső

versengő problémamegoldó

ö
n
ér

v
én

y
es

ít
és

együttműködés



Problémamegoldás - önérvényesítő és 

együttműködő
• A másik személlyel 

dolgozva olyan megoldást 
törekszik találni, amely 
mindkét fél szándékainak 
megfelel.

• Beleássa magát a 
problémába, hogy 
megtalálja mindkét fél 
érdekeltségét, és találjon 
alternatívát.

• Lehetőség adódik a másik 
mélyebb megismerésére.

• Kapcsolat elmélyülhet.

Hasznos:

• Amikor mindkét felfogás 
túlzottan fontos ahhoz, hogy 
kompromisszumos 
megoldás szülessen.

• Amikor a cél: tanulni 
másoktól.

• Amikor a döntés erős 
elkötelezettséget igényel.

• Kapcsolatépítés.



Problémamegoldás - önérvényesítő és 

együttműködő

Jellemző mondatok:

• Fogjunk hozzá közösen.... 

• Miben értünk egyet?...

• Miben különbözik a véleményünk?.... 

• Keressünk közös kiindulási alapot. ... 

• Vizsgáljuk meg közelebbről a problémát...

• Ez a véleményem.... és a tiéd?...

• Hogyan oldhatnánk meg?.... 

• Valójában mi is a probléma?... 



„Uram, adj türelmet,
hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni.
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, 

és adj bölcsességet,
hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”

Assisi Szent Ferenc



Köszönjük  a figyelmet!

www.katped.hu


