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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

A cybertérben tapasztalható agresszív magatartások okainak 

feltárására irányuló kutatásom egyik középponti gondolata az volt, 

hogy ami a cybertérben a normasértések elkövetésének ellenállni 

képes felhasználót destruktív cselekvésekre ösztönzi, minden egyén és 

közösség esetében kockázati tényezőként fogalmazható meg, és a 

cyberdevianciák oksági mechanizmusában is általánosan érvényes 

okként emelhető ki. Kutatásom tárgyaként ezért a legtöbb egyén 

személyiségében, gondolkodás- és cselekvésmódjában jelenlévő és a 

cybertérben a legsúlyosabb magatartásformává átalakulni képes 

agressziót választottam, aminek kockázati szerepét a hagyományos 

kriminológiai kutatásoktól eltérően nem a deviáns egyén vagy 

közösség vizsgálatával, hanem a normakövető felhasználók 

reakcióival próbáltam alátámasztani. Kutatásomban nem 

vállalkozhattam olyan átfogó vizsgálatra, amelynek eredményeivel az 

agresszivitásra épülő cyberdevianciák minden egyes formájára 

magyarázatot adhatnék, de annak igazolását, hogy az erőszakos 

normasértések származhatnak a felhasználók többségére jellemző 

agresszív feszültségekből, kiemelt prioritásként fogalmaztam meg. 

Céljaim között szerepelt az agresszióban gyökerező deviáns 

cselekvések mértéke és a cybertérben adódó elkövetési lehetőségek 

közötti szoros összefüggés, az agresszió erőssége és a normasértésről 

való racionális döntés között felmerülő fordított arányosság feltárása. 

Az előbbi az új környezetben a már ismert rutincselekvés elmélet 

teóriájának igazolhatóságára, az utóbbi az egyén normakövető 

cselekvésről való józan döntésére gyakorolt negatív hatására mutat rá. 
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A cybertér katalizáló erejének kiemelése ugyancsak a kutatás céljainak 

része volt, amely a jogismerettel rendelkező és empatikus felhasználó 

negatív magatartásváltozását előidéző anonimitás erejére utal. A célok 

szerint az alábbi négy hipotézist állítottam fel: 

1. Ha az agresszív normasértések elkövetésére a 

felhasználóknak a hagyományos tér és a cybertér között 

választási lehetőségük adódik, cselekvéseik megvalósítására 

inkább a cyberteret választják. 

2. Minél magasabb a felhasználó agresszió szintje, ez annál 

súlyosabb normasértés elkövetésére ösztönzi a cybertérben, 

valamint annál nagyobb eséllyel folytatja a cybertérben 

megkezdett magatartását az offline színtéren is. 

3. Aki több időt tölt el az interneten és annak aktívabb részese, több 

adandó lehetősége révén hajlamosabb az agresszív 

normasértések elkövetésére a cybertérben.  

4.  A cybertér katalizáló funkciója (az anonim működés lehetősége) 

minden felhasználó esetében növeli az agresszív 

feszültséglevezetésre és az ebből származó normasértésre való 

hajlandóságot. 

2 A kutatás módszertana 

2.1 Kutatás mintája, helye és időintervalluma 

Kutatási terveimmel 9 magyar egyetem nappali és levelezős 

munkarendű jogász és szociális munkás alap- és mesterképzést indító 

18 egyetemi karának vezetőjét kerestem meg, megcélozva ezzel a 18-

25 éves állam- és jogtudományi és szociálismunkás hallgatókat (1. 
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táblázat). A 9 egyetemből 7 egyetem 10 kara fogadta és továbbította 

az adatfelvétel eszközeként kidolgozott online kérdőívet (2. táblázat).  

1. táblázat: A kutatás tervezett terepe és mintája 

1. Debreceni Egyetem Állam‒ és Jogtudományi Kar 

2. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  

3. ELTE Állam –és Jogtudományi Kar 

4. ELTE Társadalomtudományi Kar  

5. 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam –és Jogtudományi 

Kar 

6. Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai  

7. Miskolci Egyetem Állam –és Jogtudományi Kar 

8. Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar 

9. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam –és Jogtudományi  

10. Pécsi Tudományegyetem Állam –és Jogtudományi Kar 

11. Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar 

12. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 

13. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar 

14. 

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam –és 

Jogtudományi Kar 

15. Szegedi Egyetem Bölcsésztudományi Kar  

16. Szegedi Tudományegyetem Állam –és Jogtudományi Kar 

17. 

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 

Képzési Kar  

18. 

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és 

Egészségtudományi Kar  

Adatfelvétellel megcélzott felsőoktatási intézmények száma 

összesen: 18  

 

2. táblázat: A megvalósult kutatás terepe és mintája 

Felmérésben résztvevő intézmények Hallgatók 

száma  

1. ELTE Állam –és Jogtudományi Kar: 6364 

2. Pécsi Tudományegyetem Állam –és 

Jogtudományi Kar 
2701 
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3. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 

Állam –és Jogtudományi Kar 
1972 

4. Szegedi Tudományegyetem Állam –és 

Jogtudományi Kar 
3886 

Összesen 14923 

Felmérésben résztvevők 382 

5. Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi 

Kar 
338 

6. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar  358 

7. ELTE Társadalomtudományi Kar  461 

8. Károli Gáspár Református Egyetem 

Tanítóképző Főiskolai Kar 
1097 

9. Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar 101 

10. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 

János Kar 
21 

Összesen 2646 

Felmérésben résztvevők 64 

Minta létszáma összesen 17569 

Kitöltők összesen (adatbázistisztítás előtt) n=558 

Kitöltők összesen (adatbázistisztítás után) n=446 

Felmérésben résztvevő intézmények száma összesen 11 

Összesen 2646 

A minta kiválasztásának első szempontja, hogy a megkérdezett 

korosztály a cybertér normasértői korosztályának intervallumán belül 

legyen. A kérdőívet kiküldését követően a jelölt szakokon tanuló 

diákok mindegyike kitöltötte, vagyis a válaszadók felső korosztályi 

határa bővült 55 évre, így a kitöltők valós korosztályi mintája 18-55 

év lett, valójában lefedve cybertérben általában normát sértők 

tényleges korosztályát. A kitöltők többsége (65,7%) így is a célzott 

fiatal felnőtt korosztály tagja. 

  A kiválasztás másik szempontja, hogy a mintában résztvevők 

feltételezhetően normakövető felhasználók legyenek, vagyis konform 

felhasználók. A konformitás az egyén viselkedésének a többség 
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viselkedéséhez való igazítását jelenti. Egy közösség – beleértve a 

társadalmi közösségeket – a konformitáson keresztül képes 

összehangolni tagjainak cselekvéseit, gondolkodásmódját, ezzel válik 

kiszámíthatóvá. A társadalmakban képződő értékek tisztelete és a 

normák betartásának mértéke határozza meg a konformitás mértékét. 

A társadalom az integritásának fenntartásáért hoz létre olyan 

intézményeket, melyek a konformitás szellemiségében működve 

szabályozzák az egyént, vagyis alakítják konformmá (például a 

szocializáció), illetve tartják a konformitás medrében (például a 

törvényekkel szabályozzák). Robert K. Merton szerint a konformitás 

olyan alkalmazkodási mód, amely a kulturális célok és a célok elérését 

biztosító intézményes eszközök elfogadását jelenti, enélkül a 

társadalom stabilitása és folyamatossága nem volna fenntartható1. 

Csepeli György nézőpontja szerint a konformitás a közösség által 

létrehozott szociális realitáson belül értelmezhető, miszerint az egyén 

véleményének helyességét a csoport többi tagjának véleménye 

határozza meg. A csoport működésére és kohéziójára összpontosuló 

erők, a közösen kialakított vélemények, nézetek, értékítéletek 

helyességét sugallják a csoport tagja számára2. Elliot Aronson a 

konformitás megvalósulását több tényező együtt állásával határozta 

meg. Ezek közül kiemelte közösségben működő egyhangúságot, az 

egyén elkötelezettségét, az egyén csoportban való 

                                                           
1 Merton, Robert K. (2002): Társadalomelmélet és társadalmi 

struktúra. Budapest, Orisis. 233. oldal 
2 Csepeli György (2014): Szociálpszichológia mindenkiben. 

Budapest, Kossuth. 145. oldal 
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elszámoltathatóságát. Kiemelt szerepe van a csoportbiztonságnak, az 

egyén önbecsülésének és a csoportnyomásnak3. A konformitás szerepe 

jelen tanulmányban olyan magatartást jelent, ami a normák ismeretére 

és betartására, a törvények és az egyén testi szellemi 

sérthetetlenségének tiszteletére vonatkozik, amit a kiválasztott 

mintában az átlagostól magasabb jogismeret (joghallgatók 

mintájában) és az átlagosnál magasabb empátiában (szociálismunkás 

hallgatók mintájában) találtam. A tételes jog ismerete a normasértések 

következményeinek ismeretét, a szociabilitás a magasabb empátiát, 

toleranciát, pontosabban az agresszív viselkedésre való képesség és 

hajlam alacsony szintjét feltételezi. Álláspontom szerint a kétféle 

minta egymás kontrollcsoportjait, egy mintaként a külső- és belső 

kontrolltényezőknek való megfelelést is jelentheti.  A mintaválasztás 

harmadik szempontjának alapvető szükségessége az volt, hogy a 

mintában szereplők digitális kompetenciával és a cybertérben való 

működés képességével rendelkezzenek, ami a korosztályból adódóan 

alapkészségként feltételezhető.  

A kvantitatív kutatás adatfelvétele a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem online alkalmazható EvaSys felmérés- és kérdőívkészítő és 

kiértékelő szoftverével készült 2017. április és 2017. október hónapok 

között féléves időintervallumban, két hullámban. Az első adatfelvételi 

hullám április-május hónapjaiban, a második szeptemberben történt. 

Miközben felmérés linkje minden hallgató számára elérhető volt és azt 

bármely számítástechnikai vagy erre alkalmas infokommunikációs 

                                                           
3 Aronson, Elliot (1999): The Social Animal. Worth 

Publishers.University of California. pp.13-59. 
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eszközön (okostelefon) keresztül kitölthették, a rendszer egyedi kód 

segítségével biztosította, hogy mindenki csak egyszer tölthesse ki a 

kérdőívet. A kérdésekre a megkeresett egyetemek többségében 

valamely előadás vagy szeminárium keretében adhattak választ a 

kitöltők, ami önkéntes és anonim módon zajlott, amiért semmiféle 

jutalmazást vagy incentívát nem kaptak ellentételezésként.  Az 

adatfelvétel lezárást követően a rendszer által rögzített nyers adatbázis 

SPSS rendszerrel került további elemzésre. 

2.2 A kutatás mérőeszközei  

Az adatfelvétel alapjául szolgáló kérdőív három alapvető részből áll 

(1. számú melléklet). Az első részben a demográfiai mintázatot (1-6. 

kérdések), az internethasználat időbeli mennyiségét és helyét, (7-8. 

kérdések), az interneten használt  kommunikációs csatornák típusait és 

a kapcsolatainak számát (9-11. kérdések), internetes tevékenységeket 

(12-17. kérdések), anonim internetezési gyakoriságot (18-20. 

kérdések) végül az emailezési szokásokat és kapcsolatokat (21-22. 

kérdések) térképezte fel és a kutatásban a rutintevékenység elmélethez 

kötődő alkalmak meglétét és az alkalmasságot indikálta. 

Ugyan a kérdőív első kérdéscsoportjának folytatásaként 

sorszámozott, de a kérdőív második részét képezi a Buss-Perry 1992-

ben kidolgozott, Gerevich és munkatársai által 2007-ben magyarra 

fordított, Fred B. Bryant ‒ Bruce D. Smith által rövidített formátumú 

agressziómérő kérdéssora (23-34 kérdések) (Gerevich ‒ Bácskai 2012, 

121-135). Bryant ‒ Smith a Buss-Perry kérdőív egyes kérdéseit az 

eredeti formájában kiragadva 12 itemre rövidítette. (Bryant ‒ Smith 
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2001, 167). A kérdések az agresszió négy aspektusát, a fizikai 

agressziót, a verbális agressziót, a düh-harag szintjét és az 

ellenségességet mérik. A kérdések mellett feltüntetett ötfokozatú skála 

(1. egyáltalán nem jellemző ‒ 5. nagyon jellemző) jelölésével szerzett 

pontszámok összeadásával az agresszió globális mutatóját kaphatjuk, 

de az agresszió egyes típusainak a mérőszámai is külön vizsgálhatók. 

A kérdéssor szerepe a konform felhasználó agressziószintjének és 

típusának beazonosítását szolgálja a többi kérdéssor eredményeivel 

együtt viszonyítási alapot nyújt. 

A harmadik rész 2-9. kérdéscsoportként nyolc sorszámozott 

történetből áll, melyek többsége a valóságban is megtörtént agresszív 

vagy erőszakos cselekmények történeti kivonataként került a 

kérdőívbe.4 A történetek alatt felsorolt válaszalternatívák egy-egy 

lehetséges magatartást, reakcióformát testesítenek meg. A kitöltő saját 

döntései alapján egy ötfokozatú skálán (1. egyáltalán nem tennék ilyet 

‒ 5. biztosan megtenném) jelölhette be, hogy adott magatartás 

mennyire lenne jellemző rá, ha a leírt esemény vele történt volna meg. 

A válaszok között arra is volt lehetőség, hogy a kitöltő az adott 

történetet átlépje és ne adjon arra választ. A válaszalternatívák 

némelyike erőszakos jogsértő magatartásra való képességet jelöl, más 

válaszlehetőségek az anonimitást szabják feltételnek, vagy 

megfelelően visszafogottak a történet hatásaihoz képest. A kérdések 

                                                           
4 A történeti tényállások többsége 2014 és 2017 évek között Győr-

Moson-Sopron Megyében megtörtént eseményeken alapul, a történeti 

tényállásban szereplő személyek valós adatainak módosításával, 

illetve a bűncselekmények büntetőjogi minősítésének és befejezésével 

kapcsolatos információk közlése nélkül.  
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között a cybertér és a hagyományos tér külön és együtt is szerepel a 

megnyilvánulás tereként. Az alternatív válaszok sorában, a legitim 

agresszió alkalmazása és a passzív cselekvés lehetősége is helyet 

kapott. A megvalósítás terének és a magatartásforma 

megválasztásának alternatívája minden történet alatt adott volt, ami 

egyben a válaszadónak a racionális döntés esélyét teremtette meg. A 

kérdőív harmadik része egy sajátos mérőeszköz, mely az agresszív 

magatartásformákat tartalmazta és azt mérte, hogy egyes 

életszituációkra milyen magatartásmintát választanak a kitöltők. A 

felmérésben a céljaim között szerepelt, hogy az általam kialakított 

mérőeszköz a Buss-Perry agressziómérő teszt eredményei szerint 

validitást nyerjen.  

A kérdőívet összesen 558-an töltötték ki, aminek elemzését SPSS 

statisztikai adatelemző programmal végeztem el. Az adatbázis 

hiányosságainak kiszűrését követően (adatbázis előkészítés) 446 fő 

által adott válasz volt értékelhető, de mivel 446 fő15,1%-a 

szociálismunkás hallgató, 84,9%-a joghallgató volt, ezért a mintát 

súlyoztam és ezzel a szociális munkásokhoz 1,049 a joghallgatókhoz 

0,991 súlyt rendeltem. A kutatásban a történetek jellegzetessége 

szerint többféle agresszióforma mérésére törekedtem, ezért azokat 

egyes történetek alternatív válaszaihoz rendeltem. Volt olyan eset, 

melynek válaszlehetőségeihez többféle agresszív vagy erőszakos 

cselekvési forma kapcsolására adódott lehetőség, valamint olyan, ahol 

kevesebb magatartásminta kifejezése volt lehetséges. Az elemzésben 

így egy alskálát alakítottam ki, melyben a szidalmazás, a fenyegetés 

az online pletyka az anonim online pletyka vonatkozott az online 
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agresszióra és online erőszakra, a fizikai erőszak pedig a fizikai 

tettlegességet jelöli, amikor a cybertérben keletkező inger hatásra a 

cselekvés fizikai erőszakba torkollik. A legitim agresszió az agresszió 

társadalmilag elfogadott formáját jelöli (ebben az esetben a 

felhasználó az online inger hatására keletkezett agresszív feszültségeit 

online és offline is levezetheti), míg a teljes közöny a 

cselekvésnélküliségre utal. Az alskálából egy külön online agresszió 

csoportot formáltam abból a célból, hogy kifejezhető legyen az online 

térben megvalósuló agresszió (a szidalmazás, az online pletyka az 

anonim online pletyka) és erőszak (fenyegetés) által eredményezett 

magatartások összessége. Az online agressziócsoportba a szidalmazás, 

a fenyegetés az online pletyka és az anonim online pletyka került 

besorolásra.   

2.3 Az elemzés szempontjai 

Az elemzés a projektív történetekre adott válaszok, az agressziómérő 

kérdéssor, a demográfiai adatok és az internetezési szokások 

eredményeinek összevetése mentén haladt az alábbi szempontok 

szerint: 

Az első elemzési szempont az online agresszió és a fizikai erőszak 

(offline és az online tér) közötti választás eredményeinek a feltárására 

irányult, ami a racionális döntés elmélet meglétét igazolja a mintában. 

A második elemzési szempont a Buss-Perry agresszióteszt itemeinek 

pontszámai és összpontszámai alapján készült kvartilisek, valamint az 

online agresszió és a fizikai erőszak mennyisége és súlyossága közötti 

összefüggések kimutatására összpontosult.  
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A harmadik elemzési szempont az internethasználati szokások, a 

Buss-Perry agresszióteszt itemeinek pontszámai és összpontszámai, 

valamint a választott normasértéstípusok közötti összefüggésekre 

fókuszált. Vagyis a rutintevékenység elmélet kapcsán megfogalmazott 

alkalom, alkalmasság és a normasértés közötti összefüggést vizsgálta. 

A negyedik elemzési szempont a cybertér katalizáló funkciójának 

igazolására vagy cáfolatára irányult az anonim vagy csoportos 

működést választók arányának és átlagának a vizsgálatával.    

3 Az új eredmények összefoglalása 

3.1 Tézisek és tudományos eredmények 

1. Ha az agresszív normasértések elkövetésére a felhasználóknak a 

hagyományos tér és a cybertér között választási lehetőségük 

adódik, cselekvéseik megvalósítására inkább a cyberteret 

választják, ezért a cybertér potenciális színtere, esetleg előkészítője 

az agresszív és erőszakos magatartásoknak.   

- Az első kutatási kérdés a cybertér és a hagyományos színtér 

közötti választásra, illetve az online agresszióskálába tartozó 

magatartásminták és a fizikai erőszak közötti döntésre kereste 

a választ. Az elemzés során a legitim agresszió és a közöny 

számadatait nem vettem figyelembe, mert a hipotézis 

igazolására vagy cáfolására csak az agresszív vagy erőszakos 

normasértésekre adott válaszok számadatai voltak alkalmasak. 

A résztvevők közül a normasértést választók többsége az online 

teret választotta. Aki mégis a fizikai erőszakot preferálta, az is 
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inkább az online normasértésekkel együtt tette volna azt, vagyis 

az első hipotézis igazolást nyert. 

2. Az agresszív felhasználók a cybertérben is agresszív módon 

viselkednek. Minél magasabb a felhasználó agresszió szintje, ez 

annál súlyosabb normasértés elkövetésére ösztönzi a cybertérben, 

valamint annál nagyobb eséllyel folytatja a cybertérben 

megkezdett magatartását az offline színtéren is. Az agresszivitás és 

annak szintje ezért közvetlenül meghatározója a cybertérben 

megnyilvánuló deviáns magatartásoknak és az ezekből eredő 

fizikai erőszaknak. 

- A Buss-Perry agresszióteszt összpontszámai alapján készített 

kvartilisek közül azok a felhasználók, akik a felső kvartilisbe 

kerültek (tehát az összpontszámok alapján a legagresszívebbek 

voltak a mintában), minden történet válaszalternatívái közül 

nagyobb arányban választották az agresszív megoldásokat, 

függetlenül attól, hogy az a fizikai vagy az online térben 

fejeződik ki. A második hipotézis a magasabb szintű 

agresszivitás esetén súlyosabb normasértésre, sőt, erőszakra 

való nagyobb hajlandóságot feltételezett, vagyis a második 

hipotézis igazolódott. 

3. Aki több időt tölt el az interneten és annak aktívabb részese, több 

adandó lehetősége révén, hajlamosabb az agresszív normasértések 

elkövetésére a cybertérben, így a digitális kompetencia nemcsak 

feltétele a deviáns magatartásnak, hanem támogatója is.  
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- Az internetezés időtartamát a kialakított agresszív és erőszakos 

magatartásmintára adott válaszokkal, illetve a Buss-Perry 

agresszióteszt pontszámaival vetettem össze. Az a felhasználó, 

aki öt óránál többet internetezik, az online agresszió minden 

formáját nagyobb arányban alkalmazza, különösképpen a 

szidalmazást. A fizikai erőszak esetén az öt óránál hosszabb 

ideig internetezőket megelőzték azok a válaszolók, akik egy 

óránál is kevesebbet interneteznek. Megállapítható tehát, hogy 

a fizikai erőszak nemcsak az internetezési idő hosszával, hanem 

az internetezési idő rövidségével is összefüggésben van. Az 

interneten eltöltött idő hossza az agresszióteszt eredményeivel 

is korrelál, pontosabban a verbális agresszió, a düh-harag és az 

ellenségesség agressziótípusok esetén, melyek értéke 

magasabb a hosszabb ideig internetező válaszolók esetében. A 

közösségi oldalak aktivitásváltozóit összevonásukat követően, 

illetve a közösségi oldal látogatásának gyakoriságát is 

összevetetettem a kialakított agresszív és erőszakos 

magatartásmintára adott válaszokkal, illetve a Buss-Perry 

agresszióteszt pontszámaival. Az eredmények egyértelműen 

rámutatnak arra, hogy a közösségi oldalakon való aktivitás és 

az agresszió szoros összefüggést mutat, vagyis a verbális 

agresszió, az ellenségesség és az agresszió annál magasabb, 

minél többet látogat valaki közösségi oldalakat. A fizikai 

erőszak és a rövid internetezési idő összefüggése azzal 

magyarázható, hogy az a válaszadó, aki kevés időt tölt az 

interneten, kevesebb tapasztalattal rendelkezik arról, hogy 
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milyen módon és formában vezesse le a virtuális térben az 

agresszív feszültségeit, ezért inkább a már megszokott módon 

a hagyományos teret választja. A harmadik hipotézis az 

internetezési idő, internetezési aktivitás és az agresszív 

magatartások közötti korrelációt feltételezte, így a harmadik 

hipotézis ugyancsak igazolódott. 

4. A cybertér katalizáló funkciója (az anonim működés lehetősége), 

nem minden felhasználó esetében növeli az agresszív 

feszültséglevezetésre és az ebből származó normasértésre való 

hajlandóságot. A jogismerettel és a magasabb empátiával 

rendelkező internetezők esetében nincs elkövetésre hajlamosító 

hatással.  

- Az anonim normasértésre való hajlandóságot az anonim online 

pletyka magatartásmintával mértem, amit a minta tagjai a 

legkevésbé választottak. Az anonimitás a válaszolók 

többségére (bevallásuk szerint) nem volt katalizáló hatással, 

így a negyedik hipotézis nem igazolódott.   

3.2 További tézisek a kutatási eredményekből 

5. A cybertérben a normasértés elkövetéséről való döntési 

folyamatban rejlő jogismeret nagyon erős visszatartó kontroll, 

ugyanakkor nagyobb garancia az agresszió legitim módon (nem 

törvénysértő módon) történő levezetésére.  

- A legitim agresszió változó kialakítására egyrészt azért volt 

szükség, hogy a mintában szereplő felhasználóknak 

rendelkezésére álljon olyan választási lehetőség, amellyel 
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megőrizhetik a konformitásukat. Másrészt a legitim agresszió 

változó a kutatásban a közvetett agresszió szerepét töltötte be, 

ami támogatta a kutatási eredmények realitását és a konform 

felhasználók döntéseinek megismerését azzal, hogy a 

normasértésre nem motivált válaszadók körét kivonta a teljes 

mintából, amihez a közönyösség változó még inkább 

hozzájárult. Az eredményekből kiderült, hogy a válaszolók 

többsége minden helyzetben próbálta a normalitás keretei 

között tartani viselkedését. A konform magatartásra utaló 

tendencia a kutatási eredmény egészéből kirajzolódott. A 

kutatás eredményeiből képet kaptam a résztvevők egyes 

helyzetekkel kapcsolatban kialakult attitűdjeiről, pontosabban 

arról, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a konform 

felhasználók is átlépik a normalitás határait és agresszív 

megnyilvánulásokra ragadtatják el magukat.  

- A legitim agresszió választásának megoszlása a jogász és a 

szociálismunkás hallgatók között nem volt egységes. A 

joghallgatók magasabb jogismeretet képviseltek, a 

normasértések helyett több alkalommal választották a legitim 

agressziót, vagyis a törvényes magatartásmintát, szemben a 

magasabb empátiával és toleranciával rendelkező 

szociálismunkás hallgatókkal. A jogismerettel rendelkező és a 

szociábilis kitöltők között a Buss-Perry agresszióteszt 

eredményei alapján nem volt ilyen mértékű eltérés (a verbális 

agresszió magasabb volt a jogászoknál). Az eredmények 

értékeléséből úgy tűnik, hogy a jogismeret által képviselt 
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kontrolltényező erősebb hatással van a normakövető 

magatartásra, mint az szociálismunkások feltételezhetően 

magasabb empátiája vagy toleranciája, akik egyes történetek 

válaszalternatívái alapján szignifikánsan nagyobb 

hajlandóságot mutattak az online fenyegetés (cybererőszak) és 

a fizikai erőszak alkalmazására. A jogismerettel rendelkező és 

a szociábilis kitöltők cselekvésmintái alapján feltételezhető, 

hogy a joghallgatók részéről a törvény ereje az elsődleges 

prioritás, vagyis döntéseikben kevésbé támaszkodtak a 

normasértésről való döntési folyamat szubjektív elemeire és 

kevésbé volt meghatározó a törvényekhez képest a közösség 

ereje vagy az autonóm erkölcsi ítélet 

6. A női és férfi felhasználó közül inkább a férfiak agresszivitása 

manifesztálódott normasértő magatartásként a cybertérben, vagyis 

a női felhasználók hatékonyabban kontrollálják indulataikat és 

kevésbé választják a normasértő cselekvésformákat.  

- A nők és a férfiak esetében hasonlóképpen alakult az agresszív 

magatartásokról való döntés. A Buss-Perry agressziómérő teszt 

eredményei szerint a nők a düh-harag, a verbális agresszió, míg 

a férfiak a fizikai agresszió és az ellenségesség 

agressziótípusok esetén értek el magasabb pontszámokat a 

teljes mintában. Az összpontszámot tekintve a nők és a férfiak 

között nagyon kis eltérés volt, ennek ellenére a kialakított 

online agresszív magatartások (szidalmazás, fenyegetés, online 

pletyka, anonim online pletyka) és a fizikai erőszak esetén 
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kimondottan a férfiak átlagai voltak szignifikánsan 

magasabbak a nők átlagaihoz képest. Mivel a kialakított 

magatartásminták és a Buss-Perry agresszióteszt eredményei a 

kutatásban végig összhangban voltak, ezért a nők és a férfiak 

között ugyanaz a helyzet állt elő, mint a joghallgatók és a 

szociálismunkások között, vagyis a nők a Buss-Perry 

agresszióteszt eredményeiben magas pontszámokat értek el, de 

magatartásukban ennek ellenkezőjéről döntöttek. Ebben az 

esetben viszont a női viselkedésben működött a nagyobb 

kontroll a férfiakhoz képest. Ez a paradoxon a szocializációra, 

pontosabban az annak során kialakított női empátiára és 

toleranciára utalhat. Vagyis az egyik esetben a jogismeret, a 

másikban a szocializáció során kialakult empátia és tolerancia 

jelenti az erős kontrollt. 

3.3 Az értekezés hasznosíthatósága  

A kutatás eredménye az agresszió, mint univerzálisan érvényes 

kockázati tényező erejét hangsúlyozza, ami a konform felhasználók 

között zajló mindennapi szituációkban generálódik és egyben alapját 

képezi a cyberdevianciák súlyosabb formáinak, mint a zaklatás, a 

zsarolás, a szidalmazás, lejáratás, a rendszerintegritás elleni 

támadások, illetve az ezekhez időben és térben kapcsolódó fizikai 

erőszak. Az agresszivitás kezelésére kidolgozott eljárások nem 

újkeletűek, számos bevált módszer, jól kiforrott eszköz létezik a 

pszichológia, a szociálpszichológia és a kriminológia gyakorlatában. 

A dolgozat eredménye önmagában is jelentős, mert rámutat, hogy az 

agresszió a mindennapi kommunikáció részeként megjelenő 
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cyberdevianciákért felelős, másrészt az agresszió virtuális formája 

minden felhasználó esetében megjelenik. Az értekezés egyértelműen 

megfogalmazza, hogy az cybertérben egyre inkább terjedő 

viselkedésforma megelőzése érdekében a jövőben az agresszivitás 

kezelésére a jogismeret erősítésére és az életszituációkra épülő online 

gyakorlatokra kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Az értekezés 

jelentősége egy kockázati tényező igazolásában, hasznosíthatósága 

pedig egy olyan gyakorlati program kidolgozásában rejlik, amellyel a 

kockázati tényezők hatásai enyhíthetők. 

3.4.  A kutatás eredményeiből kirajzolódó prevenciós irányok 

Jogismeret megerősítése. A jogismeret ebben az esetben a jogi normát 

sértő cselekmények társadalomra veszélyességének és jogi 

következményeinek ismeretét jelenti. A felhasználó normakövető 

magatartásának egyik alapvető feltétele, hogy a társadalomban 

uralkodó normákat ‒ legfőképp a jogi normákat ‒ a gyakorlati 

életszituációkban felismerje és betartsa. Mindez avval érhető el, ha a 

megismeri azokat a gyakorlati sémákat, amelyek irányt mutatnak a 

cybertérben tanúsítandó helyes magatartás felé, valamint megtanulja a 

cybertérben adódó destruktív cselekvésformák törvényi szankcióit. Ez 

utóbbi abból a szempontból hasznos, hogy az internetező saját 

szándékai vagy céljai között felismerje a jogsértő motívumokat, 

valamint tudatában legyen a cselekményeiért járó büntetések súlyával. 

A jogismeret megerősítése vagy kibővítése tehát e két ismeret 

megszerzésével elsődleges. A cybertérben megvalósuló agresszióra 

épülő magatartások megelőzési lehetőségeit számos prevenciós 

program és gyakorlat tartalmazza, főként a fiatal korosztályt 
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megcélozva. A jogsértő magatartások azonban a 18-45 éves körében 

gyakoribbak, ami a jelenleginél sokkal szélesebb populációra kiterjedő 

prevenciós gyakorlatot igényel. A jogszabályok tartalmának 

megismerése tehát legalább annyira fontos, mint a cybertér szigorú 

szabályozása.     

Legitim lehetőségek megteremtése. Az agresszió legitim 

levezetésére való lehetőségek megteremtése a konformitás megőrzése 

érdekében elengedhetetlen. A kutatás eredményei szerint a konform 

felhasználó arra törekszik, hogy bármely helyzetben a normalitás 

keretein belül maradhasson. Az agresszív feszültség viszont így vagy 

úgy, de legtöbb esetben utat tör magának a felszínre, mégpedig ‒ 

ahogy az az eredményekből is kitűnik ‒ sokszor a cybertérben. Abban 

az esetben, ha az agresszív feszültség levezetésére és a törvények 

betartására egyszerre van lehetőség, nagyobb eséllyel lehet elkerülni, 

hogy az adott magatartás jogsérelmet okozzon, vagy konszolidálni az 

arrogáns kommunikáció mértékét. Erre a közösségi oldalakon számos 

gyakorlati megoldással próbálkoztak és próbálkoznak napjainkban is. 

A legnépszerűbb lehetőségek között olyan funkciók működnek, 

amivel a negatív tartalmak törlését vagy a tartalomszolgáltató 

közbelépését igényelhetik (például az online közösségi oldalakon a 

jelentés megtételének lehetősége). A legitim agresszió ebben az 

esetben olyan közvetett agressziónak minősül, amikor az egyén 

agresszív feszültségeit más, vagy mások által vezeti le, nem 

törvénysértő módon. A legitim lehetőségek technikai alternatívái 

elsősorban az agresszív reakciók megelőzését szolgálják, vagyis az 

agresszivitást generáló tartalmakkal szembeni legitim válaszokat 
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támogatják. Szükség van tehát e legitim technikai lehetőségek 

létesítésére, bővítésére és a felhasználók különböző korcsoportjaival 

való megismertetésére.  

A cybertérben való normakövető működés fejlesztése a 

hagyományos tér problémamegoldó sémáinak adaptálásával. A terek 

használatának egyensúlya a negatív feszültségek kezelése és az 

agresszív magatartással okozott károk valós érzékelése szempontjából 

lényeges. Ma már elvárás, hogy mindenki rendelkezzen alapvető 

digitális kompetenciával, ami csak akkor érhető el, ha a 

számítástechnikai eszközök és az internet az oktatás alapja, valamint 

rendszeresen és szabadon használható. A digitális kompetencia 

megszerzése a szocializáció fontos, de nem a legfontosabb része. A 

cybertérben való működés személytelen, az egyén nem érzékeli a 

másik résztvevő minden metakommunikációs reakcióját, így döntéseit 

téves észlelései vagy hiedelmei mentén hozza meg. Emellett az 

internethasználat túlsúlya elveszi az agresszió fizikai térben való 

szublimálásának lehetőségét (például a sportolás). A valós társas 

kapcsolatokkal megerősíthető az empátia, vagyis az a képesség, 

amivel az egyén érzékeli és átéli azokat a káros hatásokat, amelyeket 

agresszív viselkedésével a másiknak okoz. Annak ellenére, hogy a 

digitális kompetencia alapvető szükségesség, egyben támogatója is az 

agresszív normasértéseknek a cybertérben, ami csak akkor kerülhető 

el, ha egyensúlyban van a hagyományos tér tapasztalataival.   

A kommunikációs és konfliktusmegoldó képességek 

fejlesztése. A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy a 

leggyakoribb online agresszív cselekvés a szidalmazás (55%). A 
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szidalmazás (flaming) leggyakrabban reaktív agresszió által motivált, 

többségében a konfliktusok folyamatában alakul ki olyan 

kommunikációs deficitek hozadékaként, amelyben a felek nem 

rendelkeznek a konfliktusok megoldásának optimális eszközeivel. 

Mivel a cybertérben a tartalombűncselekmények és egyéb deviáns 

magatartásformák a kommunikációs csatornákon zajlanak és a 

kommunikáción alapulnak, ezért a szocializációs folyamatok 

szereplőinek egyik legfontosabb feladata a jövőben az erőszakmentes 

kommunikációra való készség kialakítása. 

A jogsértések rögzítése és a folyamatos mérés. A cybertérben 

megvalósuló hagyományos jogsértő magatartásokat (például a 

becsületsértés, zaklatás, rágalmazás) az arra jogosult hatóságok online 

normasértésként nem, vagy csak részlegesen rögzítik statisztikai 

adatbázisaikban. Így, a cyberkörnyezetben megvalósuló 

bűncselekmények kriminálstatisztikája önmagában nem nyújt 

megfelelő iránymutatást a prevenciós programokat kidolgozó 

szakemberek számára. Ennek szellemében kiemelten fontos, hogy 

azok a jogsértő magatartások, melyek a cybertér valamely 

színtérmódozatában szerepelnek, a hatósági input és output 

statisztikákban külön kategóriaként rögzítésre kerüljenek. A 

cybertérben elkövetett normasértések országos mérése nem 

egyenletes, kimondottan a cyberdevianciák körébe tartozó 

magatartásminták dinamikáját és struktúráját nem lehet követni. Ezért 

jelentős előrelépés volna a hatóságok által rögzített adatok 

tudományos módszerekkel történő feldolgozása, elemzése és egy 
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folyamatos tendenciakövetés ‒ akár egy erre alapított kutatóintézet 

működésével. 

3.5. Prevenció az új mérőeszköz továbbfejlesztésével  

A prevenciós ajánlások széles tárháza áll rendelkezésre az online 

térben megvalósított agresszív magatartások megelőzésére. Ezzel 

szemben kevés olyan gyakorlati megoldás létezik, amely az élet 

minden területén alkalmazható. Az online térben zajló interakciókban 

minduntalan generálódnak olyan életszituációk, melyeknek minden 

felhasználó potenciális részese, miközben nem, vagy kevésbé ismeri 

azt a viselkedési mintát, ami jogi és társadalmi aspektusból is a 

normalitás keretein belül marad. A negatív magatartásformák káros 

hatásai a teljes populációt érintik, a gyermekkorú felhasználóktól, az 

időskorú internetezőkkel bezárólag áldozati és elkövetői oldalról 

egyaránt. Az időben és térben folyamatosan eszkalálódó kihívásokat 

nem csupán egy behatárolt korosztály védelme érdekében célszerű a 

prevenciós programokba beépíteni, hanem minden felhasználó 

számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy megismerhesse a 

jogsértő vagy morálisan elítélendő reakcióformákat, illetve 

megtanulhassa és begyakorolhassa azokat a cselekvési sémákat, 

melyekkel a károkozás vagy annak elszenvedése megelőzhető. 

Prevenciós gyakorlat alapjaként ezért javaslom a kutatás keretében 

kifejlesztett, abban mérőeszközként alkalmazott, projektív 

történetekből álló kérdőívet a normasértő magatartásokról való 

döntések mérésére, a viselkedések tesztelésére és olyan előre 

beprogramozott és folyamatosan frissített helyes cselekvési, vagy 

döntési sémák ajánlására (főként a jogi normasértések esetén), 
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amelyek az agresszió levezetésének lehetséges módjaként legitim 

megoldásokat kínálnak, illetve egyes agresszív reakciók helyett 

konszolidáltabb válaszokat sugallanak a felhasználók számára.  
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