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1. Bevezetés 

1.1. Az értekezés tárgya 

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. Vizsgálatom ennek 

alátámasztására a hagyományos kriminológiai kutatásoktól eltérően nem a deviáns egyén vagy 

közösség működésére, hanem a feltételezhetően normakövető felhasználók reakcióira 

koncentrált. Kutatásom tárgyának megválasztásában ugyancsak lényeges szempont volt, hogy 

ugyanennek a tényezőnek a kiemelésével kiindulási pontot adhassak az erőszakosság okaira 

irányuló további krimináletiológiai kutatásoknak és prevenciós programoknak. Vizsgálatom 

fókuszába ezért a legtöbb egyén személyiségében, gondolkodás- és cselekvésmódjában 

jelenlévő és a cybertérben a legsúlyosabb magatartásformává átalakulni képes agressziót 

helyeztem.  

1.2. A kutatás célja és hipotézisei  

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. A célok 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. 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. 
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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. 

1.3. Az értekezés tagolása 

Az értekezés tárgya a bevezetést követően négy logikusan egymásra épülő részből áll: 

A koceptualizálás a cybertér meghatározását követően, a cyberdeviancia fogalmi 

meghatározását, az agresszió és az erőszak mintázatainak bemutatását, szabályozási eszközeit, 

kriminálstatisztikai értelmezését tartalmazza, közöttük a legenyhébb normasértésektől a 

legsúlyosabb bűncselekményekig bezárólag.  

A társadalomtudományi megközelítés az agresszióból eredő destruktív folyamatok hátterében 

húzódó elméleteket, a közösségi és individuális kriminalitást magyarázó és már létező teóriákat, 

nemzetközi és hazai kutatási eredményeket mutatja be.  

Az operacionalizálás szakasza a kutatás eszközeit, mintáját, terepét, értékelési szempontjait, a 

vizsgálat eredményeit és az eredményekből levont következtetéseket, valamint a hipotézisek 

megalapozottságát vagy cáfolatát taglalja.  

A hiányosságok és jövőkép a kutatás jövőképét, a vizsgálat hiányosságait és a megelőzésre 

vonatkozó javaslatokat tartalmazza. 

1.4. Az értekezés jelentősége és hasznosíthatósága 

Az értekezésben levezetett kutatás eredménye az agresszió, mint általánosan érvényes 

kockázati tényező erejét hangsúlyozza, ami különböző formákban a mindennapi 

életszituációkban generálódik és egyben alapját képezi olyan súlyos cyberdevianciáknak, mint 

a zaklatás, a zsarolás, a becsületet sértő magatartások, illetve ezekhez időben és térben 

kapcsolódó fizikai erőszak. Az agresszivitás kezelésére kidolgozott eljárások nem újkeletűek, 

számos jól kiforrott eszköz létezik a pszichológia, a szociálpszichológia és a kriminológia 

gyakorlatában, valamint az agresszió kezelésére hivatott szakemberek eszközrepertoárjában. 
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Az eredmény önmagában azért jelentős, mert kihangsúlyozza, hogy az agresszió a mindennapi 

kommunikáció részeként a legtöbb cyberdevianciáért felelős, másrészt az agresszió virtuális 

formája a felhasználók jelentős részétől várható. Végül egyértelműen megfogalmazza, hogy az 

cyberkörnyezetben 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 feltárásában, 

hasznosíthatósága pedig egy olyan gyakorlati program kidolgozásában van, amellyel a negatív 

tényezők hatásai enyhíthetők.  

2. Konceptualizálás 

2.1. A cybertér fogalma 

Az elmúlt évtizedekben napvilágot látott cybertérdefiníciók közül az egyik legnépszerűbb 

William Gibson virtuális valósága, ami a Neurománc című világhírű regényében terjedt el 

világszerte. Gibson szerint a cybertér egy „akarattól független hallucináció, melyet törvényes 

felhasználók milliárdjai tapasztalnak naponta, egészen a matematikai alapfogalmakat tanuló 

gyermekig. Az emberi civilizáció összes számítógépének adatbankjaiból származó adatok 

grafikus megjelenítése. Hihetetlen összetettség. Az elme nem-terébe nyújtózó fényvonalak, 

adatok nyalábjai és csoportjai. Mint a távolodó városi fények” (Gibson 1999, 65). A cybertér 

Gibsoni értelmezése csupán az agy-interfész révén „belakott” alternatív valóságot fejez ki, nem 

egy olyan érintkezési és interakciós közeget, amelyben az emberi akarat lenyomatai tisztán 

kirajzólódnak ‒ láthatóvá téve az agresszió által generálódott magatartásminták különböző 

formáit. A cybertérdefiníciók különböző formái az Európai Unió tagállamainak stratégiai 

dokumentumaiban is megtalálhatók. Magyarországon a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia 

deklarálja eszerint: „A kibertér globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre növekvő 

elektronikus információs rendszerek, valamint ezen rendszereken keresztül adatok és 

információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok együttesét jelenti.”1 A 

stratégiai fogalmak viszont jogi-bűnüldözési, közigazgatási nyelven szólalnak meg, nélkülözve 

a cybertérben zajló kölcsönhatásokat tudományosan is magyarázni képes fogalmi elemeket. 

Értekezésem témáját tekintve célszerűbb inkább azoknak techno-diskurzusoknak 

figyelembevétele, amelyekben a cyberteret technikai megközelítésből vizsgálják és építik fel. 

A cybertér meghatározásáról szóló részletes technikai megközelítések egyikét Binxing Fang 

                                                           
1 Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat 3. pontja. 
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kibertér-szuverenitását vizsgáló átfogó tanulmánya tartalmazza. A szerző magyarázata szerint 

a szóösszetételéből a „cyber” tag csomópontokból, kapcsolócsomópontokból, élekből és 

terhelésekből álló összekötőrendszerként értelmezhető, olyan, mint egy úthálózat, amelyben a 

végcsomópontok a végső állomásokat, a kapcsolócsomópontok a végcsomópontok közötti 

megállókat, az élek az állomásokat összekötő úthálózatot, a terhelés pedig a közlekedő 

járműveket jelöli. Abban az esetben, ha ezt egy információs hálózatra vonatkoztatjuk, akkor a 

„cyber” kifejezés információs és kommunikációs technológiai hálózatokat összekötő 

rendszerként értelmezhető, amelybe beletartoznak a távközlési, telefon, nyilvános távíró, telex, 

adatátviteli, faxkommunikációs, képkommunikációs, videotext kommunikációs, mobil 

kommunikációs, műsorszóró televíziós, online szociális, érzékelő, ipari vezérlő és kvantum 

kommunikációs hálózatok, az internet, a mobil internet és a tárgyak internete. Fang szerint a 

„cyber” és a „tér” együttes használata már komplex jelentésű szóösszetétel, és négy alapvető 

elem együttesét jelöli: (1) az információs és kommunikációs infrastruktúrát; (2) az adatok 

összességét; (3) a felhasználók és szerepkörök összességét; (4) végül a műveletek és 

tevékenységek összességét (Fang, 2018). Az utóbbi kettőnek kiemelkedő szerepe van, ugyanis 

a cybertér attól hiteles és valósághű, ha képes kivetíteni a fizikai társadalom működését, 

amelynek szerves része a felhasználó és az általa végzett művelet. Így például az online 

szociális hálózat a cybertér olyan hálózata, ahol fizikai szerepek működnek avval a 

különbséggel, hogy valós identitásukhoz képest lehetnek titkosak.  Fang a „tér” fogalmát úgy 

összegezte, hogy a tér megértésének az emberi viselkedés és gyakorlat valóságán kell alapulnia. 

Jelentőségét a tér és ember kölcsönhatásában kell keresni, miközben a tárgyak vagy dolgok 

létezése és azok mozgása a tér jelentésének két fő tulajdonságát jelölik. Ezzel szemben utalt 

arra is, hogy miközben a cybertér szükségszerű kapcsolatban van a fizikai világgal, bizonyos 

szempontból mégis elválik attól. A cybertér abban mindenképp különbözik minden más tértől 

(például vízi, szárazföldi vagy légtér), hogy alapvetően senki sem képes teljes mértékben uralni 

és irányítani, ugyanakkor a technikai képességekkel rendelkező államok mégis felhasználhatják 

gazdasági, politikai, tudományos, kulturális és katonai céljaikra (Fang, 2018). Ehhez képest a 

cybertér fogalmát egyes társadalmakban eltérő nézőpontból közelítik meg. A definíciós 

különbségek a négy alapvető elem kombinálásával ötféle formában tagolódnak. Eszerint a 

cybertér (1) információs és kommunikációs infrastruktúrák összessége; (2) információs és 

kommunikációs infrastruktúrák, illetve adatok összessége; (3) információs és kommunikációs 

infrastruktúrák és adatok, illetve a kibertérben lévő felhasználók összessége; (4) információs és 

kommunikációs infrastruktúrák, adatok és műveletek összessége; (5) információs és 

kommunikációs infrastruktúrák, adatok, felhasználók és műveletek összessége. Ez utóbbi képes 
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a cyberteret valóságos és hiteles formájában kifejezni. Fang szerint az elmúlt években az 

infrastruktúrák, adatok, emberek és műveletek kombináció mentén háromféle definíciós 

nézőpont került figyelem középpontjába. Az első a nyilvános nézőpont, mely szerint a cybertér 

az ember által gyártott olyan elektromágneses tér terminálokkal, számítógépekkel, hálózati 

eszközökkel, amelyeken keresztül a felhasználók létrehozzák, tárolják, továbbítják, 

megjelenítik és használják az adatokat. A cybertérben az ember, a gép és az adat 

kapcsolódásával és kölcsönhatásával valósítható meg az információszolgáltatás, ami 

befolyásolja az emberek életét (Fang, 2018). A másik az akadémiai nézőpont. Eszerint a 

cybertér olyan ember által alkotott hely, ahol a felhasználó információs és kommunikációs 

technológiák által általános jeleket (például optikai, elektromos, akusztikus, mágneses jeleket) 

generálhat, továbbíthat, tárolhat, dolgozhat fel és jeleníthet meg és ezzel kifejezheti akaratát. 

(Fang, 2018) A harmadik nézőpont a nemzetközi szervezetek definícióiból ered. A cybertér 

olyan mesterséges tér, amely az információs és kommunikációs technológia infrastruktúrájára 

épülve támogatja az emberek információs tevékenységét, vagyis az adatok generálását, 

tárolását, átvitelét, megváltoztatását, használatát és megjelenítését megvalósító műveleteket 

(Fang, 2018). Jason Whittaker megfogalmazása nem tér el Binxing Fang gondolatmenetétől. A 

cyberteret olyan technológiai ragasztóként jellemzi, amely a legtágabb értelemben is 

információs és kommunikációs technológiai hálózatok heterogén rendszerét alkotja, vagyis 

olyan különböző hálózatok összessége, amely egymástól eltérő digitális interakció vagy 

kommunikáció létrehozására képes. A cybertér hibrid tér, ami hatással van a társadalmakra és 

azok kultúrájára, amiben az internet, a virtuális valóság és a hagyományos telekommunikációs 

hálózatok egyaránt beletartoznak (Whittaker, 2004). Douglas Rushkoff elvont meghatározással 

a cyberteret olyan háromdimenziós világként írja körül, amiben az emberek időtől és 

helyszíntől függetlenül kerülhetnek egymással kölcsönhatásba. Ebben a világban a 

számítógépek hálózatokon keresztül kapcsolódva fedik le az egész világot. Rushkoff szerint a 

cybertérnek metaforikus értéke van azzal, hogy az emberi kapcsolatokat hasonlóképp teremti 

meg, mint a rituálék, ahol az idő, a fizikai távolság és a test korlátjai értelmetlenek, sokkal 

inkább az emberi tudat számít. A felhasználók információs és kommunikációs csatornákat, 

számítógépes programokat és adatokat használva kerülnek egymással kölcsönhatásba, kilépve 

a fizikai valóság szabályai alól (Rushkoff, 2002). Hasonlóképp vélekedik Thomas Ploug, aki a 

cyberteret olyan virtuális térnek nevezi, amelyben az egymással összekapcsolt hálózatokon a 

felhasználók kölcsönhatásba lépnek egymással. A cybertérbe való belépést és az interakciót az 

összekapcsolt információs és kommunikációs technológiai hálózatok, ezen belül az internet 

teszi lehetővé. A cybertér egyik legfőbb eleme a virtuális természete, ami azt jelenti, hogy 
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független más tértől, és nem kívánja meg, hogy a virtuális térben kölcsönhatásba kerülő 

felhasználók meghatározott helyen legyenek adott pillanatban. Ezzel szemben a virtuális tér 

fogalma nem ellentétes a fizikai valósággal és attól nem is független. A cybertér másik fontos 

eleme az adat, a számítógépek összekapcsolt hálózata és a hálózatokat összekapcsoló internet. 

Ploug kiemeli, hogy ez utóbbi nem egyezik meg a cybertér fogalmával, viszont nem igazán 

létezhet anélkül. A cybertér olyan helyként jellemezhető, ami az adat, a számítógépes hálózatok 

és azokat összekapcsoló internet létezését és működését felügyeli (Ploug, 2009). A cybertér 

harmadik fontos eleme az interakció. Az interakcióval olyan szándékos cselekvések 

határozhatók meg, amelyek a fizikai világban az emberek által történnek, valamint az emberek 

között alakulnak ki. A cybertérben zajló kölcsönhatás minimuma egy válasz egy ingerre. A 

cybertérben zajló kölcsönhatásnak nagyon sok formája lehet, ezek közül kiemelhető az 

internetes pénzügyi tranzakció, az online vásárlás, az online játékok szereplőinek interakciói, 

vagy épp a file fel és letöltés. Ilyen kölcsönhatásokon alapul a virtuális közöségi működés, a 

vitafórumok, vagy a közösségi oldalak kommunikációja. A kölcsönhatás nem feltétlenül valós 

idejű, lehet egy weboldal tartalmára való reakció, amikor egy vásárló az online kereskedelmi 

oldalról választ, majd később vásárol. Ide tartozik az adatkeresés folyamata is, amelyben a 

felhasználó folyamatos kölcsönhatásban áll a keresőmotorokkal. Ploug szerint az interakciók 

tovább tipizálhatók, aszerint, hogy kik között és milyen módon zajlanak. Eszerint különbséget 

kell tenni a valós idejű kapcsolatok és a nem valós idejű kapcsolatok között, részben az 

anonimitás, részben a felhasználók közötti közvetlenség miatt. A valós idejű kapcsolatokban 

olyan kommunikáció zajlik, ami egy ember akciójára adott azonnali reakciót jelenti, míg más 

közvetett kapcsolatban ezen kívül más inger is éri felhasználókat. Az első esetben olyan 

kölcsönhatásról van szó, ahol a két felhasználó közvetlen információja az inger, a másik 

esetében pedig egy közvetett tartalom, vagy ingerkeltő hatás. Az anonimitás a közvetlen valós 

idejű kommunikációban kevésbé, míg a nem közvetlen kapcsolatban fokozottabban 

érvényesülhet (Ploug, 2009). Martin Weik definíciója közvetlenül az összes definícióhoz 

kapcsolódik. Szerinte a cybertér az integrált számítógépes és kommunikációs rendszerek 

területe. Olyan információs világ, amely magában foglalja az információ előállítását, tárolását, 

cseréjét, elérését és használatát, illetve általában magában foglalja a kommunikációs 

rendszerekhez és a közös hordozóhálózatokhoz kapcsolódó számítógépek és adatbázisok 

használatát világszerte (Weik 2001, 331-332). 

A definíciókból egyértelműen kirajzolódik, hogy a cybertér információs és 

kommunikációs technológiai infrastruktúrája nem szűkíthető le az internetes közegre. Az 

internet voltaképpen egy folyamatosan növekvő, nyílt elérésű, korlátlan és áttekinthetetlen 
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mennyiségű információt tartalmazó globális hálózat, amelynek gerinchálózatához nagy 

mennyiségű részhálózat kapcsolódik ‒ az internetszolgáltatók közvetítésével. Az internetes 

hálózatban a számítógépek internetprotokollok (például a TCP/IP: Transport Control 

Protocol/Transport Control Protocol) mentén kommunikálnak egymással (Bártfai, 2017). Ebbe 

a fogalomkörbe értendők a nem magáncélú, de nehezen elérhető internetes hálózatok is (például 

a deep vagy dark web). Bár, a cybertér az internetnél sokkal szélesebb teret jelent, az interneten 

zajló műveletekkel generált kölcsönhatások jelentős része mégis vonatkoztatható a cybertér 

egészére. Pontosabban az internet globális hálózata egyes interakciók megfigyelése esetén a 

cybertér reprezentatív kutatási terepe. Ilyen az agresszió körül kialakuló kölcsönhatás és ennek 

eredményei. Ebből a megfontolásból vizsgálatom pusztán az interneten történő interakciókra 

terjedt ki, miközben az internet hálózata helyett értekezésemben sokhelyütt a cybertér 

terminológiáját használom.  

2.2. Az ember és a cybertér kapcsolata 

A technikai megközelítésű meghatározásokból egységesen kitűnik, hogy a cybertér alapvetően 

ember alkotta nóvum. Létezésének legfontosabb feltétele az információs és kommunikációs 

technológiák infrastruktúráinak megléte, illetve az adatok felhasználásával az infrastruktúrákon 

keresztül végzett emberi műveletek összessége. A felhasználó az adatok létrehozásával, 

tárolásával, továbbításával, megjelenítésével, felhasználásával vagy feldolgozásával hozza létre 

azt a virtuális valóságot, amelyben képes önmagát leképezni és ezzel interakcióba lépni 

másokkal. A cybertérben történő műveletvégzésnek azonban két előfeltétele van. Az egyik a 

hozzáférés, a másik a digitális kompetencia.  

Az általános kompetencia a személyiség olyan megismerési folyamat eredményeként 

kialakuló képességalapú tulajdonsága, amely döntő szerepet játszik az autonóm magatartásban. 

Két alapvető alkotórésze a valóság absztrakt tükröződéséből származó ismeretjellegű, illetve 

cselekvéssel kialakuló képeségjellegű tudás (Fehér ‒ Lappints 1999, 55,109). A digitális 

kompetencia az általánosan értelmezett kompetenciától abban tér el, hogy a hagyományos 

szocializációs tér és a cybertér összefonódott közegében formálódik, ahol az objektív valóság 

komplex tanulás útján alakul ismeret és képességjellegűvé (Richards, 2000). A digitális 

készségek szintje az alapvető felhasználói tudástól a számítástechnikai szakértő 

ismeretszintjéig bezárólag széles skálán helyezkedhet el és szoros összefüggésben áll az egyén 

cselekvési lehetőségeivel. Fogalmi körébe tartozik a számítástechnikai eszközök kezelésének 

technikai alaptudása (például billentyűzet, egér, okostelefon kezelését), a hálózatokhoz való 

kapcsolódás, a hálózatok és a szoftverek használata, valamint az adatkezelés (például internet 
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használata, operációs rendszerek használata, információgyűjtés, feldolgozás, tárolás, 

megosztás). A digitális kompetencia a magabiztos műveletvégzéstől a virtuális 

kommunikációra való képességen és a kritikus tartalomértelmezésen át, az online társadalmi 

szerepvállalással bezárólag átfogó tudást és képességhalmazt jelent. A digitális kompetencia a 

modern társadalmakban a tanulás, a munkavégzés és a szabadidőeltöltés lehetőségét, valamint 

az önfejlesztésre való motivációt erősíti ‒ mélyen összeforrva a hagyományos 

kompetenciákkal. A digitális kompetencia pontosabb értelmezését adja Z. Karvalics László 

információs írástudás és az információs műveltségről alkotott definíciója. „Az információs 

írástudás az írás, olvasás és számolás mellé társuló új alapképességek együttese, amelyet a 

felnövekvő új generációk az iskolában és korai felhasználóként „szívnak magukba”, az 

idősebbek pedig élethosszig tartó tanulásuk részeként teszik magukat alkalmassá az 

információs ökoszisztémában való aktív jelenlétre” (Z. Karvalics 2017, 239). A fogalom 

alkotója szerint a kifejezést először Paul G. Zurkowski használta miközben a korai 

mikroszámítógépes közegben kialakult digitális szakadék két végletét megtestesítő digitális 

írástudók és a digitális analfabéták közötti különbségeket vizsgálta. Az információs írástudás 

mint olyan, még a mai eszköz és programkörnyezetben is információs alapkészségek meglétét 

kívánja meg. Eszerint az információs írástudáshoz alapvető követelmény „az eligazodás, 

keresés, válogatás, megértés, feldolgozás-rendszerezés, értékelés, az információkezelés 

képessége, az igény felismerésétől az alkalmazásig vagy új információ létrehozásáig” (Z. 

Karvalics 2017, 240). Az információs műveltség az előző fogalomtól eltérő, de attól nem 

független. „Az információs műveltség az információs írástudást megtestesítő készségek és 

jártasságok aktualizálásakor fokozatosan gyarapodó magasrendű érzékenység és tájékozottság 

az információs kultúra világában. A hagyományos műveltségágak kiegészülése a digitálisan 

született és digitálisan elérhető tartalmak fogyasztásával és teremtésével” (Z. Karvalics 2017, 

331). Az információs műveltség abban tér el az információs írástudás standardizáló és 

műveletvégző jellegétől, hogy sokkal inkább a tájékozottságot, az információs kultúra egyfajta 

autonóm rendjét, az ebből fakadó kritikai potenciált (digitális kultúrára való reflexiót) fejezi ki 

(Z. Karvalics 2017, 331). Az információs, ‒ más néven „digitális” ‒ írástudás és műveltség 

tehát a digitális kompetencia két legnagyobb részét képezi.  

A hozzáférés és annak különböző szintje olyan objektív tényező, ami a kompetencia 

technikai és hálózati infrastruktúrákkal történő érvényesülésének lehetőségét adja, pontosabban 

az egyén cybertérbe való belépését, bennmaradását és műveletvégzését biztosítja. A hozzáférés 

teszi lehetővé az online állapotot, ami a számítástechnikai eszközökkel és az 

internetszolgáltatók által az internet hálózatára csatlakozott, internet-szolgáltatások 
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felhasználására és online tevékenységek végzésére kész állapotot jelöli. A hozzáférés által válik 

lehetővé az online tevékenység, vagyis a csatlakozást követően az internet hálózatán az internet-

szolgáltatások felhasználásával végzett tevékenységek összessége. A hozzáférés gyengesége 

vagy hiánya a számítástechnikai eszközök és az internet elterjedésének korai szakaszában a 

digitális szakadék kialakulásának egyik jelentős oka volt. A digitális szakadék azt jelentette, 

hogy a társadalom tagjainak egy része a digitális kompetencia hiányán felül nem rendelkezett 

számítógéppel, internetelőfizetéssel, valamint a környezetében nem volt infrastrukturálisan 

kiépített szolgáltatás és lefedettség. A hozzáférési korlátozottság a modern társadalmakban 

jelentős mértékben oldódott, köszönhetően annak, hogy a megfizethetőbb internetet sokhelyütt 

kiépítették, olcsóbb és könnyen kezelhető számítástechnikai eszközöket gyártottak, illetve a 

számítástechnikai eszközök kezelésének ismeretei az iskolák tananyagába illesztették.  

2.3. A cybertér interaktív arénája  

Don Tapscott és Anthony D. Williams szerint a cybertér ma már arra motiválja a társadalmi 

közösségek tagjait, hogy a kezük ügyébe kerülő számítástechnikai eszközökkel 

együttműködjenek, és az új környezet sajátosságait hasznosítva értéket teremtsenek, 

versenyezzenek, az új technológiák mentén vegyék ki részüket az innovációban és a jólét 

megteremtésben (Tapscott ‒ William 2006, 21). A cybertérben zajló kölcsönhatásoknak teret 

adó globális hálózatnak két meghatározó fejlődési mérföldköve hatott leginkább az emberi 

viselkedésre. Az egyik, a virtuális jelenlétet megalapozó web 1.0, a másik, a szimmetrikus 

információáramlást és az interaktív részvételt megteremtő web 2.0 korszaka volt. A web 1.0 

Tim Berners-Lee nevéhez fűződik, aki 1994-ben a Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire (CERN) mérnökeként a linkek potenciálját egyesítve olyan rendszert fejlesztett ki, 

ami a HTML (Hypertext Markup Language) szöveggel formázott weboldalaknak egy 

szabványos URL (Universal Resource Locator) címet osztott ki, így az URL címekkel ellátott 

oldalak a rendszerben alkalmazott HTTP (Hypertext Transfer Protocol) mentén a hálózat 

bármely pontjáról elérhetővé váltak. Abból a célból, hogy a weboldalak a távoli 

számítógépekről is megtalálhatók és megjeleníthetők legyenek, a mérnök egy 

böngészőprogramot készített és ezzel megalkotta a Word Wide Web rendszerének alapját. 

Voltaképpen ezzel indult a statikus tartalmak egyirányú közzétételének korszakát jelentő web 

1.0. A hiperhivatkozásokkal összekapcsolt tájékoztató jellegű weboldalakon megjelenő 

tartalmak pusztán csak olvasásra voltak alkalmasak. A főként Netscape navigátorral működő 

web 1.0 szolgáltatások abból a szempontból nagy előre lépésnek számítottak, hogy a 

felhasználók az interneten szörfölve gyűjthették és felhasználhatták az információkat ‒ 



 

18 
 

megteremtve ezzel az online jelenlétet (Naik, 2009). Az interaktivitás abban merült ki, hogy a 

webhelyek látogatóinak megjegyzéseit egy vendégkönyv oldalhoz adták hozzá, ami egy erre a 

célra kifejlesztett levelezőszolgáltatáson keresztül egy űrlap kitöltésével valósulhatott meg. A 

világháló exponenciális terjedésével azonban egyre több potenciális szolgáltatási lehetőség 

kínálkozott, egyre több felhasználó részvételével ‒ különösképp az internetes kereskedelemben 

(Leiner et al. 997, 12-14). A 2000-es évek elején beindult a Dot.Com domain népszerűsége és 

az erre épülő üzleti tevékenységek köre. Felhasználók millióit vonzották a portálszolgáltatások 

(Yahoo), az online boltok (Amazon), aukciós oldalak (eBay), internetes banki szolgáltatások, 

hír- és reklámcsatornák, az internetes utazási szolgáltatást kínáló és toborzó oldalak (O’Regan 

2016, 173). A Tim Berners-Lee nevéhez fűződő web 1.0 tehát az információ megosztás 

korszakát vezette be, ami önmagában alkalmas volt a tudásbázisok elérésérésre, a digitális 

írástudás és műveltség fejlődésére, valamint az információ és a bizalom felértékelődésére. A 

web 1.0 szerepét az internetes szolgáltatások generális átformálásával Tim O’Reilly 

koncepcióján alapuló web 2.0 vette át 2004-ben. A szimmetrikus kommunikációval a 

szolgáltató által biztosított keretrendszerben a felhasználóknak lehetősége nyílt a tartalmak 

létrehozására és megosztására, sőt, néhol a tartalmi kereteket is a felhasználók alakíthatták. A 

web 2.0-val olyan interaktív közösségi jellegű terek nyíltak meg, ahol a szereplők értéket 

adhattak a folyamatosan bővülő tudásbázishoz (Csepeli ‒ Prazsák 2010, 18). Az internetre 

jellemzőjévé vált a részvétel kultúrája, aminek szellemében szociális hálózatok különböző 

rétegei szerveződtek különböző kommunikációs lehetőségekkel. (Tapscott ‒ Williams 2007, 

23).  
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1. táblázat: Az virtuális közösségek szerveződését és az interaktivitást elősegítő web 2.0 

szolgáltatások  

Web 2.0 szolgáltatások Interaktív közösségek 

Közösségi oldalak  

Chat szolgáltatások és chat 

fórumok  

VoIP (Voice over IP) 

alkalmazások 

Az online társas oldalakon tartalommegosztás, küldés és fogadás 

funkciója, a beépülő valós idejű kommunikációs alkalmazások 

(VoIP és chat) működése megszámlálhatatlan kapcsolati kötelék 

létrejöttét támogatta. A peer to peer audio és videokommunikációval 

az önkifejezés és önérvényesítés valamennyi fizikai érintkezést 

nélkülöző módjával élhettek a felhasználók. A közösségi 

weboldalakon teljesedett ki a digitális identitás, ami először 

regisztrációs adatok (például a személyes adatok, emailcím), majd 

egyre részletesebb információk (például vágyak, gondolatok, 

érzelmek, titkok) összességeként jelent meg. Az interneten 

szerveződő egyéni és közösségi identitás a fizikai azonosságtudat 

virtuális adaptációjaként az internetes kapcsolatok legfontosabb 

alkotóeleme lett.  Az egyénről és közösségről szóló információk a 

közösségi oldalakon profilokban összpontosultak, vagy más 

rendszerek regisztrációs adatbázisaiban. 

Levelezőrendszerek Az ingyenesen is elérhető elektronikus postai szolgáltatások nem 

valós idejű információcserét bonyolító felhasználókat tömörítettek. 

Az információcsere és a kommunikáció egyik legjelentősebb 

rendszereként egyre több chatszolgáltatást indítottak, csoportos chat-

elési lehetőségekkel. 

Kép- és videomegosztó 

oldalak, podcast-ok, 

közösségi zeneajánlók  

A web 2.0 terjedésével a multimédia megosztó és ajánló oldalak köré 

szerveződő felhasználók zene és videó tartalmak fel, illetve 

letöltésével, megosztásával és címkézésével (tag-olás) 

kovácsolódtak közösséggé. 

Blogok A blogszolgáltatások a tartalmaikat látogatók sokaságából formáltak 

(kritikai)véleményt formáló közösségeket. 

Wikipédia és más 

tudásmegosztó wikik  

A web 2.0 markáns sajátossága a wikik vagy a tudásmegosztó 

weboldalak megjelenése. A wikipédia jelenleg is egy olyan kollektív 

tudásbázis, aminek tartalma folyamatosan gazdagodik azzal, hogy a 

felhasználók új és friss információkkal, ismeretanyagokkal töltik 

meg. A szabadon elérhető oldal tartalma a kollektív intelligencián 

alapul, alulról építkező tudásfejlesztő közösségi cselekvés 

produktuma (Csepeli ‒ Prazsák 2010, 21).  

Online kereskedelemi 

oldalak és aukciós oldalak  

A virtuális piacterek (például az eBay, Amazon), a weboldalak 

szimmetrikus működésének köszönhetően terjedtek, ahol aktív 

információcsere mellett felhasználók millióinak kereskedelmi 

tevékenysége zajlik. 

Hírforrások, hírmegosztó 

oldalak 

Egyre több online hírszolgáltató tette szabaddá tartalmai 

véleményezését, aktivizálva a látogatók részvételét. Hírcsatornák, 

hírfigyelő szolgáltatások segítik az interaktív híroldalak 

összegyűjtését, rendszerezését. 

Online tárhely-szolgáltatók  Internetes tárhelymegosztó szolgáltatások és a felhőszolgáltatások az 

adatok tárolását és nagyobb közösségekben való megosztását 

biztosították (O’Regan 2016, 182-186). 

Online játékok Felhasználók tömege léphetett kapcsolatba egymással online szerep 

és stratégiai játékok grafikus színterein virtuális karakterekkel, tartós 

vagy átmeneti csoportokban. 

Forrás: O’Regan (2016) 
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2.4. A digitális identitás és a kapcsolódás jelentősége 

Az emberi magatartásminták legkülönfélébb formái a web 2.0 szolgáltatásai révén váltak igazán 

érzékelhetővé és megítélhetővé a cybertérben. Az emberi részvétellel járó virtuális 

kölcsönhatások iránya és kimenetele voltaképpen az emberi meghatározottságokon 

(személyiség, jellem, képesség, adottság, habitus) alapul. Ebből ered az elvárt normák 

betartására való képesség, a külső és belső viselkedési kontrollmechanizmusok érvényesítésére 

való hajlandóság, az egyén értékítélete, cselekvés és gondolkodásmódja, akarti 

megnyilvánulásainak összessége. A cybertérben az emberi jellemzőkben gyökerező 

megnyilvánulások a hagyományos identitás virtuális térbe adaptált formájával, illetve ezek 

kapcsolati hálójában váltak láthatóvá. Katarzyna Musiał és Przemysław Kazienko 

hálózatkutatók szerint a felhasználó a cybertérbe való belépését követően digitális identitásával 

válik virtuálissá. Az digitális identitás egyik alappillére technikai, vagyis olyan beállításokból 

és adattartalmakból áll, ami magában foglalja a felhasználó regisztrációs adatait, létrehozott 

profiljait, postafiókjait, az általa önmagáról tárolt, továbbított, megjelenített és feldolgozott 

információk összességét (Musiał – Przemysław 2009, 40). A digitális identitás másik fontos 

elemét emberi meghatározottságok alkotják, amelyeket a felhasználó technikai beállításain 

keresztül az adatok kezelésével kifejez. A felhasználók ezzel a komplexummal kötődnek 

egymáshoz és hoznak létre hálózatokat, majd hálózati rétegeket. A szerzők szerint ezekben a 

rétegekben a kapcsolatok lehetnek közvetlenek, majdnem közvetlenek és közvetettek. A 

közvetlen kapcsolódás olyan kötődést jelent, amelyben két felhasználó úgy lép kommunikációs 

kapcsolatba egymással, hogy abban más résztvevő nem szerepel. Az kötődés ezesetben tudatos, 

tartós, szimmetrikus, gyakran rejtett és ritkábban nyilvános. A majdnem közvetlen kapcsolat két 

felhasználó között több résztvevő által képződik. Ebben a formában inkább véletlenszerű, 

gyakran ideiglenes, legtöbb esetben nyilvános és szimmetrikus kötődésekről beszélhetünk. A 

közvetett kapcsolatban a felek között nagy a távolság. Az információ több résztvevőn át áramlik 

és a legtöbb esetben rétegek között alakul ki, véletlenszerű, ideiglenes, nyilvános és 

aszimmetrikus. A hálózatkutatók szerint az internetes identitások közötti kötődések 

taxonómiájával a felhasználók viszonyulásai, működési módjai és interakciói pontosabban 

értelmezhetők és strukturálhatók, voltaképpen körül írják az ember és az emberi kapcsolatok 

működését (Musiał – Przemysław 2009, 58-67). Egyes kutatók szerint az online kötődések 

elemzése merőben más megközelítést igényel, mint az offline kapcsolatoké, ugyanis ebben a 

környezetben oldódik a formális kommunikációs kötöttségekhez való viszonyulás. Míg a 

hagyományos környezetben két ember kapcsolata magas elvárások és formális feltételek szerint 
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alakul, addig az online térben kötöttségek nélkül formálódhat. Barry Wellman és Milena Gulia 

népszerű kutatásának eredménye azt támasztotta alá, hogy az online térben a kevésbé 

szabályozott „gyenge kapcsolatokban” az internetes közösségek támogatóbbak és 

heterogénebbek az offline csoportokhoz képest, amiben az identitás elrejtésének lehetősége 

jelentős szerepet játszik. A gyenge kapcsolatok azért hangsúlyosak, mert lehetséges a 

hagyományos színtér formális elvárásainak mellőzése és ezáltal az eltérő társadalmi státuszú 

egyének találkozása. A gyenge kapcsolatok bizalomra épülő támogatást, az őszinte 

megnyilatkozásokat és az önkifejezés szabadságát eredményezik, ‒ szemben azokkal az 

elképzelésekkel, hogy mindez csak erős kapcsolatokban alakulhat ki (Wellman ‒ Gulia 1997, 

4-10). Manuel Castells ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy a hálózati társadalomban a gyenge 

kapcsolatok kockázatosak lehetnek, mert az internetes kommunikációban (CMC) alacsony 

kulturáltsági szintű felhasználók is részt vehetnek, ezért a gátlástalan kommunikáció lehetősége 

is adott (Castells 2005, 473). A digitális identitás és azok kapcsolati hálózata alkotja azt a 

felhasználói formációt, melyben az érzelmek, gondolatok, vágyak és szükségletek által vezérelt 

virtuális magatartásminták keletkeznek (például a kritikai véleménynyilvánítás vagy a 

dominanciagyakorlás). Ilyen megnyilvánulások viszont vegyesek. Lehetnek a hagyományos 

társadalmi normákat követők és azzal szöges ellentétben állók.  

2.5. A normák változása a cybertérben 

A norma alapja az érték, ami elsősorban valaminek azt a tulajdonságát jelöli, ami az egyén és a 

társadalom többsége számára kiemelkedő fontosságú. Az értékek nem függetlenek az adott 

társadalom kultúrájától, ugyanakkor közmegegyezésen alapuló, közös tudás eredményeként 

megjelenő elvont manifesztációkként jellemezhetők. Az értékek kulturális alapelvekként 

kifejezik, hogy egy társadalomban mit tartanak jónak, rossznak, kívánatosnak vagy 

elítélendőnek mindamellett, hogy számos formában és módon válnak láthatóvá. Lehetnek 

elvek, eszmék, attitűdöket tükröző érzelmek, ideálok, trendek alapjai, állhatnak különböző 

magatartásminták, együttélési formák fókuszában, kifejeződhetnek kézzel fogható tárgyakban 

(Fehér ‒ Lappints 1999, 29; Andorka 2006, 569). Az értékek akkor válnak társadalmivá, amikor 

a túlnyomó többség érdekéhez vagy szükségletéhez kötődve is értékként jelennek meg. Az ilyen 

módon közössé váló értékek felminősítése idővel a társadalom minden tagja részéről kötelezővé 

válik, vagyis normává emelkedik (Rosta 2007, 22). A normák a társadalom többsége által 

jelentős értékekből eredeztethető magatartási szabályok, melyek követése és betartása a 

társadalom minden tagja részéről kötelező, megszegésük formális vagy informális szankcióval 

jár. A normák összességeként kialakuló normarendszer kiépítése a társadalom stabil 
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működésének alapvető feltétele, az együttélés biztosítéka, a közösség integritásának garanciája. 

Kijelöli a társadalom tagja számára a normális működési határokat, előírja azokat a 

cselekvésmódokat, melyekhez az egyén viselkedési mintáit igazítani tudja és a társadalom 

normakövető és normatartó tagjaként élhet. A legtöbb társadalomban a normák különböző 

szinteken pozícionáltak attól függően, hogy mennyire fontos és meghatározó értékeken 

alapulnak. Ebből az okból a normaképződést tárgyaló szociológiai irodalmakban a magatartási 

szabályokat jogi normák, erkölcsi normák és szokásnormák mentén tagolják. Míg a jogi normák 

megsértése jogszabályokban deklarált szankciókkal jár (például a bűncselekmények szankciói), 

az erkölcsi normák és a szokásnormák társadalmi rosszallást, informális elítélést, kiközösítést 

eredményezhetnek (például az illemszabályok megsértése). A szociálpszichológia képviselői a 

társas normák cselekvésmeghatározó erejének magyarázatában a leíró és az előíró normák 

funkcióját különösképp kihangsúlyozzák. A leíró társas normák a közösség tagjainak cselekvés, 

érzés és gondolkodás módját prezentálják, vagyis azt, hogy a csoport tagjai valójában milyen 

értékek mentén működnek. Az előíró normák összessége pedig azt fejezi ki, hogy egy közösség 

tagjainak, hogy kell gondolkodnia, éreznie és cselekednie, milyen normákat kell képviselnie. 

Mindkét társas norma közmegegyezésen alapul, gyakran a leíró normák előíró társas normákká 

alakulnak át, vagyis amit a közösség többsége tesz, később mindenkitől elvárt 

magatartásmintaként kell képviselnie. Akkor, amikor az egyén érzés, cselekvés és 

gondolkodásmódját csoportnormákhoz igazítja, valójában a leíró és előíró normák betartására 

törekszik, így a társadalom konform tagjaként viselkedik (Smith ‒ Mackie ‒ Claypool 2016, 

497-498). A cybertér és annak esszenciális részét képező internetes hálózat számos emberi 

cselekvésforma megjelenésének terepe, ezért sokan úgy vélik, hogy az ember a cybertérben is 

a szocializációja során internalizált és interiorizált értékek és normák betartásával működik. Ezt 

a nézőpontot Peter N. Grabosky az „old wine in a new bottles” kifejezéssel írta körül, amivel 

arra utalt, hogy a virtuális környezetben leképződő szokványostól eltérő magatartásmintázatok 

valójában hagyományos normasértések, csupán a környezet más. Szerinte az emberi motivációt 

az anonimitásra épülő interperszonális kapcsolatokat, a titkos működést, az ellenőrzésben 

felmerülő új kihívásokat, a földrajzi határok elmosódásával járó kiterjedt bűnözést sem lehet 

újnak tekinteni (Grabosky 2001, 243-249). Grabosky gondolatmenete valójában a 

normasértésekre irányult, de a normákra épp úgy vonatkoztatható, vagyis a cybertérben 

megvalósított normasértés nem több, mint a hagyományos normahatárok átlépése. Ezzel 

szemben célszerű szem előtt tartani azokat a jelenségeket, amelyek a hagyományosan felfogott 

normákhoz és normasértésekhez képest eddig nem megszokott szerkezetben jelentek meg a 

cybertérben, ugyanakkor kezelésükre eszközbéli séma nem áll rendelkezésre (például a 
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cyberbullying). A megváltozott magatartásformák mögött ma már olyan új tényezők állnak, 

amelyek könnyen láthatók és a cybertér sajátosságaiban gyökereznek. Ezek a tényezők nem 

feltétlenül és közvetlenül vezetnek normasértő magatartásokhoz, de közvetett módon 

kapcsolódnak azokhoz:  

a) Új javak. Az informatikai rendszerek és a rendszereken belül tárolt adatok új értéket 

jelentenek, megszerzésük a hagyományostól eltérő technikai eszközöket, módszereket 

igényel, ami a „hacking” különböző formáiban és az automatizált eszközök „malware-ek” 

használatában nyilvánul meg leginkább. 

b) Szabályozatlanság. A felhasználók köre napjainkra multikulturális közösséggé nőtte ki 

magát, sokféle érték-és normarendszert képviselve. Az egyre több területre kiterjedő 

társadalmi szabályozó erők ellenére koherens, univerzálisan is érvényes morális 

szabályrendszer még nem alakult ki, így a normák és ezzel együtt a deviáns magatartás 

értelmezése is bizonytalan.  

c) A környezet jelentéktelenségének látszata. A klasszikus normasértő megnyilvánulások 

némelyikét a virtuális környezetben enyhébb társadalmi elítélés övezi, mint a valós 

kontextusban (Yar 2006, 11). Az ilyen normák megsértésének következményeivel szemben 

megszilárdulni látszik egyfajta immunitás, mely először az egyén, majd a közösség 

attitűdjeiben jelenik meg, ami később általánossá válhat.  

d) Anonimitás. A virtuális tér lehetővé tette anonim akciók felszabadítják az egyént belső és 

külső kontrolljaitól. Míg a valós életben a személyes identitás felvállalása visszatart a 

szabályszegéstől és támogatja a konform viselkedést, addig a cybertérben a hagyományos 

normák különböző szintjei a rugalmas erkölcs (flexible morality ‒ Michelet, 2003) 

szellemében könnyebben átléphetők.  

e) Kontrollhiány. Az online hálózat kontrollintézmények által kevésbé ellenőrzött privát 

böngészésre alkalmas darkweb működése növeli a cybertérben megvalósuló normasértések 

látenciáját (Yar 2006, 9).  

f) Az offline normák eróziója. Az anonimitás által támogatott tettős lét a digitális bennszülöttek 

szocializációjának része (Prensky 2001, 1-6). Az efféle szocializációs folyamatban a 

hagyományos normák nem mindegyike internalizálódik és automatizálódik, ami a valós 

életviszonyokban az eligazodás és alkalmazkodás nehézségeit okozza és termeli újra.  
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g) Online-offline normakompatibilitás. Egyre gyakoribb, hogy az egyén a virtuális 

szabályokhoz illeszti viselkedésének mércéjét, majd onnét kilépve ugyanezt a mércét a valós 

térbe is átviszi és fordítva (Turkle, 2000). Amennyiben a két mérce nem kompatibilis a két 

színtér egymástól eltérő elvárási repertoárján alapuló normakompatibilitási feszültség 

keletkezhet, ami deviáns magatartásokhoz vezethet.  

h) Destruktív eTrendek terjedése. Fiatal felhasználók körében a cybertérben megjelenő trendek 

utánzása – ha hallgatólagosan is, de – részben a kortársközösség nyomásgyakorlásának 

eredménye. A követendő trendek fókuszában álló tárgyak vagy cselekvések rövid idő alatt 

egy egész generáció szimbólumává emelkedhetnek, elérendő célként fogalmazódnak meg a 

generáció tagjaiban (például a veszélyes offline cselekvések teljesítése, vagyis a 

bátorságpróba). A világhálón megjelenő információbázisok gyártói és szerkesztői, a 

kortárscsoportok vélemény- és trendformálói, a tartalomszolgáltatók – ha nem is mindig 

közvetlen módon, de – cselekvést meghatározó hatalommal rendelkeznek és képesek 

hozzájárulni a deviáns magatartásformák megvalósulásához.  

i) A nyilvánosság megváltozása. A nyilvánosság hagyományosan a közügyek intézésének a 

területe, élesen elhatárolva a magánszférától. Az internet megjelenésének egyik hatása éppen 

az, hogy a köz- és a magánszféra közötti határok (is) elmosódnak: gyakran magánügyek 

jelennek meg a nyilvánosságban. Sőt, a tabloidizáció (Prazsák, 2014) következtében a 

közszereplők esetében kifejezetten reklámeszköz a magánélet közüggyé tétele. Azonban 

nemcsak a nyilvánosság előtt élők esetén merül fel a magán- és a nyilvános szféra közötti 

határ elmosódása. Minden olyan esetben, amikor magánügyek kerülnek a nyilvánosságba, 

felmerül a személyes információkkal való visszaélés lehetősége. Például az egyén 

önbecsülését sértő, lejárató tartalmak destruktív erővel hatnak az egyén lelki integritására, 

ami további konfliktusokat generál (Smith ‒ Mackie ‒ Claypool, 2016).  

j) Digitális kompetencia. A hagyományos deviáns viselkedések mintázataihoz képest a 

cybertérben normasértőként leginkább az jöhet számításba, aki alapvető digitális 

kompetenciával és az internet hálózatához elegendő hozzáféréssel rendelkezik. Ugyanez 

nem mondható el a cyberdevianciákat elszenvedőkről.  

k) eBizalom felértékelődése. A bizalom az egyéni kötődések alapja és egyben a kereskedelmi 

tranzakciók (eBay) sikerének záloga (O’Regan, 2016). Az ügylet vagy a személyes kapcsolat 

megbízhatóságáról való tájékozódás az outputperifériákon keresztül sokkal korlátozottabb, 

ezért a bizalom marad a legfőbb garancia. Az online bizalomra hagyatkozás nemes alapja az 
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együttműködésnek és bár közvetett módon, de kapcsolódik a devianciákhoz, voltaképpen 

azok folyamatában egyfajta kockázati tényezőként tartható számon. 

Valójában az új társadalmi tényezők cselekvésmódosító hatásai a mai napig arra motiválják a 

cybertér kutatóit, hogy megalkossák azt a fogalmi keretet, ami felismerési, értelmezési és 

eligazodási lehetőséget nyújt a hagyományos színtéren, a cybertérben, illetve ezek 

kombinációiban megjelenő normasértések között és ezzel egyben kijelöli a cybertér és a fizikai 

színtér határait. Értekezésem következő fejezetében ebből a megfontolásból, illetve az 

agresszív magatartások besorolhatósága érdekében a cyberdeviancia fogalmi meghatározására 

teszek kísérletet.  

2.6. Deviancia a cybertérben 

A deviancia legelterjedtebb meghatározása szerint egy adott közösségben uralkodó, és a 

közösség többsége által egységesen elfogadott normáktól való eltérést, elhajlást jelent. A 

deviáns jelző sokféle magatartásformára utal: lehet funkcionális és diszfunkcionális, univerzális 

értékeket sértő, alkalmi vagy többször megismétlődő, egyéni jellemből kiinduló vagy 

informális és formális reakciókat kiváltó (Andorka – Cseh ‒ Szombathy, 1974; Rosta, 2007). 

A deviánsnak minősített egyén magatartásának veszélyességi fokát leginkább az fejezi ki, hogy 

a megsértett szabályokhoz milyen közösségi attitűdök kötődnek, vagyis mennyire fontos és 

meghatározó értékeken alapulnak. Mivel a deviancia köztudatban elterjedt fogalomköre 

magában foglal számos „eltérő”, de veszélytelen viselkedésformát vagy jelenséget, ezért 

célszerű kijelölni azokat a szempontokat, melyek figyelembevételével kiemelhető és 

leszűkíthető a legnagyobb kockázatot jelentő deviációk csoportja. A deviánsnak tartott 

magatartások különböző definíciói között vannak olyan közös vonások, melyek egységesen 

utalnak az univerzálisan károsnak ítélt magatartásformákra. Többek között (1) a társadalom 

többsége negatív értékítéletét fejez ki a deviánsnak minősített magatartásokkal szemben, (2) az 

adott magatartás komplex reakciót vált ki mind a társadalom tagjaiból, mind a kontroll-

intézmények részéről, (3) a deviáns viselkedésforma nem lehet túlsúlyban a konform 

magatartásformákhoz képest és (4) többnyire veszélyt jelent az egyénre és a közösségre, 

beleértve a deviáns személyt önmagát is (ön-, és közveszélyesség) (Gönczöl ‒ Kerezsi, 1993; 

Rosta, 2007; Giddens, 2008). A kriminológia képviselői a deviancia modern 

megfogalmazásában az ön- és közveszélyességet emelik ki fő szempontként, és a deviánsnak 

minősítést a kiváltott intézményes reakció meglétéhez kötik (Gönczöl 2016, 115). A deviáns 

jelenségek megítélése önmagában sem egyszerű, de az ön- és közveszélyes magatartásokkal 
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szemben kialakuló különféle társadalmi viszonyulás ezt még bonyolultabbá teszi, például azzal, 

hogy „tűrt, még tolerált és már tiltott” magatartásokként, ‒ ha néha hallgatólagosan is, de ‒ 

egymástól elkülöníti (Gönczöl 2016, 115). A meghatározást az is befolyásolja, hogy a 

társadalom mikor, milyen módon és eszközökkel reagál a negatív megnyilvánulásokra. Ennek 

hátterében markáns szerepet tölt be a már említett társadalmi tolerancia képesség, a tradíciók 

és a kultúra, valamint az adott társadalom kormányzatának törekvései és a deviancia kezelésére 

irányított valós erőfeszítései (például, hogy milyen mértékű erőforrásokat fordít a társadalmi 

jelenség kezelésére) (Gönczöl 2016, 116). A deviancia kezelésében hozott kormányzati 

döntések jelentősen meghatározzák a devianciák alakulását pozitív és negatív irányban 

egyaránt. Voltaképpen ez azt jelenti, hogy a kormányzati intézkedések lehetnek a devianciákat 

mérséklők és a deviancia reprodukcióját vagy devianciaspirált generálók2 (Gönczöl 2016, 116). 

A modern megfogalmazás szerint tehát a deviancia „az átlagostól, az uralkodó normáktól, az 

elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő olyan ön – és/vagy közveszélyes 

magatartások halmaza, amely a többségi társadalom oly mértékű erkölcsi rosszallását váltja ki, 

hogy a féken tartásukra ‒ a szaktudományok fejlettségének és az uralkodó felfogásoknak 

megfelelő ‒ intézményes reakciókat rendszeresít.„ (Gönczöl 2016, 117).  

Egyes jelenségeket a társadalom tagjai akkor is normálistól vagy megszokottól való 

eltérőnek minősíthetnek, amikor egy olyan gyors lefolyású globális vagy társadalmi változás 

eredményei, amihez az adott közösség nem tud egyszerre alkalmazkodni. Az elmúlt 

évtizedekben az internet és a számítástechnikai eszközök globális forradalma pont ilyen 

jelenség volt. A technológia robbanásszerű fejlődése és a hálózatosodás kizökkentette a 

hagyományos kommunikációs környezetében élő egyént megszokott életmódjából, majd az 

innovációk társadalmi terjedésének következtében a digitális eszközökhöz való hozzáférés, 

valamint a digitális kompetenciákban mutatkozó különbségek mélyítették a társadalom egyes 

csoportjai között fennálló szakadékot. Ennek megfelelően még ma is megfigyelhető, hogy a 

korábbi predigitális generáció tagjai a technikai alapokra helyezkedő globális hálózatosodást 

gyakran erőn felülinek ítélik meg. Christofer Freeman a gyors lefolyású technológiai átalakulás 

társadalmi gazdasági folyamatokra gyakorolt hatását nem a normától való eltérésként, hanem 

technológiai paradigmaként fogalmazta meg, aminek legfőbb jellegzetességét a technológia 

információra irányultságában, az új technológia mindent áthatóságában, a rendszerek és 

kapcsolatok hálózati logikát követő felépülésében, a rugalmas átalakulásban, és a speciális 

technológiák integrációjában látta (Castells 2005, 117-119). Freeman okfejtése tisztább képet 

                                                           
2 A devianciaspirál a cyberdevianciák értelmezésében az internet szabályozatlanságából vagy a prevenció 

elmaradásából is eredhet.  
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fest, ugyanis az új környezet kínálta lehetőségeket felismerő és azokhoz alkalmazkodni tudó 

társadalmakban ma már megkérdőjelezhetetlen, hogy a technikai fejlődés és az internetes 

hálózatosodás sokkal inkább a gazdasági–társadalmi–politikai fejlődés kulcsa, mintsem egy 

olyan jelenség, ami a normálistól eltérő. A deviáns viselkedés inkább a cybertérhez kapcsolódó 

egyéni és közösségi érdekek és értékek szükségszerű következményeként alakult ki és vált 

megfogalmazhatóvá és súlyozhatóvá. Ez utóbbi a cyberdevianciák területén azt jelenti, hogy 

vannak olyan normasértő faktorok, melyekkel szemben inkább a közömbösség erősödik (tűrt 

és tolerált), emellett léteznek olyanok is, melyek időben és térben az állandó elítélés tárgyai. A 

durva normaszegő magatartásmintákat és az enyhébb megítélésű elhajlásokat ennek okán egy 

szűkebb és egy tágabb fogalmi keretbe illesztve a hagyományos deviancia fogalmi elemeinek 

figyelembevételével vázoltam fel. Eszerint, cyberdevianciának az olyan cselekedet minősül:  

- amely érinti a cyberteret; 

- amely jogi normát sért vagy ön- és közveszélyes a cybertérben; 

- amelyhez a társadalom többsége negatívan viszonyul; 

- amely kiváltja a társadalmi többség és a kontrollintézmények negatív reakcióját; 

- amely kisebbségben van az elfogadott magatartásmintákhoz képest; 

- amelynek megvalósítója digitális kompetenciával rendelkezik; 

- amelynek hátterében humán tényezők állnak (vagyis emberi célok, szándékok, motivációk, 

szükségletek). 

A cyberdeviancia szűkebb értelemben a cybertérben megvalósított olyan közvetett vagy 

közvetlen, digitális kompetencián alapuló emberi magatartás, melyhez az adott társadalom 

tagjainak többsége negatívan viszonyul, jogi normákat sért, formális reakció kiváltására 

alkalmas, gyakoriságát tekintve kisebbségben van az adott társadalom többsége által elfogadott 

magatartásmintákhoz képest, vagy veszélyt jelent az egyénre és/vagy a közösségre.  

A globális hálózat heterogén közösségeiben az értelmezés egy cseppet sem egyszerű. A legtöbb 

társadalomban a gyermekkorúakról készült pornográf felvételek terjesztése jogsértő, a 

rágalmazás vagy a becsületsértés azonban eltérő értelmezésű lehet. A fentiekben meghatározott 

szűkebb fogalom szerint a cybertérben elkövetett szabályszegő magatartás deviánsnak 

minősítése – bár nagyjából azonos feltételek szerint került megfogalmazásra – függ attól, hogy 

mely társadalom felhasználóinak körében került nyilvánosságra és a deviáns magatartásokat 

megvalósító és elszenvedő mely társadalom tagja. A cyberdeviancia tágabb fogalomköre a 

szűkebb fogalomkört is magában foglalja, de annál jóval több megnyilvánulásra kiterjed és 
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nemcsak a súlyosabb normasértésekhez áll közel. Ennek alapján cyberdevianciának az olyan 

cselekedetet nevezem,  

- amely érinti a cyberteret; 

- amely valamely normát sért a cybertérben; 

- amely kiváltja a társadalom többségének negatív értékítéletét; 

- amely legalább a társadalom többségének negatív reakcióját váltja ki; 

- amely kisebbségben van a társadalom többsége által elfogadott magatartásmintákhoz 

képest; 

- amelynek megvalósítója digitális kompetenciával rendelkezik; 

- amelynek hátterében humán tényezők állnak (vagyis emberi célok, szándékok, motivációk, 

szükségletek). 

A cyberdeviancia tehát tágabb értelemben a cybertérben megvalósított olyan közvetett vagy 

közvetlen, digitális kompetencián alapuló emberi magatartás, amellyel szemben az adott 

társadalom tagjainak többsége negatív értékítéletét fejezi ki, legalább informális reakció 

kiváltására alkalmas, kisebbségben van az adott társadalom többsége által elfogadott 

magatartásmintákhoz képest, az adott társadalom valamely normáját sérti.  

A cyberdeviancia mindkét fogalma két feltételben tér el a hagyományos devianciafogalomtól, 

mégpedig a cybertérben való megvalósulás szükségességében és a digitális kompetencia 

meglétében.  

2.6.1. Cyberbűnözés mint esszenciális cyberdeviancia  

A cyberbűnözés létezése több mint húsz éve evidens jelenség, de a fogalmi meghatározására 

tett próbálkozások mégis csak az elmúlt tizenöt évben élénkültek fel, miután a web 2.0 által a 

normasértő magatartásmintázatok egyre szélesebb felhasználói réteget értek el és egyre 

láthatóbbá váltak a globális hálózatokban. Ezt követően született meg néhány bűnözésfogalmat 

felvonultató tanulmány, melyek közül az egyik a már korábban említett Peter N. Grabosky 

nevéhez fűződő „old wine in a new bottles”. Grabosky fogalommeghatározását követte Rutger 

Leukfeldt cyberbűnözésről szóló tanulmánya. Ebben arról írt, hogy a cybertérben megvalósuló 

bűncselekmények azok a cselekvésformák, amelyek az információs térrel, információs 

technológiával jelentős kapcsolatban állnak, illetve azokat, amelyek nem kifejezetten az 

információs technológiát célozzák, de kötődnek ahhoz. Eszerint a cybercrime átfogó kifejezése 

azokra a magatartásmintázatokra vonatkozik, amelyeknek feltétele az információs technológia 

igénybevétele. Leukfeldt ezen belül megkülönböztetett olyan devianciákat, amelyekben az 
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információstechnológia egyben cél és eszköz, valamint olyanokat, amelyek megvalósításához 

az információstechnológia elengedhetetlen, de nem célpont (Leukfeldt 2016, 214-215; Parti, 

2018). David S. Wall a cyberbűnözés kialakulásának folyamatát számítógépes bűnözés 

evolúciójának nevezte (2. táblázat) és olyan generációs korszakokra tagolta, melyekben a 

globális internet generációról-generációra egyre fontosabb szerepet töltött be (Wall, 2008). 

Wall által felvázolt modernkori harmadik generációs bűnözés olyan, a hálózat biztonsága elleni 

és a hálózatot, mint médiumot az elkövetéshez felhasználó bűncselekmények összessége, 

amelyeknek elsődleges jellemzője az előre kifejlesztett számítástechnikai eszközök szervezett 

és elosztott formában, meghatározott munkavégzési rendben, automatizált módon való 

felhasználása valamely bűnözői csoportokkal, vagy bűnszervezetek hozzáadott tevékenysége 

nyomán, meghatározott cél elérésére (Wall 2008, 55-56). Wall szerint a harmadik generációs 

bűnözés jellemzője a nemzetköziség, a gyorsaság, a magas látencia, valamint az intellektuális 

jelleg (Parti ‒ Kiss 2016, 463-495).  

2. táblázat: Számítógépes bűnözés evolúciója 

Első generációs bűnözés Bűncselekményekhez a számítógépeket használták eszközként,  

az internetről csak információkat gyűjtöttek a bűncselekmények 

elkövetéséhez. 

Második generációs bűnözés 

(Hibridek korszaka) 

Amikor az internetet már felhasználták egyes rendszerekbe való 

jogellenes bejutáshoz, de ennek nagyságrendje minimális volt.  

Harmadik generációs bűnözés A bűncselekmények elkövetésének folyamatában az internet 

globális hálózata nélkülözhetetlen (például automatizált 

eszközökkel történő bűnelkövetés).  

Forrás: David S. Wall (2008) 

Parti Katalin definíciója még ennél is logikusabb. Szerinte az informatikai bűnözés 

(cyberbűnözés) a számítástechnikai bűnözés (computer crime) és az internetes bűnözés 

(internet crime, cyberspace crime) kategóriájába tartozó magatartásokat kizárólagos módon 

magába foglaló kategória, amely egyben a kétfajta bűncselekmény közös halmazát is 

tartalmazza (Parti ‒ Kiss 2016, 491). Parti fogalomhasználatában a számítástechnikai bűnözés 

a számítástechnikai rendszerek és hálózat integritását sérti (például a rendszerekbe való 

illetéktelen behatolás), az internetes bűnözésnél az internet az elkövetés terepeként szolgál 

(például a hamis weboldalak segítségével banki adatok kicsalása). Az informatikai bűnözés 

körébe tartozó magatartások kizárólagosan a számítástechnikai és/vagy az internetes bűnözés 

körébe tartoznak. Az e két kategórián kívül eső cselekmények annak ellenére, hogy az 

elkövetéshez informatikai eszközöket is felhasználhatnak (például a számítógéppel vagy 
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számítógépes hálózatban folytatott kettős könyvelés), nem tartoznak a modern informatikai 

bűncselekmények kategóriájába (Parti ‒ Kiss 2016, 492). 

2.6.2. A cyberbűncselekmények csoportosítása  

Az utóbbi évtizedekben a cybertérben megjelenő devianciák kriminalizációja figyelhető meg 

világszerte. A nemzeti szabályozási rendszerek alapvetően két variáció közül választhatnak, ha 

a számítástechnikai rendszer és adatok védelmét kívánják biztosítani. Az egyik szerint önálló 

ágazati törvényeket alkotnak ennek a speciális területnek a szabályozására: Ez biztosítja a 

büntetőeljárási együttműködést, a bizonyítékok szabályszerű rögzítését, megőrzését és bíróság 

előtti felhasználását: Ilyen például az Egyesült Királyságban az 1990-ben hatályba lépett 

„számítógépes visszaélés törvény” (Computer Misuse Act). A másik megoldás, ha a meglévő 

büntető kódexekbe iktatnak be önálló, a számítástechnikai rendszer és az adatok integritását 

védő tényállásokat. Magyarország az utóbbi kategóriába tartozik – még a korábbi, 1978. évi 

Büntető Törvénykönyv gazdasági bűncselekmények fejezetébe elsőként (1994-ben) a 

számítástechnikai csalás, majd a számítástechnikai rendszerbe való jogtalan behatolással, benn 

maradással, és a belépést lehetővé tevő technikai intézkedés kijátszásával kapcsolatos 

tényállások kerültek (2002-ben). Ezek a bűncselekmények a személyi számítógépek 

elterjedésével nyertek teret, amikor a gépek tartalmát, azaz az általuk, bennük tárolt adathalmazt 

fürkészte ki az elkövető, és a számítástechnikai rendszerbe való jogosulatlan belépésével, vagy 

bennmaradásával másnak szándékosan kárt okozott. E bűncselekménytípusok előre vetítették 

azt a tendenciát, amely a gépek devalválódásával, ezzel párhuzamosan pedig az információ, az 

adathalmaz felértékelődésével mutat összefüggést (Parti ‒ Kiss 2016, 495). 

Az informatikai bűncselekményeknek ma már többféle csoportosítása létezik. Így például, 

sértetti kör szerint megkülönböztetünk:  

a) az egyén elleni informatikai bűncselekményeket (például gyermekpornográfia, online 

zaklatás);  

b) vagyon elleni bűncselekményeket (például a szerzői jogokat, vagy virtuális tulajdont sértő 

cselekmények); 

c) szervezetek, vállalatok elleni bűncselekményeket (például az online terrorcselekmények, 

amelyek vállalatokra, kormányokra és nemzetközi szervezetekre gyakorolnak nyomást);  
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d) társadalom elleni informatikai bűncselekményeket. Utóbbiak közé tartoznak a társadalmi 

dezorganizációt okozó cselekmények, mint például a gyűlöletkeltő eszmék terjesztése, az 

öngyilkosságra buzdító weboldalak.  

Az Európa Tanács Számítástechnikai bűnözésről szóló egyezménye3 a nyomozástechnikai és 

nemzetközi bűnügyi együttműködés elveit szem előtt tartva a következő csoportosítást 

alkalmazza:  

a) számítástechnikai rendszer és adat hozzáférhetősége, sértetlensége és titkossága elleni 

bűncselekmények (például a rendszerbe való jogosulatlan belépés, adatok jogosulatlan 

megváltoztatása vagy kifürkészése, számítástechnikai eszközökkel való visszaélés);  

b) számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények (például amikor a számítógép az elkövetés 

eszköze);  

c) számítástechnikai adatok tartalmával kapcsolatos bűncselekmények (például a 

gyermekpornográfia);  

d) szerzői vagy szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos bűncselekmények (például a 

materializálódott idea védelme).  

A rendszerszintű reagálás elve szerint az Egyesült Királyság informatikai bűnözést kezelő 

operációs rendszere háromfajta bűncselekményt különböztet meg:  

a) tartalom-bűncselekményeket (crimes in the machine);  

b) a számítástechnikai eszközzel elkövetett bűncselekményeket (crimes using the machine);  

c) a számítástechnikai rendszer elleni bűncselekményeket (crimes against the machine).  

Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására, valamint a törvényalkotó szándékának 

megvilágítására a nyomozástechnikai megközelítés látszik a legmegfelelőbbnek, ‒ ami 

szerkezetében hasonlít az előző besorolásra. Ez az informatikai bűncselekményeket az 

internetnek az elkövetők által preferált tulajdonsága szerint különbözteti meg. Eszerint az 

informatikai bűncselekmények három csoportba sorolhatók:  

a) A számítástechnikai rendszer integritása elleni, azaz a hálózat-bűncselekmények; 

b) A számítástechnikai adatokkal kapcsolatos, tartalom-bűncselekmények; 

                                                           
3 Az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezménye, 

ETS. No. 185. Magyarországon kihirdette a 2004. évi LXXIX. törvény. 
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c) Az internet, mint médium, azaz kommunikációs csatorna segítségével elkövetett 

bűncselekmények. 

Az interakciók sokféleségét nagyban elősegíti a dinamikusan fejlődő infokommunikációs 

eszköz-architektúra (például a mobileszközök), amelyek a földrajzi elhelyezkedéstől 

függetlenül rövid idő alatt biztosítják a gyors információáramlást a végfelhasználók között. Az 

internetes hálózat kommunikációs funkciója a kábítószer-kereskedelem, az erőszakos 

bűncselekmények, a vagyon elleni bűncselekmények, a szexuális bűncselekmények 

elkövetésében is fontos szerepet töltenek be (Parti ‒ Kiss 2016, 496). A cybertében megvalósuló 

agresszióra épülő vagy erőszakos bűncselekményeket értekezésem 2.10 és a 2.11. fejezetében 

fejtem ki részletesen.  

2.7. A cyberdencia színtérmódozatai  

Bármely cyberdevianciáról is legyen szó, hátterében emberi motivációk és célok 

fogalmazódnak meg, végső soron emberi cselekvések eredményei, mint ahogyan azok 

megítélése és szankcionálása is, ezért az internet hálózatában a számítástechnikai rendszerek és 

eszközök együttese eszközként és lehetőségként is számításba vehetők.4 Kétségtelen, hogy  

legtöbb kutatás a humán meghatározottságokból és a hagyományos környezetből indul ki, 

vagyis a virtuális teret az alanyokhoz viszonyítva mutatja be, viszont kevésbé fókuszál a 

környezet katalizáló szerepére. A cybertér normasértő cselekvéseket generáló sajátosságai a 

belépő felhasználók magatartásváltozásai mentén figyelhetők meg, vagyis azokban az 

esetekben, amikor az új környezet hatásai révén a felhasználóban gyengülnek azok a visszatartó 

erők, amelyek a mindennapi feszültségek felszabadításában a hagyományos térben meggátolják 

(Skinner ‒ Fream, 1999; Parti, 2018). Az offline és az online tér közötti deviancia-átjárásról 

szól az EU Kids Online kutatás is, amelyben Livingstone, Haddon és Görzig 

kockázatvándorlási hipotézisének (risk migration hypothesis) legfőbb mondanivalója, hogy az 

online kockázatvállalás nagyon szoros kapcsolatban áll a hagyományos környezetben tanúsított 

viselkedéssel és az életkorral (Barbovschi et al. 2012 ‒ hivatkozik rá Parti, 2018). Az emberi 

cselekvések okai és megvalósulási színtereinek különböző kombinációi, röviden 

színtérmódozatai egyébként a korábban hivatkozott Grabosky diskurzusában használt hasonlat 

mentén is megragadhatók (old wine in new bottle). A térbeli mozgás (mobilizálódás) 

modellezése tehát időszerű és indokolt, ebben a normasértéseket logikus más-más színtéren 

                                                           
4 A mesterséges intelligencia megjelenésével a helyzet nyilvánvalóan bonyolódik: attól fogva, hogy nem 

állapítható meg, hogy ki használja az eszközt. 
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zajló mozzanatokként és összefüggésében is vizsgálni.5 Az előbbi esetében a terekben külön-

külön megvalósuló cselekvések eltérő súlya, különböző jogi és társadalmi megítélése, az utóbbi 

esetben a normasértő magatartás teljes hatása mérhető. A színterek között mobilizálódó 

deviancia akkor nevezhető cyberdevianciának, ha a normasértés folyamata valamilyen módon 

érinti a virtuális teret. A folyamatban a deviancia logikailag négy különböző módon jelenhet 

meg: 

1. Eredmény és színtér módozat. Ebben a típusban a normasértés a cybertérben kezdődik, ott 

zajlik és ott is végződik, vagyis tisztán a cybertérben. Ebben a módozatban felerősödik az 

anonimitás, a titkos információáramlás, a kevésbé szabályozott szürke foltok működése és 

a digitális identitás szerepe, ugyanakkor a normasértők köre leszűkül azokra, akik digitális 

kompetenciával rendelkeznek. Mivel az eredmény és színtér módozat minden elemében 

érinti a cyberteret, ‒ sőt, csak és kizárólag azt érinti, ‒ ezért ebben a modellben helyezhetők 

el a cyberdeviancia új formái.  

2. Eredmény módozat. A folyamat kiinduló pontja a hagyományos tér, azonban a deviáns 

magatartások a virtuális „infrastruktúrákban” végződnek. Azaz olyan magatartásokról van 

szó, amelyek mind a rendszerintegritás elleni (például hagyományos színtéren való 

megtévesztéssel megszerzett adatokat követő rendszerfeltörés), mind a tartalommal, vagy 

médiummal összefüggő deviáns magatartásformákat (például a párkapcsolati erőszak 

verbális, zaklató jellegű formája) magukban foglalják.  

3. Színtér módozat. A színtér módozat az eredmény módozat fordítottjaként működik. Ebben 

az esetben is mind a valós mind a virtuális teret érinti a normasértés, ezúttal viszont a 

cybertérben kezdődik a folyamat, ott is zajlik, de a valós térben fejeződik be. Ma már az 

sem újdonság, ha egy virtuális térben eszkalálódó konfliktus testi sértéssé fajul, vagy az 

internetes kábítószer-kereskedés megrendelője szemtől szemben veszi át a tiltott szereket. 

Ide köthető a prostitúciós szolgáltatások internetes reklámozása és még sok más folyamat, 

mely az offline térben zárul.  

4. Katalizáló módozat. A hagyományos és a cybertér szoros kapcsolatát azok a normasértő 

magatartások fejezik ki igazán, melyek történésük folyamatában átfogják a hagyományos 

és a virtuális teret.  Ebben az esetben arról van szó, hogy a cselekvés egy szakasza kerül 

                                                           
5 Míg a nyilvános rágalmazás vagy e-mailfiók feltörés teljes egészében történhet cyberkörnyezetben, addig az 

agresszióra épülő cselekedetek kiterjedhetnek mindkét színtérre, például az agresszió eszkalálódhat a virtuális 

platformok bármelyikén, mielőtt fizikai erőszakként megvalósul a hagyományos környezetben. 
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kapcsolatba az adott térrel – miközben nem ott kezdődik, és nem ott végződik. Ebből a 

szempontból mind az offline mind az online térnek lehet katalizáló funkciója a normaszegő 

magatartás folyamatában. Azaz a katalizáló módozat két alcsoportra osztható, a cybertér és 

az offline tér katalizáló funkciója szerint. 

a. Az első esetben a cybertér gyakorol valamilyen hatást az eredményre, például amikor a 

hagyományos környezetben kialakuló féltékenység internetes konfliktussá formálódik, 

majd fizikai erőszakká fajul.  

b. A második esetben a hagyományos színtér katalizáló funkciója érvényesül. Ennek 

modellezésére a napjainkban ciklikusan változó irányú cyberbullying szolgál példaként, 

ahol az online lejáratást offline kiközösítés követ, majd ennek folytatásaként újabb 

internetes nyomásgyakorlás következik egy folyamatban (valójában a cyberbullying 

mindkét módozatra igaz lehet).  

A négy módozat a cybertér átjárhatóságának olyan értelmezési struktúráját adja, amivel egyes 

cselekvések mögött rejlő érzelmi és morális diszpozíció is felfedhető, mindazonáltal 

kiküszöbölhető a színtereket átfogó cselekvések leegyszerűsített megítélése (3. táblázat).  

3. táblázat: Egyes magatartásformák színtérmódozatai 

2.8. A cyberdevianciák motivációi 

A hagyományos, társadalmi együttélésre veszélyes devianciák szűk fogalomkörébe olyan stabil 

magatartásminták tartoznak, mint az alkoholizmus, a kábítószer-fogyasztás, az öngyilkosság, 

                                                           
6 Lásd részletesen a 2.10.3. fejezetben. 
7 Lásd részletesen a 2.10.2. fejezetben. 
8 Lásd részletesen a 2.11.2. fejezetben. 

Magatartásmintázat Eredmény és 

színtér 

módozat 

Eredmény 

módozat 

Színtér 

módozat 

Katalizáló 

módozat 

online offline 

Szexuális tartalmak szerepeltetése 

(szexting)6 

X - - - - 

Heves párbeszéd (flaming)7 X - - - - 

Információs rendszerek megsértése X - - - - 

Behálózás (grooming)8 X - X X - 

Zaklatás X X X X X 

Zsarolás  X X X X X 

Csalás  X X X X X 

Kényszerítés  X X X X X 

Extrémizmus, terrorizmus  X X X X X 
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az antiszociális viselkedést megalapozó mentális betegségek és a bűnözés (Rosta, 2007). Fizikai 

megjelenésüktől eltekintve igen gyorsan integrálódtak a cyberkörnyezetbe (például a 

kábítószer-kereskedelemben való részvétel). Az interneten és az ahhoz kapcsolódó információs 

rendszerekben megvalósuló devianciák egyfelől az offline térből történő „egyszerű” 

migrációval kerülnek az online világba, s gyakran arra is korlátozódnak. Ezek többnyire a 

szexuális ösztönkésztetésekből, az agresszív érzelmekből és a haszonszerzési szükségletekből 

eredeztethetők, miközben a társadalom és kontrollintézményei jelentik megítélésük alapját.   

2.8.1. Szexuális motiváció 

A cybertérben a normasértő szexuális viselkedések valamennyi, az adott helyzetben részt vevő 

személy egységes akaratának hiányában, fizikai kapcsolat nélkülözésével vagy a fizikai 

érintkezés előkészítéseként, előzményeként zajlanak. A szexuális viselkedés hagyományos és 

virtuális alakzataiban meghatározó szerepe van a kommunikációnak, pontosabban a partner 

szexuális vágyát közvetíteni képes hanghatásoknak és a másodlagos nemi jegyek, erogén zónák 

látványát nyújtó vizuális ingereknek, illetve az agresszív feszültségeknek (Buda 2002, 56). A 

kommunikáción alapuló normasértő szexuális interakciók elsősorban a gyermek- és fiatalkorú 

felhasználókra, de az anonimitás miatt másokra nézve is különösen kockázatosak. Olyan fizikai 

védelmi bástyákat iktatnak ki, mint az elsődleges és a másodlagos szocializációs színtér, 

kortárscsoportokból álló baráti közösségek, a szemtől szemben történő észlelés és a személyi 

azonosítás lehetősége. Az anonimitás emellett a gátlások nélküli fantáziálásoknak és a 

parafíliák (például a pedofília) megjelenésének is melegágya lehet. A cybertérben megvalósuló 

szexuális motivációk által ösztönzött normasértő magatartások veszélyességük szerint három 

csoportba sorolhatók: 

- A szexuális tartalmak a szexuális feszültség normasértő eredménnyel járó levezetését 

szolgálják (például a szexuális tartalmak küldése, fogadása, közzététele); 

- A cybertérben zajló cselekvés bármely színtéren megvalósuló szexuális normasértés 

előzménye vagy előkészítő stádiuma (például a behálózás); 

- A szexuális erőszak lenyomata vagy annak következményei a virtuális környezetben 

észlelhetők (például a zaklató jellegű magatartás vagy zsarolás).  

A három viselkedésforma mindegyike valamilyen normasértést keletkeztet, és céljuk a 

szexuális szükségletkielégítés vagy szexuális feszültség-levezetés. Eltérés abban van, hogy más-
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más súlyú deviáns magatartásformák részei a szexuális tartalmak küldésétől a behálózáson át, 

az erőszak alkalmazásáig (4. táblázat).  

4.  táblázat: A szexuális motivációkra épülő normasértések a cybertérben 

Szexuális motivációk 

– szexuális tartalmak szerepeltetésével való visszaélés (például 

szexting, szexuális témájú kommunikáció) 

– behálózás (grooming) 

Szexuális motivációk 

agresszióval vagy 

erőszakkal összefonódva 

– szexuális tartalmak szerepeltetésével történő visszaélés (például 

szexting, azaz a szexuális témájú kommunikáció bosszúból) 

– cybertérben történő szexuális zsarolás 

– cybertérben történő szexuális zaklatás 

2.8.2. Haszonszerzési motiváció 

A haszonszerzési szükségletek – ahogy a hagyományos térben is – markáns motivációként 

szerepelnek a cyberdeviancák hátterében. Nagyon gyakran kapcsolódnak az agresszív vagy 

erőszakos motivációkhoz és kimondottan anyagi vagy más haszon elérésére irányulnak. A 

magatartást megelőzheti a behálózás szakasza, és eszköze lehet a szexuális tartalmak 

szerepeltetése (például a szexuális tartalmak szerepeltetése az interneten), főként zsarolás 

esetében. A haszonszerzés szükséglete körül felépített műveletekre különösképp jellemző a 

terek közötti mozgás, pontosabban amikor az elkövetés a cybertérben az anyagi kár a 

hagyományos színtéren történik és fordítva. A cybertérben a haszonszerző normasértések 

három csoportja különíthető el, megvalósításuk módja és terepe szerint (5.táblázat). 

- Haszonszerzés információs rendszerek elleni támadásokkal, technikai módszerek 

segítségével (például a szolgáltatás megtagadásával járó cybertámadások); 

- Az illegális kereskedelmi tevékenységek útján történő jogtalan haszonszerzés (például a 

kábítószerekkel vagy fegyverekkel kereskedelmi tevékenység); 

- Az információs csatornákon át történő információközléssel vagy kommunikációval 

megvalósított haszonszerzési folyamat (például egy megtévesztő tartalom elküldése a 

levelezőrendszerben).  

5.  táblázat: Haszonszerzési motivációkra épülő normasértések a cybertérben 

Haszonszerzési motivációk 

– engedély nélküli tevékenységgel illegális áruk és 

szolgáltatások kereskedelme (például kábítószer, fegyver, 

pornográf tartalmak kereskedelme) 

– engedély nélküli kereskedelmi tevékenység (például nem 

bejelentett, hatóságok által nem nyilvántartott vagy nem 

engedélyezett) 

– Behálózás (grooming) 

– cybertérben megvalósuló csalás 
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Haszonszerzési motivációk 

agresszióval vagy erőszakkal 

összefonódva 

– cybertérben történő zsarolás 

– cybertérben történő zaklatás 

2.8.3. Az agresszió, mint motiváció 

Az agresszió a magyar pszichiátriai lexikon értelmezése szerint „személy vagy tárgy ellen 

irányuló verbális vagy fizikai magatartás. Az önvédelem és az érvényesülés spektrumán az 

egészséges és a kóros között számos megnyilvánulás hajtóereje” (Ozsváth 2011, 15). Biológiai 

megközelítésből az önfenntartás és az önérvényesítés legfőbb eleme, három komponensét 

(perceptuális, motoros és vegetatív) bonyolult neurobiológiai folyamat egyesíti. Az agresszív 

magatartás szabályozásáért az agytörzs, a hipotalamusz, a limbikus rendszer és az amygdala a 

felelős az emberi agyban (Rédei 2008, 44; Ozsváth 2011, 15). Az emberi agresszió okait 

vizsgáló biológiai megközelítések egy évtizeddel ezelőtt az agresszivitás egyik fő okozójaként 

az emberi idegsejt jel-átvivő és agressziót fokozó noradrenalint (szerotonin) tették felelőssé, 

amit a monoaminooxidáz (MAOA) enzim bont, ezzel korlátozva az agresszivitást. Azok az 

egyének, akiknek a MAOA enzim-szintje alacsony, hajlamosabbak az agresszivitásra (Haller, 

2005). Hárdi István szerint az agresszió belső lelki tartományban rejtőző késztetésekhez, külső 

környezeti tényezők által alakított lelkiállapotokhoz köthető, támadó jellegű magatartás, 

ellenséges belső rezdületek, élmények hatására keletkezik, és igen gyakran belső feszültséggel 

jár (Hárdi 2007, 29). Az agresszió lehet belső, az egyén lelkivilágában, érzelmekben, lelki 

feszültségben, indulatok formájában, illetve külső, vagyis egyének és közösségek 

interakcióiban tetten érhető jelenség. Lehet destruktív, konstruktív és deficites (Körmendi – 

Szklenárik 2013, 40-44). Irányulhat egyéntől önmaga felé (auto-agresszió) vagy a külső 

környezet irányába (hetero-agresszió), előbukkanhat tudatos vagy tudattalan formában, 

közvetlenül vagy közvetve, de átalakult alakzatban is (az agresszió szublimálása) (Hárdi 2007, 

30; Ozsváth 2011, 16). Konrád Lorenz az agressziót hidraulikus energetikai modellként 

jellemezte, ugyanakkor konstruktív természetűnek írta le a territoriális védelem, a fajfenntartás, 

az utódok védelme és a csoportban történő dominanciaképzés eszközének tekintette (Lorenz 

2013, 39-72). Sigmund Freud az ösztönökből eredeztette, kezdetben a szexuális és a 

létfenntartási ösztönből, később az élet és a halálösztön dualitásában a halálösztönből vezette 

le és kimondottan destruktív jellegű romboló erőnek tartotta. Lorenz koncepciójától eltérően, 

Freud elméletében a konstruktív eredmény csak véletlenszerű lehet (Fromm 1974, 14-19). Erich 

Fromm megkülönbözetett jóindulatú (benignus) és rosszindulatú (malignant) 

agressziócsoportokat. A benign agresszió csoportjába helyezte az alkalmi agressziót, amikor az 

egyén szándékában semmiféle károkozás nem áll. Ide sorolta a védekező agressziót, ami nem 
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csak az emberek, hanem az állatok magatartásában is megnyilvánul közvetlen támadás és 

fenyegetettség hatására, de ide tartozik a valós vagy elképzelt veszély és az ember alapvető 

jogait veszélyeztető támadásokra történő reakció is. Végül Fromm a saját érdek- és 

önérvényesítés eszközének, de még joindulatúnak tartotta az önérvényesítő agressziót is. A 

malignant csoportba társította a bosszút, ami a történelem folyamán a mai napig minden kultúra 

része, valamint a kegyetlenséget, brutalitást kifejező szadizmust, a kínzással, megalázással és 

fájdalom okozásával örömet és kielégülést nyújtó mazochizmust. A rosszindulatú agresszió 

csoportosításánál tárgyalta az agresszív fantáziálást, amikor valaki súlyos sérelmet szenved egy 

konfliktusban, azonban abban a helyzetben nem, de álmaiban, vagy képzeletében újból lejátssza 

a történéseket és elképzeli a sérelem elkerülésére alkalmas helyes viselkedést (Fromm 1974, 

185-426). Breakwell szerint az agresszió az egyénben keletkezésétől a végéig egy folyamaton 

megy át és négy szakaszból áll. Az első szakaszban az agresszív érzületet mindig egy inger 

váltja ki. A másodikban az egyénben a negatív érzelmek hatására belső feszültség keletkezik és 

egyre növekszik, aminek hatására ingerlékennyé, dühössé válik és izolálódik környezetétől. A 

harmadikban elveszti a kontrollt és kitör, azaz, krízis állapotába ér ‒ ekkor történik meg 

romboló, kárt okozó külső eredmény. Végül a negyedik szakaszban az egyén gyakran 

depresszióba esik, bűntudatot érez, majd visszaáll eredeti pozíciójába (Breakwell 1998, 55-59). 

Michael Golemann álláspontja szerint az agresszió, érzelmi ridegség, kétszínűség és 

rosszindulat vezérli a „sötét triászt”. Az ilyen személyiségjegyekkel rendelkező emberek 

kimondottan veszélyesek környezetükre, dinamikus és ártó agresszivitásra képesek és az élet 

minden területén árthatnak magatartásukkal (Golemann 2010, 157). Az organikus kórképek 

közül az epilepsziás személyiségváltozás komplex tünet együttesében, az epilepsziás 

homályállapotokban gyakori az agresszív és erőszakos viselkedés, ami leginkább túlzott 

érzelmi reakciókban nyilvánul meg. A háttérben a régi sérelmek megtapadása és az adott 

szituációkra történő lassú, énközpontú reagálás állhat (Hárdi 2010, 129). Az agresszív 

cselekvések legszélesebb formáival az antiszociális személyiségzavar érintett a leginkább. A 

személyiségzavarok számos okból, de legfőképp szocializációs elégtelenségekből alakulhatnak 

ki. Az antiszociális személyiségre jellemző az empátia teljes hiánya, a bűntudat-nélküliség, az 

alacsony frusztrációtűrő képesség, az ingerlékenység, az impulzivitás és a manipulálás. Ez 

kétségkívül a legveszélyesebb kriminogén tényező az internetes bűnözés mintázatában, ugyanis 

bármely szerepet felvehet a virtuális anonimitás által védett környezetben (Hesse 2010, 1-4; 

Körmendi – Szklenárik 2013, 40-44; Hárdi 2010, 139). Twenge abból indult ki, hogy az 

emberek motiváltak arra, hogy társas csoportokhoz tartozzanak. Abban az esetben, ha valakit 

egy közösségből szándékosan kiközösítenek, kimondottan agresszívvé válik, mert nem látja 
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értelmét annak, hogy szociálisan elfogadható módon viselkedjen azokkal szemben, akik 

kiközösítették. A közösség tagjaival szemben emiatt felgyülemlő agresszió impulzív, és akár 

fizikai formában is kitörhet (Fogaras ‒ Kipling – Hippel 2006, 17). Berkowitz szerint a negatív 

érzelmek a mindennapok ingerei hatására keletkeznek. Az ilyen mindennapos agresszív 

érzelmek a düh, a harag, a gyűlölet, az irigység és a féltékenység, amelyek különböző súlyú 

agresszív megnyilvánulások, közöttük az erőszak előzményei (Berkowitz 1989, 63; Hárdi 2010, 

42-46). A mindennapi agresszív megnyilvánulások lehetnek instrumentális jellegűek, főként, 

ha erőszakos magatartásként nyilvánulnak meg. Az instrumentális agresszió vagy 

instrumentális erőszak valaminek a megszerzésére, uralására szolgál, lehet a versengés, vagy 

éppen vagyon elleni normasértések eszköze (Smith ‒ Mackie ‒ Claypool 2016, 652). A reaktív 

agresszió viszont olyan érzelmi feszültség esetén lép fel, ami leginkább a konfliktusos 

cselekvések hátterében áll. Az instrumentális és a reaktív agresszió között a legnagyobb 

különbség, hogy az előbbi esetében egy hosszabb tervezési és döntési folyamat áll, míg a 

másiknál ugyanez a szakasz jóval rövidebb. Mindkét agresszióforma negatív érzelmek hatására 

keletkezik, az instrumentális formája viszont negatívabb társadalmi megítélésű és alapja a 

szándékos károkozásnak is (Rosell ‒ Siever 2015, 254-256; Smith ‒ Mackie ‒ Claypool 2016, 

653). John Dollard és Neal E. Miller frusztráció-agresszió elmélete szerint, ha az egyént 

szükségleteinek, céljainak elérésében megakadályozzák, belső érzelmi feszültségei 

keletkeznek, ami agresszív megnyilvánulásokban törhet ki. Nem mindegy, hogy milyen fontos 

célokról van szó, az akadályoztatás a célok elérésének melyik fázisában és milyen gyakran 

történik meg, ugyanis ezek az agresszió erejét meghatározhatják. Dollard és Miller arra jutott, 

hogy a frusztrációra elég gyakran agresszió a válasz, de nem minden esetben (Berkowitz 1989, 

59-72). Albert Bandura szerint az emberi agresszió tanulás útján alakul ki, vagyis 

tapasztalatokon, ismereteken, szokásokon és az érzelmi élet szakaszain át. Empirikus 

kutatásaihoz a pszichológiában már ismert operáns kondicionálás elméletét vette alapul. 

Eszerint egy viselkedésformát az egyén a külső környezet pozitív vagy negatív visszajelzését 

követően egészen addig ismétel, míg meg nem tanulja. Az operáns kondicionálás folyamatában 

a pozitív megerősítés jutalmat, a negatív büntetést jelent, vagyis a külső környezet megerősítése 

meghatározó az egyén későbbi viselkedésében. Bandura szerint az agresszív viselkedés pozitív 

megerősítés útján tanulható leginkább, sőt, így válhat személyes tulajdonságaink részévé. A 

pozitív megerősítés történhet a családban a szülők részéről, az iskolában a pedagógus helytelen 

tanítási módszere nyomán, kortársközösségben, baráti társaságban – esetleg erőszakos 

bandákban – az erőszak elismerésével. Bandura a tanuláselméletek közül kiemelte a 

modelltanulást vagy utánzásos tanulást, amelynek keretében az egyén megfigyeli és 
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modellként látja az előtte zajló agresszív viselkedési mintákat és az ahhoz kapcsolódó pozitív 

megerősítést, behelyettesíti magát a modell szerepébe, majd azokat utánozza, végül más 

környezetben is alkalmazza (Bandura 1999, 21-41; Szabó 2016, 91). Csepeli György 

szociálpszichológiai megközelítése szerint az agresszió emberek közötti viszony, melyben az 

emberi cselekvés a másik testi, lelki, anyagi károkozására irányul és eredményeként sérül, 

lehetetlenné válik, részben vagy egészben eltűnik az egészség, a szépség, a gazdagság, a 

boldogság, a hatalom, a tudás. Az agresszió olyan destruktív viselkedés, ami a pusztításra, a 

rombolásra és az elvételre irányul, súlyossága az értékekben okozott kár nagyságával és 

helyrehozhatatlanságának mértékével arányos (Csepeli 2001, 197).  A cybertérben az agresszív 

megnyilvánulások széles palettájával találkozhatunk, kifejeződhetnek kép, hang, szöveg, gif, 

internetes mém tartalmakban, kommunikációban zajló heves párbeszédben. Az agresszív 

érzelmek – hasonlóan a hagyományos térhez – a cybertérben is a legsúlyosabb erőszakos 

normasértésekhez vezethetnek azzal a különbséggel, hogy a hagyományos térhez képest az 

erőszak nem fizikai vetületeivel számolhatunk (például pszichikai erőszak). Az agresszió 

reaktív és instrumentális típusa – a legenyhébb inzultusoktól a rendszerintegritást sértő 

magatartásokon át – a kényszerítésig terjedő magatartások ösztönzője, amiről az 

agresszióelméletek széles irodalma ad különböző magyarázatokat. Mégsem mondható, hogy a 

virtuális környezetben megjelenő agresszív megnyilvánulások mindegyike jogi normát sértő 

cselekvéseket és pszichés erőszakot eredményez, ugyanakkor megállapítható, hogy már a 

legenyhébb formája negatív hatással van a résztvevőkre.  

6. táblázat: Agresszióra és erőszakra épülő normasértések a cybertérben 

Agresszióra épülő 

normasértések 

– negatív érzelmeken alapuló párbeszéd (flaming), vagy negatív 

érzelmek által motivált tartalommegjelenítés; 

– negatív érzelmek által motivált, önbecsülést sértő, vagy 

becsületcsorbító kifejezés, tényközlés kommunikációban, 

vagy tartalommegjelenítéssel (például a becsületsértés, 

rágalmazás); 

– egyén vagy közösség elleni szándékos károkozó magatartás 

rendszerintegritás megsértésével (például információs 

rendszer integritásának megsértése bosszúból); 

– egyén és közösség elleni károkozó magatartás 

kommunikációs csatornákon vagy tartalommegjelenítéssel 

(például karaktergyilkosság, kollektív normasértés internetes 

mémek segítségével). 

Erőszakra épülő normasértések 

(kényszerítés, fenyegetés, 

megfélemlítés vagy 

félelemkeltés az alapvető 

eleme) 

– cybertérben történő zsarolás; 

– cybertérben történő zaklatás; 

– extremista csoportok cybertérben történő erőszakos 

működése; 

– terrorszervezetek cybertérben történő erőszakos működése. 

Forrás: Kiss Tibor (2018) 
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Az agresszió tudományos megközelítésű magyarázata, valamint a táblázatokban összefoglalt 

magatartásformák és jogsértések arra mutatnak rá, hogy a legtöbb cyberdevianciával 

kapcsolatban áll, voltaképpen egy központi kockázati tényező ‒ főként a súlyosabb 

normasértések esetén, ahol leginkább erőszakként jelenik meg (6. táblázat). Az agresszió és az 

erőszak egymástól nem független, viszont nagyon gyakran eltérő cselekvések eredője, ami az 

eredmény társadalomra való veszélyességében nyilvánul meg elsősorban. Ahhoz, hogy a 

cybertérben megvalósuló agresszív és erőszakos cselekvések egymástól megkülönböztethetők 

legyenek a két fogalmat egymástól el kell határolni.   

2.9. Az agresszió és az erőszak elhatárolása 

Az agresszió meghatározásához képest az erőszak szűkebb fogalom. Sokat idézett 

kriminológiai definícióinak egyike alapján „az erőszak embertől eredő, másik személyre 

közvetlenül irányuló, a cél elérésére alkalmas fizikai, vagy pszichikai erőt jelent” (Vígh et al. 

1973, 42). A WHO megfogalmazásában „az erőszak fizikai erő, vagy hatalom szándékos 

alkalmazása – ezzel való fenyegetés vagy tényleges alkalmazás – amely önmaga, más személy, 

egy csoport vagy egy közösség ellen irányul, és amely fizikai sérülést, halált, pszichés ártalmat, 

fejlődési elakadást vagy deprivációt eredményez, vagy nagy a valószínűsége, hogy ilyen 

eredményre vezet” (Krug et al. 2002, 5 ‒ hivatkozik rá: Virág ‒ Kulcsár ‒ Rosta 2016, 554). 

Csepeli György az agresszió erőszakká alakult formáját „gonosztettként” jellemzi, ami olyan 

öncélú, szándékos agresszió, melynek során az agresszor a kár bekövetkezését akarja. Jelenléte 

egyértelműen megállapítható, ha a cselekvő maga jelenti be, hogy nincs más célja, csak a 

károkozás (Csepeli 2001, 197). Az agresszió és az erőszak fogalmi összevetéséből látszik, hogy 

az agresszió az érzelmek sokkal szélesebb spektrumát öleli fel. Lehet olyan negatív érzelem, 

ami nem jelenik meg a külvilágban, sőt önmaga ellen irányuló formájában sem ‒ esetleg pozitív 

cselekvésekben szublimálódik. Az erőszak ezzel szemben ‒ mint ahogy a fenti fogalmakban is 

‒ olyan szándékos, testi, lelki, anyagi károkozásra irányuló agresszív megnyilvánulás, ami a 

külvilágban megjelenik és a legtöbb esetben kárt okoz. Ebből logikusan következik, hogy az 

erőszak minden esetben agresszióból származik, de az agresszió nem minden esetben válik 

erőszakos cselekvéssé (Virág – Kulcsár – Rosta 2016, 555). Az erőszak ezért az agresszív 

megnyilvánulások súlyosabb eredménnyel záródó formáira jellemző, ami a WHO-fogalom 

alapján három nagyobb kategória megalkotásával tipizálható. Eszerint lehet: önmaga ellen 

irányuló, interperszonális és kollektív, amelyek fizikai, pszichikai úton vagy elhanyagolással 

nyilvánulhatnak meg (Krug et al. 2002, 6).  
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2.10. Cyberagresszió fogalma, mintázatai és jogsértő alakzatai 

A cybertérben megjelenő agresszió két formájával számolhatunk, amelyek közül az egyik 

(agresszió) az enyhébb normasértésekért, a másik (erőszak) a súlyosabb normasértésekért 

felelős. A következő fejezetben az enyhébb normaszegések hátterében álló cyberagresszió 

fogalmi meghatározását, a cybertérben észlelhető magatartásmintázatait, valamint azokat 

polgári és büntetőjogi jogsértéseket mutatom be, amelyek az effajta cselekvésekhez a 

leggyakrabban kapcsolódnak. Végül a jogi normasértések kriminálstatisztikai mutatóit vezetem 

fel ‒ kitérve azok előfordulási gyakoriságára, kriminálstatisztikai rögzítettségére és látenciájára. 

Mindezt abból a célból tartom szükségesnek, hogy kutatásban kialakított agresszív 

cselekvéskategóriák és azok lehetséges következményei beazonosíthatók, valamint az 

erőszakos magatartásformáktól elhatárolhatók legyenek.  

2.10.1. Cyberagresszió fogalma 

A virtuális környezetben megjelenő agresszív megnyilvánulások nem mindegyike képez jogi 

normát sértő cselekvéseket, sőt, pszichés erőszakot sem, ugyanakkor azok legenyhébb formái 

is hatással vannak a környezetükre. Az agresszív cselekvésnek a virtuális térben – hasonlóan a 

hagyományos térhez – több jellemzője van. Komplex fogalomként így ragadható meg: 

- az egyén negatív érzelmeiből fakad; 

- a cybertérben valamely normát sért, más felhasználó(k)ra negatív hatással van (nem minden 

esetben vált ki a társadalmi rosszallást és a kontrollintézményi reakciót); 

- jellemzője a terek közötti mobilizálódás. 

Az cyberagresszió úgy értelmezhető, mint minden olyan, az egyén negatív érzelmeiből fakadó, 

cybertérben megnyilvánuló manifesztáció, ami magára a cselekvőre vagy másra nézve negatív 

hatású, vagy valamely normát sért, de még nem tartalmazza a fenyegetést és a kényszerítést, 

hanem azok megelőző, bevezető szakasza.  

2.10.2. Szidalmazás és ellenségesség 

Az önbecsülést sértő normasértések részletes prezentációja számos tudományos kutatásban és 

diskurzusban szerepel, a cybertérben megjelenő alakzatairól azonban jóval kevesebb 

meghatározással találkozhatunk. A virtuális interakciókban zajló agresszív megnyilvánulások 

módozatait a Tabby TRIP in EU9 nemzetközi kutatás sorolja fel. A megfélemlítés pszichológiai 

                                                           
9 Threat Assessment of Bullying Behavior in Youngsters, Transferring Internet Preventive procedures in Europe 

http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html (Letöltés: 2017. 08. 09) 

http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html


 

43 
 

és kriminológiai mintázatait prezentáló tanulmányokban a jelenség hátterében álló 

magatartásminták tíz típusát definiálták, közöttük az online konfliktusokban eszkalálódó, 

önbecsülést sértő cselekvések leggyakoribb formáját a flaming-et (lángháború). A kutatók 

szerint a flaming „online veszekedés dühös és trágár nyelvezet használatával, illetve - sokszor 

nem az adott témába vágó -, támadó jellegű hozzászólások küldése valakiről nyilvános 

fórumra” (Tabby TRIP in EU, 2012). A lángháborút fogalmát Emma A. Jane internetes 

interakciókban zajló ellenséges kommunikációról szóló tanulmányában is megfogalmazta. A 

szerző szerint a flaming az ellenséges magatartás leggyakoribb kivetülési típusa, ami egy olyan 

érzelmileg túlfűtött online kommunikációval jár, amelyben túlsúlyban van a részrehajló, sértő, 

degradáló, profán megnyilvánulás, a düh, a harag és a nőket célzó arrogáns párbeszéd (Jane 

2015, 65). A flaming, az agresszió számos vetületeként, többek között a düh és a harag 

eredményeként is vizsgált jelenség. Ryan C. Martin és Lauren E. Vieaux kutatási eredményei 

szerint az online düh és harag olyan negatív érzelem, mely egyre gyakoribb az internetes 

platformokon és nem feltétlenül egyezik az online agresszió kiterjedt fogalmával. Az agresszió 

több megnyilvánulási formát foglal magában, mindemellett a düh által motivált online 

cselekvések a legtöbb emberre jellemzők. Aki az online színtéren gyakran fejezi ki dühét és 

haragját a hagyományos környezetben is gyakrabban dühös (Martin ‒ Vieaux 2016, 120). A 

kutatók szerint a düh és harag részben kontraproduktív, ami Brad J. Bushman okfejtésével 

magyarázható leginkább. Bushman kutatásában a dühös érzelmeket mutató felhasználók 

megkérdezését követően egyértelműen arra következtetésre jutott, hogy a cselekvés hatása 

ellentétes a katarzis-mítoszokkal, ugyanis a düh újabb dühös reakciót keletkeztet. A dühvel 

telített lángháború után a szereplők negatív érzésekkel szörfölnek tovább, ami aztán későbbi 

hangulatukat is megbélyegzi (Martin ‒ Vieaux 2016, 124). Az emberek nagyon gyakran 

használják a társas oldalakat arra, hogy dühös érzelmeiket levezessék, sőt, a dühös kifejezések, 

posztok és tartalmak terjedése sokkal dinamikusabb, mint az örömöt, a szomorúságot, vagy az 

undort kifejező tartalmaké. Emellett aggodalomra adhat okot, hogy az internetezők többsége az 

anonimitás mögé bújva vagy a virtuális kapcsolat személytelenségétől felbátorodva, racionális 

mérlegelés és önkontroll nélkül vezeti le feszültségét. Az anonimitás és a személyes érintkezés 

hiánya csökkenti a saját harag következményeitől való félelmet és nagyon gyakran 

félreértelmezések hozadéka (Martin ‒ Vieaux 2016, 121). Az irodalmakban gyakran körülírt 

flaming jelenségének hátterében központi helyet foglal el az ellenségesség (hostility) (Jane, 

2015; Lea, 1992; Wang, 1995; McKee, 2002). Az ellenségesség negatív beállítódásra utal, 

melyet a rosszindulat és a gyűlölködés fűt. Jellemző rá a jövő és a jelenlegi állapot leértékelése, 

valamint az emberekkel szembeni általános bizalmatlanság (Ozsváth 2011, 95). Az 
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ellenségességből sokféle viselkedésforma eredeztethető, szorosan kapcsolódik a negatív 

tartalmak terjesztéséhez vagy a lejárató online műveletekhez egyaránt (például a trollkodás). 

Az önbecsülést sértő megnyilvánulások eredőjének nevezett heves agresszív párbeszéd 

konstruktív funkciójának taglalása is szerepel tudományos diskurzusokban. Emma A. Jane 

szerint a flaming megfogalmazása azért bonyolult, mert kultúra és kontextusfüggő, ezáltal 

számos etikai és episztemológiai probléma forrása. Tény, hogy a cyberbullying, a cyberzaklatás 

meghatározó eleme, de az elmúlt évtizedekben lefolytatott tudományos kutatásokban és a 

tudományos párbeszédekben a jelenséget túlnyomórészt optimista leírással és téves 

értelmezéssel közelítették meg (Jane 2015, 72-84). Jane álláspontját Philip A. Thompsen 

flaming-diskurzusa támasztja alá. Ebben Thompsen a flaming alternatív definíciójának 

felvázolására a társadalmi befolyásolás, a médiatartalom értelmezés és médiahasználat eltérő 

módját és gyakoriságát állította a flaming hátterébe, szemben a negatív érzelmekre hivatkozó, 

rossz híreket, negatív információkat, durva, szánalmas, sértő kifejezéseket a flaming okaként 

feltüntető magyarázatokkal. Nem cáfolta a korábbi definíciókat abból a szempontból, hogy a 

flaming az agresszióban gyökerezik, de a kizárólag negatív eredményre szorítkozó determinista 

definíciókat kritikával illette. Okfejtésében kiemelte, hogy a korábbi fogalmak nem 

tartalmazták az idő elemeit, a résztvevők relatív megítélését és a társadalmi befolyásolás 

szerepét. Thompsen, Fulk, Schmitz és Steinfeld 1990-ben kidolgozott társadalmi 

információfeldolgozási modelljére hivatkozva kifejtette, hogy az ember technológia 

használatára vonatkozó döntései szubjektívek mindamellett, hogy az emberi viselkedést a 

társadalmi és technikai környezet erőteljesen befolyásolja. A környezet és a szubjektív 

cselekvés szimbiózisában a flaming sokkal több aspektusból vizsgálható, ezért sokféle 

értelmezése lehet. A hangsúlyt nem az eredményre, hanem a folyamatra kell helyezni, ezzel 

reálisan mérlegelhető a jelenség káros vagy kevésbé káros jellege. Thompsen azt állította, hogy 

a tapasztaltabb felhasználók immunisabbak, toleránsabbak a sértő kifejezésekre, kisebb eséllyel 

kezdeményeznek heves vitákat szemben a tapasztalatlanabb felhasználókkal, akik előbb 

indítanak lángháborút. Daft és Lengel információgazdagság elméletét Thompsen kiemelte 

azzal, hogy az információ hiánya közvetlenül kapcsolatban van a gátlástalan viselkedéssel. A 

flaming szereplőinek és szemlélőinek megítélése központi jelentőségű, vagyis akkor káros egy 

agresszív kommunikáció, ha a résztvevői annak tartják. Nem vetette el azt a tézist sem, hogy 

az asszertivitás gyakran a flaming gátló tényezőjeként vehető számításba, ami nagy eséllyel 

ugyancsak lángháborúként értelmezhető (Thompsen 1993, 3-9). Karen M. Douglas 

tudományos írásában a kontextus befolyásoló szerepét hangsúlyozta ki flaming értelmezésében, 

és ezzel kétféle alternatívát vázolt fel. Az egyik az idő és a környezeti szituációban keletkező 
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nyomás, melyből kommunikációs nehézségek és frusztráció keletkezik. A másik, mikor a 

meglévő kontextusban zajló kommunikációban a haragos szereplő negatív sztereotípiákkal 

befolyásolja a környezetében lévőket, felerősítve a negatív érzelmeket és kiterjesztve a flaming-

et a célkeresztben állókkal szemben. Douglas, korábbi kutatásokra hivatkozva azzal is egyetért, 

hogy a heves megnyilvánulások inkább a nőkkel szemben történnek, vagy velük szemben 

gyakrabban. Az anonimitást nem kizárólagos motiváló erő, annak ellenére, hogy a flaming-el 

való szoros kapcsolata nem zárható ki. A flaming negatív hatásai mellett Thompsen 

determinista definíciót kritizáló koncepciójához hasonlóan pozitív oldalról közelíti meg a 

jelenséget. Szerinte a flaming egyik pozitív jellemzője, hogy alkalmas az önbecsülést sértő 

magatartásokkal szembeni önvédelemre, illetve egy csoport normáinak a védelmére (Douglas 

2008, 326-329). Douglas megállapításai egyeznek az elektronikus kommunikáció dinamikáját 

elemző Heidi McKee állításaival, miszerint a flaming egyes mintázatai „társadalmi lendület” 

fenntartásának eszközei és mint ilyenek, az erőszakos magatartás blokkolására alkalmas, nevelő 

célzatú cselekvések (McKee 2002, 412-434). Ezzel párhuzamosan Hong Wang azt állítja, hogy 

a flaming egy folyamatosan zajló internetes interakció egy lehetséges hozadéka. Azon felül, 

hogy bensőséges érzelmek által fűtött destruktív hatása van a többi szereplőre, egyes 

közösségekben ‒ mint például az akadémiai szereplők diskurzusai ‒ neveli a tudatlanokat és 

elriasztja a kommunikációs színtéren jelenlévő, nem kívánatos trollokat, akik akadályozzák az 

értelmes kommunikációt. Wang-nak az az álláspontja a flamingről, hogy alapvetően káros a 

kommunikációra, de nem tagadható a szabályzó funkciója sem (Wang 1995, 3-11).  

2.10.3. Lejáratás és provokáció  

Az agresszív interakciók egyik következménye a szexuális tartalmak cybertérben történő 

szerepeltetése és az ezzel történő lejáratás. A szexting a felhasználó által önmagáról, vagy 

másról készített szexuális témájú valós, vagy módosított kép, videó, gif, internetes mém, 

textuális tartalom küldésével, fogadásával, továbbításával, közzétételével megvalósított 

cselekvések összessége. A Tabby TRIP in EU meghatározása szerint a szexting „A szó a ’text’ 

(szöveg) és a szex szavak összevonásával jött létre. A kifejezést olyan helyzetekre használják, 

amelyekben az elkövető szexuálisan provokatív és saját maga által készített meztelen vagy félig 

meztelen képeket, vagy nyíltan szexuális tartalmú szöveget küld el online valakinek. A 

legnagyobb figyelmet a meztelen képek küldése kapja, mert az ilyen felvételek további 

terjesztése sokkal valószínűbb, és a fiatalokat nagyobb kockázatnak teszi ki” (Tabby TRIP in 
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EU, 2012). 10 Anastasia Powell és Nicola Henry a szexting károkozó alakzatát képalapú 

szexuális bántalmazásként definiálta. A kutatók szerint a káros hatású szexting önmagában 

három jogellenes cselekvés előfeltételére utal: a szexuális tartalom elkészítésére, a szexuális 

tartalom megszerzésére és a tartalom megosztására. A szexting leggyakoribb oka a megtorlás 

vagy a bosszú, ami leginkább a megromlott párkapcsolatok, a személyek között kialakult 

ellentét vagy valamely más, agresszív feszültség eredménye. A szexuális tartalmak olyan 

intimitással rendelkeznek, ami gyakran kiváltja a nyilvánosság kritikáját, így felerősíti a 

képeken szereplők elleni negatív attitűdöket. A tömegek előtti közzététel hatása , valamint az 

ettől való félelem óriási károkat okozhat az egyén önbecsülésében (Powell ‒ Henry 2017, 

118-199). A szexuális töltetű tartalommegosztás nagyon gyakori eszköze az internetes 

lejáratásoknak, a konfliktusokból eredő feszültségek levezetésének (például a rágalmazás vagy 

becsületsértés), ugyanakkor súlyosabb normasértésekhez is kötődik, mint amilyen a zaklatás, a 

közösségi zaklatás, a zsarolás, az információs rendszer és adatok megsértése vagy a mindezeket 

előkészítő behálózás (grooming). A szexuális tartalmak küldése és fogadása része a mindennapi 

virtuális kommunikációnak. A megosztott tartalmak annál inkább sértik az önbecsülést, minél 

szorosabb a felek közötti viszony. A Michelle Drouin és Elizabeth Tobin szerzőpáros 2013-

ban publikált tanulmányában arra mutatott rá, hogy két fél között kialakulhat egy 

konszenzusos kapcsolat, melyben az egyik fél jóhiszeműen készíti el magáról a tartalmakat és 

beleegyezik azok közzétételébe. Ellenben szövődhet nem konszenzusos kapcsolat is, amikor 

a tartalmak hasonló vagy más célból készülnek, de a szereplő nem egyezik bele azok 

közzétételébe. Ez utóbbi esetben a szexuális tartalmak közzététele normasértő, és a lejáratás  

alapja lehet (Drouin ‒ Tobin 2013, 412-414). A kapcsolat szereplőinek szándékát és 

beleegyezését nem egy tanulmány emeli ki meghatározó tényezőként, amikor a szexting 

kártékony, illetve ártalmatlan hatásait tárgyalja. Tény, hogy a tartalmak elküldése és fogadása 

elsősorban akkor szabályszegő, ha azokat tulajdonosának rendelkezése és irányítása alól 

engedélye nélkül vagy akarata ellenére kivonják, majd visszaélés céljából nyilvánosságra 

hozzák, harmadik félnek továbbítják, illetve minden esetben akkor, ha a tartalmak szereplői 

gyermekkorúak (14 életévüket még be nem töltött felhasználók). A szexting a zárt elektronikus 

levelezőrendszertől a nyilvános közösségi platformokig sokféle kommunikációs csatornán 

megvalósítható, de leginkább az előzőekben tárgyalt eredmény és színtér módozatban, valamint 

az eredmény módozatban valósul meg önálló normasértésként, más funkciókban csak más 

normasértésekkel együtt.   

                                                           
10 Tabby Trip in EU: http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html (Letöltés: 2017. 08. 09) 

http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html
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A személyközi kapcsolatok megzavarására, bosszúságkeltésre, provokációra vagy 

bántó kritikai véleményformálásra irányuló cselekvés online megjelölése a trollkodás. Csepeli 

György szerint a troll „az online közegben az eltorzult én ideáltípusa.” A trollkodás olykor 

olyan játék, melynek motiváló ereje az uralomvágy, az agresszivitás és hiperaktivitás hátterében 

frusztráció és kielégületlenség húzódik (Csepeli 2014, 366). A trollkodás (például a Twitter 

trolling) olyan negatív érzelmek által fűtött cselekvés, aminek a célja valamely online interakció 

tudatos, szándékos megzavarása tartalmak megjelenítésével, üzenetküldéssel (Jane 2015, 66). 

Wayne Noble értelmezésében a trollkodás jól körülhatárolható cselekvés, több meghatározó 

jellemzővel. Az efféle cselekvések megvalósítója igen sokszor nincs tisztában azzal, hogy 

valójában milyen károkat okoz, de lehetséges, hogy sértő, idegesítő és szélsőséges 

cselekvéseivel kimondottan szándékos károkozásra törekszik. Hamis hírek és pletykák 

közzététele majdnem mindig eszköze, miközben bizonytalanságot keltő és provokatív 

megjegyzésével a kiszemelt személyt visszaélés célpontjává teszi. Szélsőséges tartalmak 

közzétételével, kreált, valótlan állítások terjesztésével és figyelemfelhívó durva rágalmazással 

működik és lételeme a dominancia fenntartása különböző csoportokon belül és csoportok 

között. A trollok többsége Noble szerint internetfüggő és a számítástechnikai tudás magas fokán 

áll, és majd minden esetben névtelenül fejti ki tevékenységét (Noble 2017, 113-117).  A troll 

cselekvéseit az igazságtalanságérzet, a társadalmi státuszkülönbségekből fakadó frusztráció és 

az elégedetlenség övezi. Hirtelen haragjában jogot érez a károkozásra, de motiválhatja az 

unalom, a bosszú, valamint a rombolás élvezete. A troll neutralizál, vagyis a felelősség, az 

áldozat és a kár megtagadása, tetteinek helyes megítélése és a büntetés igazságosnak ítélése 

kimondottan része egoista működésének (Noble 2017, 117-136). A trollkodás gyakran 

humoros, időnként jogi normát sértő cselekvések összességeként megjelenhet internetes 

mémekben is (Kiss ‒ Parti, 2016), ami nem feltétlenül jár együtt a kontrollintézmény (itt: az 

adott internetes felület operátora, moderátora) negatív reakciójával, nagyon gyakran a 

társadalmi elítélés szintjén megreked, erkölcsi és szokásnormát sért.  

2.10.4. A szidalmazás és ellenségesség, a lejáratás és a provokáció jogsértő alakzatai  

2.10.4.1. Képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése 

Az efféle magatartások eredménye jogsértésként az egyénről készült képi, videó- és 

hangtartalmak közzétételével megvalósított és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.)  2:48. §-ban leírt képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése. A képmás 

és a hangfelvétel az egyén személyiségjegyeinek, jellemének, egyedi karakterének kifejezésére, 

azonosításra alkalmas fotó vagy hangfelvétel (például az egyén arcáról készült fotó). A képmás 
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nyilvános szerepeltetése és az erről való döntés személyhez fűződő alapvető jog, ezért az 

internetes platformokon vagy a médiaszolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakon való 

közzététele csak az érintett hozzájárulásával történhet, ennek elmaradása jogsérelemmel járhat. 

A Ptk. 2:48. §. (2) bekezdése arra is kitér, hogy a felvételek készítése és közzététele előtt a 

felvételeken szereplő(k) hozzájárulását kell kérni. Abban az esetben, ha a felvételen szereplő 

személy tömegfelvétel, tájkép vagy épp egy nyilvános rendezvény részese és nyilvánvalóan 

nem áll a tartalom fókuszában, a képmás készítése és közzététele nem engedélyköteles, feltéve, 

ha abból az érintett azonosítható módon a tömeg vagy a tájkép többi elemének 

háttérbeszorításával nincs kiemelve. A fotó készítésére való engedély nem feltétlenül 

egyenértékű a közzétételi jogosultsággal, erre ugyancsak a fotón szereplő külön engedélye 

szükséges. Az interneten számos olyan gyűjtőoldal található, ahol közismert személyek vagy 

magánszemélyek képmásait tartalmazó fotók érhetők el a felhasználók számára.11 Másképp 

rendelkezik a törvény a közszereplőkről (például politikai szereplőkről),12 ugyanis a 

közszereplésük alatt róluk készült felvételek nyilvánosság előtt történő használatához nem kell 

a hozzájárulásuk. A jogalkotó a közszereplő képmáshoz és a hangfelvételhez fűződő jogát a 

közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlásának, a szólás és véleménynyilvánítás 

szabadságának védelme okán korlátozta.13 Mindezt azzal a kitétellel, hogy a közszereplőkről 

nyilvánosságra hozott felvételek nem sérthetik az emberi méltóságot, nem veszélyeztethetik a 

közszereplő személyiségének integritását. A közszereplők képmáshoz és hangfelvételhez 

fűződő alapjogának korlátozását tisztségük, státuszuk gyakorlásával önként vállalták, így a 

jogalkotó képmásuk és hangfelvételük szabad használatával szemben toleranciát vár el tőlük. 

Nem minősül közszereplőnek a rendőr, aki ugyan hivatalos személy, de közfeladatot lát el. 

Noha a rendőrről feladata ellátása közben készített képmás szabad megjelenítésének kérdése – 

akár a médiaszolgáltató oldalain vagy az internetes felületek bármelyikén – sokhelyütt vitatott 

a joggyakorlatban, azonban képmásának nyilvánosságra hozatalával kapcsolatosan az egyik 

elfogadott érv, hogy a rendőr feladata ellátása alatt nem saját akaratából vesz részt nyilvános 

helyszíneken, többek között ezért sem közszereplő – ellentétben a közszereplővel.14 

Tevékenységének (például egy intézkedésről készült felvétel közzététele) nyilvánosságra 

hozatalával, képmásának megismerhetővé tétele nélkül is eléri a célját. Így azonosításra 

alkalmas képmásának közzétételéhez feltétlenül szükség van az érintett beleegyezésére 

                                                           
11 Mémgyár elnevezésű internetes gyűjtőoldal: http://memgyar.net/ (Letöltés: 2018. 06. 19.) 
12 Kúria 1/2012. számú BKMPJE jogegységi határozata szerint. 
13 Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (1),(2) 
14 Kúria 1/2012. számú BKMPJE jogegységi határozata szerint. 
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(Szeghalmi 2014, 57). Hasonló a helyzet abban az esetben is, amikor a népszerű személyiségről 

(például színészekről) készült felvételek nyilvánosak. Bár nem tartoznak a közszereplők 

fogalomkörébe, de népszerűségük miatt nekik is toleranciát kell tanúsítani, főként, ha nyilvános 

kulturális eseményen vesznek részt. Ezzel együtt a róluk készült tartalmak megjelenítéséhez – 

hasonlóan más magánszemélyekhez – a hozzájárulásukat kell kérni. Mindennek ellenére 

gyakori a képmáshoz és a hangfelvételhez fűződő jogok megsértése, a magánszemélyekről 

készült képmás engedély nélküli felhasználása az internetes platformokon és az internetes 

médiaszolgáltatók oldalain. Mivel a képmáshoz és hangfelvételhez fűződő személyiségi 

jogsértések megvalósításához már az is elegendő, ha valakinek a képmását engedély nélkül 

felhasználják, ezért az internetes tartalmak körében evidens az, hogy a személyiségi jogok 

megsértésére anélkül is alkalmasak, hogy nem tartalmaznak becsületcsorbító elemeket (Kiss 

2016, 351). 

2.10.4.2. Rágalmazás  

A polgári törvénykönyvben felsorolt nevesített személyiségi jogok között Ptk. 2:45. §-ban 

szerepel a becsülethez és jó hírnévhez való jog. Ennek súlyos megsértése büntetőjogi 

kategóriaként jelenhet meg, még a közszereplőkről készített felvételek esetében is. A 

törvényben deklarált személyiségi jog egyik eleme a becsület megsértését, más személy 

társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolását és az erre alkalmas kifejezésmódokat, a 

bántó véleménynyilvánítást jelenti, aminek megvalósítását a Btk. XXI. fejezetében az emberi 

méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények című fejezet 226.§-ban deklarált 

rágalmazás tényállása rendeli büntetni. A Ptk. vonatozó része a jó hírnév megsértését más 

személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tény állítását, e tény híresztelését vagy valós 

tény hamis színben történő feltüntetését bűncselekményként szankcionálja. Jogi megítélése 

nem sokban különbözik a hagyományos színtéren elkövetett rágalmazástól, megjelenését 

tekintve azonban van néhány szembetűnő eltérés. A rágalmazás jogi tárgya az egyén becsülete 

és emberi méltósága, illetve társadalmi megbecsültsége. A becsület az ember tulajdonságairól, 

egyediségeiről, személyes értékeiről, magatartásáról kialakult értékítéletet kifejező társadalmi 

megbecsülést és a társadalom kulturális együttélési követelményeinek minimálisan megfelelő 

emberi méltóságot öleli fel. A jogsértés sértettje (passzív alanya) bárki lehet, akár egyén, 

közösség, szervezet vagy jogi személy. A rágalmazás tényállás megvalósulásának alapvető 

eleme, hogy a sértett személye felismerhető legyen, vagy olyan körülírás, amiből a sértett 

személye közvetlenül megállapítható (Horváth 2014, 353). Az effajta tartalmak a sértett egyént 

vagy közösséget olyan környezetben ábrázolják, melyben a nyilvánosság és sértett számára 
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egyértelműen felismerhető. Lényeges, hogy olyan azonosítható testi jellegzetességre (például 

az arc) vagy személyiségjegyekre, cselekedetekre utaljon, ami azonosíthatóvá teszi az érintett 

személyt. A törvényi tényállás a passzív alany személyének felismerhetősége mellett valótlan 

tényan tény állítása, híresztelése. „A tény fogalma felölel minden olyan eseményt, vagy 

történést, amely a múltban játszódott le, vagy a jelenben folyik és az értékelés körébe vonható. 

Tény tehát minden a múltban létezett vagy a jelenben léteztő jelenség, ami bizonyítható, így 

például emberi cselekedetek, külvilági események, érzelmi állapotok” (Horváth 2014, 355). 

Ennek szellemében a tényállítás megtörtént vagy a jövőben megtörténő állapotra, eseményre, 

jelenségre utaló nyilatkozat, a híresztelés pedig ilyen tényállítás továbbadása. A híresztelés ‒ 

jelen esetben a terjesztés ‒ több csatornán és művelettel realizálható. Ha a rágalmazó tartalmat 

az internetes felhasználók terjesztik, a rágalmazó tényközlés elkövetőinek köre kibővül. Az 

internetes tartalmak esetében a terjesztés azt jelenti, hogy felhasználó vagy felhasználók egy 

aktív társas oldalon a tartalmat még több felhasználóval megosztják, vagy valamelyik email 

rendszerben több címzettnek elküldik, és ezzel nagy nyilvánosság előtt, rövid időn belül 

láthatóvá teszik. Egyes tartalmak megosztója ugyan azonosítható, azonban az internetes 

terjesztés – a hagyományos rágalmazással ellentétben – az anonimitást is lehetővé teszi, ami 

kiterjedhet az internetes tartalmak készítőjére és közzétevőjére is (például egyes profilok 

mögött a közzétevő és a terjesztő adatai nem valósak). A felelősség megállapítása ebben az 

esetben több kérdést vet fel, ugyanis egy nyílt internetes közösségben (például a Facebook) a 

rágalmazó, valótlan adatokkal megjelenő internetes tartalmat több százan is megoszthatják. 

Abban az esetben is kérdéses a felelősségre vonás a terjesztők (híresztelők) körében, ha a 

terjesztők azonosíthatók, de túl magas számban vesznek részt a terjesztésben. A rágalmazó 

magatartás törvényi tényállásában deklarált „híresztelés” a sértő tények továbbítását is jelenti, 

tehát megállapítható annak a felelőssége is, aki közvetlenül ugyan nem vesz részt a 

tényállításban, csak a szándékos híresztelésben (Kiss 2016, 354). A törvényi tényállásban 

szereplő tényre utaló kifejezés (Btk. 226. § (1) bekezdés) azt jelenti, hogy az elkövető(k) az 

eseményből olyan kifejezés ragadnak ki és terjesztenek, melyből következtetni lehet a tény 

egészére, főként, ha az már korábban ismertté vált. Az internetes tartalmak technikailag 

állhatnak szöveges, kép-, mozgókép- vagy rövid videórészletekből, melyek a valós eseményről 

készült teljes felvételnek csak egy részletét tartalmazzák, és a készítője által új környezetbe 

helyezve negatív tartalmúak lesznek. Ebben a formában egyes videórészletek valósak, azonban 

nem a teljes felvételt és annak nem a teljes értelmét fejezik ki, hanem annak töredékét, ami akár 

ellentétes, félrevezető jelentést tartalmaz a mozgóképben vagy a videórészletben megjelenített 
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személy képmásának.15 A rágalmazás további feltétele, hogy más személy előtt történjék, 

függetlenül attól, hogy a sértett tudomására jutott-e. Ha kizárólag a sértettnek jut a tudomására, 

akkor nem rágalmazásról, hanem becsültsértésről beszélhetünk. A törvényi tényállás 

valóságtartalma nem elsődleges szempont, nem tényállási elem (Horváth 2014, 355), vagyis a 

valóságtartalomtól függetlenül lehet egy tényállítás, vagy tényre utaló kifejezés rágalmazó, a 

valóságtartalom bizonyítása más kérdés, ugyanakkor a valóságossága esetén az elkövető nem 

büntethető (valakiről interneten azt állítják, hogy korrupt, ami első körben rágalmazás, majd 

később bebizonyosodik, hogy valóban az, amiért az ezt állító felhasználót nem lehet 

felelősségre vonni). Alapfeltétel, hogy rágalmazásnak becsületcsorbításra alkalmasnak kell 

lennie, amiről az általános társadalmi értékítéleten alapuló megítélés mentén döntenek. Az 

alkalmasság egyúttal azt is jelenti, hogy nem kell a tényállás megállapításához a 

végeredmények bekövetkeznie, elég a bekövetkezés lehetőségének fennállása. A 

véleménynyilvánítás szabadsága mindenkit megillet, a kritika így nem egyenlő a rágalmazással, 

feltéve, hogy az efféle tartalom nem lépi át a kritikai véleménynyilvánítás határait, ami nagyon 

gyakran valakinek a személyét érintő, és becsületének csorbítására alkalmas, becsmérlő 

kommunikációval történik meg. A rágalmazás akkor marad kísérleti stádiumban, ha például 

emailben a sértett és mások a rágalmazó tartalmat megkapták, de még nem olvasták el, és akkor 

válik befejezetté, ha az a sértett vagy más személyek tudomására jutott. A rágalmazás 

elkövetője (alanya) bárki lehet. A bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni. Ebben a 

tekintetben fontos megemlíteni, hogy nem szükséges tényállási elem a tényállítás valóságáról 

vagy valótlanságáról való ismeret, ugyanakkor az elkövető szándékának át kell fognia a 

tényállítás becsületcsorbításra alkalmas jellegét (Horváth 2014, 357). Ez azt jelenti, hogy elég, 

ha az elkövető gondolataiban megfogalmazódik és szándékában megjelenik, hogy a tényállítás 

becsület csorbítására alkalmas és azt ennek tudatában hozza nyilvánosságra. Nehezen 

képzelhető el, hogy az információs technológia segítségével úgy készít el vagy úgy továbbít 

egy internetes tartalmat, hogy ne legyen tudatában annak becsületcsorbító hatásával. A 

híresztelés, vagyis a megosztás, továbbküldés esetén már nehezebb a bizonyíthatóság, ugyanis 

ahhoz az információt vagy annak komplex egységét eredeti formájában kell értelmezi és 

továbbítani (Kiss 2016, 354). A cselekmény társadalomra való veszélyességében való tévedés, 

vagy annak fel nem ismerése a bűnösség kizárásához vezet, ámde a hivatalos személy 

rágalmazása gondatlanságból is elkövethető (Horváth 2014, 357). A rágalmazás elkövethető 

aljas indokból vagy célból. A negatív tartalmak készítője akár bosszúból is elkészítheti és 

                                                           
15 „Gif gyár” mozgóképeket gyűjtő oldal: http://giffactory.blog.hu/2011/09/08/van_humorerzek (2016. 06. 18.) 
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közzéteheti a tartalmat, de lehet az agresszív érzület bármely kivetülése, akár a gyűlöletre uszító 

közösségek jól bevált eszköze is egy személlyel vagy egy társadalmi csoporttal szemben (Kiss 

2014, 76). Megvalósítható nagy nyilvánosság előtt, amikor „olyan nagyobb létszámú személy 

van a helyszínen jelen, hogy azok száma egyszeri rátekintéssel nem állapítható meg, vagy 

fennál annak a reális lehetősége, hogy nagyobb, vagy előre meg nem határozható személy 

szerezzen tudomást a bűncselekményről” (Horváth 2014, 359). Az internetes platformok 

egyértelműen alkalmasak a nagy nyilvánosság megteremtésére, nehezen behatárolható tömeg 

előtti megjelenítésre (például a társas oldalak), így harmadik személy előtt történő megjelenés 

– ami egyébként a bűncselekmény egyik alapfeltétele – nagyon rövid időn belül megvalósulhat. 

A rágalmazás minősítő körülményei között a jelentős érdeksérelem is szerepel, ami a sértett 

személyi és vagyoni viszonyait érintő súlyosabb hátrányos következmény bekövetkezésére 

utal. A nagy érdeksérelem, a jóhírnév és a becsület olyan mértékű csorbulása, ami kihatással 

van az egyén társadalmi kapcsolatrendszerére, felborítja lelki integritását, veszélyt jelent 

társadalmi státuszára, megbecsülésére.  

2.10.4.3. Becsületsértés 

A Btk. 227.§-ban ismertetett becsületsértés a rágalmazással szemben nem valamilyen 

becsületcsorbító tényállítás vagy tényre utaló kifejezés használata, hanem a becsület 

csorbítására alkalmas, lealacsonyító kifejezés (például „féreg” vagy „patkány” jelző használata 

az emberre). A becsületsértés abban az esetben állapítható meg, ha rágalmazás nem valósul 

meg, vagyis a rágalmazás és a becsületsértés szubszidiárius viszonyából kiindulva először a 

rágalmazás tényállását kell alapul venni valamely cselekvés megítélésénél. A becsületsértés 

passzív alanya (sértett) bárki lehet, a jogi tárgya az egyén becsülete és emberi méltósága, illetve 

társadalmi megbecsültsége. Az elkövetési magatartás a becsület csorbítására alkalmas, 

általában nem tényre utaló kifejezés használata, ami az emberi méltóság megsértésére alkalmas. 

Elsősorban szavak útján történő gondolatközlést jelent, de kifejezhető számos más formában 

is, például írásban vagy képek, ábrák, videótartalmak útján (Horváth 2014, 361). „A 

becsületsértő értékítélet történhet írásban, nyomtatvány útján, rajzos ábrázolással stb., amely 

rendszerint durva általánosítás formájában kifejezett becsmérlő, megvető, megszégyenítő, 

lealacsonyító értékítéletet tartalmaz. Történhet közvetlenül vagy közvetett módon, feltételes 

módban, gyalázkodva, kérdés formájában, példázatként, tréfaként, anekdotába burkolva, durva 

szitkozódással, káromkodva, humorosan vagy tárgyilagosan, illetve annak tűnő előadásmóddal. 

Vonatkozhat a sértett szellemi képességeire éppen úgy, mint a testi és lelki adottságaira” 

(Horváth 2014, 362). A becsületsértés megállapításában az objektív megítélés az elsődleges, de 
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figyelembe kell venni az elkövető és a sértett közötti kapcsolat vagy viszony jellegét is (például 

hol és milyen kontextusban, milyen szövegkörnyezetben történik). Mint ahogy a rágalmazás 

esetében, a kritikai véleménynyilvánítás és a becsületsértő kifejezés között is meg kell húzni a 

határvonalat, ami azt jelenti, hogy a kritikai véleménynyilvánítás is lehet becsületcsorbító, ha 

abban a kívülállók megítélése szerint is sértő, lealacsonyító kifejezéseket tartalmaz és utal a 

sértett személyiségére vagy személyiségjegyeire (Horváth 2014, 362). A becsületsértés 

történhet tettlegesen (Btk 227.§. (2) bekezdés), amit a törvényi tényállás magyarázatában 

lealacsonyító megvető gesztusként, vagy a sértett testének testi sértés nélküli, megalázó 

érintésével, bemocskolásával jellemeznek. Az internetes tartalmak a becsületsértő kifejezések 

és a gesztusok fizikai megnyilvánulással elkövetett tettlegességen kívüli összes formáját 

képesek kifejezni (például mozgóképekkel még a sértő gesztikuláció is megjeleníthető) (Kiss 

2016, 354). A becsületsértés megállapításában kiemelt jelentősége van az elkövetés módjának, 

vagyis, hogy a becsületcsorbító kifejezés a sértett munkakörével közmegbízatásával legyen 

összefüggő (munkakör betöltése során, vagy amiatt) vagy a nagy nyilvánosság előtt történjen 

(Btk. 227.§. (1) bekezdés a) pont). Az internetes tartalmak sajátossága és egyben célja is a 

népszerűség elérése, ezért a nagy nyilvánossággal rendelkező internetes felületeken többnyire 

nem a szabálysértési alakzat valósul meg (Btk. 227.§. (1) bekezdés b). pont). Ha a két tárgyi 

ismérv nem állapítható meg, akkor a cselekmény a Szabs. tv. 180.§-ban meghatározott 

becsületsértés szabálysértéseként minősítendő. A szabálysértésnek nem feltétele sem a 

munkakörrel, sem a közmegbízatással kapcsolatos jelleg, sem a nagy nyilvánosság, azonban a 

megalázó, sértő, degradáló megnyilatkozás konkrétan és félreérthetetlenül a sértett személyére 

kell, hogy irányuljon az enyhébb jogsértés esetében is (Fábián 2014, 420-423). Becsületsértés 

szabálysértése például, ha valaki egy személytől emailben olyan tartalmat kap, amelyben a 

képmását egy állat testére applikálták. Más a helyzet, ha ugyanez a montázs ugyanilyen módon 

munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével 

függ össze, ugyanis ebben az esetben becsületsértés vétsége valósul meg, például, ha a sértett 

rendőr és szolgálata ellátása alatt készített képmását jelenítik meg ilyen környezetben és ezt 

hozzák tudomására (Szabs.tv. 180.§. (1) bekezdés). Ugyanez a helyzet akkor is, ha az internetes 

tartalmat nagy nyilvánosság előtt teszik közzé. Ebben az esetben már nem feltétel a 

közmegbízatással vagy munkakörrel történő összefüggés, a degradáló környezet nagy 

nyilvánosság elé kerül. Természetesen arra is van példa, amikor a munkakörrel, hivatással vagy 

közmegbízatással összefüggő megalázó kifejezés nagy nyilvánosság előtt jelenik meg, ebben 

az esetben a becsületsértés bűncselekményének mindkét feltétele megvalósul (Kiss 2016, 353-

355). Bűncselekmény esetén ‒ hasonlóan a rágalmazáshoz ‒ a becsületsértő kifejezésnek vagy 
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megnyilvánulásnak alkalmasnak kell lenni a becsület csorbítására, ami nem foglalja magában 

a tiszteletlen udvariatlan megnyilvánulások minden formáját. A becsületsértés szándékosan 

követhető el, és elkövetője bármely beszámítási képességgel rendelkező természetes személy 

lehet. Ajogsértés akkor befejezett, ha a kifejezés más előtt, vagy a sértett előtt megtörtént, 

amihez fontos hozzátenni, hogy a kifejezés becsületsértésre alkalmasságát át kell, hogy fogja 

az elkövető tudata. Kísérleti stádiumról a rágalmazáshoz hasonlóan az email levél elküldésével 

is beszélhetünk, ahol az elolvasás, vagyis a tudomásra jutás és az elküldés között időben 

eltérések lehetnek. Becsületsértés kizárólag magánindítványra büntetendő (Horváth 2014, 364). 

A becsület csorbításának hamisított hang vagy kép formájában történő kifejezését 

Magyarországon 2013 óta ugyancsak önálló tényállási elemek tartalmazzák, a Btk. 226/A. §-a 

becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítéséről, és a Btk. 226/B. §-a 

becsületcsorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozataláról szóló 

tényállások16 (Kiss 2016, 356).  Mindkét büntetőjogi tényállás olyan elkövetői magatartásra 

utal, amelyek körében a tartalmak készítésekor az elkövetőben már megfogalmazódott a 

becsület csorbításának szándéka, és ebből a célból a videó- vagy hangfelvételeket manipulált 

környezetben, valótlan körülmények között, esetleg beavatott szereplőkkel készítik el. Ez nem 

egyezik meg a rágalmazás törvényi tényállásában megfogalmazott videófelvételből kiragadott 

mozzanat alkalmazásával, ahol egyes cselekedetek kiragadott részlete fejezi ki a 

becsületcsorbító tényállítást. Az internetes tartalom természetesen magában foglalhatja az előre 

manipulált felvételeket, de mivel azok önmagukban valótlanok, ezért az internetes tartalom 

sokkal inkább csak terjesztésükben játszhat kiemelt szerepet.  

A rágalmazó és becsületsértő internetes tartalmak és hagyományos változataik között 

észlelhető némi különbség. A rágalmazás esetében a valótlan tényállítás, a becsületsértésnél a 

kifejezés kép, videó, hang és textuális tartalmakból, vagy azok kombinációjából áll, és kimarad 

a szemtől szembe történő személyes kommunikáció, a közzé tevő személyének nyilvánossága, 

ami megteremti az anonimitás lehetőségét a közzé tevő és a terjesztő számára. Az anonimitás 

motiváló erővel bír a tömeges megosztásra, és az így keletkező nagy részvétel újabb ösztönző 

a tartalmak további terjesztésére. Az internetes platformokon reális esély van a nagy 

nyilvánosság előtti közzétételre, a beláthatatlan tömeg részvételére és ezzel – rövid időn belül 

– a rágalmazás vagy a becsületsértés minősített formában való elkövetésére.17 Az internet 

platformjain több száz felhasználó feltételezhető, így a nagy nyilvánosság evidens. A 

rágalmazás törvényi tényállásában deklarált híresztelésben résztvevők száma oly mértékben 

                                                           
16 Beiktatta a 2013. évi CLXXVIII. törvény 1. § (1)-(2) bekezdése, hatályos 2013. XI. 16-tól. 
17 Btk. 459.§. 22. pontja 
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felduzzadhat, hogy felelősségük megállapítása lehetetlenné válik, így a felelősségre vonás 

leszűkül a készítő és a közzé tevő személyére, holott a híreszteléssel nagyobb érdeksérelem 

érhető el. Az internetes felületen a valótlan, becsület csorbítására alkalmas tényállítást és 

kifejezést tartalmazó információ tárolható, akár technikai eszközökkel, akár olyan (megosztó) 

oldalakon, melyek működése nehezen korlátozható, így a tényállítás továbbra is a rendszerben 

marad vagy újra indítható. A tárolt internetes tartalmak sértettre vonatkozó rágalmazó jellege 

is változó lehet, annak ellenére, hogy közben senki sem módosítja. Erre optimális példa, ha 

valakit bűncselekmény elkövetésével vádolnak az internetes tartalomban, de amíg bűnössége 

nem bizonyított, addig az erre vonatkozó információs egység rágalmazó, amikor azonban 

bűnössége mégis bebizonyosodik, az internetes mém már valós tényeken alapulónak bizonyul 

és nem rágalmazó (Kiss 2016, 355). 

2.10.5. A karaktergyilkosság és a vandalizmus 

Az internetes folyamatokat megzavaró cselekvés egyik jellemző típusa a 

karaktergyilkosságként ismert szándékos károkozó magatartás. A virtuális karakter mindazon 

információk és adatok összessége, amelyek az egyénről a cybertérben megtalálhatóak és az 

internetes identitás részei (Musiał – Przemysław, 2009). Az információk többségét a gyanútlan 

felhasználó teszi közzé vagy tárolja külső adattárolókon és különféle rendszerekben. A 

karaktergyilkosság célja az ilyen adatok megszerzésével, megváltoztatásával, 

megsemmisítésével vagy negatív tartalmú elleninformációk gyártásával és közzétételével a jó 

hírnév céltudatos és szándékos megsértése, nagy nyilvánosság előtt. Hátterében olykor olyan 

hatalmi szándékok állnak, mint egy választási eljárás manipulálása azzal, hogy a jelöltek 

egyikéről koholt információkat közölnek, ezzel befolyásolva a választók döntését. Szélsőséges 

ideológiák mentén működő radikális közösségek részéről szinte reflexszerű a gyűlölt csoportok 

közismert tagjainak negatív átszínezése vagy társadalmi kontrollintézmények képviselőjének 

démonizálása a társadalom többi tagja előtt (Douglas, 2013; Kiss, 2014). A trollkodás és a 

virtuális karaktergyilkosság történhet rendszerintegritás elleni támadással, és a nyilvánosság 

befolyásolásával.  A Nemzeti Kibervédelmi Intézet Kormányzati Eseménykezelő Központ 

(GovCERT) a károkozás egyik formájaként definiálja a honlaprongálást. A szándékos 

cselekvések megvalósítói hozzáférést és jogosultságot szereznek a web szerver 

„DocumentRoot” könyvtárban tárolt fájlok kezeléséhez, és azokat módosítva, képesek a 

weboldal kezdő oldalán található információkat átszerkeszteni (GovCERT, 2017). Az előbbi az 

információs rendszer megsértésével az adatok megszerzését, módosítását (például a célszemély 

levelezőrendszeréből megszerzik az adatait és azokat módosítva az illetőt lejáratják). Az utóbbi 
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– rendszerintegritás elleni cselekmények nélkül – becsületcsorbító valótlan tények, kifejezések 

vagy önbecsülést sértő koholt hírek terjesztését jelenti. A karaktergyilkosságok hátterében 

legtöbbször az irigység, a féltékenység, a bosszú, a gyűlölet, vagy a dominanciavágy rejtőzik, 

lehet eszköze a megfélemlítésnek és a pszichés erőszaknak, de irányulhat szolgáltatók, vagy 

kereskedelmi vállalatok ellen is (Parti ‒ Kiss, 2016). A profitorientált, piaci előnnyel rendelkező 

multinacionális vállalatok vagy információs szolgáltatók ellen indított hitelrontó, lejárató 

műveletek hátterében globális méretű gazdasági vagy más hatalmi érdek, szervezett bűnözői 

közösségek manipulációja áll például a fizetési tranzakciók befolyásolása (Parti − Kiss 2016, 

491). Néha a motivációk láncolatban fonódnak össze, vagyis a vállalatok információs 

rendszerének megsértését, az adatok jogtalan kezelését, vagy azokkal való visszaélést fizetett 

számítástechnikai szakemberek közössége hajtja végre. A károkozásnak egy további formája is 

elterjedt, ami a virtuális játékok szereplőinek céltudatos megsemmisítését jelenti. A 

normasértés célkeresztjében az internetes hálózatokon működő stratégiai játékok grafikus 

eszközökkel megformált hősei vagy virtuális birodalmai és ahhoz tartozó eszközök és tárgyak 

állnak, melyeket a hagyományos színtéren a játékos hónapokig tartó játékidő alatt, sok 

energiával és anyagi ráfordítással épített fel. Jogi normát sértő szerepgyilkosság akkor valósul 

meg, ha a virtuális szereplőket a játékos információs rendszerének megsértését követően 

semmisítik meg, nem a játékszabályok betartásával történő korrekt játék közben.  

A normasértő hackerek az erőfitogtatáson és az önérvényesítési késztetéseiken túl 

feltörhetnek egy vállalati rendszert akkor is, ha annak működése ütközik életszemléletükkel, 

világnézetükkel vagy más meggyőződésükkel. A mai napig működő legnagyobb 

(hacker)csoportok számos ilyen vállalat és szolgáltató információs rendszerét blokkolták 

csupán azért, mert üzleti módszerei nem egyeztek a közösség igazságosságérzetével és 

rendszerellenes nézeteivel. A köztudatban rendszerfeltörésként ismert magatartások célja 

kimondottan az anyagi vagy az erkölcsi károkozás, melynek az egyik legjellegzetesebb vetülete 

a nem haszonszerzési célból történő rendszerintegritást sértő magatartások köre, vagyis a 

rendszerek működésének olyan befolyásolása, megbénítása vagy jogtalan adatkezelés, melynek 

hátterében tekintélyes szerepet tölt be az agresszió (például frusztrációból vagy bosszúból 

fakadó agresszivitás), az élményszerzés, a társadalomnak vagy más közösségnek való 

megfelelés vágya és a kíváncsiság (Parti ‒ Kiss, 2016). Az efféle ösztönzők a rendszersértő 

fiatal hackerek (például scriptkiddie-k, cyberpunkok) jellemző indítékai közé tartoznak, ami 

végső soron megbélyegzi közösségüket. A szándékos károkozás a külső szemlélő számára 

motiválatlan cselekvésnek tűnhet, ezért az agresszió által ösztönzött rendszerintegritás elleni 

magatartásokat vandalizmusnak is nevezhetjük.   
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2.10.6. A karaktergyilkosság és a vandalizmus jogsértő alakzatai 

2.10.6.1. Tiltott adatszerzés 

A Btk. 422. §-ában deklarált tiltott adatszerzés a titkos adatgyűjtés és információszerzés 

jogosulatlan elkövetési alakzatát rendeli büntetni, melyben az információs rendszer és adat 

megsértése, információk megszerzése áll az elkövetés fókuszában. A bűncselekmény jogi 

tárgya a gazdasági titok, az üzleti titok, a magántitok, a személyes adat védelméhez fűződő 

érdek, a magánlakás, a levél- és a távközlési titok sérthetetlenségéhez fűződő személyiségi jog 

védelme, illetve az adatgyűjtés és információszerzés állami monopóliuma (Gula 2014, 1053). 

Az elektronikus hírközlő hálózat ‒ információs rendszer útján ‒ továbbított vagy azon tárolt 

adatok kifürkészése és az észlelteket technikai eszközzel rögzítése, az Btk. 422. §. (1) bekezdés 

d) pontjában olvasható, mely konkrétan érinti az információs rendszerekből történő 

adatszerzést, majd a Btk. 422. §. (3) bekezdésben ezen adatok tiltott továbbítását vagy 

felhasználását. A tiltott adatszerzés eszközbűncselekménye lehet az információs rendszer és 

adat megsértése, amivel a magántitok, levéltitok, a gazdasági és üzleti titok, a személyes adat 

kinyerhető. A bűncselekmény szándékosan bárki sérelmére elkövethető, a magatartás, vagyis a 

kifürkészés, rögzítés, továbbítás vagy felhasználás kifejtésével azonnal befejezetté válik. A 

bűncselekmény súlyosabban minősül, ha hivatalos eljárás színlelésével, üzletszerűen 

(folyamatos anyagi ellenszolgáltatásért végzett hacking), bűnszövetségben (bűnelkövetés 

csoportos alakzatában tevékenykedve) vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el.  

2.10.6.2. Információs rendszer és adat megsértése 

A Btk. 423.§-a szerint büntetendő információs rendszer és adatok megsértése az egyik 

leggyakrabban megvalósított törvényi tényállás a károkozó, rendszerintegritást sértő 

magatartások körében. A bűncselekmény jogi tárgya „az információs rendszerek megfelelő 

működéséhez és az abban foglalt adatok megőrzéséhez fűződő társadalmi érdek védelme” 

(Gula 2014, 1057). A törvényi tényállás e végből két fő részre osztható. Az egyik az információs 

rendszer jogosulatlan használata, aminek jogi tárgya az információs rendszerek jogszerű 

használatához, sértetlenségéhez, a rendszerben lévő adatok megbízhatóságához, hitelességéhez 

és titokban maradásához fűződő érdek. A másik az információs rendszer és az adatok épségét 

sértő cselekmények elkövetése, melynek jogi tárgya az információs rendszerek 

megbízhatóságához, hitelességéhez, titokban maradásához, illetve az információs rendszer 

zavartalan működéséhez fűződő érdek (Gula 2014, 1057, 1059). Az információs rendszer 

jogosulatlan használatának elkövetési tárgya a fizikai, elektronikus, vagy optikai kábelekkel, 
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rádióhullámok, infravörös és rövidhullámú, valamint műholdas technológiával összekötött 

információs rendszer. Az információs rendszer törvényi tényállásban használt fogalomköréhez 

hozzá tartoznak a „memóriával nem rendelkező berendezések/egységek”, melyek nem 

minősülnek klasszikus számítógépnek. A fogalom kiterjed a közcélú távbeszélő és 

mobiltelefon-szolgáltatás használatára alkalmas elektronikus kártyákra, mobiltelefon 

vezérlésére alkalmas mikroszámítógépekre, számítástechnikai berendezéssel működtetett 

hírközlési és telekommunikációs rendszerekre is (Gula 2014, 1058). A törvényi tényállás első 

bekezdése (Btk. 423.§. (1) bekezdés) két cselekvést jelöl, melyek közül az egyik a rendszerek 

védelmét biztosító technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történő belépés, mely 

akkor válik befejezetté, amikor az elkövető a rendszerbe belépett (például egy zárt rendszer 

jogosultságát megszerezve hozzáfér minden adathoz). A másik a belépési jogosultságok 

túllépésével, vagy annak megsértésével történő bennmaradás, mely a már létező jogos 

jogosultság időbeli kereteinek túllépésével megvalósuló bennmaradást jelenti, illetve ebben az 

állapotban lesz befejezett (például egy rendszergazda cselekvése a hatáskörének és a 

jogosultságának időbeli túllépésével). A bűncselekmény szándékosan követhető el (ebbe 

beletartozik az eshetőleges szándék is), elkövetője az előbbi esetben bárki lehet, az utóbbi 

esetében csak jogosultsággal rendelkező személy (Gula 2014, 1058). Az információs rendszer 

és az adatok sértetlensége elleni cselekmények elkövetési tárgya az információs rendszer és az 

információs rendszerben lévő adatok. A bűncselekmény törvényi tényállásának második 

bekezdésében (Btk. 423.§. (2) bekezdés) a jogalkotó olyan magatartást jelöl, ami a rendszerben 

tárolt, feldolgozott, továbbított adatok törlését, módosítását jogtalan kezelését jelenti, (például 

az email postafiókban tárolt levelek törlése), illetve a rendszer működésének akadályozását, 

melyek ugyanakkor súlyosabb magatartásnak minősülnek (Gula 2014, 1059). A (2) bekezdés 

a) pontjában írt információs rendszer akadályozása a működésében, vagy annak 

folyamatosságában a szándékos cselekvés által bekövetkező leállást, funkcióvesztést, vagy 

zavart okoz, valamint efféle következményekhez vezet, ami történhet adatbevitellel is. Az 

adatbevitel jogosultsággal vagy jogosultsággal nem rendelkező elkövető részéről is 

megtörténhet például program alapú kártékony programok, a malware-ek bevitele egy külső 

vagy egy jogosultsággal rendelkező részéről. A (2) bekezdés b) pontjában megfogalmazott 

adatok törlésére, megváltoztatására, vagy ezt eredményező műveletek elvégzésére 

(jogosulatlan adatkezelésre) utaló tényállási részben az adatok törlése ‒ hasonlóan az a) ponthoz 

‒ a jogosultsággal rendelkező és nem rendelkező személy által ugyanúgy elkövethető. A b) 

pontban szereplő hozzáférhetetlenné tétel ez esetben azt fejezi ki, hogy a jogosultsággal 

rendelkező személy a rendszerben tárolt, feldolgozott, továbbküldött adatokhoz való 
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hozzáférést teszi lehetetlenné jogosultsága kereteit túllépve (például egy rendszergazda 

jogosultságait túllépve). A törvényi tényállás (3) bekezdése a jelentős számú információs 

rendszer megsértésével elkövetett magatartást, a (4) bekezdés pedig a közérdekű üzem elleni 

elkövetést deklarálja, illetve súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el az elkövetővel szemben. 

A közérdekű üzem a társadalom ellátása szempontjából kiemelkedően fontos infrastruktúrákat 

is jelöli, melyek működése, irányítása a megsértett információs rendszer és adatok által, vagy 

azok támogatásával történik. A közérdekű üzem fogalmát a Btk. 459. § (1) bekezdése értelmező 

rendelkezésein belül a 21. pontban olvashatjuk. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a számítástechnikai konfigurációk, vagy azok egyes részeinek, rendszerének fizikai 

megsértését, megsemmisítését sem, amit a Btk. 371.§-ában deklarált rongálás törvényi tényállás 

rendel büntetni. 

2.10.6.3. Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 

A Btk. 424. §-ában ismertetett információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés 

kijátszása eszközcselekménye (előkészületi deliktuma) lehet a tiltott adatszerzésnek, az 

információs rendszer és adat megsértésével és az információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csalás bűncselekményének. A rendszerintegritás elleni támadásokért felelős 

hackerekről szóló tudományos diskurzusokban az eszközök használatának két gyakori módja 

fordul elő. Az egyik, amikor maga az elkövető készíti az eszközöket, a másik, amikor 

megszerzi, vagyis vásárolja a kódfeltörő programokat. A hackerek köreiben az első a jól képzett 

programírók tevékenységét, a második a scriptkiddie-k cselekvéseit jellemzi, akik nem igazán 

rendelkeznek az eszköz készítésére megfelelő szakértelemmel, ezért inkább megveszik az 

elektronikus eszközöket (Föttinger ‒ Ziegler 2004.; Chies ‒ Ducci ‒ Ciappi 2007; Jordan ‒

Taylor 1998.; Yar 2006). A bűncselekmény jogi tárgya az információs rendszerekben tárolt, 

feldolgozott, továbbított adatok megbízhatóságához, titokban maradásához, a rendszerek 

megfelelő működéséhez fűződő érdek, illetve mindezeken keresztül a vagyoni viszonyok 

védelme (Gula 2014, 1063). Az elkövetési tárgy a jelszó vagy a számítástechnikai program. Az 

elkövetési magatartás jelszó vagy számítástechnikai program készítése, átadása, 

hozzáférhetővé tétele, megszerzése, forgalomba hozatala (Btk. 424. (1) bekezdés a) pont), 

illetve a készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismeretek másnak 

rendelkezésére bocsátása (Btk. 424. (1) bekezdés b) pont). A magatartás befejezetté válásának 

nem szükséges eleme a tényállás (1) bekezdésében foglalt tiltott adatszerzés (Btk. 422.§), az 

információs rendszer vagy adat megsértése (Btk. 423.§) és az információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 315. §) bekövetkezése. Elég, ha a jelszó készítése, 
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átadása, hozzáférhetővé tétele, megszerzése, vagy forgalomba hozatala, illetve a jelszó vagy 

számítástechnikai program készítésére vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismeret 

rendelkezésére bocsátása, majd ezek birtokbavétele megtörténik. A bűncselekmény csak 

szándékosan követhető el, elkövetője a 423. §. (1) bekezdés a) pontja esetében bárki lehet, a b) 

pont esetében csak az, aki a b) pontban felsorolt ismeretekkel rendelkezik.  

2.10.6.4. Levéltitok megsértése 

A Btk 224. §-ában meghatározott levéltitok megsértésének jogi tárgya a sértett magánjellegű 

közlésének titokban maradásához való joga, elkövetési tárgya más személy közlést tartalmazó 

zárt küldeménye, ami lehet levél, zárt távirat vagy minden olyan egyéb technikai eszköz, amely 

gondolat rögzítésére és annak továbbítására alkalmas. Kivétel ez alól a postai csomag, ami azért 

nem tartozik ebbe a körbe, mert a törvény csak a gondolatközlés eszközeinek nyújt védelmet 

(Horváth 2014, 348). A törvény és annak magyarázatai különösképp kiemelik az elektronikus 

hírközlő hálózatokat, közöttük az internetes hálózatot és az azon továbbított küldeményt is (Btk 

224. §. (1) bekezdés b) pont). A bűncselekmény elkövetési magatartása a küldemény 

megsemmisítése, a küldemény felbontása tartalmának megismerése céljából, a tartalom átadása 

annak megismerése céljából illetéktelen személynek, és az elektronikus hírközlő hálózatokon 

továbbított közlemény kifürkészése (Horváth 2014, 349). A megsemmisítés a tartalom 

megismerhetetlenné tételét, a felbontás a tartalom hozzáférhetővé tételét jelenti ‒ attól teljesen 

függetlenül, hogy az elkövető megismerte-e a tartalmat –, a megszerzés pedig a tartalom meg 

nem engedett birtokbavételére utal. A küldemény elküldés előtti birtokbavétele azonban nem 

tartozik e tárgykörbe. Átadásnak minősül, ha a levél illetéktelen harmadik személy birtokába 

kerül, valamint a közlemény kifürkészése, amikor a közlés megismerése céljából 

lehallgatókészülékkel, audio-felvevő készülékkel, email elolvasásával történik a tartalmak 

megszerzése. A levéltitok megsértése közvetett módon kapcsolódhat az agresszív 

magatartásmintázatokhoz, lehet bosszú folyamatának a része. A cselekmény akkor befejezett, 

ha a küldemény megsemmisül, ha a küldeményt felbontják, megnézik, másnak átadják, vagy a 

kifürkészéssel a tartalomról tudomást szereznek (megismerik). Fontos kitérni arra, hogy 

szülőnek joga van a nevelése, gondozása alatt álló személynek szóló levél, küldemény 

felbontására és a tartalom megismerésére ellenőrzésére, beleértve a távközlési berendezés útján 

továbbított közlemény kifürkészését is, amely esetében már szűkül a jogosultak köre. A 

házastársat a küldemények, levelek, elektronikus levelek felbontása és megismerésére irányuló 

jogosultság nem illeti meg. Bűncselekmény elkövetője és sértettje bárki lehet, a cselekmény 

csak szándékosan követhető el és kizárólag magánindítványra büntetendő. A cybertérben a 
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levéltitok megsértése ritkán megállapított deliktum, közvetett módon azonban bármely 

agresszív magatartás része lehet.  

2.10.7.  Cyberagresszió jogsértő alakzatainak statisztikai mutatói 

Az önbecsülést sértő és károkozó magatartások jogsértő alakzatainak hatósági rögzítési módja 

2013 és 2017 között folyamatosan változott. Az Országos Bírósági Hivatal sem a képmáshoz 

és a hangfelvételhez való jog megsértésével kapcsolatos bírósági ügyekben, sem a becsültsértési 

és rágalmazási ügyekben nem közöl adatokat. Az előbbi esetében csupán az Országos Bírósági 

Hivatal 2014-2017 éves statisztikai évkönyveiben összegzett statisztikai táblázat 

felhasználására van lehetőség, amelyből nem derül ki a képmáshoz és a hangfelvételhez való 

jog megsértésének számszerű alakulása (7. táblázat). A rágalmazás és becsületsértés bírósági 

közléseinek hiányában kizárólag az Bűnügyi Statisztikai Rendszer statisztikai adataira 

hagyatkozhatunk. A becsületsértés szabálysértéséről a belügyminisztérium a megindított 

eljárásokra vonatkozó országos adatok összesített számát közli, a számítástechnikai 

eszközökkel és rendszerrel, mint eszközzel elkövetett becsületsértés szabálysértésekről 

leválogatott adatokkal nem rendelkezik, így a becsületsértés szabálysértésének adatai, 

hasonlóképp a bírósági adatokhoz, nem vehetők számításba (8. táblázat).  

7. táblázat: Elsőfokú polgári peres ügyek a magyar törvényszékeknél a per tárgya szerint (2013-2017) 

Év A per tárgya 
Érkezett Befejezett 

Az év végén 

folyamatban 

maradt 

Összesen polgári perek száma 

2013 

Személyhez fűződő jogok 

megsértése miatti polgári jogi 

igényekkel kapcsolatos per  

1066 1179 723 2968 

2014 

Személyhez fűződő jogok 

megsértése miatti polgári jogi 

igényekkel kapcsolatos per  

1371 1194 900 3465 

2015 
Személyiségi jogok megsértésével 

kapcsolatos per 
1546 1566 880 3992 

2016 
Személyiségi jogok megsértésével 

kapcsolatos per 
1586 1522 944 4052 

2017 
Személyiségi jogok megsértésével 

kapcsolatos per 
1749 1578 1115 4442 

Összesen 7318 7039 4562 18919 

Forrás: Országos Bírósági Hivatal (2017)  
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8. táblázat: Becsületsértés szabálysértése (2013-2017) 

Megindított eljárások száma az eljárás 

indításának ideje szerint 
2013 2014 2015 2016 2017 Összesen 

becsületsértés  504 446 396 435 446 2227 

Forrás: BSR (2017) 

A Bűnügyi Statisztikai Rendszer (BSR) követő jellegű, az adatok csak akkor kerülnek 

regisztrálásra, ha a büntetőeljárást a nyomozóhatóságok (Rendőrség vagy a NAV), illetve az 

ügyészségek befejezték.18 A hivatalos adatközlésben a belügyminisztérium azokat a 

bűncselekményeket tüntette fel, amelyeket számítástechnikai szoftver eszközével, kódfeltörő 

alkalmazással (például szoftver, hardver), kémprogrammal, vírusprogrammal, 

számítástechnikai hardver-eszközzel, elektronikus levél, audio és videó eszközökkel, nyomdai 

eszközökkel, távbeszélő szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus kártyával, mobil 

rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus kártyával, vagy 

számítástechnikai programmal követtek el. A korábbi büntetőtörvénykönyv (1978. évi IV. 

törvény) hatályon kívül helyezésével és az új büntetőtörvénykönyv (2012. évi C. törvény) 

hatálybalépésével néhány ide tartozó bűncselekménykategória és azok rögzítési módja 

megváltozott. A korábbi törvény XVII. fejezetében deklarált számítástechnikai rendszer és 

adatok elleni bűncselekményt (Btk. 300/C. §) a jogalkotó két különálló deliktumra tagolta, 

mégpedig az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekményre (Btk. 423.§) és az 

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűncselekményére (Btk. 375.§). A 

korábbi statisztikai rögzítés folyamatában mindkét elkövetési formát számítástechnikai 

rendszer és adatok elleni bűncselekményként rögzítették. A 8. táblázatban feltűntetett 2013. évi 

adatok között az információs rendszer vagy adatok megsértése megnevezés alatt már az új 

bűntetőtörvénykönyvi kategória, de még mindkét elkövetési mód szerepel. A 2014-ben 

rögzített információs rendszer vagy adat megsértése tényállása alatt már a haszonszerzési 

célzatú (csalás jellegű) cselekmények nem szerepelnek, vagyis az agresszív magatartás 

vonatkozásában alacsonyabb értékek láthatók és az agresszív magatartások vonatkozásában 

tisztábbak. Ugyanez a változás az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés 

kijátszása (Btk. 424.§.) esetében is megfigyelhető, ahol a jogalkotói tagolás után a 

bűncselekmények száma drasztikusan csökkent 580-ról, 31-re (95 %). Ez részben azt jelenti, 

hogy az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 

                                                           
18 A BM Jogszabály-előkészítő Főosztály Koordinációs és Statisztikai Osztály 2017 decemberében 

megkeresésemre elküldött adatbázisa kizárólag a befejezett deliktumok számadatait tartalmazza.  
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bűncselekmény elkövetési magatartása nagyobb mértékben függ össze a haszonszerzési 

szükségletekre épülő motivációkkal, mint az agresszív motivációjú cselekvésekkel.   

Az elmúlt öt évben (2013 és 2017 között) az információs rendszer vagy adatok megsértése 

bűncselekmény volt a leggyakoribb (n=3196), majd az információs rendszer védelmét biztosító 

technikai intézkedés kijátszása (n=678), végül a tiltott adatszerzés (n=81). Arra vonatkozóan, 

hogy a bűncselekmények előzményeként milyen arányú az agresszív motiváció, a 2014-es 

adatok már pontosabb tájékoztatást nyújtanak (9. táblázat). Az önbecsülést sértő és károkozó 

magatartások további jogsértő formái a regisztrált bűncselekmények között nagyon alacsony 

értéket mutatnak (9. táblázat). Ennek egyik oka az alacsony feljelentési hajlandóság, a másik, a 

hatóságok (közöttük a bíróság) rögzítési módszerének hiányosságai. Az alacsony feljelentési 

hajlandóság az önbecsülést sértő és károkozó magatartásformákkal szemben kialakuló 

immunitásra vagy közömbösségére is utalhat és kifejezi, hogy a két eltérő színtéren (offline és 

online) megvalósuló ugyanolyan súlyú bűncselekmény más sértetti megítélés alá esik.  

9. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett agresszív magatartásminták 

jogsértő alakzatai (2013-2017) 

Agresszióra épülő jogsértések 2013 2014 2015 2016 2017  összesen 

Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- 

vagy képfelvétel készítése 
0 0 1 1 0 2 

Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- 

vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala 
0 2 6 0 3 3 

Becsületsértés 1 0 0 0 0 1 

Információs rendszer vagy adat megsértése 823 565 520 702 586 3196 

Információs rendszer védelmét biztosító 

technikai intézkedés kijátszása 580 31 15 44 8 678 

Levéltitok megsértése 1 0 0 0 0 1 

Rágalmazás 1 0 0 0 0 1 

Tiltott adatszerzés 4 25 22 18 12 81 

Összesen 1410 623 564 765 609 3971 

Forrás: BSR (2017) 

Az becsületsértő és károkozó magatartások az információs rendszer vagy adat megsértése, 

illetve az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 

bűncselekményeken kívüli jogsértések az e kategóriában elkövetett bűncselekmények 

összességéhez képest nagyon alacsony értéket mutatnak (10. táblázat). A vizsgált ötéves 

időintervallumban a belügyminisztérium adatai szerint a számítástechnikai eszköz vagy 

rendszer útján megvalósított jogi normasértések az összes jogsértő cselekménynek csupán 

1,31%-át tették ki. Az adatok tanúsága szerint 2015-ben volt a legmagasabb az arány (2,22 %), 

amihez hozzá kell tenni, hogy az összes bűncselekményszám ebben az évben alacsonyabb volt.  
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10. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett agresszív magatartásminták 

jogsértő alakzatai (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett agresszív magatartásminták jogsértő 

alakzatainak száma az információs rendszer vagy adat megsértése és az információs rendszer 

védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása bűncselekmények kivételével az összes hasonló 

bűncselekményeken belül 2013 - 2017. 

Agresszióra épülő jogsértések 2013 2014 2015 2016 2017 összesen 

Becsület csorbítására alkalmas hamis 

hang- vagy képfelvétel készítése 
0 0 1 1 0 2 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Becsület 

csorbítására alkalmas hamis hang- vagy 

képfelvétel készítése 

0 0 1 1 0 2 

Becsület csorbítására alkalmas hamis 

hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra 

hozatala 

0 2 6 1 4 13 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Becsület 

csorbítására alkalmas hamis hang- vagy 

képfelvétel nyilvánosságra hozatala 

0 2 6 0 3 11 

Becsületsértés 766 1 004 1 078 1 119 1 191 5158 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Becsületsértés 
1 0 0 0 0 1 

Levéltitok megsértése 10 219 18 14 11 272 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Levéltitok 

megsértése 

1 0 0 0 0 1 

Rágalmazás 210 172 181 1 141 153 1857 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Rágalmazás 
1 0 0 0 0 1 

Tiltott adatszerzés 20 31 23 20 16 110 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Tiltott adatszerzés 
4 25 22 18 12 81 

Önbecsülést sértő és károkozó 

bűncselekmények összesen 
1006 1428 1307 2296 1375 7412 

Ebből számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett önbecsülést sértő 

és károkozó bűncselekmények összesen 7 27 29 19 15 97 

% 0,70 1,89 2,22 0,83 1,09 1,31 

Forrás: BSR (2017) 

2.11. Cybererőszak fogalma, mintázatai és jogsértő alakzatai 

A cybertérben megvalósuló erőszakos magatartást jóval nagyobb társadalmi elítélés és jogi 

szankció övezi az agresszió enyhébb megnyilvánulásaihoz képest, ‒ ami az egyénre és a 

közösségre gyakorolt destruktív hatásával magyarázható leginkább. Az erőszak cybertérben 

észlelhető magatartásformáinak, szabálysértési és büntetőjogi kategóriáinak, előfordulási 

gyakoriságának és kriminálstatisztikai rögzítettségének bemutatására a következő fejezetben 

kerül sor ‒ hasonlóan az előző fejezethez.  
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2.11.1. Cybererőszak fogalma 

A cybertérben megjelenő erőszak olyan (cyber) agresszió hozadéka, amely súlyos, legtöbb 

esetben jogi normát sértő következményekkel jár (ennek egyik iskolapéldája a cybertérben 

megvalósuló zaklatás). A cybertér az erőszakos magatartásoknak egy sokkal korlátozottabb tere 

abból a szempontból, hogy a fizikai erőszak közvetlen megvalósítását kizárja ‒ mindamellett, 

hogy közvetett módon lehet előzménye és következménye is annak. Viszont a virtuális tér a 

pszichés erőszaknak számos lehetőséget biztosít, mint például a verbális, textuális, képi- vagy 

videó-megjelenítéssel okozható lelki sérülés (megfélemlítés).  

A cyberagresszió és a cybererőszak elhatárolása ‒ hasonlóan az agresszió és az erőszak 

hagyományos formáihoz ‒ egyes cselekmények súlyossága és a hozzájuk fűződő emberi 

magatartások veszélyességének foka mentén értelmezhető. Ehhez azonban szükséges 

közelebbről tárgyalni azokat a tényezőket, amelyek az erőszak definíciójában szereplő pszichés 

erőszakban, illetve az erőszakos bűncselekményeket szabályozó büntető törvénykönyvi 

tényállásokban találhatók. A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény 459.§. (1) 

bekezdés 4. pontja szerint „erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt 

támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés 

okozására.” Az erőszakos magatartás lehet akaratot megtörő (védekezésre képtelenné tevő, 

bénító) és akaratot hajlító (akaratot befolyásoló) (Sántha 2014, 255). Ugyanakkor a büntetőjog 

az erőszakot csak elkövetési módként jelöli, így a dolog ellen intézett erőszakos cselekvések 

(például az ajtó betörése) már nem azonosak az erőszak kriminológiai fogalmaiban feltüntetett 

magatartásokkal (lásd: WHO-fogalom), ahol az erőszak személyről személyre vagy 

közösségről közösségre irányul, vagy ezek kombinációjaként jelenik meg, illetve magának a 

cselekvőnek az irányába hat (Virág – Kulcsár – Rosta 2016, 554). Így van ez az informatikai 

rendszerfeltörésekkel is. Ha az információs rendszer és adatok megsértése tényállása esetén az 

elkövető egy rendszert virtuálisan feltör (integritását megsérti), akkor a magatartása egy 

információs rendszer megsértését eredményezi, de nem személy, vagy közösség ellen irányul 

közvetlenül, így legfeljebb csak eszközcselekménye lehet a cybererőszaknak. A korábbi 

fogalmakban szereplő pszichés erőszak és az erőszakos büntetőjogi tényállások cybertérben is 

megvalósuló közös eleme a kényszerítés és a fenyegetés.  

A cyberkörnyezetben megvalósuló kényszerítés és fenyegetés szándékos tartalomküldés, 

tartalommegjelenítés vagy aktív kommunikáció útján, valamely szükséglet kielégítése céljából 

végbemenő, akaratot korlátozó vagy bénító, lelki erőszak előidézésére alkalmas magatartás. 

Irányulhat egyén vagy közösség ellen, származhat egyéntől vagy közösségtől, közvetett módon 
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sérthet információs rendszereket, akár fizikai erőszakként is végződhet. A büntető 

törvénykönyv különös része és a Szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény számos 

tényállás tartalmazza a kényszerítést és a fenyegetést, ezért a cybererőszak a Btk. 222.§-ában 

deklarált zaklatás bűncselekmény és a Szabs. tv. 173. §-ban szabályozott veszélyes fenyegetés 

szabálysértés cselekvési formáit is magában foglalja ‒ nemcsak az erőszakos 

bűncselekményekét. Lehetséges, hogy a cyberagresszió magatartási mintázatai súlyosabb 

stádiumba lépnek. Ilyen lehet a flaming, ami egészen addig nem cybererőszak, míg jogi normát 

sértő fenyegetéssé vagy kényszerítéssé és ebből adódóan rendszeresen megismétlődő lelki 

kínzássá (Ranschburg, 2009) nem alakul. A cyberagresszió és a cybererőszak hierarchikus 

viszonya akkor fejeződik ki leginkább, amikor a még elviselhető agresszív magatartások súlyos 

eredménnyel zárulnak (például zaklatás egy párkapcsolatban). A cyberkörnyezetben 

megvalósított erőszakos magatartásmintázatok két alapvető eleme megvalósulásuk szerint két 

csoportra osztható. Amikor a kényszerítés, a fenyegetés alkalmazását követően a normasértés a 

hagyományos térben végződik és amikor a cybertérben fejeződik be. Az előbbire példaként a 

szexuális kényszerítés hozható fel, ahol maga a kényszerre irányuló cselekvés az internetes 

csatornákon történik, viszont az eredmény (például a szexuális aktus) már fizikai kontaktussal 

végződhet. Az utóbbi lehet a zsarolás bűncselekménye, ahol a fenyegetéssel, kényszerítéssel a 

cselekmény teljes egészében a virtuális térben marad (például VoIP alapú zsarolás, majd ennek 

következményeképpen az összeg banki átutalása). Az cybererőszak fogalmába tartozhat a 

zsarolószoftver (ransomware). A szoftvert az elkövető eljuttatja a kiszemelt felhasználó 

rendszerébe, ahol az rendszerbénulást okoz. Amíg a felhasználó nem fizeti ki a „váltságdíjat”, 

a rendszere blokkolva marad. Az erőszak cyberkörnyezetben zajló mechanizmusa – hasonlóan 

az agresszióhoz – több jellemzővel bír és az alábbiak szerint írható le: 

- szándékos károkozásra, vagy szükséglet kielégítésre, vagy konfliktusfeloldásra irányul és 

agresszióból fakad (kényszerítéssel, fenyegetéssel megnyilvánuló agresszió); 

- a cybertérben jogi normát sértő magatartás (legalább erkölcsi vagy szokásjogi normát sért); 

- alapvető eleme a kényszerítés vagy a fenyegetés; 

- az egyénre vagy a közösségre káros hatással van; 

- jellemzője a terek közötti mobilizálódás. 

A cybertérben megnyilvánuló erőszak minden olyan – nem fizikai formában megjelenő – 

kényszerítéssel vagy fenyegetéssel megvalósított agresszív cselekvés, ami pszichikai erőszak 

előidézésére alkalmas, más személre káros hatással van, társadalmi elítélés övezi, minden 

esetben normasértő, továbbá jogi normasértést idéz elő.  
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2.11.2. Behálózás a cybertérben 

A behálózás nem feltétlenül tartalmaz erőszakos mozzanatokat, sokkal inkább olyan 

szisztematikusan felépített, gyakran manipulatív, közvetlen vagy közvetett kommunikáció, 

melynek célja a másik fél meggyőzésén át valamely szükséglet kielégítése, vagy a szükséglet 

kielégítését szolgáló cselekvés előkészítése. Hátterében sok esetben haszonszerzési motivációk 

állnak, de súlyosabb abúzusok előkészítő folyamata is lehet, például zsarolás, zaklatás, 

szexuális kényszerítés (Broadhurts ‒ Jayawardena 2011, 82-85). A behálózás deviáns 

magatartássá minősítésének ugyanakkor alapvető feltétele, hogy valamely súlyosabb 

normasértéshez kapcsolódjon és ebben a minőségében megjelenjen a megvalósító céljai, 

képzetei között. A behálózó virtuális karaktere nem mindig valós, lehet változatos nemű és 

életkorú, szexuális bűncselekményeket elkövető, gyermekkorúakkal szexuális kapcsolatot 

létesíteni szándékozó személy, vagy épp prostitúciót szervező csoport tagja. A folyamatnak 

bárki részese lehet, de leginkább a fiatal korosztályba tartozó felhasználók vannak veszélynek 

kitéve. A virtuális térben való találkozástól, a barátság kialakításán, a kapcsolatformáláson, a 

kockázatértékelésen át a kapcsolatteremtésig hosszú idő telik el (O’Connell 2003, 7-10). A 

folyamatban az információszerzés a legfontosabb elem. Az információgyűjtés történhet 

közvetlen kommunikációs kapcsolatban, információs rendszer megsértésével (például a sértett 

számítógépére trójai program telepítésével), levelezőrendszerek, közösségi profilok 

feltörésével és jogellenes adatkezeléssel. Potenciális veszélyforrásnak számítanak a szexuális 

kapcsolatok létesítését támogató társkereső weboldalak, mobilapplikációk vagy a közösségi 

oldalak, ahol a gyanútlan felhasználó maga teszi közzé adatait és így kerül kapcsolatba a 

deviáns szereplővel. Gyermek-felnőtt kapcsolatokra vágyó felhasználók céltudatosan keresik a 

társkereső vagy közösségi oldalak sebezhető résztvevőit abból a célból, hogy kifinomult 

módszerekkel a behálózni szándékolt áldozatról személyes információkat gyűjtsenek. A 

behálózás manipulatív, a zárt kommunikáció része, nehezen észlelhető a külvilág számára, ezért 

a súlyosabb normasértések egy olyan szakasza, amire nagyfokú látencia jellemző.   

2.11.3. Cyberzsarolás  

A kényszerítés és a fenyegetés elemeit is tartalmazó zsaroló jellegű magatartások igen gyakran 

zsarolóvírusokkal (ransomware) közvetett módon, valamint kommunikációs csatornákon zajló 

valós, és/vagy nem valós idejű interakciókban tartalommal (például VoIP alkalmazás által vagy 

email levelezésben) közvetlenül jelennek meg. Az automatizált eszközként működő 

zsarolóvírus a Nemzeti Kibervédelmi Intézet Kormányzati Eseménykezelő Központ 

(GovCERT) megfogalmazásában olyan, jellemzően fertőzött e-mailekkel terjedő és csatolt 
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tömörített fájlokban található kártékony szoftver, amely a számítógépen és a mobil eszközökön 

található fájlokat titkosítja és annak feloldásáért teljesítési határidőhöz kötött váltságdíjat 

követel. A teljesítés megtagadása esetén a zárolt fájlokat akár végleg elérhetetlenné teheti 

(GovCERT, 2017). A Symantec definíciójában a ransomware a rosszindulatú programok olyan 

kategóriája, amely a számítógépen tárolt fájlokat hozzáférhetetlenné teszi, használatukat 

szabotálja mindamellett, hogy a jogosult felhasználó a számítógépéhez még hozzáfér. A 

fájlokhoz való hozzáférést ebben az esetben már váltságdíj megfizetéséhez köti. Ezzel szemben 

a rosszindulatú blokkoló programok (ransomlockers), a számítógép rendszeréhez való 

hozzáférést is megakadályozzák ‒ utasítást adva a felhasználóknak a váltságdíj megfizetésére 

a számítástechnikai rendszer feloldása érdekében (Symantec, 2018). A Panda Labs 

számítástechnikai szakértőinek tapasztalatai szerint a blokkoló zsarolóvírussal fertőzött 

számítógépek tulajdonosai előtt leggyakrabban olyan ablak nyílik fel, amelyben a zárolt fájlok 

visszaállításáért kriptovalutákban (Bitcoin) követelik az összeg megfizetését (Panda Labs, 

2018). A fájlok vagy a számítástechnikai eszközök feloldását követően a zsarolóvírus készítői 

és terjesztői csak nagyon ritkán adják át a zárolt eszközöket vagy fájlokat feloldó privát kulcsot 

a felhasználónak, így a fizetés pozitív eredménye is kétesélyes (McAfee, 2018). Gyakran 

értékes és nagy mennyiségű adatot tartalmazó rendszereket vagy fontos infrastruktúrákat 

blokkolnak, ezért a megtámadott rendszer tulajdonosának vagy üzemeltetőjének érdeke a kérés 

teljesítése. A világ bármely pontjáról elvégezhető műveletben több eszköz erőforrásait is 

használhatják, akár globális hálózatokat érinthetnek és ezzel manipulatív hatalmi szándékot 

érvényesíthetnek. A tevékenység annyiban tér el az általános rendszertámadásoktól és jogtalan 

adatkezelésektől, hogy ennek fejében a normasértő ellenszolgáltatást vár, tevékenységét 

haszonszerzési motiváció ösztönzi, miközben egy aktív és erőteljes fenyegető és kényszerítő 

hatást fejt ki a felhasználóra.  

A cybertérben zajló erőszakos magatartások köztudatban is elterjedt másik formája a 

szexuális zsarolás (sextortion). A cselekvés a szexuális kizsákmányolás és a szexuális 

szolgáltatásra kényszerítés különböző formációiként a legsúlyosabb magatartásokat jelöli 

(Watson et al. 2015, 50; Maltzahn 2006, 2-12). A zsarolás intim tartalmak rendszerfeltöréssel 

vagy behálózással történő megszerzésére irányul, ismerős vagy idegen elkövető által. Az 

előbbi gyakran megromlott párkapcsolatban érvényesül, amikor annak egyik tagja a másikról 

korábban készített vagy tőle megszerzett intim tartalmak közzétételével fenyegetve 

kényszeríti a másik felet szexuális együttlétre, vagy a kapcsolat folytatására (Powell ‒ Henry, 

2017, 123). Az utóbbira inkább az jellemző, hogy az elkövető a szexuális tartalmakhoz 

rosszindulatú szoftverekkel a célszemély számítógépének irányítását átvéve jut hozzá, vagy 
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érzelmi kapcsolatot alakít ki az áldozattal. A rendszertámadással megvalósított művelet 

egyike a tárolt tartalmak megszerzése irányul, a másik a videók vagy képek valós idejű 

rögzítésére. A tárolt és rögzített tartalmak közzétételével való zsarolás egyazon folyamatban 

a sértettel való frontális kapcsolatfelvétellel történik, de gyakran álprofilok segítségével 

(screen-identitással). Az elkövetők cselekvéseikkel további tartalmakat, anyagi 

ellenszolgáltatást követelnek vagy szexuális érintkezésre kényszerítik a gyanútlan személyt 

(Powell ‒ Henry 2017, 124; Wittes 2016, 1-12). A cybertérben történő zsarolás minden 

formája normát sért, de nem minden esetben váltja ki a kontrollintézmények reakcióit. Azzal 

válik jogsértővé, ha a cybererőszak elemeinek valamelyikét tartalmazza, megnyilvánulási 

formáját az elszenvedő felismeri és veszélyesnek tartja. Mind ezektől függetlenül kevés olyan 

változata létezik, ami ne sértene valamilyen társadalmi normát.  

2.11.3.1. Zsarolás  

A Btk 367.§-ában deklarált zsarolás bűncselekményének kettős jogi tárgya van, részben a tág 

értelemben vett vagyoni jog (passzív vagy aktív vagyon), amely irányulhat vagyoni 

jogosultságra is, másrészt az egyén személyes szabadsága (Váradi 2014, 793). A 

bűncselekmény elkövetési magatartása valaminek a megtételére, meg nem tételére, vagy 

eltűrésére (passzív cselekvés) való kényszerítés. A cselekvés sértettje nem minden esetben az a 

személy, aki a valós anyagi kárt elszenvedi, azonban az elkövető képes a közvetlenül érintett 

személyből ugyanazt az aktív viselkedést kiváltani. A zsarolás alapvető tényállási eleme a 

vagyoni haszonszerzésre irányuló szándék, illetve az elkövető által alkalmazott erőszakos 

magatartás vagy a fenyegetés, vagy valamely más kényszerítő ráhatás (például a burkolt 

megfogalmazás, irónia, célozgatások) (Váradi 2014, 794). A zsarolás akkor válik befejezetté, 

ha a cselekvéssel bekövetkezik a vagyoni hátrány. Ide tartozik a vagyoni előny elmaradása is a 

Btk. 459. § (1) bekezdés 17. pontja szerint „[…] e törvény eltérő rendelkezése hiányában a 

vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny.”19 Ha a hátrány nem következik be, de az 

elkövető magatartása alkalmas annak előidézésére, akkor a bűncselekmény kísérleti 

stádiumban marad, ami ugyancsak bűntetendő. Mint ahogy sértettje, úgy elkövetője is bárki 

lehet és kizárólag szándékosan követhető el. A cselekmény kettős célzatú: az elkövető egyik 

célja, hogy a sértettet erőszakkal vagy fenyegetéssel valamilyen magatartás tanúsítására 

kényszerítse, a másik, hogy ezzel a viselkedésével jogtalan hasznot szerezzen. A cybertérben 

elterjedt zsarolási folyamat, amikor az elkövető szexuális tartalmú fotókat, videókat kap a 

                                                           
19 Btk. 459. § (1) bekezdés 17. pontja 
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kommunikációban résztvevő másik jógiszemű személytől, majd később a közzététellel 

fenyegetve pénzt követel tőle.  

2.11.3.2. Kényszerítés  

A Btk. 195.§-ában meghatározott kényszerítés bűncselekményének védett jogi tárgya a 

cselekvési szabadság, illetve annak két fontos része: az akarat-elhatározás szabadsága (belső 

szabadság) és a cselekvés szabadsága (külső szabadság) (Horváth 2014, 219). Büntetendő az a 

magatartás, ami a cselekvési szabadságtól (vagyis az akarat-elhatározási és cselekvés 

szabadságtól) való bármely irányú megfosztást eredményez és a sértettet valaminek a 

megtételére, meg nem tételére, vagy eltűrésére kényszerít (Horváth 2014, 219-220). A 

cselekvési szabadságtól való megfosztás történhet fenyegetéssel, vagy erőszak alkalmazásával 

megvalósuló olyan ráhatással, ami csak korlátozottan vagy egyáltalán nem enged választási 

lehetőséget, vagyis a sértett akaratát lenyűgöző erejű akaratot bénító (vis absoluta) vagy 

ellenállást feltételező, akaratot hajlító (vis compulsiva). A kényszerítés ‒ büntetőjogi 

értelmezés szerint ‒ magában foglal minden olyan tevékenységet, amelynek eredményeként a 

bűncselekmény sértettje nem képes a valódi akaratának megfelelő magatartás tanúsítására 

(Jacsó 2014, 232). A törvény indokolása szerint a kényszer tipikus formája az erőszak és a 

fenyegetés, de nem kizárólagosan, ugyanis a kényszer jelenthet „más módszerrel” történő 

ráhatást is (Sántha 2014, 255), pontosabban a kényszerítésnek „tipikus, de nem kizárólagos 

elkövetési módja az erőszakkal vagy fenyegetéssel történő elkövetés” (Jacsó 2014, 234). A 

kényszerítés folyamatában gyakran alkalmazott módszer a fenyegetés, ami a legtöbb esetben 

komoly félelemérzet kiváltására alkalmas, és valamely súlyos hátrány kilátásba helyezését 

jelenti. A fenyegetés a Btk. 459.§ (1) bekezdés 7. pontja szerint „eltérő rendelkezés hiányában 

súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly 

félelmet keltsen.” A fenyegetés irányulhat anyagi, egzisztenciális károkozásra, élet vagy testi 

épség, nemi vagy személyi szabadság, becsület vagy emberi méltóság megsértésére (Horváth 

2014, 219). A fenyegetés két formája különböztethető meg: az egyszerű és a minősített 

fenyegetés. Az előbbi anyagi vagy egzisztenciális sérelem okozására is irányulhat, célja, hogy 

a megfenyegetett félben félelmet keltsen. Az utóbbi viszont az élet és a testi épség elleni 

közvetlen fenyegetést jelenti (Sántha 2014, 255). A kényszerítés eredménybűncselekmény, ami 

azt jelenti, hogy a bűncselekmény során jelentős érdeksérelemnek (a magánérdek sérelmének) 

kell bekövetkeznie, ami lehet anyagi természetű (anyagi hátrány bekövetkezése), illetve nem 

anyagi természetű (becsület, jó hírnév, vagy épp pszichés, vagy lelki integritás megsértése). A 

kényszerítéssel közérdek is sérülhet. Az információs rendszerek használatára jogosult 
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személyek kényszerítésével olyan helyzet állhat elő, amellyel jelentős számú felhasználó 

hátrányosan érintett (például közlekedési, vagy kommunikációs infrastruktúrák működését 

támogató, vagy irányító információ rendszerek leállítása vagy befolyásolása). A 

bűncselekmény csak szándékosan követhető el, befejezett csak akkor lehet, ha az eredmény 

(érdeksérelem) bekövetkezett. A cselekmény kísérleti stádiumban marad, ha a kényszerítés 

megkezdődött és alkalmas az eredmény előidézésére. A bűncselekmény sértettje (passzív 

alanya) bárki lehet, mint ahogy elkövetője (alanya) is ‒ hivatalos személy kivételével (Horváth 

2014, 220). A kényszerítés kisegítő (szubszidiárius) jellegű tényállás, amiből egyenesen 

következik, hogy csak akkor valósul meg önállóan, amennyiben más bűncselekmény nem. 

Vagyis, ha egy kényszerítő magatartás vagyoni jogokat sért vagy szexuális célzatú, akkor más 

bűncselekmények elkövetése állapítható meg. Az előbbi esetében például zsarolás, az 

utóbbiban szexuális kényszerítés valósul meg. A kényszerítés ritkán jelenik meg önálló 

tényállásként, de más jogsértő magatartásmintákkal szubszidiárius kapcsolatban gyakran 

kifejeződik a cybertérben, ahol a leggyakoribb ilyen jogsértő deliktum a zsarolás. A törvényi 

tényálláshoz határozottan kapcsolható az automatizált eszközökkel (ransomware) megvalósuló 

zsaroló jellegű magatartás, melyben az elkövető fenyegeti a felhasználót arra kényszerítve, 

hogy fizessen. Ez a művelet azonban mégsem a zsarolás tényállása alapján, hanem az 

információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §.) törvényi tényállása szerint 

minősül. A számítástechnikai rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűncselekményének 

jogi tárgya részben a vagyoni, tulajdoni viszonyokhoz, részben az információs rendszerekben 

kezelt adatok titkosságához és megbízhatóságához fűződő érdek (Sántha 2014, 838). Az 

elkövetés tárgya az információs rendszer, illetve az információs rendszerben tárolt, bevitt adat. 

Az egyik ilyen, korábban már említett alakzat, amikor az elkövető az adatokhoz való 

hozzáférést lehetetleníti el, pontosabban a jogosultnak az adatokhoz való hozzáférését teszi 

lehetetlenné (például a számítógépen tárolt fájlokhoz, vagy a számítógép egész rendszeréhez). 

A hozzáférés lehetetlenné tételét követő cselekvés tipikus eleme a fenyegetés vagy a 

feloldókulcs (Hash kulcs) átadásáért a fizetésre kényszerítés. A cybererőszak elemeit magában 

foglaló bűncselekményben számunkra lényeges a haszonszerzés és a kényszerítés kettőssége. 

Mivel a másik cél a haszonszerzés és ezzel anyagi kár okozása, ez indokolttá teszi a cselekmény 

vagyon elleni cselekmények körébe.  

2.11.3.3. A szexuális kényszerítés 

A Btk. 196. §-ában meghatározott szexuális kényszerítés a kényszerítés egyik formája. A 

cybertérben a szexuális kényszerítés folyamata valamely kommunikációs csatornán (például 
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VoIP vagy email) történhet, ha alkalmas akaratot megtörő vagy akaratot hajlító erő kifejtésére 

és a sértett offline térben való szexuális érintkezésre való rákényszerítésére. A szexuális 

kényszerítés sértettje nemtől függetlenül bárki lehet, kora azonban meghatározó a cselekmény 

súlyosságának megítélésében (a minősített eset megállapításában). A bűncselekmény jogi 

tárgya a nemi önrendelkezés és szabadság; az elkövetési magatartás kettős célzatú, részben a 

szexuális cselekmény megtétele, másrészt az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása, ami 

ezúttal eszközcselekmény (Jacsó 2014, 234-235). A szexuális cselekmény Btk. 459. §. (1) 

bekezdés 27. pont szerint „a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely 

a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.” A 

szexuális kényszerítés szándékosan elkövethető immateriális cselekmény, vagyis nem kell, 

hogy megjelenjen az eredmény (a szexuális érintkezés): ha a magatartás annak előidézésére 

alkalmas, megállapítható a jogsértés. A szexuális kényszerítés azon formája, amelyben a 

fenyegetés élet vagy testi épség ellen irányul, már a Btk. 197. §-ában meghatározott szexuális 

erőszakként is minősíthető, főként, ha a szexuális cselekvés megtörténik (Jacsó 2014, 235). A 

bűncselekmény minősített esetei közül kiemelhető a 18. életévet be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés, ami a cybertérben megvalósuló magatartások 

jellemző kockázati tényezője.     

2.11.4.  A cyberzaklatás 

A cyberzaklatás, vagy kriminológiai fogalomértelmezésben a cybermegfélemlítés szándékos 

tartalomküldés, tartalommegjelenítés vagy kommunikáció útján valamely szükségletkielégítés, 

feszültséglevezetés céljából alkalmazott fenyegető, megfélemlítő, pszichés erőszak 

előidézésére alkalmas magatartások összessége. Irányulhat egyén vagy közösség ellen, 

származhat egyéntől vagy közösségtől, eleme a rendszeresség. Közvetett módon sérthet 

információs rendszereket, valamint fizikai erőszak formájában is megnyilvánulhat. A 

megfélemlítés olykor teljes egészében, néhol előzményeiben, időnként pedig eredményében 

kötődik a cybertérhez, de előfordul, hogy a virtuális környezet katalizáló szerepet tölt be a 

hagyományos térben zajló nyomásgyakorlás folyamatában. Az interperszonális kapcsolatokban 

zajló fenyegetések és rendszeres megfélemlítések szándékos cselekvések hozadékai, 

agresszióból vagy szexuális motivációkból fakadnak, némely esetben haszonszerzési indítékkal 

(Janice 2003, 105-111). Személyközi kapcsolatokban kialakuló mintázatainak egyike az 

egyéntől egy vagy több egyén irányába ható nyomásgyakorlás, megjelenését tekintve leginkább 

személyközi konfliktusok része (például párkapcsolati vagy más kapcsolati erőszak: relational 

aggression), olykor pszichés betegségek következménye (például parafíliák). A megfélemlítés 
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normasértő formája magában foglalja a cybererőszak elemeit, a becsületcsorbító tényeket és 

kifejezéseket tartalmazó kommunikációt, vagy információs rendszer és adatok elleni 

bűncselekményt.  

A zaklatás cybertérbeli megjelenéseit Leroy McFarlane és Paul Bocij cyberzaklatókra 

alkalmazott megfigyelései jól tükrözik. A bosszúálló zaklatók (vindictive cyberstalkers) a 

legveszélyesebbek, mert talán a legerőteljesebben avatkoznak bele a célszemély életébe a többi 

zaklatóhoz képest. A normasértés legsúlyosabb formáit követik el, a számítástechnikai 

rendszerintegritás elleni bűncselekményektől (például trójai programok telepítésével történő 

adatszerzés), a legsúlyosabb fizikai erőszakig. A cyberfenyegetés különféle módjait választják 

az email levelezőrendszerek és más információs rendszerek (mobiltelefon) felhasználásával, 

ilyen módon a fenyegetés személyesebb és érzékenyebben érinti a célszemélyt. Az elkövetők 

heterogén közösséget alkotnak, a pszichés zavarokban szenvedőktől a képzett 

számítástechnikai szakemberekig változatos tagsággal. A bosszúálló zaklatók körében sokan 

vannak magas társadalmi státuszú személyek, akik a zaklatás mozzanatait a legnagyobb 

precizitással valósítják meg. A szervezett vagy felkészült zaklatók (composed cyberstalker) az 

előző csoporthoz képest kevésbé impulzívak, inkább megfontolt elkövetők, de a fenyegetés és 

a rendszeres zaklatás részükről is gyakori. Inkább instrumentális agresszió vagy erőszak 

jellemzi őket és sokkal markánsabb korlátok között fejtik ki tevékenységüket, amely gyakran 

kötődik haszonszerzéshez vagy szexuális motivációhoz. A bizalmas vagy intim zaklatók 

(intimate cyber stalkers) kétféle alcsoportra oszthatók. Vannak, akik a már létező viszonyra 

építve próbálnak kapcsolatot teremteni a célszeméllyel, miközben ennek más úton akadályai 

adódnak. Ilyen például, amikor a baráti kapcsolatokban az egyik fél részéről erős érzelmi 

kötődés alakul ki. A bizalmas vagy intim zaklatók másik alcsoportjába a látens érzelmek által 

ösztönzött zaklató személyiség sorolható, akit a sértett nem ismer. A zaklató téves észlelései 

révén, vagy egyoldalúan mély érzelmi kötődése folytán rendszeresen, invaziv módon közeledik 

a másik félhez (például az erotománia). A közösségi zaklatók (collective cyber stalkers) 

tevékenységét a cyberbullying jelenségével lehet a legjobban példázni, amikor egy közösség 

lép fel egy személlyel szemben. A bosszúálló zaklatókhoz hasonlóan az agresszió és az erőszak 

különféle formája ebben a csoportban is gyakori (Pittaro 2011, 286).  

A szexuális ösztönkésztetésekből eredeztethető viselkedésformák jelentik az egyénre a 

legnagyobb kockázatot, melyek néha az átlagos felhasználókhoz is köthetők. A súlyosabb 

internetes szexuális devianciákat magyarázó elméletek némelyike azonban kitart amellett, hogy 

az effajta virtuális magatartásformák a személyiségzavarban vagy súlyosabb szexuális zavarban 

szenvedő felhasználókra vagy azokra jellemző, akiknek a bűnözés az életük része volt (Mitchell 
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– Finkelhor – Wolak, 2003). A cyberdevianciák pszichés betegségekre alapuló és gyakori 

epizódja a zaklató figyelemfelhívás, ami a tartalmak rendszeres és mániás küldözgetésében 

merül ki. A magatartás egyes formái mögött megbúvó okok egyike a szerelmi téboly 

(erotománia), más néven Clérambault-szindróma, ami a paranoia egyik megnyilvánulása. Az 

erotomániás zaklató abban a téveszmében él, hogy a másik személy (aki lehet magasabb 

társadalmi státuszú is) mély érzelmeket táplál iránta (Ozsváth, 2011). A pszichiátriai 

szakirodalom az erotomániát a normálistól eltérő túlzott szexualitással azonosítja, amely 

önmagában magyarázat lehet a pornográf oldalak látogatására, a perverz fantáziálásokra és 

alapvetően a zaklató viselkedésre (Pléh ‒ Boros 2010, 98; Barkan, 2006). Az erotomániából 

fakadó névtelen zaklatások az internetes zaklatások jelentős részét képezik, és legtöbbször 

ismert, sőt, közismert személyek szerepelnek az áldozati oldalon. Az erotomániás zaklatók az 

esetek többségében az anonimitás álcája mögé bújnak, cselekvéseik kiterjedhetnek a 

számítástechnikai rendszerintegritás-sértésekre, például a kiszemelt célpont információs 

rendszereiben tárolt tartalmak megszerzésére. A rendszerfeltörések már megfelelő súlyú 

devianciák (bűntettek) ahhoz, hogy az áldozat feljelentést tegyen és a hatóságok segítségét 

kérje, de a hosszú megfigyelést igénylő nyomozás sem garantálja a sikert.  

A szerelmi tébolyon kívül további pszichés betegség is szerepel a cybererőszak mögött, 

mint a társadalom és a kontrollintézmények azonnali reakcióját kiváltó, a szakirodalomban 

pedofil felhasználóknak nevezett szereplők cselekvései. A cybertérben zajló pedofília úgy is 

definiálható, mint a gyermekkorú felhasználókkal való szexuális kapcsolat létesítésének 

céljából, vagy azokkal kapcsolatos szexuális szükségletek kielégítéséért a cybertérben folytatott 

akciók vagy interakciók összessége. A pedofília a szexuális vágy kielégítésének azon formája, 

ami nem tartozik a társadalmilag elfogadott magatartásminták közé. A pszichiátriai 

szakirodalom szerint a pedofil személy gyermekkorúakkal (serdületlen személyekkel) folytat 

szexuális tevékenységet, vagy ilyen tevékenységek látványa kelt benne szexuális késztetést, 

izgalmat (Ozsváth, 2011). Megnyilvánulásait a másik nemhez tartozó egyenrangú személy 

közelségétől való szorongáskeltő, fenyegető hatás is kiválthatja. A pedofil emberek általában 

nem mernek közel kerülni szexuálisan érett partnerekhez, vagy ha mégis, szorongásuk folytán 

feszültté válnak, a szexuális aktus kudarcba fullad. Egyenrangú kapcsolatok elől menekülve 

csak a gyermekekkel szemben vállalják szükségleteiket, ami a kisebbségi komplexusok alóli 

feloldódást eredményezi, ezáltal a hatalmi fölényt sikeresen érvényesíti (Buda 2002, 197-198). 

A pedofil felhasználók a cybertérben a gyermekekről készült pornográf képi anyagokat 

tartalmazó weboldalak és az internetes fantáziaközösségek rendszeres látogatói. Aktív 

gyermek-felnőtt kapcsolatok kialakítása céljából a behálózás (grooming) technikáját, a 
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zsarolás, a zaklatás módszerét alkalmazhatják, tartalmak készítésének, kereskedelmének 

szereplői lehetnek. David Finkelhor szerint a pedofil személy gyermekkorúakkal szemben 

alkalmazott szexuális kizsákmányolásának négy előfeltétele van. Az első a motiváció, ami a 

szexuális szükségletek és a gyermeki jellemzők összeegyeztethetőségéből, a gyermekek iránt 

érzett szexuális izgalomból és az elfogadott egészséges szexuális élettel és azok szereplőivel 

szembeni gátlásokból ered. A második a belső gátak leküzdésére való törekvés, ami valójában 

az elkövető gyermekekkel folytatott szexuális kapcsolatának kialakítását megelőző 

félelmeinek, szorongásainak és feszültségeinek elnyomását jelenti. A harmadik a külső gátak 

leküzdése, mely a fizikai kapcsolat útjában álló ismerős védőbástyákat, iskolai, vagy más 

társadalmi kapcsolatok által megtestesülő kontroll közösségek elkerülését vagy kijátszását, a 

gyermek és a pedofil közötti fizikai akadályok elhárítását testesíti meg. A negyedik a fizikai 

ellenállás leküzdése (a belső gátlások és a külső gátak megszűnését követően), a gyermek 

ellenállásának fizikai erőszakkal, manipulációval, meggyőzéssel vagy más befolyásoló 

technikával való megtörése, majd a szexuális kapcsolat beteljesítése (Virág 2016, 575). 

Finkelhor elmélete a cyberpedofíliára is ráilleszthető azzal a különbséggel, hogy virtuális térben 

közvetlen elérési út biztosított a pedofil és a gyermek között, vagyis a virtuális tér átíveli a külső 

akadályokat, és az anonimitás támogatásával csökkenti a lelepleződési kockázatokat. A 

cybertérben a fizikai ellenállás leküzdésére nem minden esetben van szükség, olykor elég a 

szexuális tartalmú kép, videó készítésére való kényszerítés, illetve a felvételek megtekintése a 

szexuális feszültségek levezetéséhez. A pedofil felhasználó kapcsolatszerzését és működését a 

közösségi és a társkereső oldalak, valamint az illegális szolgáltatásokhoz való hozzájutást 

biztosító weboldalak megkönnyítik. Az elméleti megközelítések a szexuális kalandozások 

okozati összefüggései közül az internetfüggőséget emelik ki, egyben mint az intenzív internetes 

szexuális élet következményét. A függőségre és cyberszexre irányuló kutatási eredmények 

némelyike tartalmazza azt a megállapítást, hogy az a felhasználó, aki egyébként sok időt tölt az 

interneten nagy eséllyel talál rá ösztönző oldalakra és kerül még mélyebb függőségi helyzetbe. 

Az internetfüggő felhasználók köre heterogén, már, ami a társadalmi státuszt és a kriminalitást 

illeti, ugyanis a szexuális témájú internetes csevegő oldalak kényszeres látogatói sokan magas 

társadalmi státuszú személyek, akik kiszorultak a rendszeres szexuális életből, az erotika és az 

intimitás világában elszigeteltek, ugyanakkor előéletüknek egyáltalán nem volt része a 

kriminalitás. A fantázia és az anonimitás által megváltozott normasértőt mindezen túl nemcsak 

a szexuális megnyilvánulásokra, hanem más erőszakos magatartásokra is kapacitálja (Young, 

2001).  
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 A cyberzaklatás egyik közismert formája a fiatal korosztályon belül megvalósuló 

kortárserőszak. A legtöbbször agresszió által motivált abúzust fiatal felhasználói közösség 

gyakorolja és igen gyakran előzménye vagy következménye a kortárscsoportok hagyományos 

iskolai környezetben zajló kollektív magatartásának (Ferrara et al. 2018, 1-3). A cybertérben 

megnyilvánuló közösségi zaklatást úgy lehetne összefoglalni, mint olyan kép, videó, szöveg, 

gif, internetes mém-tartalmakkal vagy aktív kommunikációval megvalósított, negatív 

érzelmeken alapuló, rendszeresen ismétlődő károkozó magatartások összessége, melyek a 

közösségtől az egyén vagy a közösség ellen irányulnak, közvetett módon sérthetnek 

információs rendszereket, pszichés erőszak előidézésére alkalmasak, de fizikai erőszak 

formájában is megnyilvánulhatnak. A cyberbullying hagyományos formáját az erről szóló 

kriminológiai irodalom a lelki, fizikai vagy anyagi kárt okozó erőszakos vagy más szándékos 

normasértések körébe sorolja és iskolai környezetben, az iskolai élettel összefüggésben, az 

oktatási intézmény szereplői között zajló direkt és indirekt agresszió valamelyikeként 

definiálja. A direkt agresszió nyílt támadásként nyilvánul meg fizikai és pszichikai erőszak 

vagy más károkozó akció formájában, az indirekt agresszió pedig közvetett destruktív 

cselekvésként, ami inkább burkolt és közvetett módon a célkeresztben álló személy szociális 

környezetét, kapcsolatrendszerének lerombolását jelenti (Virág ‒ Kulcsár ‒ Rosta 2016, 587-

589). A cyberbullyingnak más megközelítés szerint három kötelező eleme van: olyan (a) ártó 

szándékú támadás, félelemkeltés, fenyegetés vagy kényszerítés, amely (b) egyenlőtlen 

erőpozíciókon nyugszik és (c) hosszabb időn keresztül rendszeresen ismétlődik (Olweus, 1993; 

Olweus, 1999; Farrington, 1993). A cyberbullying folyamatában az erőszak pszichikai formája 

érvényesül. Ennek ellenére az információs rendszerek megsértése és a jogosulatlan adatkezelés 

is egyfajta károkozás, ami, ha nem is kézzel fogható tárgy sérülését, megsemmisülését jelenti, 

de mégis hasonló hatást ér el. A cybertér ugyanakkor a korlátlan elérhetőséggel a közösségi 

nyomásgyakorlás lehetőségét és a sebezhetőséget, a nagy nyilvánossággal az önbecsülésre 

gyakorolt nyomást, az anonimitással a destruktív cselekményekre ösztönzést támogatja, vagyis 

katalizáló szerepet tölt be a közösségi bántalmazás folyamatában. A cyberbullying jelenségéről 

egyes kutatások úgy számolnak be, hogy az csupán az iskolai erőszak egy virtuális térbe 

kiterjesztett alakzata és a bántalmazás egy újabb eszköze, de nem minősül markánsan 

elkülönülő új jelenségnek – hasonlóan Grabosky „régi bor új üvegben” példájához (Wolke ‒ 

Lee ‒ Guy, 2017). A kutatók ez irányú megállapítása lényeges abból a szempontból, hogy a 

közösségi erőszak virtuális és offline folyamata legtöbbször egy komplex láncolatba fűződik. 

A közösségi cselekvések színterein zajló eseményekben jól elkülöníthető, de egymást 

kiegészítő szerepek formálódnak az aktív bántalmazótól a bántalmazást támogatókon át a 
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passzív szemlélőkig, akik a közösségi platformokon is hasonló státuszban maradnak, mint az 

azt megelőző vagy épp azt követő offline kontextusban. A bántalmazó magatartás oksági 

magyarázatai szerint a virtuális térben a közösségi erőszak az erőfölény, a hatalmi egyensúly 

és a dominancia fenntartásának és érvényesítésének az eszköze. Mások szerint ez a motiváció 

a fiatal férfiakkal szemben a társadalmi elvárásként megfogalmazható kényszermaszkulintásból 

(forced masculinity) eredeztethető, melynek során a fiatal férfi az erőszakos viselkedésben látja 

a szerepelvárásnak való megfelelés lehetőségét (Wolk – Lee – Guy, 2017; Yar 2006, 31). A 

fiatalok virtuálisban tanúsított bántalmazó magatartását gyakran vezetik vissza antiszociális 

személyiségzavarra, szocializációs problémákra, az identitáskereső korszak morális 

mélypontjára, az érzelmi jólét hiányára, a túlzott agresszivitásra vagy egész egyszerűen az 

erőszak alkalmazásának lehetőségére, melyben a bántalmazó kihasználja az adódó alkalmat 

erőfölénye érvényesítésére. A cyberbullyingról a korábban már hivatkozott Tabby TRIP in EU 

program keretein belül végezett átfogó kutatásban olyan definíciók formálódtak, ami a 

cyberagresszó és erőszak bármely típusára ráilleszthető. A cybermegfélemlítés közöségi 

alakzata a flaming-től a zsaroláson át, a zaklatásig mindenféle cselekvéstípust magában 

foglalhat, azok komplex megjelenítésére alkalmas és ezzel az egyik legsúlyosabb jelenség lehet 

cyberdevianciák között. A Tabby TRIP in EU meghatározásában „A cyberbullying (online 

bántalmazás) az elektronikus kommunikációs technológiák használatát jelenti, olyan, egy 

másik személy ellen irányuló szándékos, ismételt, vagy sokak ellen (széles körben) kifejtett 

magatartást, amelynek eleme a kegyetlenség és az érzelmi terror…”20 (Tabby TRIP in EU, 

2012).  A cyberbullying folyamatában a passzív résztvevők (néma szemlélők) fontos szerepet 

játszanak. Az erőszakos viselkedésre adott passzív közösségi reakció John Darley és Bibb 

Latané amerikai szociálpszichológusok elmélete szerint a bystander hatásnak köszönhető 

(Darley ‒ Latané 1968, 377-383). Ennek lényege, hogy ha egy negatív esemény (például 

erőszak) bekövetkezésének helyszínén minél több segíteni képes személy tartózkodik, annál 

kisebb az esély arra, hogy bárki a tömegből az áldozatnak segítséget nyújt vagy a negatív 

történést elhárítja. A kutatók a bystander hatás ellenőrzésére számos kísérletet végeztek, főleg 

egyetemisták körében. Azt állították, hogy a közösség tagjait nem a megtorlástól való félelem 

és az apátia tartja távol a cselekvéstől, hanem a csoport tagjai gátolják egymást. Minden egyes 

személy megpróbálja értékelni a veszély forrásait és ezzel egyidejűleg a többi résztvevő 

értelmezéseit, miközben senki nem reagál a történtekre. Ez a folyamat az egyéni 

próbálkozásokat, a helyzet azonnali megoldására vagy segítségnyújtásra irányuló pozitív 

                                                           
20 Tabby TRIP in EU: http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html. (Letöltés 2017. 11. 10.) 

http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html
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reakciót és cselekvést lelassítja, sőt, a cselekvésről való döntést blokkolhatja. A közösségben 

az egyén effajta viselkedéséhez Latané és Darley szerint négy mechanizmus járul hozzá:  

1. Az öntudatosság, egyén attól a negatív megítélésétől való félelme, melyet a lehetséges 

segítő cselekvéséről a közösség többi tagja kialakíthat.  

2. A társadalmi jelek mechanizmusa, ami mások tétlenségéből fakadó egyéni tétlenségbe 

torkollik, vagyis egymás tétlenségét, mint társadalmi jeleket látva, senki sem cselekszik.  

3. A blokkolás mechanizmusa több ember egy időben történő cselekvési szándéktól adódó 

visszalépését, cselekvési blokkolódást jelent.  

4. Végül az átlátható felelősség mechanizmusa arra mutat rá, hogy az egyéni felelősség a 

csoportban legyengül, és a cselekvés ennek okán elmarad. A négy mechanizmus 

aktivizálódásával a közösség tagja a negatív esemény helyszínén, a kívülálló szerepében, 

tétlen marad (Darley ‒ Latané 1968, 380; James ‒ Hudson 2004, 168-171).  

A bystander hatás a cyberbullying közösségi dinamikájában is értelmezhető, leginkább a 

passzív résztvevők oldaláról. Ők azok, akik az agresszív vagy erőszakos normasértések 

elkövetőjének pszichés támogatói és tevékenységük annyiban destruktív, hogy nem tesznek 

semmit az áldozat védelmében, végig nézik a bántalmazó önkényes műveleteit.  

A közösségi erőszak dinamikájának megértését célzó kutatásokból az áldozati 

magatartás vizsgálatát sem felejtették ki. A klasszikus magyarázatok, mint az alacsony 

önértékelés, a depresszió, a konfliktuskezelési képesség alacsony foka, az ártalmakkal 

szembeni immunitás gyengesége mellett egy lényeges tényező az áldozatok többségénél 

kiemelhető, mégpedig a kimaradástól való félelem (Fear Of Missing Out, FOMO). A 

kortársközösségek tagjai a közösségben maradás alapvető feltételének tartják, hogy állandóan 

részesei legyenek az információáramlásnak. A bent maradás iránti erős egyéni szükségletet más 

generációs elvárás is erősíti, amilyen a trendkövetés, amiről már korábban írtunk. A folyamatos 

kapcsolatban maradásért az egyén mindent megtesz, még az ezzel együtt járó 

kellemetlenségeket is elviseli, példának okáért a közösségi nyomást. A FOMO jelenség arra a 

központi kérdésre ad választ, hogy miért nem lép ki a bántalmazott abból a virtuális közegből, 

ahol őt támadás éri (Przybylski et al. 2013, 1844). 

A közösségi zaklatás köztudatban elterjedt formái között gyakran említik a 

cybermobbing kifejezést, amit az irodalom leggyakrabban a munkahelyi zaklatások 

folyamataira illeszt.  Robyn Snyman és Jennifer Loh szerint a cybermobbing akkor valósul 

meg, amikor a munkahelyen működő számítógépes hálózatokban a dolgozó közösség tagja 
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folyamatosan ismétlődő, hosszú ideig tartó negatív bánásmódnak van kitéve, ami leginkább a 

pszichés erőszak alkalmazásával teljesedik ki. A munkahelyi számítógépes zaklatás számos 

alkalmazottnál természetes emberi reakcióként megjelenő stresszt okoz. A jelenség ismétlődő 

és hosszan tartó jellege azonban károsíthatja a munkavállaló fizikai, érzelmi és mentális 

egészségét, valamint negatívan befolyásolhatja motivációját és teljesítményét (Snyman ‒ Loh 

2015, 164-166; Keskin et al. 2016, 282). Zhang Sixuan és Dorothy Leidner a munkahelyi 

számítógépes zaklatást (cybermobbingot) olyan cselekvésként határozta meg, melyben a 

vulnerábilis munkavállalók folyamatosan és hosszú időin át ki vannak téve munkatársuk, 

alárendeltjük vagy felettesük negatív bánásmódjának. A kutatók szerint a munkahelyi 

számítógépes zaklatás szorosan kapcsolódik a hagyományos munkahelyi zaklatáshoz, néhány 

szempontból azonban mégis különbözik attól. Ezek közül az egyik a támadások elkerülésének 

lehetetlensége, ami abból fakad, hogy az áldozatot munkahelyi kötelezettségei a 

számítástechnikai eszközök állandó használatára kötelezik, így virtuális jelenléte folyamatosan 

biztosított. A másik, hogy a zaklatás folyamatosan, a nagy nyilvánosság előtt történhet (Keskin 

et al. 2016, 282). A munkahelyi cyberzaklatással kapcsolatos kutatások eredményeiből 

egységesen emelhető ki, hogy az efféle cselekvéseket magas látencia övezi annak ellenére, hogy 

sokféle fizikai tünete láthatóvá teszi. Munkahelyi kimaradások, munkahelyi mulasztások, lopás, 

agresszió, munkahelyi pletyka, depresszió, szorongás és a belső feszültségekből fakadó 

konfliktusok vagy testi sértések gyakori hozadékai a cybertérben zajló közösségi pressziónak. 

A munkahelyi zaklatás gyökereit sokan az egyéni attitűdökben, mások az autonómia és a 

kreativitás hiányában látják, de vannak, akik a cybermobbingot a dolgozói elégedetlenség 

eredményének vagy a figyelemfelhívás egyik eszközének tulajdonítják (Keskin et al. 2016, 

283-284). Különböző munkahelyi közösségek viszonyrendszerét vizsgáló kutatásokból tisztán 

kirajzolódott, hogy azokban a közösségekben, ahol a munkavállalók érzelmi intelligenciája az 

átlagosnál magasabb volt, a destruktív cselekvések nagyon kis számban, vagy egyáltalán nem 

fordultak elő. Ennek egyik legfőbb oka a magas empátia, az önértékelésre való képesség és az 

érzelemszabályozás (Keskin et al. 2016, 284-286).  

2.11.4.1. Zaklatás 

A Btk. 222. §-ában deklarált zaklatás jogi tárgya magánélet szabadságához, magánszférához 

való jog, amit az alkotmánybíróság szubjektív alapjogként nevez meg (Horváth 2014, 343). A 

zaklatás sértettje alapesetben, az elkövetője minősített esetben bárki lehet. A jogalkotó 

elkövetési magatartások között elsőként említi a háborgatás cselekményét, amikor az elkövető 

személyesen, vagy telekommunikációs eszközök kommunikációs csatornáin, rendszeres 
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kapcsolatteremtésre törekszik. A telekommunikációs eszköz útján való háborgatás formái közül 

a tényállás magyarázatában szerepel az email, az sms, a telefonhívások, de a folyamatos 

figyelés, a követés, a levélküldés. A cselekvés történhet az online kommunikációs csatornák 

bármelyikén, és számos kommunikációs alakzatban (például a VoIP alkalmazásokban, a 

közösségi oldalakon verbálisan, textuálisan, kép, videó, vagy más tartalmak küldésével) 

(Horváth 2014, 344). A háborgatás egyik lényeges eleme a rendszeresség és a tartósság (Btk. 

222. §. (1) bekezdés). Az elkövetési magatartás további formája a személy elleni erőszakos 

vagy közveszélyt okozó cselekménnyel történő fenyegetés. A legtöbb esetben emberöléssel, 

vagy súlyos testi sértéssel való fenyegetés a sértett, vagy valamely hozzátartozójára irányulhat, 

ugyanakkor kifejezetten komolynak kell lennie, ami a gyakorlatban akkor valósul meg, ha a 

fenyegetettben komoly félelmet kelt, vagy erre objektív módon alkalmas. A bírói 

joggyakorlatban a cselekmény megítélésében figyelembe veszik a megfenyegetett 

személyiségét, fizikai adottságait, a fenyegető és a megfenyegetett között fennálló kapcsolatot, 

illetve a cselekmény előtt vagy után megtörtént eseményeket, továbbá, hogy az elkövető 

fenyegetését súlyosbította-e más (Horváth 2014, 344). A Horváth Tibor kiemeli, hogy az 

ekképp megvalósuló zaklatás „[…] szavak, nyelvfordulatok kultúrától, szubkultúrától, 

műveltségi foktól függően eltérő tartalmat közvetíthetnek” (Horváth 2014, 344). Ez azt jelenti, 

hogy az a magatartás, ami az egyik kultúrában személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó 

cselekménnyel történő fenyegetés, az lehet, hogy csupán szokványos önkifejezési eszköz egy 

másik kultúrában, ami nem feltétlenül okoz komoly félelmet, ezért nem minden esetben 

állapítható meg bűncselekmény. A zaklatás további elkövetési magatartása, amikor az elkövető 

azt a látszatot kelti, hogy a passzív alany vagy hozzátartozója testi épségét vagy egészségét 

sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be (Horváth 2014, 344). A 

cyberbullying egyik típusához (cyberthreat) hasonló ilyen cselekmény, amikor a fenyegető 

önmagára vagy másra nézve életet, vagy testi épséget sértő magatartás bekövetkezésére utaló 

üzeneteket ír valakinek (Tabby TRIP in EU, 2012). A zaklatás immateriális, ezért a magatartás 

tanúsításával befejezetté válik és elegendő, ha alkalmas a félelemkeltésre. A zaklatás csak 

szándékosan követhető el. Minősített esetei a házastárs, volt házastárs, élettárs, volt élettárs 

sérelmére vagy a nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy 

sérelmére vagy hatalmi vagy befolyási helyzettel visszaélve való elkövetés (Horváth 2014, 

345). A bűncselekmény elkövetője kizárólag magánindítványra büntethető (sértett hatósági 

kezdeményezésére), és szubszidiárius viszonyban áll más bűncselekményekkel, vagyis, ha 

súlyosabb cselekmény nem valósul meg, csak akkor állapítható meg a zaklatás. A zaklatás 

törvényi tényállásában megfogalmazott elkövetési magatartások a szintérmódozatok 
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bármelyikében megvalósulhatnak, komplex egyéni vagy közösségi magatartások jól bevált 

eszközei. Motívumként gyakran szerepel a bosszú, a féltékenység, valamint és a szexuális 

kapcsolat létesítésének szándéka.   

2.11.4.2. A veszélyes fenyegetés szabálysértése 

Az Szabs. tv. 173. §-ában meghatározott veszélyes fenyegetés szabálysértés elkövetési 

magatartása a becsületcsorbító tény nyilvánosságra hozatalával történő komoly fenyegetés. 

Olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely a megfenyegetettben alkalmas komoly félelem 

kiváltására. Mindez alól kivétel az élet, vagy a testi épség ellen irányuló fenyegetés, ugyanis ez 

a Btk. 222.§-a szerint büntetni rendelt zaklatásnak minősül. A komoly félelmet a tartalmak nagy 

nyilvánosság előtti közzétételével való fenyegetés váltja ki. A cselekmény alkalmas eszközei 

nem csupán a sajtóorgánumok csatornái, hanem az internetes közösségi weboldalak különböző 

platformjai. A fenyegetettség komolyságát meghatározza a fenyegető határozottsága, az 

elkövető személye, az elkövető és a sértett közötti kapcsolat, valamint a fenyegetés tartalma. A 

szabálysértés akkor valósul meg, ha a becsület csorbítására alkalmas tényre vonatkozik (Cserép 

2013, 400). A becsület csorbítására alkalmas minden olyan információ (fénykép levél, okirat 

vagy adat) nyilvánossá tétele, ami a sértett vagy hozzátartozója becsületének csorbításához 

vezethet (kompromittáló, megszégyenítő, terhelő). Az elkövető célzata a komoly félelemkeltés, 

aminek hátterében a bosszú, a harag és az egyéb agresszív motivációk állhatnak (Cserép 2013, 

400). A veszélyes fenyegetés szabálysértése csak akkor állapítható meg, ha súlyosabb 

cselekmény (bűncselekmény) nem valósul meg. Vagyis nem áll fenn olyan fenyegetés, mely 

testi épség vagy élet ellen irányul, nem lehet megállapítani olyan fenyegető magatartást, amivel 

az elkövető a sértettet valaminek a megtételére, meg nem tételére, vagy eltűrésére kényszeríti. 

A szabálysértés alapvető feltétele a nagy nyilvánosság előtti megjelenítéssel való fenyegetés, 

amelynek során nagy számú résztvevő vesz tudomást a becsületcsorbító tényről. A 

szabálysértés tettese és sértettje bárki lehet, illetve a megfenyegetett hozzátartozója is lehet 

sértett. A veszélyes fenyegetés szabálysértése annak ellenére, hogy minden akadály nélkül része 

lehet a cybererőszaknak, nagyon ritkán emlegetett jogsértés a cyberdevianciák között.  

2.11.5. Extrémizmus és terrorizmus a cybertérben  

A szélsőséges közösségek és terrorszervezetek normasértései elvont ideológiákkal, közvetett 

vagy közvetlen módon, valós vagy módosított képi, videó, szöveg, gif, internetes mém 

tartalmakkal vagy aktív kommunikációval megnyilvánuló, közösség irányából közösség 

irányába ható károkozó és ezt célzó manipulatív, befolyásoló cselekvések összességét foglalja 



 

82 
 

magában. Sérthet információs rendszereket, de fizikai erőszakként hagyományos térben is 

végződhet. A virtuális térben annak csatornáin keresztül minden olyan cselekvést magában 

foglal, ami a közösség elleni erőszakot támogatja.  

A terrorszervezetek tevékenységeinek egy formája a cyberterrorizmus, vagyis olyan 

agresszív cselekedetek láncolata, mely a cybertér infrastruktúráiban valósul meg és minden 

esetben kárt okoz vagy károkozó magatartást készít elő. A terrorszervezetek célja a cybertérben 

is a rettegés, a félelemkeltés, a gátlástalan erőszak alkalmazása a legnagyobb veszteség 

elérésével. Tevékenységeik legismertebb alakzata a jelentős infrastruktúrák működését és 

védelmét biztosító információs rendszerek befolyásolása vagy megbénítása. A 

terrorszervezetek műveleteit számítástechnikai szakértők, vagy velük közreműködő egyének a 

világ bármely pontjáról képesek végrehajtani automatizált eszközökkel (például a 

programalapú vírusok, terheléses támadások), vagy más módon (például social engineering-el). 

A világháló a XXI. század egyik legveszélyesebb kriminális jelenségének a látens 

együttműködésben, a hálózatos terjeszkedésben, szervezésben, koordinációban és a toborzás 

lehetőségében kedvez leginkább. Több egységként egy célból azonnal mozgósítható csoportok 

instrumentális tevékenysége sokáig titkosan zajlik, majd egy egész társadalom elleni váratlan 

és nagy erejű támadásban végződik a célközösség minden tagjának közvetve, vagy közvetlenül 

kárt okozva. A terrorszervezetek mindig az agresszió által motivált kulturális ideológiákra 

hivatkozva viszik véghez terveiket a lebukás legkisebb kockázatára figyelemmel. A 

cyberműveletek gyakran előkészítői a hagyományos terrorcselekményeknek, vagyis a 

kapcsolattartás, az irányítás, a szervezés optimális eszközei. Napjainkban kivétel nélkül minden 

társadalmat érintő cyberterrorizmus olyan deviancia, ami univerzálisan normasértő és 

mindenhol elítélt.  

A terrorszervezetekhez céljában hasonló, ám szervezettségében és hatékonyságában 

eltérő a szélsőséges meggyőződésű (például rasszista, antiszemita, homofób) csoportok 

működése. A szélsőséges csoportok tagjai egységben egy társadalmon belüli közösséggel 

szemben tevékenykednek. Cselekedeteiket negatív attitűdjeik táplálják, megnyilvánulásaikra a 

közbeszéd a gyűlölet-bűncselekmények terminológiáját használja. A cybertér közösségi 

platformjain vagy speciális, gyűlöletkeltési céllal működtetett weboldalakon becsület 

csorbítására, közösség elleni gyűlöletkeltésre, uszításra utaló tartalmakat tesznek közzé. A 

gyűlölet további ellenséges attitűdök kialakítását generálja, ami az egyént gátlástalan 

cselekvésekre ösztönzi. Az elvont ideológiák mentén megfogalmazott célok mindenek feletti 

tisztelete, a közösség eszmerendszerének elvakult követése a terrorszervezetekre is jellemző. A 

közösségek működése a technikai fejlődéssel és a globális hálózatosodással még inkább 
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konzerválhatóbbá, földrajzi meghatározhatósága pedig megfoghatatlanná vált. A 

szerveződések virtuális megjelenésének megakadályozása ma már egyre több társadalom 

elsődleges törekvése, amit nehezítenek a lokalizálhatatlan szerverek és az online és offline 

kettős működés. Az internetes hálózatokon több ezernyi szélsőséges csoport működik, amelyek 

leginkább faji, etnikai alapú gyűlöletet fejeznek ki. Az online szerveződő gyűlöletcsoportok 

lehetővé teszik a belépést olyan egyének számára, akik hasonló ellenérzésekkel viseltetnek 

egyes közösségek iránt, ugyanakkor egyénileg nem mernének fellépni az általuk gyűlölt 

közösségek ellen, de egy online közösség tagjaként bátran véleményt nyilvánítanak (Douglas 

2005, 332). Az online működő gyűlöletcsoportok sokkal szélesebb rétegeket érnek el, mint 

hagyományos formációik. Az efféle közösségek kialakítására az internetes toborzás a 

legpraktikusabb, melynek folyamatában a belépő fél hosszú ideig megőrizheti anonimitását 

(Douglas 2005, 333-334). A toborzásban a szervezők nemzeti, vallási vagy más, identitással 

összefüggő elemeket jelenítenek meg a virtuális közösségbe tartozás előnyeiről. A közösségi 

szellem olyan tagoknak is kedvez, akiket más csoportokból kiközösítettek, vagy akik máshol 

nem kapták meg a kellő érzelmi támogatást és úgy érzik, sikertelenek. Egyes extrémista 

csoportok olyan felhasználók szimpátiáját is kiváltják, akiknek személyes attitűdjei között 

szerepel az erőszak. A közösségek ideologizálásának módszerei az ellenségkép, a 

bűnbakképzés, a biztonság hiányának skandálása és más népcsoportok kriminalizálása. A 

szerveződésekre jellemző, hogy köreikben a bizalom megnyerésével, az ellenséges érzelmek 

megerősítésével és az erőszakos fellépés eszközeinek bemutatásával mozgósítható, erőszakos 

egyén formálódik (Douglas 2005, 332; Kiss 2014, 82-92). Mivel a hosszabb távra szerveződő 

homogén közösségek cselekvéseire a virtuális környezet csak egy új terep, ami nem változtatta 

meg a kialakulásuk okairól eddig összegyűjtött ismereteket, ezért képződésük gyökerei a 

hagyományos elméletek szerint értelmezhetők. A cybertérben működő terrorszervezetek és a 

szélsőséges közösségek között sok hasonlóság van, de a leginkább szembetűnő a hosszú távú 

együttműködés, a toborzás, a mozgósíthatóság, az ideologizálás és az erőszak alkalmazása. Az 

extrém közösségek interakciói nem minden esetben váltják ki a kontrollintézmények reakcióját, 

hiszen nem mindig lépnek át jogsértő határokat. 

Tim Jordan és Paul A. Taylor szerint a cybertérben szerveződő extrémista csoportok és 

terrorszervezetek magatartásmintázatait sokan szoros összefüggésbe hozzák a hackelés 

politikai és ideológiai irányba való elmozdulásával annak ellenére, hogy a hackerek etikai 

szabályaikban politikai céloktól mentes működést követelnek meg egymástól. A 

számítástechnikai ismeretekben képzett szakemberek által kifejlesztett eszközöket (például a 

szoftvereket, kódokat) politikai, társadalmi aktivisták virtuális tiltakozásokra, ellenállásra 
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használhatják az interneten és más információs rendszerekben (például virtuális blokádok, 

túlterheléses támadások, email-bombák) (Jordan ‒ Taylor, 2004). A haktivizmus formái így 

váltak a társadalmakon belüli és a társadalmak közötti konfliktusok eszközeivé, amelyek 

segítségével kormányoldalakat blokkolnak, rendszereket befolyásolnak, vagy csupán a 

kommunikáció megzavarását végzik. A hackerek szolgálatait a kisebb politikai befolyással 

rendelkező államok is felhasználják, mégpedig úgy, hogy a technológiailag fejlett államok 

internet-dependenciáját használják ki. A cybertámadások kritikus infrastruktúra-szervereket 

béníthatnak meg, amilyen a közlekedés, az áruszállítás, az energiaellátás, vagy a 

telekommunikáció (Sharma, 2010). A hacktivista műveleteket módszereit a terrorszervezetek 

is céljaikhoz tudták illeszteni, hiszen a válogatás nélküli károkozás, a félelem és a rettegés 

kiváltása virtuális úton is megvalósulhat. Napjainkra a hacktivista módszerek alkalmazása 

ebben a kontextusban a legnagyobb támadás előidézésére lett képes. Az online platformok 

gyors és hatékony lehetőséget biztosítanak a hasonló érdeklődési körű felhasználók közösséggé 

formálására és megmozdulások szervezésére, beleértve a politikai töltetű, illetve a fennálló 

rezsim megdöntésére irányuló demonstrációkat is (Jordan ‒ Taylor, 2004).  

A szélsőségességet az erről szóló elméletek egy része az etnocentrizmusból, a 

sztereotipizálásból és az előítéletességből eredezteti. Kai Theodor Erikson szerint minden 

közösséget határfenntartó tulajdonsága tesz egyedivé. A határok azonban nemcsak a szó szoros 

értelemben vett földrajzi vonalakat jelentik, hanem olyan kulturális szférát, ahol a tagok 

létrehozzák közös normarendszerüket, kialakítják együttélésük szabályait, megformálják 

kultúrájukat (Erikson 2001, 44). A közösség tagjatól azt várja el, hogy igazodjon a normáihoz, 

vegyen részt azok védelmében, konfrontálódjon a normahatárok átlépőivel szemben. Az egyén 

így átveszi kultúrájának mintázatát és ebben a cselekvéskörben működik tovább. A csoporttal 

való túlzott azonosulás etnocentrizmushoz vezethet, ami gyakran jár együtt a saját csoport 

kultúrájának felmagasztalásával és a másik közösség kultúrájának elutasításával. A csoport 

tagjainak egymás iránti pozitív érzelmei felerősödnek, kialakul „mi” tudat, ami torzíthatja a 

másik csoporthoz tartozók észlelését, többek között a „mi” és az „ők” közötti ellentét 

kialakulását. A közösség tagjaira a bajtársiasság, az összetartozás érzése, az eszméknek történő 

alárendelődés lesz jellemző. Az énközpontúságot és az egoizmust felváltja a 

csoportközpontúság, ami nem csupán a szolidaritást és a lojalitást jelenti, hanem a másik 

közösséggel történő tartós szembehelyezkedést is. Az egyén a csoportközpontúság jegyében 

arra is törekszik, hogy a csoporttársairól alkotott képet javítsa, másokat pedig ezzel együtt 

leértékeljen. A felmagasztalást és a leértékelést a csoport hiedelmei, eszmerendszere, 

ideológiái, a közös célok, jutalmak és vélemények egyöntetűsége támogatja, ami könnyen 
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csoportpolarizációhoz, elköteleződéshez vezethet (Beck 1999, 197). Ha a közösség csupán 

saját csoportján belül folytat interakciókat, a közösség tagjainak egységes álláspontjára 

támaszkodik, miközben nem vesz figyelembe más nézőpontokat, nem egyeztet másképp 

gondolkodó egyénekkel, akkor egységesen szélsőséges nézetek irányába sodródik. A közös 

álláspont ebben az esetben még értékesebb és érvényesebb lesz számukra, mint addig volt 

(Smith ‒ Mackie ‒ Claypool 2016, 674). A közösségek tagjaik gondolkodását és érzéseit a 

csoport többi tagjához igazítják és a másik csoporttal szemben megalkotják a sztereotípiákat. 

Sztereotípiáról akkor beszélhetünk, ha az észlelő a személyek észlelésekor a beérkező adatokat 

összehasonlítja a már meglévő személysémáival (melyek vonatkozhatnak tulajdonságokra, 

külső jegyekre, vagy akár egy embertípusra is), következésképpen az észlelő a reálistól eltérő, 

pontatlan kép alapján ítél vagy cselekszik. Csepeli György szerint a sztereotipizálás egy 

megismerési térkép, mely az empirikusan megalapozott igazságot ugyan nem nélkülözi, de 

szubjektív valószínűségi értékítéletekkel, ok-tulajdonításokkal átszőtt torzképet eredményezhet 

(Csepeli 1990, 24). Beck szerint a sztereotipizálás más közösségekhez tartozók egységes 

jellemzőinek kiemelését jelenti. Ahogy az egyén egy közösséget vallási, faji vagy más alapon 

körül határol, annak tagjait egyszerre egymással behelyettesíthetőnek is véli. Alport szerint a 

sztereotipizálás azt jelenti, hogy az emberi elme kategóriákban gondolkodik, és ha kialakította 

kategóriáit, azok a normális ítélet (előítélet) alapjait képezik (Beck 1999, 10). A 

cyberközösségekben uralkodó negatív sztereotípiák az egyén hagyományos kontextusban már 

létező és a virtuális közösségben megalkotott gondolkodási sémáinak összessége. Az előbbi 

esetben a virtuális körbe belépő egyén sztereotípiái megegyeznek a csoport többi tagjának 

sztereotípiáival, az utóbbi esetében a belépést követően a virtuális csoport hatására alakulnak 

ki vagy formálódnak. A sztereotipizálás alapja a másikról kialakult helytelen megítélésnek és a 

negatív viszonyulásoknak. Ha a csoport tagja a sztereotipizáláson túl a másik közösség tagjával 

szemben negatív érzelmi attitűdöt alakít ki, akkor negatív előítéletről beszélünk, amihez 

gyakran kapcsolódik egy sémaszerűen felállított érvrendszer, amivel az előítéletes ember 

folyton igazolhatja önmagát, alátámaszthatja cselekvésének helyességét, a másikról való 

(hamis) tudás megdönthetetlenségét. A negatív attitűdök által meghatározott online csoport 

tagjának szemében saját közössége mindenható, nem képes rosszat cselekedni, ellentétben a 

másikkal, amelynek mozzanatai minden esetben rosszak. Az előítéletesség Gordon Allport által 

felvázolt fokozatai a szóbeli megnyilvánulásoktól az elkerülésen, a hátrányos 

megkülönböztetésen és a testi erőszakon keresztül szélsőséges esetben az adott csoport 

kiirtásáig terjed. A cyberkörnyezetben előforduló előítéletes magatartások ráilleszthetők 

Allport előítéletesség-fokozataira. A verbális sértegetés és a legkegyetlenebb erőszakos 
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cselekvés mozgatórugójaként is értelmezhető előítéletesség akkor válik igazán veszélyessé, 

amikor a negatív érzelmek szavakban kifejezve cselekvést formáló és mozgósító erővé válnak 

(Csepeli 1990, 24). Ha a polarizált közösségekben zajló interakció megkeményedik és 

előítéletességgel társul (például rasszizmus), akkor a csoport szélsőséges szerveződésként 

működik tovább. A szélsőséges viszonyban álló közösségek nagyságuk és összetételük szerint 

a családi kiscsoporttól különböző etnikai közösségeken és nemzetiségi csoportokon át az 

államhatalommal rendelkező nemzetekig terjedhetnek. A szélsőséges közösségre jellemző a 

bosszúállás (lásd: Anonymus hackerközösség). Nem minden esetben az áll bosszút, aki 

sérelmet szenvedett és nem minden esetben az szenvedi el a bosszú eredményét, aki a sérelmet 

közvetlenül okozta. Az ilyen agresszív cselekvést vikariáló bosszúnak nevezik (Smith ‒ Mackie 

‒ Claypool 2016, 678). A szélsőséges polarizált csoportokra jellemző, hogy a feszültség 

elnyomja a józan gondolkodás képességét, ezért a reaktív agresszió és erőszak nyer teret 

cselekvéseikben. Ebben a helyzetben a berkowitz-i agresszióérzelmek, és a Dollard‒Miller 

frusztráció-agresszió elmélet gyakran érvényesül. A csoporttagok beszűkült gondolkodása 

kizárólag az előítéletekre támaszkodik. A csoportok közötti konfrontáció során az egyénben 

nem csupán a saját magára irányuló veszély tudatosul, hanem a csoportra ható fenyegetettség, 

így cselekvését eszerint alakítja. A csoport érdekében fellépő egyén destruktív cselekvését 

követő belső morális nyomást a csoportjutalom (például a bátorítás, ösztönzés, dicséret) 

ellensúlyozza, és helyes cselekvésként erősíti meg, vagyis az operáns kondicionálás is része a 

közösség működésének. A negatív torzítás azon kívül is az egyén személyiségének része lehet, 

hogy ennek tudatában lenne és hatna rá a csoport ereje. Ha a másik ember nem a saját 

közösségének attribútumait hordozza, személyes értékítélettel, hiedelmekkel 

összeegyeztethetetlen (például eltérő bőrszín, testi jellemzők, nyelv, vallás) nagyon gyorsan a 

„jó” vagy a „rossz” kategóriák egyikébe kerülhet, vagyis az automatikus negatív értékelés 

funkciója érvényesül, ami minden ember személyiségeleme. A jó vagy rossz kategóriába 

sorolást néhányan dualisztikus gondolkodásnak tekintik, mások a depressziós, szorongó, 

paranoiás betegek jellemzőjeként említik (Beck 1999, 209). Milton Rokeach amerikai 

szociálpszichológus vizsgálatainak eredményeiből azt szűrte le, hogy az előítéletes egyénekre 

egyfajta zárt gondolkodás jellemző (Beck 1999, 210). A zárt gondolkodás alapvetően 

merevséget, impulzív, azonnali véleménynyilvánításra való hajlamot, az ellentmondókkal 

szembeni intoleranciát, más emberekkel szembeni nehéz megértést, a valóság eltorzítását és 

eltúlzását foglalja magában. A zárt gondolkodású egyén markáns hiedelmekkel rendelkezik, 

gyakran magányos, jellemző rá a tehetetlenség és a problémamegoldásra való képtelenség. A 

szélsőséges közösségek körében tekintélytisztelet uralkodik, és a csoport nyomására az 
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ideológiák merevvé válnak. A zárt és merev gondolkodás nagyon szoros összefüggésben áll a 

vallási fanatizmussal, a kognitív torzítással és az extrémizmussal, ugyanakkor a csoporthatás 

olyan hosszantartó, destruktív érzelem kialakítására és konzerválására is képes, mint a gyűlölet.  

2.11.5.1. A közösség elleni uszítás 

A jogalkotó által a Btk 332. §-ában meghatározott közösség elleni uszítás bűncselekmény jogi 

tárgya a társadalom tagjainak egymás iránt toleranciájában egymás jogainak tiszteletben 

tartásában megnyilvánuló köznyugalom (Sántha 2014, 693). A magyar nemzet, vagy valamely 

nemzeti, etnikai, faji, vallási ‒ csoport vagy a lakosság egyes csoportjai elleni gyűlöletre uszítás, 

amely a védett csoportok békés egymás mellett élését zavarja meg.  A magatartás alkalmas arra, 

hogy a többséget a kisebbség, illetve a kisebbséget a többség ellen fordítsa, ezáltal a társadalmi 

rend alapjait megrengesse (Sántha 2014, 693). A bűncselekménynek nincs konkrét elkövetési 

tárgya. Az elkövetési magatartás a fentiekben felsorolt csoportok és a közöttük fennálló viszony 

ellen irányul, vagy a magyar nemzet ellen hat. Az elkövetési magatartás a gyűlöletre uszítás, ‒ 

ami történhet szóban, írásban, erre utaló más magatartásban, amely más személy 

gondolkodásának, érzelmi alapon magatartásának negatív irányba történő befolyásolása 

(Sántha 2014, 694). A gyűlöletre uszítással az elkövető(k) célja, hogy az egyénben vagy 

közösségben, más személlyel vagy csoporttal szemben ellenséges érzelem, indulat, vagy 

hosszantartó negatív érzelem keletkezzen (vagyis az erőszak előkészítése történjen meg) 

(Sántha 2014, 694). A bűncselekmény megvalósulásához elegendő, hogy az elkövető tudatában 

legyen annak, hogy a nagyobb nyilvánosság előtt tett kijelentései gyűlölet uszítására 

alkalmasak. Mindez magában foglalja annak felismerését is, hogy a felhevített gyűlölet 

szélsőséges aktivitásba csaphat át (Sántha 2014, 694). Az elkövetés helye és módja a nagy 

nyilvánosság. A közösség elleni uszítás befejezetté válásához nem feltétel a gyűlölet 

bekövetkezése, csak a cselekmény arra alkalmassága, illetve, hogy az efféle tartalom eljusson 

a címzetthez. Az elkövető bárki lehet, a bűncselekmény kizárólag szándékosan követhető el. 

2.11.5.2. Terrorcselekmény 

A Btk. 314. §-ában meghatározott terrorcselekmény jogi tárgya a közbiztonság, ezen belül a 

lakosság biztonsága és az arra való társadalmi igény, hogy az államok, állami szervek és 

nemzetközi szervezetek saját döntéseik mentén, kényszertől mentesen működjenek. 

Másodlagos jogi tárgyként jelennek meg a személy vagyoni jogosultságai, illetve a személyhez 

kapcsolódó jogok (Sántha 2014, 641). A bűncselekmény passzív alanyai az állami szervek, más 

állam, illetve a nemzetközi szervezetek, de a (4) bekezdésben taxatív módon felsorolt 
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bűncselekmények passzív alanyai is. Az elkövetési magatartás első fordulata ugyanebben a 

bekezdésben felsorolt bűncselekmények elkövetését jelenti, ha azokat háromféle terrorista 

célzat egyikével valósítják meg. Eszerint a cybertérben megvalósítható terrorista 

bűncselekmények egyike az e törvény 314. §. (4) bekezdés i) pontjában leírt információs 

rendszer vagy adat megsértése terrorista célzattal21 (Sántha 2014, 652). A célzat lehet állami 

szervnek, más államnak vagy nemzetközi szervezetnek arra kényszerítése, hogy valamit tegyen, 

ne tegyen, vagy eltűrjön, lehet akár a lakosság megfélemlítése, de lehet más állam alkotmányos, 

társadalmi vagy gazdasági rendjének megváltoztatása vagy megzavarása, valamint nemzetközi 

szervezet működésének a megzavarása. Az elkövetési magatartás második fordulata három 

részre osztható (Sántha 2014, 642). Az egyik a speciális célzat, ami ugyanaz, mint az első 

fordulat esetén: állami szervnek, más államnak vagy nemzetközi szervezetnek arra 

kényszerítése, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. A másik az eszközcselekmény, 

vagyis az elkövető jelentős anyagi javakat kerít a hatalmába, ami jelentős döntési lehetőséget 

és monopóliumot biztosít a számára. A harmadik a célcselekmény, vagyis az elkövető a jelentős 

anyagi javak sértetlenül hagyását vagy visszaadását ígéri követelése teljesítése esetén, 

pontosabban attól teszi függővé (lehet fenyegetésként is értelmezni) (Sántha 2014, 643). A 

címzett lehet akár állami szerv vagy nemzetközi szervezet is. Elkövetőik lehetnek például 

információs rendszerek működését befolyásoló hacktivista közösségek. Az elkövetési 

magatartás harmadik és negyedik fordulata a terrorcselekményre felhívás, ajánlkozás, 

vállalkozás, melyből a negyedik fordulat a súlyosabb és speciálisabb változat (Sántha 2014, 

644). A terrorcselekmény az első fordulat esetén akkor válik befejezetté, ha az (1) bekezdés a), 

b), c) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a (4) bekezdésben felsorolt 

bűncselekmények valamelyikét elkövetik. A második fordulatban szabályozott elkövetési 

magatartás azzal fejeződik be, ha a követelés eljutott a címzetthez és azt a címzett tudomásul 

vette. Az már nem alapvető tényállási követelmény, hogy a követelés teljesüljön is. Kísérlet 

ugyanezen fordulat esetén a jelentős anyagi javak hatalomba kerítése abban az esetben, ha ezt 

annak érdekében teszik, hogy az állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra 

kényszerítsék, hogy az valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. A bűncselekmény elkövetője 

bárki lehet, és kizárólag szándékosan (egyenes szándékkal) valósítható meg a bűncselekmény.  

                                                           
21 Btk. 423.§. 
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2.12. Cybererőszak kriminálstatisztikai mutatói 

Az erőszakos magatartások cybertérben leképződő jogsértő alakzatainak statisztikai 

rögzítettsége pontosabb.  Ez azért lehetséges, mert a kényszer és a fenyegetés tényállási elemei 

nagyobb kárt okozva, jobban mozgósítják sértettjeiket a feljelentésre. Azon felül, hogy szinte 

minden bűncselekmény agresszió által motivált az is valószínű, hogy ezek közül sok esetben 

esetben jelen volt a kényszer vagy a fenyegetés. Az új büntetőtörvénykönyv hatálybalépésével 

az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §.) önálló kategóriaként 

került a vagyonelleni bűncselekmények körébe, mivel a zsarolóvírussal (automatizált 

eszközzel) elkövetett magatartásokat a hatóságok többnyire az információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás törvényi tényállása szerint minősítik. A bűncselekmény 

magas száma azonban mégiscsak azzal magyarázható, hogy a hátterében nagyobbrészt 

haszonszerzési szükséglet áll (11. táblázat). Az információs rendszer felhasználásával 

elkövetett csaláson kívül az elmúlt öt évben befejezett és a cybertérben vagy cybertérrel mint 

eszközzel elkövetett bűncselekmények között a zaklatásnak (n=5526), majd a 

gyermekpornográfiának (n=2023) volt a legmagasabb értéke. Sorrendben ezt követte a zsarolás 

(n=121), a kényszerítés (n=57), végül a szexuális kényszerítés (n=20). Az erőszakos 

magatartások körében a zaklatás mögött személyek közötti folyamatoktól a csoportokon belüli 

formációkig többféle cselekvésforma állhat, ezért a zaklatás az egyik leggyakoribb destruktív 

magatartásforma. A 11. táblázatból egyértelműen kiderül, hogy ebben az esetben a feljelentési 

hajlandóság is dinamikusabb, mivel a kényszerítő vagy fenyegető cselekvések nagyobb 

kockázattal járnak, nagyobb fenyegetettséget jelentenek a testi-lelki integritásra, amit a 

célkeresztben álló(k) is tudatosabban és alacsonyabb közömbösséggel kezelnek ‒ a látencia 

ennek ellenére ebben az esetben is jelentős. A gyermekpornográfia az információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csaláshoz hasonlóan, ugyancsak közvetett módon kapcsolódik a 

cybererőszakhoz. A gyermekekről szóló pornográf tartalmakkal kapcsolatos magatartás azon 

formája melyben a 18 éves kor alatti felhasználókkal szemben valamely pressziót alkalmaznak 

elsősorban zsarolásjellegű cselekvésként jelenik meg, majd ezúton gyermekpornográfia 

bűncselekményeként. Számítástechnikai eszközzel, vagy rendszerrel elkövetett 

terrorcselekmény és a közösség elleni uszítás bűncselekmények a bűnügyi statisztikai rendszer 

adatai végig 0 értékeket mutatnak, ami nem azt jelenti, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények 

nem kapcsolódnak érdemben a cybertérhez. Sokkal inkább arra utalnak, hogy a cybertérben 

ezek a cselekmények nehezen észlelhetők és legalább annyira nehezen felismerhetők. A 

toborzás, a szervezés, a koordinálás, az ideologizálás, illetve az uszító jellegű 
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tartalommegosztás gyakran más jellegű cselekvésként észlelhető vagy titkosan zajlik. (11. 

táblázat) 

11. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 

(2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel (internetes csatornák és tartalmak is, hardver szoftver, 

program) elkövetett regisztrált bűncselekmények száma országosan 2013-2017.  

Erőszakos jogsértések 2013        2014        2015        2016        2017        Összesen 

Terrorcselekmény 0 0 0 0 0 0 

Gyermekpornográfia 3 68 302 248 1402 2023 

Kényszerítés 5 5 7 11 29 57 

Közösség elleni uszítás 0 0 0 0 0 0 

Információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás 
250 1395 2176 3409 4467 11697 

Szexuális kényszerítés  2 3 5 10 20 

Zaklatás 101 1313 1384 1441 1287 5526 

Zsarolás 1 25 30 35 30 121 

Összes 360 2808 3902 5149 7225 19444 

Forrás: BSR (2017) 

Az információs rendszer felhasználásával elkövetett csaláson kívül a cybererőszak további 

jogsértő formáinak száma az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedett, mindazonáltal nagyobb 

arányban szerepel az összes bűncselekményszámon belül is (12. táblázat). Míg 2013-ban a 

számítástechnikai eszközökkel és rendszerekkel elkövetett bűncselekmények aránya a 

hagyományos, de ugyanezen kategóriájú bűncselekményeken belül csak 0,86% volt, 2017-ben 

már 33,85%.  

12. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 

(2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett regisztrált bűncselekmények száma, 

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás kivételével országosan 2013-2017.  

Erőszakos jogsértések 2013        2014        2015        2016        2017        Össz. 

Terrorcselekmény 9 8 3 7 2 29 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Terrorcselekmény 
0 0 0 0 0 0 

Gyermekpornográfia 5 225 142 334 272 1 439 7412 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Gyermekpornográfia 
3 68 302 248 1402 2023 

Kényszerítés 170 127 120 96 113 626 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Kényszerítés 
5 5 7 11 29 57 

Közösség elleni uszítás 3 4 4 5 2 18 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Közösség elleni uszítás 
0 0 0 0 0 0 

Szexuális kényszerítés 21 71 95 108 96 391 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Szexuális kényszerítés 
0 2 3 5 10 20 
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Zaklatás 7 584 7 862 7 253 6 653 6 241 35593 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Zaklatás 
101 1313 1384 1441 1287 5526 

Zsarolás 645 533 387 344 255 2164 

Ebből: Számítástechnikai eszközzel vagy 

rendszerrel elkövetett Zsarolás 
1 25 30 35 30 121 

Kényszerrel és fenyegetéssel megvalósított 

bűncselekmények összesen 
13657 8747 8196 7485 8148 53980 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel 

kényszer és fenyegetéssel megvalósított 

bűncselekmények összesen 110 1413 1726 1740 2758 7747 

% 0,81 16,15 21,06 23,25 33,85 14,35 

Forrás: BSR (2017) 

Veszélyes fenyegetés szabálysértés hatósági kategorizálása nem tért ki a számítástechnikai 

eszközökkel és rendszerekkel, mint eszközökkel megvalósított jogsértésekre, így azok 

elkülönítése nem volt lehetséges. A szabálysértések azonban tartalmazhatnak efféle 

jogsértéseket (13. táblázat).  

13. táblázat: Veszélyes fenyegetés szabálysértése (2013-2017) 

Veszélyes fenyegetés szabálysértés országosan 2013-2017.  

Jogsértés/év 2013 2014 2015 2016 2017 Összes 

veszélyes fenyegetés 61 37 17 18 12 145 

Forrás: BSR (2017) 

2.13. Agresszív és erőszakos magatartások elkövetőinek meghatározottságai 

A belügyminisztérium által közölt adatbázisból az előélet és korosztályi változók szerint tagolt 

adatok mutattak jelentős eltéréseket tartalmazó mintákat. Az agresszióra épülő enyhébb, illetve 

az erőszakos magatartások jogsértő alakzatait minden kategóriában túlnyomórészt büntetlen 

előéletű személyek követték el. Az agresszióra épülő bűncselekmények között 2013-ban és 

2014-ben az információs rendszer vagy adatok megsértése (14. táblázat), az erőszakos 

jogsértések között a zaklatás, a gyermekpornográfia és a zsarolás bűncselekménye volt 

magasabb (15. táblázat).  Az előélet szerinti tagolás mintázataiból arra is lehet következtetni, 

hogy az agresszív és erőszakos jogsértések elkövetésére a büntetlen előéletű felhasználók 

számára a számítástechnikai architektúrák és rendszerek népszerűbb eszközök. (14-15. 

táblázat).  
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14.  táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett és 

büntetlen előéletű elkövetőinek száma (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett és büntetlen 

előéletű elkövetőinek száma országosan 2013-2017. 

Agresszióra épülő jogsértések 

2013 2014 2015 2016 2017 Összes 

B
ü

n
tetlen

 

B
ü

n
tetett 

B
ü

n
tetlen

 

B
ü

n
tetett 

B
ü

n
tetlen

 

B
ü

n
tetett 

B
ü

n
tetlen

 

B
ü

n
tetett 

B
ü

n
tetlen

 

B
ü

n
tetett 

 

Becsület csorbítására alkalmas 

hamis hang- vagy képfelvétel 

készítése 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Becsület csorbítására alkalmas 

hamis hang- vagy képfelvétel 

nyilvánosságra hozatala 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 

Becsületsértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Információs rendszer vagy 

adat megsértése 
139 6 87 1 28 0 7 0 0 0 268 

Információs rendszer védelmét 

biztosító technikai intézkedés 

kijátszása 

15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17 

Levéltitok megsértése 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rágalmazás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiltott adatszerzés 2 1 13 0 6 2 8 1 6 0 39 

Összes 156 8 101 1 35 3 17 1 8 0 330 

Forrás: BSR (2017) 

15. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetlen és 

büntetett előéletű elkövetőinek száma (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetlen és büntetett 

előéletű elkövetőinek száma országosan 2013-2017. 

Erőszakos jogsértések 

2013 2014 2015 2016 2017 

Összes 

B
ü
n
tetlen

 

B
ü
n
tetett 

B
ü
n
tetlen

 

B
ü
n
tetett 

B
ü
n
tetlen

 

B
ü
n
tetett 

B
ü
n
tetlen

 

B
ü
n
tetett 

B
ü
n
tetlen

 

B
ü
n
tetett 

Gyermekpornográfia 3 0 33 2 89 10 115 9 80 2 343 

Kényszerítés 0 0 2 0 2 0 4 2 1 2 13 

Közösség elleni uszítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Információs rendszer 

felhasználásával 

elkövetett csalás 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Szexuális kényszerítés 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 8 

Terrorcselekmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaklatás 52 10 463 92 566 110 511 113 405 112 2434 

Zsarolás 1 0 11 7 14 4 14 4 16 2 73 

Összes 56 10 510 101 673 125 647 128 503 119 2872 

Forrás: BSR (2017) 
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A súlyosabb erőszakos cselekvésformák elemszámai a 2013. év kivételével minden évben 

magasabbak, az enyhébb, agresszióra épülő jogsértésekhez képest (16. táblázat). Az eltérés a 

büntetlen előéletű és a büntetett eléletű elkövetők között is hasonlóképp fenn áll. Az erőszakos 

cselekmények magasabb száma korábban már említett okokkal magyarázható (súlyosság, 

felismerhetőség, kockázatosság). Az információs rendszer vagy adat megsértése, információs 

rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása, a levéltitok megsértése, a tiltott 

adatszerzés az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és a gyermek 

pornográfia más motivációkkal is kapcsolódhat, mint a haszonszerzés. Az agresszióra épülő 

enyhébb és az erőszakos magatartások cybertérben zajló jogsértő megnyilvánulásai ezáltal 

leszűkíthetők, azonban súlyosabb és az enyhébb jogsértések száma közötti eltérés így is 

kirajzolódik (17. táblázat). 

16. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett és 

büntetlen előéletű elkövetőinek a száma (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel (internetes csatornák és tartalmak is, hardver szoftver, 

program) elkövetett bűncselekmények büntetett és büntetlen előéletű elkövetőinek a száma 

országosan 2013-2017. 
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Agresszióra épülő 

jogsértések 
156 8 101 1 35 3 17 1 8 0 330 

Erőszakos jogsértések 56 10 510 101 673 125 647 128 503 119 2872 

Összes 212 18 610 102 708 128 664 129 511 119 3201 

Forrás: BSR Osztály (2017) 

17. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett és 

büntetlen előéletű elkövetőinek a száma (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel (internetes csatornák és tartalmak is, hardver szoftver, 

program) elkövetett bűncselekmények büntetett és büntetlen előéletű elkövetőinek a száma 

országosan 2013-2017. 
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Becsület csorbítására 

alkalmas hamis hang- 

vagy képfelvétel 

nyilvánosságra hozatala 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 

Becsületsértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rágalmazás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agresszióra épülő 

jogsértések 
0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 5 

Kényszerítés 0 0 2 0 2 0 4 2 1 2 13 

Közösség elleni uszítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szexuális kényszerítés 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 8 

Terrorcselekmény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaklatás 52 10 463 92 566 110 511 113 405 112 2434 

Zsarolás 1 0 11 7 14 4 14 4 16 2 73 

Erőszakos jogsértések 53 10 476 99 584 115 532 119 423 117 2528 

Forrás: BSR (2017) 

A büntetlen előéletű elkövetők korosztályi tagolása mentén tisztán kirajzolódik, hogy az 

enyhébb, agresszióra épülő bűncselekményeket a fiatalkorú (14-17 éves), a fiatal felnőtt (18-24 

éves) és a felnőtt korosztály (25-59 éves) tagjai követik el leginkább és azon belül a férfiak. A 

férfi elkövetők magas részvételének tendenciája minden életkori kategóriában jellemző (18. 

táblázat). A büntetlen előéletű elkövetők erőszakos jogsértéseinek a mutatói alapvetően 

magasabbak, mint az agresszív enyhébb jogsértéseké. Az erőszakos magatartásminták tanúsítói 

négy korcsoportból kerülnek ki a gyermekkorúakon kívül és jellemzően férfiak az elkövetők. 

Az erőszakos cselekvések minden korosztályban magasabb elemszámban fordulnak elő, mint 

az enyhébb, agresszív jogsértések (19. táblázat). Az enyhébb cselekmények elkövetői között a 

gyermekkorú és időskorú felhasználók jóval alacsonyabb részvétellel szerepelnek, az erőszakos 

elkövetők körében csak a gyermekkorúak elemszáma alacsony. A cybertérben zajló destruktív 

cselekvésekben a gyermek és időskorú alacsony részvételi arány a számítástechnikai eszközök 

és a hálózatok használatának módjából, a destruktív magatartás tanúsítására való hajlandóság 

és képesség alacsony fokából, továbbá a gyermekkorúak esetében az erősebb közösségi 

kontrollból (családi kontroll) eredhet (18-19. táblázat). 

18. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetlen 

előéletű elkövetőinek száma (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetlen előéletű 

elkövetőinek száma országosan 2013-2017. 

Évek 

gyermekkorú 

0-13 

fiatalkorú 

14-17 

fiatal 

felnőtt  

18-24 

felnőtt 

25-59 

időskorú 

 60- 
Összes 

nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi  

Agresszióra épülő jogsértések 

2013 1 2 3 14 12 36 26 62 0 0 156 
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2014 0 2 13 16 4 14 14 37 0 1 101 

2015 0 0 0 2 2 9 6 16 0 0 35 

2016 0 0 0 4 0 0 0 13 0 0 17 

2017 0 0 0 1 0 2 0 4 0 1 8 

Összes 1 4 16 37 18 61 46 132 0 2 317 

Erőszakos jogsértések 

2013 0 1 0 2 1 5 7 37 0 3 56 

2014 1 4 7 8 13 45 95 301 10 25 509 

2015 15 11 9 47 22 65 100 363 10 31 673 

2016 11 8 21 33 13 64 89 371 8 29 647 

2017 6 11 10 24 9 46 81 288 9 19 503 

Összes 33 35 47 114 58 225 372 1360 37 107 2388 

Forrás: BSR (2017) 

19. táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett 

előéletű elkövetőinek száma 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett előéletű 

elkövetőinek száma országosan 2013-2017 

Évek 

gyermekkorú 

0-13 

fiatalkorú 

14-17 

fiatal 

felnőtt  

18-24 

felnőtt 

25-59 

időskorú 

 60- 

Összes nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi 

Agresszióra épülő jogsértések 

2013 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 8 

2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2015 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 

2016 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Összes 0 0 0 0 0 5 1 7 0 0 13 

Erőszakos jogsértések 

2013 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 10 

2014 0 0 0 0 0 9 5 84 2 1 101 

2015 0 0 0 1 1 10 10 99 1 3 125 

2016 0 0 0 0 1 8 3 110 1 5 128 

2017 0 0 0 0 0 8 11 98 0 2 119 

Összes 0 0 0 1 2 36 30 398 4 12 483 

Forrás: BSR (2017) 

Bár a büntetett és a büntetlen előéletű felhasználók cselekményeinek számszerű értékei között 

jelentős eltérések mutatkoznak, korosztályi megoszlásuk a deliktumok megvalósításában a 

fiatal felnőtt és a felnőtt korosztályban azonos (20. táblázat). 

20.  táblázat: Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett 

előéletű elkövetőinek a száma (2013-2017) 

Számítástechnikai eszközzel és rendszerrel elkövetett bűncselekmények büntetett előéletű 

elkövetőinek a száma országosan 2013-2017. 

Évek 
gyermekkorú 

0-13 

fiatalkorú 
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fiatal 

felnőtt  

felnőtt 

25-59 

időskorú 

 60- Összes 
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18-24 

nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi 

Agresszióra épülő jogsértések 

Büntetlen 1 4 16 37 18 61 46 132 0 2 317 

Büntetett 0 0 0 0 0 5 1 7 0 0 13 

Erőszakos jogsértések 

Büntetlen 33 35 47 114 58 225 372 1360 37 107 2388 

Büntetett 0 0 0 1 2 36 30 398 4 12 483 

Forrás: BSR (2017) 

A jogsértések elkövetésének számszerű alakulása és a számítástechnikai eszközök és 

rendszerek használatának gyakorisága között logikus kapcsolat áll fenn. Az enyhébb agresszív 

és az erőszakos magatartások magas száma összességében a 14-59 éves korosztályokra 

jellemző, és ezen belül is a fiatal felnőtt és felnőtt korosztályra (19-20. táblázat). Ebbe a 

korosztályi intervallumba azok is beletartoznak, akik az internetes hálózatokat és ezzel együtt 

az eszközöket is gyakrabban használják (21. táblázat).  

21. táblázat: Az internethasználat gyakoriságának megoszlása életkor szerint 

Az internethasználat gyakoriságának megoszlása életkor szerint [%] 

Megnevezés Naponta Hetente Havonta Összesen 

2013-2014 

16–24 94,2 4,9 0,9 100,0 

25–34 91,1 7,4 1,5 100,0 

35–44 87,4 10,7 1,9 100,0 

45–54 82,7 15,1 2,2 100,0 

55–64 79,7 17,1 3,2 100,0 

65–74 72,6 20,8 6,6 100,0 

2015-2016 

16–24 95,2 4,7 0,1 100,0 

25–34 93,8 5,5 0,8 100,0 

35–44 91,9 7,7 0,4 100,0 

45–54 89,1 9,2 1,7 100,0 

55–64 81,3 15,4 3,2 100,0 

65–74 69,1 24,2 6,6 100,0 

Forrás: KSH (2017) 

A cyberagresszió és a cybererőszak kriminálstatisztikai számadatainak összefüggéseiből több 

következtetés vonható le: 

- Az enyhébb agresszív cselekvéseket és az erőszakos magatartásokat többnyire büntetlen 

előéletű férfiak követik el, a fiatal, a fiatal felnőtt és a felnőtt korosztályban. 
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- Az erőszakos magatartás az enyhébb agresszív jogsértésekhez képest az időskorú férfiak és 

a felnőtt nők esetében is gyakoribb. 

- A gyermekkorúak minden magatartásforma esetében alacsony elkövetési számadatokkal 

rendelkeznek, de emellett több gyermekkorú tanúsít a cybertérben erőszakos jellegű 

magatartást, mint enyhébb agresszív jogsértést. 

- Az erőszakos magatartások számszerű értéke néhol többszöröse az enyhébb jogsértéseknek, 

de minden esetben magasabb, amit részben az enyhébb jogsértésekkel szembeni immunitás, 

közömbösség és látencia indokol, másrészt az erőszakos magatartások nagyobb mértékű 

veszélyeztető jellege növeli a feljelentési hajlandóságot. 

- A hatósági rögzítés ‒ főként a súlyosabb megítélésű és súlyosabb bűntetéssel járó 

magatartások esetében (zaklatás) ‒ pontosabb, vagyis minél erőszakosabb egy magatartás a 

cybertérben, annál könnyebben illeszthető hagyományos bűncselekményi kategóriába és 

annál megjeleníthetőbb a statisztikai adatbázisban. 

- Az internethasználat gyakorisága szoros összefüggésben áll a jogsértő magatartás 

gyakoriságával – a két mutató között egyenes arányosság állapítható meg.  

A Bűnügyi Statisztikai Rendszer adataiból az a következtetés vonható le, hogy a cybertérben 

zajló agresszív folyamatok a társadalom egészét és nem csak annak egyes csoportjait érintik, 

sőt, az efféle deviáns magatartások sokkal kevésbé jellemzők a büntetett előéletű egyénekre, 

mint a büntetlenekre. A statisztikai adatokból az is kiderül, hogy a cyberagresszió és a 

cybererőszak létező fogalom, amelyek közül az erőszakos magatartás markánsabb a feljelentési 

hajlandóság és a hatósági rögzítés tekintetében egyaránt. Az agresszió, mint univerzálisan 

érvényes kockázati tényező fókuszba helyezése, illetve a büntetlen előéletű (konform) 

felhasználók kutatási mintájának kiválasztása ezért optimális kutatási irány. Saját kutatásom 

bemutatása előtt azokat a közelmúltban lefolytatott nemzetközi kutatásokat és elméleti 

megközelítéseket ismertetem, amelyekben az agresszió és az erőszak központi tényezőként 

szerepelt. 

3. Cyberagresszió és cybererőszak társadalomtudományi megközelítései 

3.1. Értekezés témájához kapcsolódó kutatások  

A cybertérben zajló destruktív folyamatok megértését célzó tudományos vizsgálatok jelentős 

része az egyén endogén és exogén meghatározottságaira tér ki, és a kockázati faktorok közül az 
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alacsony önértékelés, a depresszió és az addikció szerepét, az érzelmi jólét hiányosságait, a 

szocializációhoz és a kortársközösségekben tapasztalt normasértő mintákhoz kapcsolódó 

negatív hatásokat emelik ki ‒ előtérbe helyezve az agresszió központi szerepét. A kutatások 

közül a következő fejezetben azokat mutatom be, amelyek értekezésemben levezetett vizsgálati 

eredményekhez szorosan kapcsolódnak. 

3.1.1. Agressziókutatások a cybertérben 

Kevin C. Runions 2013-ban közzétett kutatásában munkatársaival arra kereste a választ, hogy 

milyen belső folyamatokon megy át az internetező, míg elér a kezdeti negatív érzelmektől a 

normasértésekig. A reaktív és az instrumentális agresszió ellenőrzött és impulzív típusaiból 

kiindulva értékelték azokat az online magatartási mintákat, melyek a normasértések alapjai. A 

kutatók megállapításai szerint az agresszió reaktív és instrumentális formái szorosan kötődnek 

az önszabályozáshoz, a jutalmazáshoz, a provokatív ingerek erősségéhez, a fiatal felhasználó 

identitáskereső korszakának sajátosságaihoz és a társas kommunikációban történő 

információfeldolgozáshoz. A reaktív és proaktív agresszió időbeli megnyilvánulásaival 

kombinálva azonosítható, hogy a felhasználó online cselekvése milyen típusú agresszióban 

gyökerezik (frusztráció, düh, harag, bosszú, izgalomkeresés), az adott magatartás a négy 

kategória közül melyikbe sorolható és milyen meglévő külső és belső hatások támogatják vagy 

kontrollálják (Runions 2013, 752-771). 

Germanas Budnikas és munkatársai 2015-ben olyan modell kidolgozására törekedtek, 

melynek segítségével bizonyos online cselekvések mentén felismerhető az egyén agresszivitása 

vagy az erőszakos cselekvésre való hajlandóságának kockázata. A kutatásuk annak a kérdésnek 

a megválaszolására irányult, hogy az agresszív viselkedés az egyén alapvető agressziószintjétől 

vagy inkább a weboldalon tapasztalt erőszakos tartalmak tanulásától függ. A vizsgálatot három 

lépésben végezték el. Először a felkért alanyok agressziószintjét mérték fel, majd ebből 

személyre szóló profilt alkottak. A második lépésben a kitöltőket megkérték, hogy lépjenek fel 

olyan weboldalakra, ahol online játékokban és chatfórumokon vehettek részt, valamint 

különböző képgalériákkal, videómegosztó oldalakkal találkozhattak. A kutatók első körben 

kitöltött tesztekből nyert eredmények alapján az agresszív és a kevésbé agresszív szereplők 

webes tevékenységeit egérműveleteit figyelve próbáltak következtetéseket levonni abból, hogy 

az egyén az adott tartalmakhoz miként viszonyul, milyen képeket, videókat tekint meg, a 

játékokban hogyan működik közre, és a chatoldalakon milyen kommunikációt folytat. A 

weboldalakon való tanulás érvényesülését a kevésbé agresszív szereplőkön, az agresszivitás 

érvényesülését az agresszív egyének webes viselkedésével mérték. A két hónapig tartó kísérlet 
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harmadik lépése a teszteredmények és a webes működés összehasonlítása majd a 

következtetések kidolgozása volt. A vizsgálatot végzők szoros összefüggést találtak az egyéni 

agresszivitás és az egyén agresszív online működése között. A kutatás csupán egy alkalmas 

modell kidolgozására irányult, azonban továbbfejlesztése még több tesztelést igényel 

(Budnikas et al. 2015, 305-315). 

Lisa M. Sontag 2010-es kutatási beszámolójában arról írt, hogy a cybertér számos 

szempontból jobban kedvez az agresszív felhasználóknak feszültségeik levezetésére, mint az 

offline tér. A cybertérben az agresszív viselkedés bármikor és gyorsan megtörténhet helytől és 

időtől függetlenül, ellenőrzés és akadályozó tényezők nélkül. A serdülőkre különösképpen 

veszélyt jelentő cybermagatartások gyakoriságára az eddig ismertté vált és főként az iskolai 

kortárscsoportok között előforduló destruktív magatartások történeti mintázata nyújtotta a 

legjobb példát. A kutatók a Dél-amerikai iskolákban összesen 327, 11-14 éves fiatal körében 

végeztek kérdőíves felmérést, melynek célja volt, hogy összehasonlítsák a hagyományos és a 

cybertérben való áldozattá válás jellemzőit, valamint összevessék a hagyományos agresszivitást 

a cybertérben tanúsított agresszív normasértésekkel. A felmérésben figyelembe vették a 

temperamentumot, a személyiségbeli tényezőket, a viselkedési motívumokat, a hangulati 

problémákat és az áldozattípusokhoz köthető jellemzőket. A személyes megkérdezés útján 

gyűjtött adatok elemzéséből a kutatók következtetése az volt, hogy a diákok nagyobb része 

inkább áldozata, mint elkövetője az online térben zajló agresszív cselekvéseknek. A kisebb 

tábort alkotó agresszív magatartást tanúsítók az online és az offline színtéren is agresszív 

normasértéseket valósítanak meg, valamint az áldozattá váló diákok mindkét színtéren 

áldozatok, vagyis az agresszióra és az áldozattá válásra is jellemző a kombinált színtéren való 

megvalósulás. Az adatok elemzéséből az is kiderült, hogy a cybertér nagyobb biztonságot jelent 

az agresszív fiataloknak, mint az offline tér, ezért cselekvésük folyamatában majdnem minden 

esetben az online teret is használják. A kutatás további fontos eredménye, hogy az agresszív 

serdülők maguk is gyakran élnek át agresszív támadásokat (proaktív és reaktív agressziót 

egyaránt), rosszabb érzelmi szabályozási készségekkel rendelkeznek és több érzelemmentes, 

manipulatív interakció részesei. A résztvevők válaszaiból ugyanakkor azt is megállapították, 

hogy a reaktív (az elszenvedett agresszióra reagáló) agresszivitás nagyon sok esetben a fizikai 

térben jelenik meg, vagyis szemtől szemben. A kutatók szerint az agresszív serdülők a jövőben 

gyakrabban választják majd a cyberteret az elkövetés színteréül, és közülük legfőképp azok, 

akik gyengébb külső kontrollal (tanári, szülői kontroll) rendelkeznek (Sontag 2010, 392-404). 
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3.1.2. Eurobarometer 464a 

Az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága egy online kérdőívet indított útjára az 

EU 28 országában 2017 júniusában. A felmérést a cyberbűnözéssel kapcsolatosan felgyülemlett 

társadalmi és gazdasági károkról szóló korábbi kutatások eredményei alapozták meg (Special 

Eurobarometer 404, Special Eurobarometer 423, Cyber Security 2013, Cyber Security 2014). 

A kutatás célja ennek szellemében a biztonságtudatosság, a cyberbűnözéssel kapcsolatos 

tapasztalatok és attitűdök megismerése volt. A felmérést 28093 fő válaszadó adatfelvételével 

hajtották végre. Az elemzett adatokból kiderült, hogy a kitöltők prioritásnak tekintik a 

cyberbűnözés elleni harcot, továbbá fontosnak tartják azt is, hogy a társadalmi jelenség 

kiemelten szerepeljen a hatóságok és az államok kormányainak programjaiban. A válaszadók 

egyetértettek azzal, hogy a leghatékonyabb eszköz a cyberbűnözés visszaszorítására a 

törvények szigorítása és a törvények tagországok közötti harmonizálása. A felmérésből 

kiderült, hogy az internet és a számítástechnikai eszközök használata Észak- és Nyugat-

Európában a leggyakoribb, de az eszköz és a hálózat használata általánosan minden országban 

magasabb a korábbi évekhez képest. Az eszközöket és az internetet a városok és a nagyvárosok 

lakosai többet használják, közülük is inkább a jól képzett fiatalabb korosztály tagjai. A 

számítástechnikai eszközök mindegyike gyakori eszköz, de az okostelefonokon történő 

internethasználat is egyre népszerűbb. Az európai lakosság többnyire emailek használatára, 

hírolvasásra, közösségi hálózatokon való működésre, vásárlásra vagy banki tevékenységekre 

használja. A felmérésből származó adatok elemzése arra is rámutatott, hogy az internet 

különböző célú használata különböző internetezési szokásokra utal, amihez eltérő felhasználói 

habitus társítható. A válaszolók többsége az internetes banki ügyintézést, a személyes adatokkal 

való visszaélést, a rosszindulatú szoftverekkel történő károkozást tartja a legkockázatosabbnak. 

A felmérésben feltűntetett bűncselekmények között szerepelt a személyazonosságlopás, a 

csalás különböző formái, a gyermekpornográfia mintázatai, a fajgyűlölet és a vallási 

szélsőségesség, a rendszerintegritás elleni magatartások és a zsarolás (közöttük a 

zsarolóvírusok). A kutatás eredményei szerint először az agresszióval és az erőszakkal közvetett 

kapcsolatban álló gyermekpornográfiával, majd a fajgyűlölettel és a vallási szélsőségességgel, 

végül a zsarolással szemben a legmagasabb a válaszolók érzékenysége. A válaszadók több, 

mint háromnegyede a gyermekpornográfia bűncselekménye esetén azonnal jelezne a 

rendőrségnek, illetve kisebb része a szolgáltatót keresné. A fajgyűlöletet és a vallási 

szélsőségességet – kevésbé, mint a gyermekpornográfiát – a válaszadók több mint fele jelezné 

a rendőrségen és töredéknyi része (5-12 %) értesítené a szolgáltatót vagy a weboldat 
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üzemeltetőt, míg a zsarolás esetében több, mint 70 %-a fordulna rendőrséghez, 7-12 %-a a 

szolgáltatót keresné a cselekmény megszűntetésére. Az európai bizottság által megrendelt 

kutatás eredménye ‒ ha nem is minden agresszív vagy erőszakos magatartás esetében, ‒ de arra 

mindenképp rámutatott, hogy az európai lakosság milyen attitűdökkel áll az efféle 

cselekményekhez (Special Eurobarometer 464a 2017, 3-88). 

3.1.3. Eu Kids Online II. 

Az Európa 25 országára kiterjedő kutatások egyike volt az Európai Bizottság Biztonságos 

Internetprogramja által támogatott EU Kids Online II. a gyermekek internetezéséről, és ennek 

a szocializációra, kapcsolatépítésre, kommunikációra, tanulásra való hatásának 

feltérképezéséről, valamint az internetezés lehetőségeinek és kockázatainak feltárásól szóló 

nemzetközi kutatás. A felmérés Magyarországon 2010-ben indult, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság támogatásával és megrendelésére. A kutatás Európa 25 országában 9-16 

éves korosztályba tartozó fiatalok és szüleik kvantitatív és kvalitatív jellegű kérdőíves 

megkérdezésének módszerével, összesen 23420 fő részvételével (Ságvári ‒ Galácz 2011, 7). A 

kutatás abból az elméleti alaptételből indult ki, hogy az internet a gyermekek számára nem 

csupán lehetőségeket, hanem kockázatokat is rejt. A kutatók a kereskedelmi jellegű 

veszélyeket, az agresszivitást, a szexualitást és az értékek terén fenyegető veszélyeket 

vizsgálták, amelyeket tartalmi jellegű kockázatok (a gyermek, mint befogadó), kapcsolati 

jellegű kockázatok (a gyermek, mint résztvevő) és viselkedési jellegű kockázatok (a gyermek, 

mint kezdeményező) szerint csoportosítottak. A kutatásban megfogalmazták a „használati 

hipotézist”, mely szerint, akik régebben használják az internetet, nagyobb arányban szerepelnek 

az interneten a kockázatos tevékenységekben. A „sebezhetőségi hipotézist” szerint az ártalmak 

megvalósulása vonatkozásában sokat jelent a pszichológiai és szociális tényezők által már 

előzetesen kialakult sebezhetőségi szint. A „kockázatvándorlási hipotézis” szerint pedig az 

online kockázatok kipróbálását nagyban befolyásolja, hogy valaki általában véve vállal-e 

kockázatokat (Ságvári ‒ Galácz 2011, 6). A kutatás a kockázat és az ártalom fogalmát 

különválasztotta, feltételezvén, hogy ami kockázatos, nem biztos, hogy ártalmas is. A kutatási 

jelentésben jelentős tényezőként emelték ki a sebezhetőséget és az ellenállóképességet is. Az 

előbbi arra vonatkozik, hogy mennyire valószínű, hogy valaki a kockázatos tevékenységek 

folyamatában ártalmat él át és azt nehezen dolgozza fel, míg az utóbbi arra a képességre 

vonatkozik, melynek révén valaki képes elkerülni az ártalmakat, és azok feldolgozását. A 

kutatók kiemelték a feldolgozás és a mediáció szerepét a netes ártalmakkal való megküzdési 

stratégiák között. Megállapították a gyermekek internethasználatának általános 
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jellegzetességeit, a használt eszközök, az internetezés gyakorisága, módja és célja, a platformok 

látogatása (például közösségi oldalak), illetve az adatvédelmi beállítások szerint. A kutatás 

lényeges része a kockázatos tevékenységek feltérképezése volt, melynek keretében a szexuális 

és pornográf tartalmakkal és a szexuális üzenetekkel kapcsolatos tapasztalatokat, az 

idegenekkel történő kapcsolatteremtést és találkozást, a zaklatást és a kockázatos felhasználói 

tartalmakat vizsgálták. A kutatás kapcsolódása a jelen értekezés témájához a szexting, a 

zaklatás és a kockázatos tartalmakkal kapcsolatos eredmények szempontjából jelentős. A 

felmérés adataiból kiderült, hogy a 9-16 éves fiatalok 63%-a az internetes oldalak valamelyikén 

már találkozott szexuális témájú tartalmakkal, közülük is inkább az idősebbek. A pornográf és 

szexuális tartalmak videomegosztókon, pornográf oldalakon, illetve véletlenszerű felugró 

ablakokon jutottak el hozzájuk, de közülük erőszakot is tartalmazó videókkal vagy fotókkal 

csak 9%-uk találkozott. A szexuális jellegű üzenetekkel (szexting) kapcsolatos tapasztalataikról 

a 11 évnél idősebbeket kérdezték meg. A válaszolók 7%-a kapott a kérdezést megelőző 12 

hónapban szexuális jellegű üzeneteket, közülük a legtöbben három hónapon belül, egy részük 

havonta, de volt olyan válaszadó, aki azt állította, hogy hetente és naponta is érkezik ilyen 

jellegű üzenete. A válaszolók közül nagyobb részben a fiúk és inkább az idősebbek kaptak 

efféle tartalmú üzeneteket. Ritkán fordult elő a megkérdezettek körében, hogy szexuális 

párbeszédben vettek volna részt, illetve az sem volt jellemző, hogy szexuális jellegű tartalmat 

kértek volna tőlük. Az interneten és a hagyományos offline színtéren zajló zaklatás az idősebb 

kitöltők körében volt jellemző (15-16 éves internetezők körében). A zaklatásban résztvevő 

idősebb korosztály tagjainak 43%-a online is átélt már zaklató jellegű cselekményt (a 

hagyományos zaklatás mellett). A zaklatások helyszínei általában a közösségi oldalak és a VoIP 

kapcsolatok voltak, és a zaklató kommunikációra az elkövetők sokkal kevésbé használták a 

nem valós idejű csatornákat (email levelezőrendszer). A zaklató cselekvések általában bántó 

üzenetekkel, posztokkal és kiközösítéssel történtek. A kutatás egyik legérdekeseb eredménye, 

hogy a zaklatók szocio-ökonómiai körülményei és életkora szorosan összefüggött a zaklatás 

elkövetésével. Minél idősebb és minél alacsonyabb szocio-ökonómiai státusszal rendelkezett 

az egyén, annál nagyobb a valószínűsége volt annak, hogy zaklatóvá vált. A kockázatos 

felhasználói weboldalak látogatásával kapcsolatos kérdésekben arra voltak kíváncsiak a 

kutatók, hogy a 11-16 éves fiatalok látogatnak-e olyan oldalakat, melyek kimondottan 

ártalmasak a testi-lelki integritásukra. Az ártalmas oldalak alatt olyan tartalmakat értettek, 

melyek az önbántalmazással, az öngyilkossággal vagy a gyűlöletkeltéssel kapcsolatos 

üzeneteket közvetítettek. A gyermekek túlnyomó többsége (84%-a) nem látogatott ilyen 

oldalakat, de a látogatók közül is nagyrészt az idősebbek tettek ilyet (12-16 évesek), lányok és 
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fiúk egyenlő arányban. A vizsgált mintán belül az internetes kockázatos cselekvések inkább az 

idősebbekre és azokra voltak jellemzők, akik a számítástechnikai eszközöket és az internetet is 

gyakrabban és hosszabb ideje használják. A kutatás további jelentős következtetése, hogy az 

internethasználat szülők általi ellenőrzése a kockázatokban való részvétel megelőzésére és 

csökkentésére szolgál. Ezen túl azok a kockázatvállalók, akik az offline életben is nagyobb 

kockázatot vállalnak, az online térben is kockázatosabb körülmények közé kerülnek. Az EU 

Kids Online II kutatás több szempontból is szorosan kapcsolódik a jelen értekezés témájával. 

Részben abban, hogy a kutatásban a használati hipotézis és a kockázatvándorlási hipotézis is 

igazolódott. Az előbbi azzal, hogy az internet és a számítástechnikai eszközök használatának 

intenzitása szoros összefüggésben állt a kockázatos viselkedéssel (Ságvári ‒ Galácz 2011, 30). 

Az utóbbi abból a szempontból, hogy minél több tapasztalata van valakinek a hagyományos 

színtéren a kockázatos életmódról, annál valószínűbb, hogy az online színtéren is kockázatos 

életet él. A kutatás eredményei között az is igazolódott, hogy az internetes kompetencia magas 

foka és a kockázatos magatartás összefügg, ami azt jelenti, minél magasabb felhasználói tudása 

és ismerete van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel működik kockázatosan. A kutatók 

összefüggést láttak a kockázatvállalás mértéke és az ártalom nagysága között, vagyis minél 

nagyobb mértékű és minél többféle (vagy gyakoribb) kockázatot vállal valaki, annál több 

ártalommal találkozik. Ehhez hozzáfűzhető, hogy a legkárosabb ártalom a válaszolók 72%-a 

szerint az online zaklatás (cyberbullying).  

3.1.4. Tabby Trip EU 

Az online megfélemlítés (cyberbullying) hátterében álló okok, közöttük az agresszió és az 

erőszak internetes leképződéseinek nemzetközi kutatását nyolc európai országot – beleértve 

Magyarországot – összefogó népszerű projekt a TABBY TRIP (Threat Assessment of Bullying 

Behavior in Youngsters, TRansferring Internet Preventive Procedures) in EU keretein belül 

végezték el. A kutatás első periódusa 2010 és 2012 között zajlott, célja az online bántalmazás 

nagyságrendjének és kockázatainak felmérésére alkalmas önbevallásos kérdőív kifejlesztése, a 

bántalmazás különböző formáiról és mintázatairól való tájékoztató kidolgozása, valamint 

tréningek szervezése a pedagógusok és iskolai tanácsadók számára. A célok része volt a diákok 

körében zajló bántalmazás természetének feltérképezése a kérdőívek kérdései alapján, végül 

konferenciák, publikációk és a kutatási eredményekről szóló hasznosítható ismeretanyagok 

elkészítése. Az adatgyűjtés egy utánkövetéses kérdőíves felmérésre épült, amely az online 

bántalmazási helyzetekbe való bevonódás kockázati értékét mérte. Ennek eredményeként 

megállapíthatóvá vált, hogy az adott magatartásmintázat (például a szexting vagy más online 
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fenyegetés) milyen mértékű kockázatot hordoz, pontosabban mekkora az esély arra, hogy a 

gyakori internet-használat jogsértő vagy egyéb módon káros magatartásba fordul. A felmérés 

során figyelembe vették a személyes és a szociális faktorokat, majd a kockázati faktorok 

együttes hatását vizsgálva vontak le következtetéseket az adott jelenségről. A projekt 

tevékenységei között szerepelt a szakemberképzés, a Tabby módszerek és eszközök adaptálása 

a programban résztvevő EU tagországban, a kidolgozott tananyagok és ismeretanyagok 

alkalmazása szervezett körülmények között (az iskolákban). A projekt lehetővé tett egy olyan 

optimális eljárást, mely alkalmas lett a kockázatfelmérésre és a bántalmazás kezelésére és a 

prevencióra. Ma már a Tabby honlapján elérhető kérdőív kitöltésével folyamatos felmérésre, a 

kitöltő tájékoztatására (kockázati profiljáról), és prevenciós tippek megismerésére is van 

lehetőség. A 2010 és 2012 között zajló kutatás egyben előkészítése volt a 2013 és 2014-es 

évekre tervezett második periódusnak. A Tabby TRIP in EU az online megfélemlítés 

tudományos megismerésének és a jelenség kezelésének egyik legjelentősebb európai kutatása.  

A gyermek és fiatalkorúak köreiben zajló cybererőszak vonulatairól Magyarországon 

2014-ben végeztek átfogó nemzetközi kutatást a Tabby Trip folytatásaként, aminek eredménye 

a Cyberbullying in Hungary: The prevalence of cyberbullying and cybervictimization in 

Hungary című tanulmányban jelent meg. A publikált vizsgálatban az ország öt településén és 

Budapesten működő iskolából összesen 902, 11-18 éves diák vett részt. A mintában szereplők 

összegyűjtött válaszai alapján a kutatók azt állapították meg, hogy a Tabby Trip in EU által 

meghatározott zaklatási típusok22 közül a leggyakoribb a flaming (32,3%), majd a befeketítés 

(6%), a kibeszélés (5,9%), végül a személyiséglopás (2,8%) volt. A fiúk alapvetően több 

esetben vettek részt a zaklatásban, mint a lányok. Aktivitásuk aránya a személyiséglopás és a 

kibeszélés zaklatási típusokban volt magasabb, mindamellett, hogy a flaming volt általánosan 

legjellemzőbb a mintában. Annak ellenére, hogy a fiúk jobban érintettek a zaklatásos 

interakciókban ‒ főként a befeketítés, a kiközösítés és a kibeszélés folyamatában ‒, a lányok 

viktimizációs kockázata magasabbnak bizonyult (Parti et al. 2018, 1-22). 

3.1.5. American Trends Panel kutatás 

A zaklatás agresszív, erőszakos mintázatainak cybertérben való beágyazódása ma már 

evidencia, amire a Pew Research Center által létrehozott American Trends Panel (ATP) 

országos reprezentatív kutatás eredményei tisztán rámutatnak. A kutatók az Amerikai Egyesült 

Államokban közel ötezer amerikai felnőttet kérdeztek meg a cyberzaklatásról szerzett 

                                                           
22 Tabby Trip in EU fogalmak: lángháború, támadássorozat, szexting, befeketítés, személyiséglopás, kibeszélés, 

trükközés, kiközösítés, online zaklatás és az online fenyegetés. 
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tapasztalataikról, ‒ véletlenszerűen kiválasztott vezetékes és mobiltelefonos kapcsolatfelvétel 

útján 2017 januárjában angol és spanyol nyelven. Az eredmények szerint a megkérdezett 

felnőttek túlnyomó része tisztában van azzal, hogy mit jelent a zaklatás online formája, 18%-

uk szenvedett már el súlyos zaklatást és még több válaszoló szűk környezetében élők esetében 

tapasztalta mindezt. A megkérdezettek jelentős része nagy problémának tartja az online térben 

zajló cselekményeket, melyek megvalósulásában a tartalomszolgáltatók felelősségét 

hangsúlyozzák. Az online zaklatás elkövetője igen gyakran anonim és zaklató jellegű 

cselekvését a közösségi média platformjain követi el. A zaklatással korábban érintett válaszolók 

számos esetben érezték, hogy az online események fizikai veszélyt is jelentenek, de legalábbis 

erőteljes stresszt okoznak. A zaklatás képekben, textuális formában zajlott, gyakori volt a hamis 

tartalom közzététele. A cselekmények többsége olyan erős stresszt keletkeztetett, ami gyakran 

a pszichés erőszakkal volt egyenértékű. A személyes tapasztalat még érzékenyebben érintette 

az áldozatokat, ha saját zaklatásukon kívül mások zaklatását is észlelték. Ebben az esetben 

reflex-szerű védekezésbe kezdtek, leginkább azzal, hogy megerősítették saját védelmüket az 

internetes szokásaik megváltoztatásával (Duggan ‒ Smith ‒ Caiazza 2017, 2-85). 

3.1.6. Kutatások az Amerikai Egyesült Államok oktatási intézményeiben  

A cybertérben megvalósuló interperszonális erőszak formáinak és összefüggéseinek feltárására, 

illetve az online kockázatos életmód, a biztonságtudatos internetezés feltérképezésére 2014 

tavaszán egy átfogó felmérést végeztek az Amerikai Egyesült Államokban működő 

Massachusetts Egyetem (University of Massachusetts) hallgatóinak körében. A véletlenszerűen 

kiválasztott minta 272 válaszadóból állt, akik különböző osztályok diákjai voltak. A 

felmérésben kétféle erőszakos magatartás – a cyberzaklatás és a cyber megszemélyesítés – 

előfordulását vizsgálták. Alapfeltételezésük az volt, hogy azok a végfelhasználók, akik 

kockázatos szabadidős tevékenységeket folytatnak a cybertérben ‒ nem gondoskodnak saját 

biztonságukról az interneten (például kevésbé figyelnek adataik és rendszereik védelmére), 

nagyon könnyen interperszonális erőszak áldozatai lehetnek (például a Social networking site: 

SNS kapcsolatokban). A kutatók további feltételezése arról szólt, hogy a kockázatos társadalmi 

hálózati tevékenységeket folytató felhasználók könnyen interperszonális erőszak elkövetői 

lehetnek. A kutatás elméleti alapját a Lifestyle-Routine Activity Theory-ban (LRAT) 

gyökerező és a cybertérre kidolgozott Cyber-Routine Activities Theory (Cyber-RAT) képezte, 

ami a potenciális elkövető, a potenciális célpont és az alkalmas őrző hiányának együttes 

megjelenéséből áll. Az a hipotézis, miszerint a kockázatos online szabadidős tevékenységeket 

végző és a kevésbé biztonságtudatos internetezők nagyobb eséllyel válnak interperszonális 
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erőszak áldozatává nem igazolódott. Az a feltételezés viszont, amely a felhasználó elkövetésre 

motiváló kockázatos társadalmi hálózatépítési tevékenységét hangsúlyozta, igazolódott. Vagyis 

a kockázatos társadalmi hálózatokat építő felhasználó nagyobb valószínűséggel követ el 

interperszonális erőszakot (Choi ‒ Lee 2017, 394-402).  

A cybertérben felerősödő agresszív magatartás jelenlétére utal Michelle F. Wright és 

Yan Li az Amerikai Egyesült Államok néhány középiskolájában lefolytatott longitudinális 

kutatása. A 261 fő 6., 7., és 8. osztályos tanuló részvételével zajló felmérés célja annak igazolása 

volt, hogy a kortárselutasítás és a viktimizáció megtapasztalása cyberagressziót indikál. A 

többféle agressziót vizsgáló felmérés elemzéséből a kutatók arra a következtetésre jutottak, 

hogy visszautasított diákok később haragot és frusztrációt éreztek, majd a cybertérben agresszív 

cselekvésre ragadtatták magukat. Az agresszív viselkedés szemtől szemben és a cybertérben 

működő kommunikációs lehetőségek többféle formájában is megmutatkozott. Minél erősebb 

volt a közösség kiközösítő elutasítása, annál agresszívebb cselekvések fordultak elő. A 

visszautasítás tehát stabil oka a cyberagresszió kialakulásának a serdülőkorúak körében 

(Michelle ‒ Li 2013, 662-674). 

Christopher M. Donner és munkatársai az Amerikai Egyesült Államok délkeleti részén 

működő egyetemein végeztek kérdőíves felmérést 448 egyetemi hallgató bevonásával. A 

kutatás középpontjába Michael Gottfredson és Travis Hirschi (1989) alacsony önkontroll 

elméletét helyezték. Azt feltételezték, hogy az alacsony önkontroll potenciális kapcsolatban áll 

a cyberdevianciák elkövetésével. Az a felhasználó, aki alacsony önkontrollal rendelkezik, 

nagyobb eséllyel követ el a cybertérben fenyegető cselekvéseket, illetve nagyobb 

valószínűséggel tölt le szerzői jog által védett fájlokat jogellenesen. A kérdőívben 

impulzivitásra, kockázatkereső magatartásra, fizikai aktivitásra, énközpontúságra és 

kedélyállapotra vonatkozó külön kérdéscsoportokat hoztak létre. A kérdések többek között az 

internetes fenyegetést, a közösségből való kizárást, a hálózatokba történő illetéktelen 

behatolást, szerzői joggal védett fájlok, programok jogellenes letöltését, felnőtt tartalmak 

közzétételét tartalmazták, utalva a deviáns magatartásokra. A válaszok elemzéséből kiderült, 

hogy az alacsony önkontroll egyértelműen szoros kapcsolatban áll a jogellenes cselekvésekkel, 

vagyis az önkontroll szintje meghatározza a devianciák elkövetésére való hajlandóságot 

(Donner et al. 2014, 165-172).    

3.2. A cyberagresszió és a cybererőszak elméleti magyarázatai 

A cyberagresszió természetének feltérképezésére és a destruktív magatartások okainak 

magyarázataira egyre több átfogó kutatás indul. Egyes kutatások eredmények szerint az online 
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tér azoknak felhasználóknak kedvez leginkább, akik az offline tér konfliktusait nem vállalják 

fel, ezért negatív érzelmeik levezetésére az online platformok anonim környezetét választják. 

Az erőszakos normasértéseket magasabb technikai tudás birtokában az alacsonyabb technikai 

kompetenciával rendelkezőkkel szemben rutinszerűen és hatalmi erőfölényük kiélésére 

alkalmazzák (Werner ‒ Bumpus ‒ Rock 2009, 601-619; Taylor, 2004). Mások arra 

következtettek, hogy a virtuális tér a hatalmi vágy kiélésének és érvényesítésének egy olyan 

színtere, ahol a fiatal férfi agresszivitása a társadalom férfias szerepviselkedésre vonatkozó 

túlzott elvárásából eredeztethető (forced masculinity). (Yar 2006, 31). A fiatal férfi 

felhasználók agresszív magatartásával összefüggő megfigyelésekben a kutatók szerint a 

közösségek elismerésének kivívása az izgalomkeresés, a frusztráció és a bosszú áll például a 

Script Kiddie-k cselekvéseinek hátterében (McGraw ‒ Hill, 2002 ‒ hivatkozik rá: Chiesa ‒ 

Ducci ‒ Ciappi 2007, 158). Az agresszív magatartás egyesek szerint generációs elvárás (Jane 

2015, 1), mások úgy vélekednek, hogy a kultúra is befolyásolja a cselekvések végkimenetelét. 

Indiában a fiatal nők sérelmére számos abúzus történik, melynek része az obszcenitás, 

megfélemlítés, zaklatás, kibeszélés, zsarolás (Halder – Jaishankar 2011, 300-309). Az 

erőszakos internetes megnyilvánulásokat feltáró kutatók némelyike pedig konzekvensen kitart 

amellett, hogy az online agresszivitásra épülő erőszakos magatartások részben a 

személyiségzavarban, vagy súlyosabb szexuális zavarban szenvedő felhasználókra vagy azokra 

jellemző, akiknek a bűnözés az életük része volt (Mitchell, 2003; Finkelhor, 2003; Wolak, 

2003; Shim, 2007; Lee, 2007; Paul, 2007). A cybertér anonimitáson felüli jellegzetessége a 

kollektív normasértés lehetősége, melyben az egyén felelősségérzete csökken és negatív 

érzelmei feloldódnak. A tömeg romboló véleménynyilvánítása internetes mémekben képes a 

legnagyobb kárt előidézni egyén és csoport elleni támadásban. A virtuális tömegpszichózis 

hatásai létező társadalmi jelenségként az új média sajátja (Kiss ‒ Parti 2016, 39-47; Kiss 2014, 

71-94). A cybertér konform felhasználóra gyakorolt hatásait feltáró kutatások viszont már egy 

évtizeddel ezelőtt bebizonyították, hogy a hétköznapi érzelmekkel és általános feszültségekkel 

rendelkező konform felhasználó is képes agresszív, sőt, jogi normát sértő és a társadalom 

többsége által elítélt cselekvésekre, mint a gyermekek és a felnőttek közötti szexuális 

kapcsolatteremtés és az internetfüggőség (Young 2011, 59-63). A cyberdevianciák feltárását 

fókuszba helyező vizsgálatok azonaban a hagyományos devianciaelméletek téziseiből indultak 

ki és a normsértéseket is a hagyományos elméleti keretek közé illesztették. Az alábbiakban 

röviden felvázolom azokat az elméleteket, melyek a virtuális térben a leggyakrabban előforduló 

agresszív vagy erőszakos magatartások feltárására irányuló kutatások alapjait képezik és 

részben vagy egészben, napjainkban is magyarázó erejűek.  
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3.2.1. Kommunikációs elméletek  

Az agresszív és az erőszakos magatartásmintázatok igen gyakran a virtuális interakciókban 

létrejövő közvetlen kommunikációval teljesednek ki, az információközlő és az információt 

fogadó közötti információáramlás folyamatában. A közvetlen kapcsolatban zajló 

információcsere végkimenetelét (cselekvések) a felek észlelési és értelmezési képessége, 

olykor már előzetesen meglévő kapcsolatai befolyásolják. Egy közölt tárgyi tartalom számos 

más kapcsolt üzenetet tartalmazhat, amit a vevő sokféle jelentéstartalommá formálhat. A 

címzett saját szimbólumai, sémái, diszpozíciói alapján dekódolja a fogadott tartalmakat, ami 

akkor helyes, ha egyezik a küldő által közölni akart információtartalommal (Von Thun, 1981). 

Ha attól eltérőként értelmezi, cselekvést formáló félreértések, konfliktusok generálódhatnak a 

két fél között. A jelentéstartalom fogadó általi értelmezése egyáltalán nem magától értetődő. 

George Herbert Mead szerint az egyén észlelése és az arra adott reakció olyan folyamat, 

melyben az egyén kiválasztja az észlelt ingerre adható reakciót. Az inger, vagyis az észlelt 

dolog és a reakciók között ugyanis eltérések lehetnek, ami abban nyilvánul meg, hogy az egyén 

a beérkező ingerekből (kódokból) egy jelentéstartalmat alakít ki, amit az észlelt dologgal 

kapcsolatos korábbi szimbólum-sorozatokkal is összevet, majd az így kialakított 

jelentéstartalomra reagál. Nem biztos, hogy az észlelt dolog a reakció közvetlen kiváltója, 

sokkal inkább az a jelentéstartalom, amit az egyén az észlelt dologból a folyamat során kialakít 

(Mead, 1973). Mead tézise nagyon fontos a kommunikáció helyes értelmezésében, ugyanis a 

megformált jelentéstartalom alapján történő cselekvés vagy válasz meghatározó az interakció 

kimenetelében. A kommunikációs csatornákon generálódó konfliktusokból eredő agresszív 

megnyilvánulások gyakran a hibás kódolás és dekódolás műveletének hozadékai. A 

metakommunikációs jelek – a testbeszéd vagy a mimika – hiánya is helytelen dekódolást 

eredményezhet. Például a testbeszéd olyan plusz adalékot társít a közölt verbális tartalomhoz, 

amely megváltoztatja a közölt információ jelentését, igazságtartalmát. Ugyanakkor ezeket a 

jeleket a cybertér kommunikációs csatornái nem minden esetben képesek továbbítani. A 

cybertérben történhet olyan információáramlás, melyben a küldő célja alapvetően a címzett 

lelki bántalmazása vagy manipulatív befolyásolása.  

Az egyén az egyértelmű és tiszta információkat nemcsak az előre beépített sémái 

alapján, hanem lelki zavarai, negatív önbecsülése miatt is sérelmesnek értelmezheti (Werner ‒ 

Bumpus ‒ Rock, 2009). Baumeister szerint például a reaktív agresszivitás egy 

kommunikációban akkor jelenik meg, ha valakinek az önbecsülését meghatározó önértékelését, 

vagy valamely közösséghez tartozását éri fenyegetés. A becsmérlés vagy a tiszteletlenség épp 
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ebbe a kategóriába tartozik, és gyakori eleme a konfliktusoknak. Az önértékelést fenyegető 

ingerek hatására az alacsony vagy éppen a magas önértékelésű felhasználók reagálhatnak 

agresszív töltetű válasszal. Ha a provokáció nagy nyilvánosság előtt zajlik – ami a 

cyberfórumokon evidens – még erősebb feszültséget keletkeztet, ami ennél is intenzívebb 

magatartást eredményez. Az agresszív reakció viszont mindenkinél sokkal valószínűbb akkor, 

ha a kommunikációban a múlandóságra (élet-halál kérdések) vagy a világnézetre (vallás, 

politika, vagy bármilyen más ideológia) vonatkozóan történik fenyegetés (Smith ‒ Mackie ‒ 

Claypool, 2016). Az internetes fórumokon jól megfigyelhető, hogy a világnézetre irányuló 

beszélgetés olykor valóban elmérgesedő vitába torkollik. 

 A kommunikációban keletkező érdekellentétek további oka, amikor az egyén nem 

képes a másik fél érdekeire koncentrálni. Aron T. Beck ellenséges leképezésnek nevezi azt a 

jelenséget, amikor a felek nem mérik fel reálisan egymás érdekeit, csak a fenyegetést észlelik 

és erre reagálnak. Az ellenséges leképezés az egyén helytelen hiedelmeitől is függ, vagyis 

azoktól a téves gondolkodási mintáktól, amelyekben megmutatkozik mindaz, amit gondol a 

másik félről. A hiedelmek az egyén szocializációja során formálódnak és meghatározzák, hogy 

ő maga mit vár el környezetétől, milyen státuszban helyezi el önmagát a társadalomban. A 

hiedelmek egy része az agresszív magatartás forgatókönyve és egyben a felületes értelmezés 

sémája. Egy magas önbecsülésű felhasználónak lehetnek olyan hiedelmei, miszerint minden 

embernek tisztelnie kell őt, aki ezt nem teszi meg, annak meg kell bűnhődnie (Beck 1999, 21-

26). Az effajta hiedelmek a felsőbbrendűség különböző mintáiban is megmutatkoznak és 

hosszan tartó gyűlöletet generálnak, ugyanakkor az antiszociális egyén személyiségének 

meghatározó elemei. A cybertérben zajló konfliktusok gyakran az ilyen hiedelmek által 

felkorbácsolt indulatok miatt léphetnek ki a hagyományos színtérre, ahol aztán súlyos 

erőszakként fejeződnek be. Konfliktusos, reaktív magatartás többnyire társas oldalakon, 

interaktív weboldalakon és kommunikációs csatornákon zajlik, némely esetben épp azért, mert 

a cél elérésére a nyilvánosság nélkülözhetetlen (Beck 1999, 28).  

3.2.2. Az anonimitás funkciói és diszfunkciói 

A virtuális környezetre irányuló kutatások által megvizsgált elméletek szerint az internetes 

platformok és a hagyományos tér közötti esszenciális különbség az anonim működés 

lehetőségében rejlik, pontosabban a személyazonosság rejtettségében („nick” név, hamis 

adatok használata). A cybertérben már azoknak a jogsértéseknek is lehet anonim elkövetője, 

amelyek hagyományos térben jóformán nem valósulhatnának meg anélkül, hogy az elkövető 

személye ne válna azonnal ismertté (például a becsületsértés és a rágalmazás). A valós 
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személyazonosság elrejtése védettség érzését sugallja, vagyis a cselekvések következmény 

nélküliségének illúzióját (Spellar et al. 2011; Young, 2011;). Musiał és Kazienko 

internetkutatók szerint az internetes kapcsolatok elképzelhetetlenek lennének olyan internetes 

identitás nélkül melyek mögött nem áll hiteles fizikai személyiség. Vagyis az a felhasználó, aki 

az internetes szolgáltatásokat használja és több-kevesebb kapcsolattal rendelkezik, nem tud 

igazán anonim maradni, csak látszólag (Musiał ‒ Kazienko 2009, 15). Az anonimitásnak ezzel 

szemben több egymástól eltérő funkciója létezik:  

Védelem és szelektivitás. Az anonimitás védelmet nyújt a felhasználóknak a személyes adataik 

jogellenes megszerzésére törekvő és azzal visszaélni szándékozó felhasználókkal szemben 

(például a fiatal korosztály internetes szereplése esetén). A „nick” mögött lévő valós adatait 

csak saját döntése alapján osztja meg az egyes platformokon (közösségi oldalak, például a 

Facebook, Twitter, MySpace, Instagram, Tumbrl).  

Felelősség elkerülése. A virtuális környezet egyik sajátossága a személytelenségében 

kialakított képernyőarc-effektus, ami a valóságérzékelést és a gátlásokat elfedi, az egyént 

immunissá teszi tetteinek következményeivel szemben, miközben a védelem illúzióját teremti 

meg (Parti, 2016). Az egyén a hagyományos kötelékek köréből kiszabadulva szabadon 

választhatja meg viselkedési sémáit, más moralitással működhet (fexible morality), és ezzel 

akár súlyos bűncselekményeket követhet el (Rogers, 2001; Michelet, 2003; Parti, 2016; Durkin 

‒ Bryant, 1995).  

Gátlásfeloldás, a vágyak beteljesülése. Az anonimitás lehetőségével a személyiség 

átformálódik, a gátlások feloldódnak, az agresszív vagy mélyen nyugvó szexuális 

ösztönkésztetések felszabadulnak és az egyén offline működésétől eltérő (nemi) identitással 

(gender swapping) átlépi a valós és a virtuális tér határait (Turkle, 2000). A pornográf oldalak 

látogatásával, vagy a nehezen elérhető weboldalakon zajló interaktív fórumokon számos olyan 

szexuális feszültség enyhítésére van lehetőség, ami akár fizikai abúzus formájában is 

megjelenhet. A szexuális szükségletek kielégítésének anonim lehetőségei például azoknak 

kedvez, akik elszigetelten élnek, a párkapcsolatok kialakításában sikertelenek, szexuális életük 

nem teljes. A tartalmak használatán felül a felhasználók virtuális kapcsolatokat is kialakítanak, 

ahol anonimitásba burkolódzva szexuális fantáziáikat érvényesíthetik.  

3.2.3. Internet függőség  

Az internetfüggőség a hagyományos közösségi terektől és társas kapcsolatoktól való szándékos 

elhúzódás és a hálózat társas tereihez, kommunikációs csatornáihoz, szolgáltatásaihoz vagy 



 

111 
 

technikai platformjához való kényszeres ragaszkodás. Olyan életvitelként írható le, melyben az 

egyén élete, értékítélete megváltozik, egyre gyengülő offline kapcsolatait a virtuális világ 

biztosította kapcsolatokkal pótolja. Az addikció a pszichológia szakirodalma szerint egy olyan 

állapot, amelyet valamely természetes vagy szintetikus anyagok egymást követő alkalmazása 

vált ki, kényszeres cselekvés és sajátos életforma jellemezheti. Két alapvető formája a kémiai 

és a viselkedési addikció, melyek közül az előbbi esetében valamely függőséget okozó szer 

rendszeres fogyasztása, az utóbbi hátterében egyes cselekvések, mint a kóros játékszenvedély 

állhat (Ozsváth 2011, 11). A kémiai és a viselkedési addikció esetén egyaránt észlelhetők a 

függőség jelei, vagyis a szer megvonása, illetve a kényszeres cselekvés megakadályozása 

fizikai vagy lelki tünetekkel járhat. Az internet függőség inkább a viselkedési addikciókhoz áll 

közelebb, amit a köztudatban az internetes játékszenvedéllyel, az online pornográfia-

szenvedéllyel és az internetes vásárlási szenvedéllyel említenek együtt (Luo ‒ Brennen ‒ 

Wittenauer 2015, 117-128). Az internetfüggőség ennél sokkal több magatartásmintázatban 

észlelhető; nem szükségképpen internetfüggő az, aki valamely társadalmi elvárás okán 

használja intenzíven a cyberteret (például munkahelyi követelmények miatt), és az 

internetfüggő felhasználók mindegyike sem feltétlenül deviáns (Demetrovics 2016, 16-24). A 

deviáns hackerközösségek tagjainak individuális meghatározottságaira irányuló kutatások 

például az internetfüggőség következményeit az enyhe kábítószerfüggőség tüneteivel 

azonosították. A kutatók szerint az internetfüggő hackereknél hasonló viselkedési minták 

figyelhetők meg, mint a kábítószerfüggők esetében. A párhuzamosság nemcsak az elvonási 

tünetekben, hanem az egyén normasértő tevékenységekre való hajlamossága és a környezet 

elhanyagolása szempontjából is kimutatható (Young, 2006). Az internetfüggőség a 

cyberdevianciák körébe akkor sorolható, ha alapja más normasértő cselekvéseknek (például a 

grooming vagy a hacking), más addikciókhoz kapcsolódik és az egyén életvitelére, szociális 

kapcsolataira, lelki és fizikai egészségére nézve káros, destruktív hatással van, vagyis 

folyamatosan fizikai, pszichés vagy szociális problémákat okoz. A pszichológia képviselői 

közül sokan az internetfüggőség negatív hatásainak megjelenéseit pénzügyi nehézségek, 

kapcsolati problémák, munkahelyi problémák, és markáns izoláció megjelenésével 

interpretálják (Luo ‒ Brennen ‒ Wittenauer 2015, 129). Az internetfüggőség tünetcsoportjának 

leírását a Mentális Rendellenességek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvének DSM-5 

számú melléklete tartalmazza.  

A felhasználók cybertérben mutatott addiktív viselkedésének legsúlyosabb formájáról 

Kimberly Young világszerte népszerű tanulmányában paradoxnak tűnő kutatási eredményt 

publikált. Young és munkatársai az Amerikai Egyesült Államok hatóságai által 2000-ben 
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letartóztatott, gyermekkorúakkal intim kapcsolatba került 22 felnőttel készítettek mélyinterjút, 

aminek eredményeként egy ötfázisú függőségi modellt állítottak fel. Egymással láncolatba 

fűződő fázisokon keresztül vezették le, hogy egy konform felhasználó miként juthat el a 

szexuális tartalmú oldalak véletlenszerű látogatásától a gyermek-felnőtt kapcsolatról való 

fantáziáláson át, a legszélsőségesebb agresszív, kényszeres állapotba. A modell első fázisa a 

felfedezés, amelyben a felhasználók – gyakran egészen véletlenül – megtalálják azokat a 

webhelyeket, ahol pornográf tartalmakra (közöttük gyermekeket ábrázoló tartalmakra), illetve 

szexuális töltetű beszélgető fórumokra találnak. A felfedezés a felhasználóban izgalmi 

feszültséget alakít ki, kíváncsivá teszi őt. A hétköznapitól eltérő élmények felerősítik a 

kalandvágyat és további látogatásokra ösztönöznek. Egyre több visszatérés után a felhasználó 

átlép a felderítés fázisába, ahol kapcsolatokat keres és talál, és immár aktív interakciókba kezd. 

A szexuális szokásokról folyó párbeszéd felszabadítja a mélyen nyugvó feszültségeit, egyre 

szabadabbá, könnyedebbé teszi, ami perverz, szokványostól eltérő, gyermek-felnőtt 

kapcsolatokról szóló fantáziálásokká alakulhat. Az eszkaláció fázisában a szélsőséges 

fantáziálás nyújtotta élvezet és izgalom még több látogatásra és aktív részvételre készteti a 

felhasználót, aki hagyományos szokásait elhagyja és szabadidejének nagy részét internetes 

kalandozásokra fordítja, rituális csevegésekbe kezd, fantáziakapcsolatokat köt, önkielégítést 

végez, és lassan, de biztosan kialakul a függőség. A negyedik szakasz a felhasználó életvitelét 

befolyásoló kényszer vagy kényszeresség fázisa. A virtuális szexualitás és a köré fonódó 

fantázia világa rendszeres és meghatározó része lesz a napi rutinnak, a kényszeres ragaszkodás 

megváltoztatja a valós társas kapcsolatokat, levezeti a feszültségeket, időlegesen feloldja a 

szorongásokat. A kényszer fázisában már rendszeres felnőtt-gyermek fantáziálásokon alapuló 

kapcsolatok szövődnek, de megvalósulhat a fizikai érintkezés is. Az ötödik fázis a kétségbeesés 

vagy reménytelenség szakasza, amelyben a felhasználó ráismer saját addiktív állapotára. A 

tehetetlenség érzése mellett próbál menekülni függőségéből, törli a szolgáltatásokat, eltávolítja 

a számítástechnikai eszközöket, de gyakran sikertelenül (Young 2011, 59-63). Az ötfázisú 

modell egy lehetséges magyarázat az internetes addikció kialakulására mindamellett, hogy 

rámutat a magatartások mögött rejlő hétköznapi feszültségekből adódó kockázatokra. A kutatás 

alanyainak egy része az interjúkban intimitáshiányra, párkapcsolati stresszre, munkahelyi 

frusztrációra, internetfüggőségre hivatkozott és arra is kitért, hogy más szerektől – mint az 

alkohol és a kábítószer – is addiktív életvitelt élt. A kutatás lényeges eredménye, hogy a 

hétköznapi stressz levezetésének nehézségei vagy a rendszertelen szexuális élet folytán 

felerősödő késztetések a gyanútlan felhasználót is kényszeres látogatóvá tehetik, pontosabban 

az addikció kialakulását eredményezhetik. A kutatás a szexuális kalandozások okozati 
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összefüggései közül az internetfüggőséget emelik ki, egyben, mint az intenzív internetes 

szexuális élet következményét. Valamennyi internetfüggőségre irányuló kutatási eredmény 

tartalmazza azt a megállapítást, hogy az a felhasználó, aki egyébként sok időt tölt az interneten 

nagy eséllyel talál rá ösztönző oldalakra és kerül még mélyebb függőségi helyzetbe. Az 

internetfüggő felhasználók köre heterogén, ‒ már, ami a társadalmi státuszt és a kriminalitást 

illeti. A szexuális témájú internetes csevegőoldalak kényszeres látogatói sokan magas 

társadalmi státuszú személyek, akik kiszorultak a rendszeres szexuális életből, az erotika és az 

intimitás világában elszigeteltek, ugyanakkor előéletüknek egyáltalán nem volt része a 

kriminalitás. A fantázia és az anonimitás által megváltozott normasértőt az extenzív online 

jelenlét mindezen túl nemcsak a szexuális megnyilvánulásokra, hanem más erőszakos 

magatartásokra is ösztöni (Young, 2001).  

  Magyarországon az internetfüggőséggel kapcsolatos kutatások egyike Demetrovics 

Zsolt és munkatársai nevéhez fűződik. A kutatók az internetfüggőség mérésére 2008-ban 

kifejlesztették a problémás internethasználati kérdőívet (PIUQ-t). A kutatás elsődleges célja a 

kérdőív tesztelése, az internethasználattal kapcsolatos problémák és ártalmak mérése, valamint 

az internetfüggőség mérésére alkalmas diagnosztikai eszköz létrehozása volt. A kutatásban 

1064 fő vett részt, azonos nemi arányban, 23 éves átlagéletkorral. A bevont minta egynegyede 

felsőfokú, két negyede középfokú végzettséggel rendelkezett, ugyanakkor az egész minta fele 

egyetemi és középiskolai hallgatókból, a másik fele dolgozókból állt. A kérdőívben a kutatók 

három fő tényezőt emeltek ki, ezek közül az egyik az interneten való szellemi elkötelezettségre, 

a másik a hétköznapi tevékenységek és az alapvető szükségletek elhanyagolására, a harmadik 

az internethasználat ellenőrzésének nehézségeire vonatkozott. A vizsgálat eredményeiben a 

problémás internethasználatra vonatkozó szignifikánsan magasabb eltérés a nők részéről az 

ellenőrzési rendellenesség esetén, a férfiak esetében pedig az alapvető szükségletek 

elhanyagolása terén volt felfedezhető. Az internetfüggőséggel kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszok majdnem mindegyikében a 18 év alattiak érték el a legmagasabb pontszámokat. A 

problémás internethasználók mintájában a felső és a középfokú képzettség között nem volt 

nagyobb különbség, ellentétben a munkahellyel rendelkező kitöltők mintájához képest, 

melyben sokkal alacsonyabb volt a problémás internethasználatra utaló válaszok száma. A 

kutatók jelentős eredményként könyvelték el, hogy az internetfüggőséggel kapcsolatos 

problémák a résztvevők között nagyobb számban azokra jellemzők, akik a számítástechnikai 

eszközöket és az internetet az otthonukban használják és a munkahelyükön kevésbé. Az otthoni 

használat esetén volt összefüggés az internetfüggőség és az interneten töltött idő hossza között 

is. A kutatási eredményekből ugyancsak kitűnt, hogy több internetes kapcsolattal rendelkező 
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felhasználó esetében magasabb volt az internetes probléma a PIUQ szerint. Az értékelés 

folyamatában a kutatók négy egymástól elkülönülő csoportot hoztak létre, mégpedig: a nem 

problémás csoportot, (NP), a közepesen vagy átlagosan problémás csoport (AP), a problémás 

csoportot (PG) és a jelentősen problémás csoport (SP). A tagolás a probléma szintjét jelölte a 

PIUQ tesztben.  Az internetfüggőség és ezzel kapcsolatos probléma az NP csoport esetében volt 

a legalacsonyabb, akik átlagosan idősebbek a kitöltők között, a fővárosban és párkapcsolatban 

élnek, túlnyomó részt nem a diákok körébe tartoznak, ugyanakkor az otthoni internetezési 

lehetőséget ritkábban használják ki ‒ vagyis a munkahelyükön dominánsabb az 

internethasználat részükről. Kevésbé részesei az online társas kapcsolatoknak és 

platformoknak, inkább a nem valós idejű emailfunkciókat prosperálják és a legkevesebb 

ismerősük van a cybertérben. Az AP csoportba tartozók is többnyire budapesti lakosok, de a 

csoport fele már diák, vagyis nem rendelkezik munkahellyel. Több internetes problémával 

küzdenek, ezzel együtt gyakrabban használják az internetet otthon, aktívabb tagjai a társas 

oldalaknak és az online kommunikáció különböző platformjainak. Az AP csoportba tartozó 

kitöltők gyakrabban látogatnak pornográf és partnerkereső oldalakat. A PG jelölésű problémás 

csoportban a budapestiek aránya alacsonyabb, elsősorban tanulók, akik családban élnek. A 

problémás internetezők fele főként a nők közül kerül ki, valamint az ebbe a csoportba tartozó 

kitöltők között magasabb volt az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Az internet 

és a számítástechnikai eszközöket jóformán csak az otthonukban használják, nagyon jellemző 

az online chat és egyéb VoIP csatornák használata. A PG csoport tagjai nagyon aktívak az 

online ismerkedésben, majd az ebből kialakuló offline találkozásokban. Végül a legtöbb 

problémával az SP csoport tagjai rendelkeznek a kutatás szerint. Az SP kitöltői magasabb 

arányban férfiak, családi állapotuk nem stabil, a legkevésbé élnek együtt házastárssal, 

élettárssal. Az SP csoportban a legnagyobb az alapfokú végzettségűek aránya, ugyanakkor nem 

ők a legfiatalabbak a kutatásban résztvevők között. Ebben a kategóriában nagyon sok tanuló 

van, de a dolgozók száma is magasabb a többi csoport résztvevőihez képest.  Az SP csoportba 

tartozók használják a legtöbbször a kommunikációs csatornákat, széles kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek és ők töltik el átlagosan a legtöbb időt az interneten, ráadásul az otthonukban 

(Demetrovics ‒ Szeredi ‒ Rózsa 2008, 563-574). A kutatás nagyon sokféle jellemzőre mutatott 

rá az internetfüggőséget illetően. A függőségre való hajlamosságot a kutatók szerint többnyire 

az interneten eltöltött hosszú idő és az otthoni internetezés, az alacsonyabb iskolai végzettség, 

a munkahely és a párkapcsolat hiánya, a családi háttér instabilitása jelenti leginkább.  
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3.2.4. A tömeges normasértések a cybertérben  

A globális hálózat a nyilvánosság révén tömegek véleménynyilvánításának optimális színterévé 

emelkedett, ezzel megalapozva a közösségi normasértés lehetőségét. A kollektív 

feszültséglevezetés a közösségi normasértés leggyakoribb típusa, valamely közfelháborodást 

vagy elégedetlenséget kiváltó eseményre, döntésre, cselekvésre történő tömeges reakció, azaz 

a közösségi vélemény internetes mém formájában való kivetülése.23 Az internetes mémek 

természetét leginkább Richard Dawkins mém-diskurzusa magyarázza (Dawkins, 2011). 

Dawkins „mém-elméletében” a kultúra terjedése és az evolúció folyamata közötti összefüggést 

vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a gének másolódása és a gondolkodás elemeit 

alkotó kulturális egységek terjedése között hasonlóságok fedezhetők fel. A mémek mint 

kulturális egységcsomagok a replikátorok segítségével utánzással másolódnak és terjednek 

emberről emberre. A gének mutálódásához hasonlóan folyamatosan alakulnak, gyakran 

megváltozott formájukban másolódnak – ezzel gazdagítva és megőrizve a kultúrát. A XX. 

század végén egyre szélesebb körben elterjedt internetes hálózat megteremtette a mémek új 

birodalmát és életre keltette a dawkins-i okfejtés tárgyának virtuális változatát, az internetes 

mémeket. Mivel az internetes információs egységek komplex információtartalma, terjedése, 

tárolhatósága a dawkins-i kritikus diskurzus mémjeihez áll a legközelebb, ezért a köztudatban 

internetes mém elnevezéssel terjedt el. Az internetes mémeket a közösségi önkifejezésre, illetve 

közéleti reflexióra alkalmas funkciója tette igen széles körben népszerű közlési formává, ami a 

web 2.0 előretörésével teljesedett ki jelenlegi formájában (Kiss ‒ Parti 2016, 8). További 

sajátossága, hogy a nyelvi sokszínűség és a technikai környezet (például a megjeleníthetőség, 

terjeszthetőség, tárolhatóság) által megőrizheti az virtuális közösségek értékeit, szokásait, 

hagyományait vagy akár ideológiáit. Földrajzi határok nélkül bármit népszerűsíthet, lehet 

párbeszéd vagy konfliktus kifejezőeszköze, tartalmazhat társadalmi eseményhez kötődő vagy 

közéleti vonatkozású információt, de a tartalma nem feszítheti szét azokat a kereteket, amit 

maga az internetes közösség neki tulajdonít. Kapacitását alapvetően a gyors közlésre alkalmas, 

közérthető, nagy tömegeket érintő lényegi információ mérete szabja meg, ezáltal válik lehetővé 

gyors terjedése. Az internetes mémek további sajátossága, hogy tömeges értékítéletet fejeznek 

ki, vagyis a közösségi véleménynyilvánítás eszközei, ezért terjedésük is nagyobb dinamizmust 

feltételez. Összetettségük miatt sokszor felerősítik az értékítéletben rejlő sértő elemeket, így 

                                                           
23 Az internetes mém a felhasználók által az információs technológia segítségével készített, internetes felületeken 

közzétett, felhasználói közvetítéssel terjedő videó-, kép-, hang- és írott tartalmak különböző változataiból, 

hiperhivatkozásokból, illetve ezek kombinációjából álló, gyakran változó jelentésű, általában rövid, pozitív vagy 

negatív üzenettartalmú, módosított vagy valós tényeket megjelenítő digitális információs egység (Kiss ‒ Parti 

2016, 39). 
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arra is alkalmasak, hogy durva torzításokat, egyénre vagy közösségre vonatkozó valótlan 

tényeket és kifejezéseket közvetítsenek (Kiss ‒ Parti 2016, 9). Ettől függetlenül az internetes 

mémek mégiscsak a szólás- és véleményszabadság leginkább védett eszközei és káros mivoltuk 

csak abban a formában nyer értelmet, amennyiben az egyénnek, vagy épp egy másik 

közösségnek való károkozásra irányulnak, vagyis károkozó internetes mémekként működnek 

(Kiss ‒ Parti 2016, 9). A károkozó internetes mémek által hordozott tartalmak hátterében az 

emberi méltóság megsértésének szándéka húzódik, és célkeresztjében bármilyen természetes 

személy állhat, aki nemcsak virtuális entitással (azaz nemcsak internetes karakterrel) 

rendelkezik. Az effajta internetes mémekben azok a szövegtartalommal ellátott képek vagy 

karikatúrák jelennek meg, amelyek a sértett egyént vagy közösséget kínos kontextusban 

ábrázolják, és ebben a környezetben az érintett és a nyilvánosság számára is egyértelműen 

felismerhetők. Lényeges, hogy olyan azonosítható testi jellegzetességre (arc) vagy 

személyiségjegyekre, cselekedetekre utaljanak, ami felismerhetővé és azonosíthatóvá teszi az 

egyént. Negatív internetes mémek tartalmaként gyakran alkalmazzák a gifeket (Kiss ‒ Parti 

2016, 10). Az interneten megjelenő káros mémtartalmakhoz nem kapcsolódik egyértelműen 

sem negatív társadalmi megítélés, sem pedig jogi felelősségre vonás. A retorzió elmaradásának 

több oka lehet, amit részben a címzett passzivitásával, másrészt a tömeges internetes 

megjelenésből és az adatok rejtettségéből adódó anonimitással lehet magyarázni. Az internetes 

mémek káros hatásáról való közgondolkodás is ide sorolható, vagyis a tartalmak büntetendő 

jellegéről, káros hatásáról való kollektív tudomás vagy tudatlanság. Ez azt jelenti, hogy a tömeg 

tisztában van-e a terjesztett tartalom sértő jellegével vagy sem. Ha nem, akkor a destruktív 

kollektív cselekvés miatt a felelősség az internetes mém készítőjére vagy legfeljebb első 

közzétevőjére redukálható. Ha igen, akkor egy olyan kollektív egyetértésen alapuló nyílt 

normasértésről van szó, aminek negatív hatásával minden résztvevő tisztában van. A további 

magyarázat a tartalom eltérő kulturális és büntetőjogi megítélése közötti különbségben rejlik. 

Amíg például az Amerikai Egyesült Államok internetes platformjain közzétett internetes mém 

még viccesnek számít, addig ugyanaz más államokban elítélt, sőt, büntetendő is lehet. Noha 

egyes bűncselekmények tekintetében a bűnügyi együttműködésről szóló egyezmények 

tartalmazzák az államok hatóságainak közös fellépését, a két jogi környezet túlzott eltérősége 

kellő mértékékű akadály az együttműködésre. Ha az államok büntetőjogi normái mégis 

egységesek lennének, még akkor is nehézségeket okozna a készítés pontos földrajzi helyének 

megállapítása és a készítő azonosítása. Végül ide tartozik még az internetszolgáltatók 

felelőssége, azaz a káros tartalmak tárolása, megjelenítése és a terjesztés technikai 

korlátozásának kötelezettsége. Vannak olyan internetes tartalmak, amelyek a devianciák 
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feketezónájába sorolhatók, törlésük, elérhetőségük korlátozása a szolgáltatók részéről kötelező. 

Jelentős számban maradnak olyan információs egységek, melyek elérhetőségének korlátozása 

csak akkor történik meg, ha azt a sértett egyén vagy közösség kéri. Ebből arra lehet 

következtetni, hogy egyes internetes mémek az érintettek döntése és nem a tartalmuk valódi 

üzenete miatt kerülnek normasértő vagy épp a nem normasértő kategóriába. Ha egy tartalomra 

a sértett nem reagál, és ezáltal kikerül a hivatalosan szankcionálandó magatartások köréből, 

annak valójában még megmarad az becsületsértő üzenete, vagyis normasértő jellege. Az online 

színtéren keringő sértő információkat tartalmazó mémek – hasonlóan egyes offline 

magatartásokhoz – közösségi reakciók internetes formáiként is értelmezhetőek. A hálózatban 

terjedő, becsületsértő tartalmak iskolapéldája a politikai szereplőket megjelenítő internetes 

mém, amely egy kevésbé népszerű politikai döntés vagy politikusi megnyilvánulás 

következményeként születik. Az ilyen információs egységek egyértelműen a döntést 

démonizálják és a politikai közszereplő karakterisztikájára utalnak torzított, humoros, néha 

megalázó formában. A humor szintén központi eleme a mémnek; ilyenkor a mém a politikai 

döntések, a társadalmi disszonanciák, az egyes etnikai, vallási, kulturális, vagy nemi identitást 

képviselő csoportokkal szembeni intolerancia társadalmi feldolgozásának az eszköze, vagyis a 

konfliktusok olyan instant megjelenési formája, amelyek alkalmat teremtenek társadalmi viták 

kibontakozására és lefolytatására (Kiss ‒ Parti 2016, 10). 

A mémekkel történő kollektív cselekvésre első benyomásra Howard S. Becker kollektív 

normasértésről alkotott tézise adhat választ. Becker úgy fogalmazott, hogy az emberek, 

miközben együtt cselekednek, egymás tevékenységét figyelve hozzáigazítják önmaguk 

tevékenységét a többiekéhez, mint ahogy a többiek is igazodnak a kollektíva együttes 

cselekvéséhez. A közösség által elkövetett normasértés a közösség tagjainak interakcióin 

alapul, ami nem feltétlenül jelent személyes, szemtől szemben lezajló találkozást, de egy olyan 

„kommunikációt” igen, ami a tagok közötti kölcsönhatást létrehozza és lehet a kollektív 

elkövetésre való ösztönzés. Ahogy létezik kollektív együttműködés, úgy kollektív normasértés 

is, amelyben minden egyes tagnak részt kell vennie. Becker szerint a kollektív devianciának az 

adhat igazán teret, amikor a devianciát senki sem tekinti annak. Mindezt azért teszik, mert túl 

nagy gonddal járna a deviáns magatartások elleni fellépés, vagy limitált erőforrás áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy a deviáns egyéneket üldözzék vagy felelősségre vonják (Rácz 2001, 

56). Becker gondolatait azzal kiegészítve lehet az internetes kollektív cselekvéshez igazítani, 

hogy a folyamatban pont a sértett az, akinek a döntése határozza meg az intézményi reakciót, 

azaz a törvényes eljárások megindítását, majd a kollektív magatartás normasértő jellegét. A 

kollektív deviancia internetes környezetben való értelmezésénél felmerül a kérdés, hogy van-e 
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különbség a kollektíva tagjainak egyéni hajlamai között, vagy együttműködésük hasonlóképp 

érvényesül, mint a Becker által felvázolt kollektív deviancia esetében (Kiss ‒ Parti 2016, 10). 

Az online társadalom résztvevői egyenként különböző tagságot (pozíciót) töltenek be az 

cybertársadalomban. A tagság közösségi elfogadottsága, véleményformáló ereje az internetes 

aktivitástól és az egyén tulajdonságainak, tapasztalatainak, ismereteinek, attitűdjeinek, 

előítéletének, érzelmi és kulturális beállítódásának összességétől, azaz egyéni diszpozícióitól 

függ. Ha egy internetes mém népszerű és terjedése dinamikus, akkor okkal feltételezhető, hogy 

kifejez egy olyan kollektív igazságot, amivel az internetes közösség tagja egyetért és azonosul. 

Ha ez így van, akkor a károkozó mém terjedése esetében is elmondható, hogy a közösség tagjai 

egyetértenek az aktuálisan terjesztett információs egység normasértő elemeivel és egységesen 

követnek el egy-egy normasértést. Ahogy a hagyományos térben szervezett tüntetés esetében 

is, az egyetértés nem minden résztvevő szempontjából jelenti ugyanazt, attól függetlenül, hogy 

valamennyi résztvevő részt vesz a tüntetésen. Mivel az internetes mémek az egyénekből álló 

kollektív cselekvés folytán terjednek, fontos, hogy az egyén milyen alternatívák alapján dönt a 

terjesztésükről. Az egyén döntésében meghatározó tényező a tartalom megfelelő értelmezése 

és az ezt követő reakció. Utaltam már George Herbert Mead elméletére, amely szerint az észlelt 

dolog és a reakciók között eltérések lehetnek. Ha Mead tézisét a negatív internetes mémek 

terjedésére ültetjük át, akkor úgy tűnhet, hogy a kollektíva tagjának terjesztésről kialakított 

döntése és célja az általa kreált jelentéstartalomtól függ, ami a szélsőséges ideológiákat valló 

terjesztők között a közös negatív sztereotípiák szerint történik. A heterogén csoportokban a 

hasonló jelentéstartalom olyan közös sémákból ered, ami a csoport tagjainak eltérő 

gondolkodásától függetlenül mindenkiben megvan. Lehet úgy is fogalmazni, hogy a heterogén 

csoportokban a káros internetes mémek terjesztése a csoport valamilyen fontos értékrendszerét 

sértő ingerre adott válasz és nem egy kialakult negatív sémarendszerből képzett egységes 

jelentéstartalomra történő reakció (Kiss ‒ Parti 2016, 11). Az internetes mémek terjedésének 

természete Durkheim társadalmi tényekről írott gondolataival is társítható. A szociológus 

társadalmi áramlatoknak nevezte a kollektíva azon megmozdulásait, ami a lelkesedés, 

fölháborodás és a szánalom érzelmi hullámain keletkezik, és nem az egyéni tudatból fakad, de 

az egyént mégis magával sodorja. A közösség ereje egy olyan csoportnyomás, aminek az egyén 

nem tud ellenállni (Némedi 2010, 39). Az internetes mém a durkheimi értelmezés szerint olyan 

véleményáramlatok kifejező eszköze, ami mindig a kollektíva által fontosnak tartott 

vélemények, kritikák, trendek irányába tereli az egyént. A negatív internetes mémeket terjesztő 

kollektívák között ezért differenciálódás figyelhető meg, ha a készítését és nyilvánosságra 
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hozatalát megalapozó okokat és az egységek célkeresztjében álló közösségeket együtt 

vizsgáljuk.  

- Vannak olyan információs egységek, amelyek egy homogén társadalmi csoport irányából 

egy másik társadalmi csoport irányába haladnak sértő célzattal, vagyis a két csoport között 

kialakult negatív viszonyulás virtuális leképződései. Az effajta i-mémek iránymutatást 

adhatnak arról, hogy egy kisebbséget, vagy valamely más meghatározottsággal rendelkező 

közösséget milyen előítéletek, sztereotípiák lengik körül. A társadalmi csoportok között 

terjedő internetes mém egyik iskolapéldája a homoszexuális közösségről készült, vagy az 

etnikai kisebbségeket karikírozó információs egység. Nehéz lenne elképzelni, hogy a 

hagyományos színtéren már létező közösségek nemzeti, etnikai vonatkozású viszonyulásai 

előbb-utóbb ne képződjenek le valamilyen formában a cybertérben is. Természetesen 

mindezt nemcsak az i-mémek testesíthetik meg, de egy közösség kulturális különbségeit, 

etnocentrizmusát, előítéleteit és negatív érzelmeinek különféle formáit épp a vizuális és 

verbális megjelenítés komplex alakzata képes optimálisan kifejezni (Kiss ‒ Parti 2016,14). 

- A másik kategóriába a nagyobb, heterogén összetételű tömeg irányából a hatalmi struktúra 

felső fokán álló döntéshozók felé irányuló negatív internetes mémek tartoznak. Ez többnyire 

többségi véleménynyilvánítás, de mindenképp valamilyen inger hatásra megjelenő, reaktív, 

tömeges cselekvés terméke, melyet egy heterogén kollektíva vesz körül (Kiss ‒ Parti 2016, 

14). A kollektív terjesztés résztvevői egységesek abban az értelemben, ami a kollektív 

normasértést, mint célt és a közös fellépést illeti, de különbözőek abban a tekintetben, ami 

az egyén reakciót kiváltó hatáshoz való viszonyulást illeti. A negatív tartalmú internetes 

mém terjedésének dinamikája és iránya magában hordozza a terjesztésében szerepet vállaló 

közösség morális határait, előítéleteit, sztereotípiáit, tartalmazza az egyén és a közösség 

kulturális beállítódását és lelkiállapotát. Annak megállapítása, hogy egy társadalomban az 

internetes mém információtartalma normasértő-e vagy sem, sokkal inkább a készítésében és 

terjesztésében résztvevők, illetve a megcélzott egyén vagy közösség értékítélete határozza 

meg, mint a tartalmakat szabályozó, illetve az egyént és közösség jogait védő jogi normák 

(Kiss ‒ Parti 2016, 14). 

3.2.5. Az e-Trendek és az utánzás 

A differenciális asszociáció elmélet és a modelltanulás elmélet megvalósulásának feltételei 

közül a cybertérben zajló interakciókra egységesen jellemző az utánzás. Gabriel Tarde francia 

szociológus 1895-ben alkotott társadalomtudományi elmélete szerint a társadalom a találmány 
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és az utánzás tengelyében működik. A társadalomnak van egy olyan szűk (elit) rétege, akik az 

új dolgokat feltalálják, és van a hiszékeny és befolyásolható többség (a nagy tömeg), akik az új 

dolgokat utánozzák. Minden, ami a társadalomban működik, egy szűk réteg által feltalált dolog, 

ami utánzás útján válik társadalmivá. Ahhoz, hogy valaki kreatív feltaláló legyen, fel kell 

emelkednie a tömegből az elit szűk közösségébe, el kell szakadnia attól a társadalomtól, aminek 

tagjai kollektív hallucinációban szenvednek és hipnotizálhatók (Némedi 2010, 28). Az utánzás 

egyes tevékenységek, magatartási és viselkedési módok aktív megismétlése, a tanulás alapvető 

szükségessége, a kultúra terjedésének és fenntartásának alapvető feltétele (Fehér ‒ Lappints 

1999, 110). Elemi elvárás, hogy a közösség tagja a normalitás keretein belül a társadalom 

többsége által elfogadhatónak tartott viselkedési mintákat utánozza. A virtuális teret bárki saját 

elképzelései szerint megtöltheti tartalommal, a világban zajló legapróbb események és trendek 

villámgyorsan eljuttathatók a felhasználók otthonába, megállíthatatlanul terjednek. A könyvek 

elmélyült olvasása, az elvont gondolkodás sokak számára már a múlté, ehelyütt rövid szövegek 

felületes átfutása, a mennyiségi hírfogyasztás a népszerű, aminek hozadéka, hogy a 

felhasználók jelentős része a megalapozott ismeretek gyűjtögetése helyett, forrásellenőrzés 

nélkül reflex-szerűen elfogadja a látott tartalmakat. A bővülő és frissülő információbázisok épp 

a felületes és mennyiségi hírfogyasztás igényét elégítik ki és közben formálják a felhasználók 

többségének attitűdjeit, hiedelmeit, mítoszait és érzelmeit. Mindez merőben megváltoztatja az 

értékről és értékesről való gondolkodást és véleményformálást (Fábry, 2013). A cselekvéseket 

közvetítő trendek követhetetlenül gyakran változnak, így mindig lesznek olyan lemaradók, akik 

a trendek dinamikus változásait értékválságnak vagy értékzavarnak élik meg, és lesznek, akik 

számára a normálistól eltérő magatartásminták követendő trendekké válnak – mint például a 

szexuális tartalmak posztolása, küldése és fogadása. A szexting népszerűsége az elmúlt tizenöt 

évben emelkedett, amit a társas oldalakon való önmegvalósítás határtalan szabadsága lendített 

fel. A trendek akkor nevezhetők kockázatosnak, ha eszközeivé válnak valamely normasértő 

magatartásnak, mint ahogy a szexting a zaklatás és a zsarolás bevált eszköze. A trendek arra is 

alkalmasak, hogy a deviáns cselekvők a megfelelési kényszert használják fel a felhasználók 

megtévesztésére és befolyásolására. A fiatal felhasználók körében a cybertérben megjelenő 

trendek utánzása – ha hallgatólagosan is, de – részben a kortársközösség nyomásgyakorlásának 

eredménye. A követendő trendek fókuszában álló tárgyak vagy cselekvések rövid idő alatt egy 

egész generáció szimbólumává emelkedhetnek, elérendő célként fogalmazódnak meg a 

generáció tagjaiban (például az online bátorságpróba). Azonban a trendeknek való 

megfeleléshez az erőforrások nem minden esetben állnak rendelkezésre, vagyis a kortársak 

megbecsülésének, elismerésének megszerzése veszélybe kerülhet. A célok elérésére 
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rendelkezésre álló eszközök hiánya feszültséget és frusztrációt keletkeztet, ezért alkalmas és 

legitim eszközök híján olyan utakat választanak, melyek életveszélyesek vagy jogellenesek. A 

világhálón megjelenő információbázisok gyártói és szerkesztői, a kortárscsoportok vélemény- 

és trendformálói, a tartalomszolgáltatók – ha nem is mindig közvetett módon, de – cselekvést 

meghatározó hatalommal rendelkeznek és ezáltal járulnak hozzá a deviáns és ezen belül az 

agresszív magatartásformák megvalósulásához.  

3.2.6. A deviáns szubkultúra elemei az online közösségekben 

A szubkultúra klasszikus értelemben a társadalmon belül kialakuló és annak részeként 

definiálható közösség, melynek normarendszere eltér a társadalmi többség normarendszerétől. 

Kialakulásának hátterében olyan társadalmi jelenségek emelhetők ki, mint a modernizáció, 

népvándorlás, a társadalmi címkézés vagy épp a szegénység. Egyes megfogalmazások szerint 

a kulturális pluralizmussal megjelenő különböző szubkultúrák egyfajta válaszként alakultak ki 

a társadalomban létrejövő speciális problémákra, melyekkel a többségi társadalom tagjainak 

nem kellett szembenéznie (Rosta 2007, 144). A szubkultúrák tagjai nem a többségi társadalom 

normarendszere, hanem kisebb közösségük által képviselt értékrendszer szerint értelmezik 

önmagukat. A közösség a biztonságot, a valahová tartozás érzését, az önmegvalósítás 

lehetőségét és a kollektív felelősséget teremti meg tagjai számára. Sajátosan megformált 

szabályrendszer alapján szubkulturális magatartási mintázatot vár el tagjaitól, ami egy eltérő 

életformát eredményez és nem feltétlenül negatív hatású a domináns társadalomra. Ennek 

feltétele a többségi társadalmi normák elismerése és nem a szándékos aktív ellenállás. A 

szubkultúrák lehetnek akár vallási, nemzeti, etnikai alapon szerveződő közösségek, melyek 

optimális működése inkább értékessé, mintsem hátrányossá teszi a társadalmi közösségek 

együttélését. Ezzel szemben a deviáns szubkultúrák káros hatással vannak a társadalmi 

integritásra. A kriminológusok és a szociológusok már közel egy évszázaddal ezelőtt is 

vizsgálták a deviáns szubkultúrákba formálódó bűnelkövető bandákat, ‒ főként az Amerikai 

Egyesült Államokban.24 A vizsgálatok azokra a bűnelkövető csoportokra és dezorganizálódott 

területekre koncentráltak, amelyek koruk sajátjaként alakultak és működtek. A deviáns 

szubkultúra főbb meghatározottságait a bűnözés tanulásában, a Merton-i feszültségelméletre 

alapuló státuszfrusztrációban, a társadalmi kontroll hiányában, a bűnelkövetés eszközeihez való 

hozzáférés és a lakóterület adta lehetőségekben vagy épp a csoport sajátos szellemiségének 

                                                           
24 A mai napig meghatározó kriminológiai vizsgálatok kiemelkedő teoretikusai voltak Frederick M. Tasher, Edwin 

H. Sutherland, Albert Cohen, Richard Cloward, Lloyd Ohlin, Robert E. Park, Ernest Burgess, Clifford Show és 

Henry McKay. 
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elemeiben látták. A bűnöző bandákról eddig alaposan összegyűjtött ismeret a modern bűnözés 

kriminológiai kutatásainak, közöttük a cybertérben működő közösségek etiológiai 

vizsgálatainak is jól alkalmazható alapja.  

A cybertérben szabadon létrejövő csoportok sokféleképp értelmezhetik önmagukat, 

ezért szinte elkerülhetetlen, hogy a domináns társadalmi normákkal szöges ellentétben álló 

deviáns csoportok is a virtuális tér részét képezzék. Napjainkra a cybertérben kialakuló 

közösségek normasértéseinek esszenciális tulajdonsága, hogy mindkét színtérre kiterjedhetnek, 

rendszerintegritás elleni vagy tartalmakkal összefüggő magatartásformákban is 

megjelenhetnek. A közösségek különféle motivációk köré csoportosulnak, céljuk, összetételük 

és működésük szempontjából eltérő struktúrákat alkotnak. Lehetnek hosszútávon (éveken 

keresztül tartó, folyamatosan reprodukálódó) és rövidtávon együttműködő csoportok, 

melyekhez eltérő súlyú és megítélésű normasértések társíthatók. A deviáns szubkultúra 

elméletei viszont olyan virtuális szerveződésekben értelmezhetők, ahol a nem kívánt 

cselekvések valamely elfogadott magatartásminta részei, ahol érvényesülnek az ismeretek 

átszármaztatásán alapuló sajátos értékek és a normarendszer hatásai is. Egy csoport akár 

szeparáltan és nyilvánosan is működhet bárki számára elérhető formában, amiből az 

következik, hogy egy csoportnak eltérő kultúrából, társadalmi közösségből származó tagja is 

lehet. A virtuális egyesülésekben az egyén a csoport szellemiségével és céljaival azonosulva 

működik, információkat oszt meg, küld, fogad és dolgoz fel, vagyis a csoport céljaitól függően 

tanulási és tanítási folyamat része. Azokat a cybertérben létrejövő csoportokat, amelyek tagjai 

egységesen vallanak olyan szemléletet, ami a társadalmi normákkal szemben áll és életmódjuk 

része, virtuális deviáns közösségeknek vagy virtuális deviáns szubkultúráknak is nevezhetném. 

A cybertérben formálódó deviáns közösségekre napjainkban az is jellemző, hogy működésük 

egyszerre az onilne és az offline színtérre is kiterjed. Az ilyen közösségek cselekvései az 

erőszakos magatartásokkal szoros kapcsolatban állnak. Talán a legjobb példa erre a közösségi 

zaklatók, a futballszurkolók, a szélsőséges csoportok vagy a terrorszervezetek kettős működése 

(például toborzás és kommunikáció a virtuális környezetben, erőszak alkalmazása az offline 

terepen).  

A kilencvenes évek végén készült szociológiai tanulmányokban a hackereket olyan 

földalatti közösségeknek (underground groups) definiálták, akik ugyan különböző stílusban, de 

életük legnagyobb részét az információs és kommunikációs világban élik és rejtett csatornákon 

működnek (Jordan ‒ Taylor 1998, 759; Varga, 2014). A róluk szóló kutatások eredményei 

szerint a technológia, a titkosság, az anonimitás, a motiváció, a férfidominancia, a tagság és az 

új dolgok változékonysága egységesen jellemzi őket. A hat ismérv szubkultúrává determináló 
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központi elemként is felfogható. A technológia a számítástechnikai eszközök és rendszerek 

használatához fűződő szoros viszonyt fejezi ki, ami új utakat nyit a jövőbe és alkalmas lehet új 

célok elérésére. A technikai ismeretek megosztása és fejlesztése, a mindent átfogó innováció a 

hackerek szabad képzelőerejének köszönhető. A titkosság a közösség tagjainak titkos 

működését és a tagok közötti kommunikáció elérhetetlenségét jelenti, ami hűen kifejezi a 

hatóságokkal szembeni távolságtartást és bizalmatlanságot. Olyan csatornákon 

kommunikálnak, ahova a belépéshez azonosítás szükséges, ezáltal elkerülhető a nem kívánt 

megfigyelés. Az elérhetetlenség mögött a lebukást jelentő szabad „hackerképzés” részletei és a 

normasértő trófeagyűjtést (rendszerfeltörést) bizonyító információk állnak. A közösségeken 

belüli megosztás hallgatólagosan elfogadott cselekvés, ezért a csatornák titkosítása társul a 

hackerek titoktartásával, ami az egymás iránti lojalitást tükrözi. A titkossággal és a titoktartással 

szoros kapcsolatban lévő anonimitás valójában a fantázianeveken történő nyilvános működést 

is magában foglalja. Olykor hátra hagyják virtuális névjegyüket – tájékoztatva ezzel a 

környezetet arról, hogy az eredmény az ő munkájukhoz fűződik. A tagság változékonysága és 

az új dolgokra való fogékonyság a hálózati közösségekben való dinamikus információáramlás 

és a folyamatos személyi változások követésének szükségességére utal, a kötelező 

naprakészséget jelenti. A férfidominancia a férfiak szocializációjában a számítástechnikai 

ismeretek hangsúlyosabb oktatásával áll összefüggésben, a közösségeken belül a nőket elriasztó 

szexista és zaklató interakciókban nyilvánul meg. Hackerek szerint a számítástechnika férfias 

hivatás, amelyben a nők sokkal inkább rendszereket építenek, de nem értenek a rendszerek 

befolyásolásához. A szerzőpáros szerint szinte minden hackerre jellemző az internetfüggőség, 

a kíváncsiság, az izgalom vagy élménykeresés, a hackerközösség tagjainak pozitív 

visszajelzése, a pozitív társadalmi célzatú hackelés, illetve a nagyobb vonzerejű rendszerek 

megdöntésére és a hatalom megszerzésére irányuló vágy (Jordan ‒ Taylor 1998, 763-769; 

Varga, 2014). Jordan és Taylor meghatározásán túl Jakub Lickiewicz vizsgálata is sajátos 

működést feltételez, amihez Costa és McCrae ötfaktoros modelljét használták fel. Az FFT 

modellben eredetileg az emberi személyiségjegyek öt központi eleme szerepel: a barátságosság, 

a lelkiismeretesség, az újdonságra való nyitottság, az érzelmi stabilitás és az extrovertáltság. Az 

öt faktor olyan alapvető és általános tendencia meghatározó elemei, amelyek az emberi 

személyiség holisztikus felfogására alkalmasak. Costa és McCrae modellje azonban nem 

magyarázza kellőképp a hackerközösségek normasértő magatartásait, ezért Lickiewicz a 

modell által a hackerek leggyakoribb személyiségjegyeiből egy faktorcsoportot állított fel. 

Modelljében az első elem a magas intelligencia, ami a logikai gondolkodás és a hatékony 

támadás szempontjából kiemelkedően fontos, de legalább átlagos intelligencia szükséges a 
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műveletek eredményességéhez. A második elem a specifikus személyiségjegy, melyhez az 

extraverzión és az intraverzión kívül a tapasztalatokat, az érzelmi stabilitást, az újdonságokra 

való nyitottságot, a barátságosságot és lelkiismeretet sorolta (Costa és McCrae modelljének öt 

elemét). Mindez a kreativitást, az új módszerek használatát, a hirtelen felmerülő 

problémamegoldást, a támadás szofisztikált módját és a befolyásolási technikákat alapozza meg 

(például a social engineering). A harmadik elem a szociális készségek faktora, ami az egyik 

oldalról a hackerek csoportokban történő együttműködésére jellemző, a másik oldalról 

hiányosság, ugyanis a legtöbb szakirodalom alacsony szociális készségekről és az 

elidegenedésről szól. A negyedik a magas technikai tudás, ami szorosan kapcsolódik a 

programnyelvek ismeretéhez, a programozás, a hálózatok, rendszerek és adatbázisok 

készségszintű kezeléséhez. Ötödik elemként az internetfüggőséget emelte ki, ami az internet 

hálózatának, a számítástechnikai rendszerek és eszközök kényszeres, napi használatát jelenti – 

de nem minden esetben jellemző. Lickiewicz szerint az általa felállított öt faktor két 

csoporttényező befolyásolja. Az endogén tényezők csoportja az egyén pszichológiai 

meghatározottságait foglalja magában (például pszichikai jellemzők, szociális szorongás, 

trauma). Az exogén tényezők csoportjába pedig az egyén környezete és annak hatásai tartoznak 

(például a család, iskola, társas kapcsolatok, munkahely). A két csoporttényező az öt elemmel 

együtt a hacker motivációjára van hatással (például unalom, gazdasági haszonszerzés, bosszú, 

kíváncsiság). A motiváció pedig hatást gyakorol a hacker normasértő magatartására, vagyis a 

támadás módjára, hatékonyságára és a virtuális helyszínen való viselkedésre (Lickiewic 2011, 

240-245; Varga, 2014).  

A normasértő hackerek cselekvésének okait vizsgáló pszichológiai elméletek között 

olyan elképzelés dominál, miszerint a megvalósuló normasértés alapvetően a 

kényszermaszkulinitás eredménye, ami a társadalom férfias viselkedésre vonatkozó elvárásából 

eredeztethető. A tizenéves fiúk a maszkulin viselkedésre vonatkozó társadalmi nyomás terhét a 

rendszerfeltörésekkel és dicsekvéssel enyhítik. Ezzel kiélik hatalomvágyukat, bizonyítják 

férfiasságukat, a másokon vagy a rendszereken való uralkodást és dominanciát. Ugyanezen 

elmélet megalkotói a túlzott férfidominanciát is hangsúlyozzák: hackerkörökben túlsúlyban 

vannak a szexista megnyilvánulások, a nőket megalázó és zaklató hozzászólások, melyek a 

nőket a közösségekből száműzik (Yar 2006, 24-31). Egy másik pszichológiai és szociológiai 

felmérés eredményei szerint az információs rendszereket sértő magatartások a fiatalkori 

bűnözés hozadékai. A tizenéves korosztály identitáskereső időszakában egyébként is 

valószínűbb a normasértő viselkedés, aminek épp úgy lehet következménye a hackelés és az 

ezzel való károkozás. A fejlődéspszichológiai elméletek követői ehhez hozzáfűzik, hogy a fiatal 
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felhasználó még nem érte el azt az erkölcsi fejlettségi szintet, hogy a morális szabályokat 

alkalmazni tudja, vagyis nem érett személyiség (Yar 2006, 37). A fiatalkorúak válságos 

időszakán kívül a kutatók összefüggést látnak a hackelés mint normasértés és fiatalkorú rossz 

családi háttere és iskolai környezete között. A destruktív szülő-gyermek kapcsolat, az 

elhanyagoló környezet, a szülői vagy az iskolai bántalmazás alakítja a fiatal társadalomellenes 

magatartását, ezért a hackeléssel és egyéb virtuális normasértésekkel kezdődik bűnözői 

karrierje (Verton, 2002; Yar, 2006). Mások szerint a rendszerfeltörés és az ezzel okozott kár 

egyáltalán nem a patológiás személyiséggel és a családok deficites működésével rokonítható, 

ugyanis a hacker nagyon gyakran magas társadalmi státuszú, sikeres családban szocializálódik, 

mégis a normasértés mellett dönt. Vagyis olyan tényezők állnak a háttérben, mint az 

élménykeresés, az unalom, a kihívás, a kíváncsiság vagy az önérvényesítés. A hackerműveletek 

hátterébe néhány kutató a frusztrációból eredő agressziót helyezi. A károkozó magatartás oka 

az általános stressz levezetésétől, a társadalmi címkézés miatt érzett tehetetlenségen át a 

rendszerellenes szellemiségből fakadó ellenállásig terjedhet. A frusztrációból gyökerező 

rendszerfeltörések főként a script kiddie-k esetében gyakoriak, ahol egyenesen korosztályi 

attribútumként jelenik meg az agresszív feszültség levezetése (Chiesa ‒ Ducci ‒ Ciappi 2007, 

158). A valóságban a fiatal korú populáció individuális diszpozíciói és a társadalmi környezet 

minősége szempontjából olyannyira heterogén közösséget alkot, hogy minden, itt bemutatott 

megközelítés magyarázatul szolgálhat, de csupán egyiket vagy másikat nem célszerű minden 

fiatal hacker magatartására vonatkoztatni. A tipológiák közül azok fejezik ki az adott közösség 

deviáns működését optimálisan, amelyek elkülönítik az egyént a tevékenységtől és a 

technikától, vagyis megkülönböztetik a technikai műveletek mögött a jó és a rossz szándékú 

hackereket. Az csoportosítások egyike a fehér, a fekete és a szürkekalapos kategorizálás. A 

feketekalapos hackerek körébe azok tartoznak, akik magas számítástechnikai tudásukat 

szándékos károkozásra használják. Számos információs rendszer feltörését végzik el, a 

legtöbbször haszonszerzési célzatból, megrendelésre tevékenykednek. Az amatőr és a 

professzionális tudás ebben a kategóriában is a két szélsőséges pólust képezi. Az egyik a 

számítástechnikai tudás professzionális szintjén álló hacker, a másik az amatőr, legtöbbször 

fiatalkorú skiddie, aki inkább valamely agresszív cselekedet vagy élménykeresés által 

ösztönözve okoz kárt. A fehérkalapos hackerek műveletei legálisak, feladatuk a rendszerhibák 

kiszűrése, feltárása és javítása. A fehér- és a feketekalaposok közötti csoport a szürkekalapos 

hackerek közössége, akik magukat egyik közösséghez sem sorolják. A rendszerek feltörése 

gyakran jogellenes, cselekvésük hátterében álló izgalom, kihívás, kíváncsiság, az ellenálló 

szemlélet és ezzel együtt az agresszió is régóta fennálló meghatározottság. A tipizálás 
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alátámasztja azt a vélekedést, miszerint a motivációk markáns elhatárolói lehetnek a cselekvés 

legális és illegális jellegének (Chiesa ‒ Ducci ‒ Ciappi 2007, 47). A hackerközösségek 

tevékenységét társadalomra veszélyességük szerint Marc Rogers négy csoportba sorolta. Az 

old school hackerek azok a magas számítástechnikai tudással rendelkező programozók, akik a 

hackerkultúra szabályai szerint jó szándékból tevékenykednek. Főként elemzési rendszerekkel, 

kódokkal foglalkoznak, az információs rendszereket inkább fejlesztik, mintsem rongálnák, a 

rendszerek gyenge pontjaira mutatnak rá. A cyberpunkok csoportjába tartoznak azok, akiket 

hivatalosan is crackereknek neveznek. Azok a fiatalkorú felhasználók, akik a legtöbb kárt 

okozzák, miközben nem rendelkeznek magas számítástechnikai kompetenciával. Céljuk a 

rongálás és a rendszerek megzavarása, amit unalomból, élménykeresésből, a hírnév 

megszerzése és az önérvényesítés céljából tesznek és nyilvánosan büszkélkednek 

normasértéseikkel. A számítástechnikai bűnelkövetők már komoly tudással rendelkeznek és 

magabiztosan befolyásolnak információs rendszereket, végeznek jogtalan adatkezelést anyagi 

vagy más ellenszolgáltatásért. A bűncselekményt általában megrendelésre végzik el, vagy ha 

saját elhatározásból tevékenykednek, az adatokat az adatpiacon értékesítik. A számítástechnikai 

bűncselekmények legtöbb és legnagyobb kárt okozó alakzatait ők valósítják meg, gyakran 

szervezett bűnözői közösségek, terrorszervezetek tagjai vagy megbízottjai. Végül a 

programozók és vírusírók közösségébe azok tartoznak, akik a kártékony szoftvereket készítik. 

A megírt programok egyben a névjegyükként szolgál, melyeket saját rendszerükben tesztelnek, 

majd értékesítenek. A programozók és vírusírók által elkészített malware-ekkel képesek óriási 

méretű hálózatok megbénítására (Föttinger ‒ Ziegler 2004, 5). Marc Rogers szerint hackerek 

köreiben vannak olyanok, akik a rendszerek jogellenes, de jó szándékú megsértését a 

társadalom számára hasznos szolgáltatások nyújtásának tartják, a felelősségre vonás során 

pedig neutralizálnak. A rendszersértő magatartást és az abból eredő kárt a rendszer 

fenntartójának gyenge védekezésére vagy hanyagságára vezetik vissza, vagyis az áldozat 

tagadása és elítélése, és a társadalmi lojalitás hangsúlyozása a hackerközösségek sajátja, amit a 

szakirodalom Robin Hood-szindrómának nevez (Yar 2006, 56). A technika, illetve az 

informatikai bűnözés fejlődésével a hackerek szerepe is átalakult. A deviáns fiatalokból álló 

szubkultúra (Yar, 2005) mára „felhígult” olyan szereplőkkel – szervezett bűnözői csoportok, 

hackereket felbérlő egyéni bűnelkövetők, állami, katonai szervezetek, biztonságtechnikai 

szolgáltatók, politikai rend ellen protestáló civilek, illetve terrorszervezetek – akik a hacking 

technikáit felhasználva érvényesítik érdekeiket (Yar, 2016). A hackerek jellemzői között a 

kutatások eredményeiben egységesen megtalálható a titkosság, a szoros kapcsolódás, az 

egymástól való tanulás, a zártság és az agresszió. A tipizálásokból az is kiderül, hogy egyes 
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magatartásformák, mint a bosszúálló és károkozó megnyilvánulások sajátos normarendszerre 

utalnak.  

3.2.7. Az erőszakos jelzőmozzanatok és modellek a cybertérben 

Az erőszakos viselkedés magyarázataiban gyakran hivatkoznak Albert Bandura modelltanulás 

elméletére. A virtuális tér alkalmas a magatartásformáló modelltanulásra, ami nem feltétlenül 

jelenti a negatív minták átvételét (például viselkedési, öltözködési trendek átvétele). Az 

erőszakos viselkedésformák modelltanulás útján való átszármaztatásának többféle formája 

létezik, ezek közül talán a legmarkánsabbak az erőszakos cselekvéseket közvetítő internetes 

tartalmak scriptjei, azok terjesztése, másolása, tanítása, illetve az online jelzőmozzanatok 

hatásai. Az online közzétett események sokak számára mintaértékűek, a felhasználók egy része 

azokkal azonosul. Egyes kutatások eredményei szerint az efféle események közül az erőszakos 

pornófilmek jelenetei (scriptjei) épülnek be a leggyorsabban az egyén viselkedési mintái közé. 

A szexuális aktusok erőszakos elemekkel vegyített jelenetei olyan modellek, amelyek 

destruktívabb formái perverz fantáziálásokban, internetes gyermek-felnőtt kapcsolatokban és 

fizikai cselekvésekben is megjelenhetnek (Gonsalves 2010, 16). A scriptek modellként kezelése 

illeszkedik Bandura modelltanulás elméletéhez, ami akkor optimális, ha közben az utánzó 

viselkedést jutalmazással erősítik (Bandura, 1965). A pornográf események olyan explicit 

tartalmak, melyek önmagukban kívánatos viselkedést mutatnak be – ha csak a szereplők 

filmbéli reakciót vesszük alapul – ami pozitív jelentéstartalmat generál a felhasználóban. Ha a 

tartalomban észlelhető erőszak a felhasználó agresszív érzelmeivel szinkronban áll, vagy 

szexuális késztetéseit nem tudja megkülönböztetni agresszív feszültségeitől, akkor 

agresszivitását nagyobb eséllyel vegyíti a szexualitással, és az erőszakos pornográf jeleneteket 

valós kapcsolataiban is beveti. A cybertérben megnyilvánuló szexuális erőszak további 

meghatározó magyarázata a szocializáció során kialakult sztereotípiák és a cybertérben észlelt 

erőszakos tartalmak kapcsolódása. Az erőszakos szexuális devianciákhoz kapcsolódó 

meghatározó sztereotípia a nemi erőszak mítosza, mely szerint az ilyen bánásmódot maguk az 

áldozatok, legtöbbször a nők igénylik. A nemi erőszak mítosza pont azokat az ellenhiedelmeket 

oldja fel, melyek a nemi erőszak elleni védelmet garantálják (Burt, 1980). Az elmélet 

középpontjában álló nemi erőszak mítoszt a korábban már említett internetes pornográf scriptek 

erősítik fel, melyek az internetes perverzió és az internetes szexuális erőszak formáinak 

mozgatórugói (Malamut ‒ Check, 1985; Gonsalves, 2010). Az a felhasználó, akinek hiedelmei 

között a nők elleni erőszak hasznossága és helyessége szerepel, a scriptekből tanult erőszakos 

technikákat valós kapcsolataiban is nagyobb eséllyel alkalmazza. Az erőszakos pornográf 
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jeleneteknek ekképp komoly cselekvésmeghatározó ereje van, főleg az agresszív felhasználók 

körében (Fisher ‒ Barak, 2001). A modelltanulás további lényeges eleme az erőszakos 

viselkedést kiváltó agresszív jelzőmozzanat. A jelzőmozzanatokat hagyományos színtéren a 

fegyverek látványa vagy más emberi viselkedésből fakadó ingerek testesítik meg. A 

szociálpszichológusok szerint nagyobb eséllyel lesz valaki agresszív, ha a közelében erőszakot 

szimbolizáló tárgyak vannak, vagy ilyen ingereket észlel (Smith ‒ Mackie ‒ Claypool, 2016).  

A számítógépes játékokban az ellenség elpusztítása helyes viselkedés. Számos kutatási 

eredmény igazolta, hogy az erőszakos videojátékok szereplői képesek azonosulni a virtuális 

karakterrel és átvenni perspektíváit. A videójátékok avatarjaival való azonosulás sokkal 

mélyebb, mint az online filmek vagy a televízió által közvetített erőszakos műsorok 

szereplőivel való azonosulás, aminek egyik jellegzetes oka, hogy a játék főszereplőjének sikerei 

és kudarcai a játékos cselekvései révén nyernek értelmet, így a felhasználó könnyen magára ölti 

a virtuális szerepet annak sikereivel és kudarcaival együtt, ezért érzelmileg gyorsan kötődik az 

avatar személyéhez. Gyakori, hogy a játékos maga nem tud olyan gyorsan kilépni a játékban 

felvett szerepkörből, és a játékszereplő tulajdonságait viszi magával a hagyományos térbe 

(Happ ‒ Melzer 2014, 17; Watson et al. 2015, 19). Az erőszakos játékokban rejlő ingerforrás 

erőszakos magatartásra ösztönző jelzőmozzanatként értelmezhető, és ha a felhasználónak 

nincsenek mozgósítható belső (empátia: Happ ‒ Melzer, 2014) vagy külső kontrolleszközei, 

nagyobb eséllyel fordul a látott sémákhoz az egyes élethelyzetekben. Az erőszakos 

jelzőmozzanatok hatását sokan vizsgálták.  Egyes kutatások szerint a fantáziaszülte erőszakos 

filmek és tartalmak képesek az egyén agresszióinak pozitív levezetésére azzal, hogy a 

felhasználó meglévő feszültségeit a jelenetekkel párhuzamosan vezeti le. Az agresszió 

levezetésének elméletét taglaló Seymour Feshbach által felállított katarziselméletet (más néven 

Feshbach-hipotézist) sok kritika érte és legalább annyi kutatás bizonyította, hogy ilyen 

tartalmak a legtöbbször nemhogy csökkentik, hanem növelik az agressziót. Abban viszont a 

kritikusok is egyetértettek, hogy a hipotézis nem mindenkor cáfolható, ugyanis az agresszió 

levezetése függ az erőszakos tartalmak nézőinek lelkivilágától, továbbá, hogy az erőszakos 

műsor mennyire adaptálható a valós események folyamatába és milyen mértékben illeszthető a 

valóságban alkalmazott konfliktuskezelésbe (Vetro 2010, 406-407). Az erőszakos tartalmak és 

jelzőmozzanatok olyan kockázati tényezőként értelmezhetők, melyek a felhasználó tartós és 

időleges diszpozícióival (bizonytalanság, befolyásolhatóság, tapasztalatlanság) a tartalmak 

erőszakos jeleneteinek alkalmazhatóságával, szereplőinek mintaértékével állnak szoros 

összefüggésben (Bauer, 1981‒ hivatkozik rá: Vetro 2010, 408).  
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3.2.8. A racionális döntés elmélet érvényesülése 

A racionális döntés elmélete Gray S. Becker közgazdasági Nobel-díjat nyert tudós nevéhez 

fűződik. Becker szerint az egyén cselekvéseit racionális döntésfolyamatok előzik meg, melyek 

hátterében a döntést hozó azt mérlegeli, hogy miként tudja a számára legnagyobb szubjektív 

hasznot megszerezni a legkisebb költséggel. Gazdaságosnak és racionálisnak tartott 

cselekvéseit tudatosan választja, épp úgy, mint az alkalmazott eszközöket, módszereket és 

stratégiákat – vállalva a költségoldalon felmerülő kockázatokat (Korinek 2010, 132). Becker 

közgazdasági elméletét Derek B. Cornish és Ronald V. Clarke vezette be a kriminológiába 

azzal, hogy az elmélet a bűnözés esetében is modellként alkalmazható. A bűnelkövető mérlegel 

a bűncselekmény előtt az elkövetéssel megszerezhető haszon, a ráfordított költségek és a 

kockázatok között. Abban az esetben, ha magasabb a haszon, mint a költség és a veszteség 

(befektetett munka, pszichés terhelés, lebukással járó büntetés), akkor a bűncselekmény 

elkövetése mellett, ha alacsonyabb, akkor ellene dönt (Cornish ‒ Clarke 1986, 1-13). A deviáns 

magatartást megvalósító egyénnek az elkövetésről való döntése akkor a leggyakoribb, ha a 

költségek közül a lebukás kockázatai (büntetés, szégyenérzet) elkerülhetők. A 

cyberdevianciákban a személyazonosság rejtve maradása (anonimitás és titkosság) csökkenti a 

lebukás kockázatát, ezért a racionális döntés a normasértő logika része. Az agresszió és az 

erőszak virtuális alakzatai megközelíthetők a racionális döntés elméletének nézőpontjából, 

ugyanis az efféle cselekvések folyamatában az egyén mérlegeli a cselekvésekből származó 

hasznot és a költségeket. Ha a normasértő a költségeknél nagyobb haszonra tehet szert az 

agresszió alkalmazásával, nagyobb lesz az esély arra, hogy ilyen eszközöket használ és vállalja 

annak költségeit. A döntés a képességekkel is egyenesen arányban áll: ha a felhasználó képes 

az agresszióra és ezzel együtt az erőszak alkalmazására – mert adottságai mentén erre 

könnyedén lehetősége nyílik és a haszna is meghaladja a költséget – akkor nagy eséllyel 

folyamodik agresszív eszközökhöz (Smith – Mackie – Claypool, 2016). Az instrumentális 

magatartások körébe a zsarolás, a zaklatás, a behálózás egységesen beletartozhat, valójában 

azokban az esetekben, amikor maga a normasértő szándékosan és tervezett módon cselekszik. 

A haszon maga a szükséglet kielégítése (például a tárgy megszerzése vagy cselekvés 

megnyerése), a képesség a digitális tudás és az agresszív fellépés azonnali aktivizálásának 

képessége, a kockázat pedig a lebukás, ami az anonimitással vagy a virtuális identitás 

megváltoztatásával minimálisra redukálható. Ilyen lehet egy anonim felhasználó, aki zaklat 

vagy zsarol valakit olyan kompromittáló tartalmakkal, melyeket a célszemély 

számítástechnikai rendszerének feltörését követően szerzett meg. A cyberzaklató a nyereséget, 
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amely nem feltétlenül anyagi haszon, jövőbeli jutalomnak (prospective rewards) tekinti. 

Mindeközben az elkövetés kockázatait, „költségeit” (kontrollintézmények büntetése) az 

anonimitás csökkenti (Pittaro 2011, 290). Racionális döntés előzi meg az internetes 

kereskedelmi tevékenységeket (kábítószer-kereskedelem, fegyverkereskedelem, vagy 

gyermekekről készült pornográf felvételek adásvétele), ahol a hatékonyságot az óriási kereslet 

tartja fenn. A kínálati és keresleti oldalon állók mindegyikénél magasabb a haszon a lebukási 

kockázatnál, amit a rejtett működés és a szürkezónák nehéz elérhetősége garantál. A kínálati 

oldalon a haszonszerzési szükségletek, a keresleti oldalon jogi normákat sértő és a társadalom 

által nem preferált szükségletek kielégítése a cél, ezért mindkét oldal érdeke a szürkezónák 

fenntartása. Az egyén arról való döntése, hogy a normasértő magatartást a cybertérben vagy a 

hagyományos térben valósítja-e meg, kétségkívül racionális mérlegelési folyamat. Az 

anonimitás és a számítástechnikai tudás elegendő lehet ahhoz, hogy ne a hagyományos tér 

magas kockázatait válassza: a felismerhetőséget vagy a hátrahagyott materiális nyomot (így 

például a bankrablás helyett a bank információs rendszerének feltörését választja). Az online 

zsarolás során rövid idő alatt több felhasználó kényszeríthető, fenyegethető és az anonimitás 

okán sokkal kevesebb kockázattal jár. A cybertérben az az egyén dönthet racionálisan a 

számítástechnikai rendszerek megértését feltételező cyberdevianciák megvalósításáról, aki 

rendelkezik ilyen kompetenciákkal. A cybertérben a deviáns magatartások 

haszonmaximalizálásra irányuló döntési mechanizmusát a tömegnyomás is befolyásolhatja, 

reaktív agresszivitás esetén pedig a heves érzelmek téríthetik el az egyén ésszerű döntését. 

Herbert Simon korlátozott racionalitás koncepciója szerint az ésszerűtlennek tűnő 

magatartások hátterében számos tényező állhat, ezek közül a legjelentősebbek az 

információhiány, a nem látható kockázatokból eredő események és a döntési helyzet 

komplexitása (Podoletz 2016, 242). A cybertérben ezek leginkább a konfliktusos magatartások 

eredményei, így például a dühből eredő rágalmazás, vagy más, önbecsülést sértő 

megnyilvánulások.  

3.2.9. A rutintevékenység elmélet magyarázatainak beilleszthetősége 

A rutintevékenység-elméletet Lawrence E. Cohen és Marcus Felson dolgozta ki 1979-ben. 

Álláspontjuk szerint a bűncselekmények elkövetése térben és időben egyre inkább illeszkedik 

a társadalom tagjainak életritmusát és mindennapjait átszövő rutintevékenységekhez, vagyis 

olyan cselekvésekhez, amelyeket az egyén alapvető szükségletei kielégítése céljából naponta 

elvégez. Ilyen tevékenység a munkába vagy iskolába járás, a közlekedés, az ügyintézés, a 

bevásárlás, a szórakozás és egyéb társas időtöltés (Cohen – Felson, 1979). Cohen és Felson az 
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Amerikai Egyesült Államok társadalmi, gazdasági, technikai fejlődésével dinamikussá vált 

jelenség és a bűnözés térbeli és időbeli kapcsolatának kiemelésével arra utalt, hogy valójában a 

rutintevékenységek azok, melyek révén a bűncselekmény elkövetője az áldozattal vagy a 

célponttal kapcsolatba kerül. (Adler ‒ Müller ‒ Laufer 2005, 261). Az elmélet különböző 

kriminológiai irodalmak szerint számos deviáns magatartást magyaráz. Ezek közül a 

lakásbetörés tipikus példa lehet erre, ugyanis a bűncselekményeket pont akkor valósítják meg, 

amikor a lakás tulajdonosa napi rutintevékenységei okán nem tartózkodik otthonában. Az 

szerzőpáros nem csupán a tárgyi értékeket emelte ki potenciális célpontként, hanem a 

személyelleni bűncselekményeket is, amikor az egyént éri erőszakos támadás rutincselekvései 

folyamatában (például emberölés a szórakozóhelyről hazafele vezető úton). Az elmélet fő tétele 

a bűnözés térbeli és időbeli illeszkedéséhez kapcsolódva arról szól, hogy a bűncselekmény 

legalább három alapvető feltétel megléte esetén valósulhat meg. Az első feltétel a motivált 

elkövető jelenléte, vagyis aki a deviáns módon cselekszik, a második a célpont jelenléte, ami 

lehet tárgy vagy személy, végül az őrzés és a védelem hiánya, pontosabban olyan lehetőség, 

amivel a bűncselekmény kockázat nélkül elkövethető. Ha a hármas pillér valamelyike hiányzik, 

a bűncselekmény nem valósulhat meg. Cohen és Felson elméletüket kiegészítették azokkal a 

jellemzőkkel, melyekkel az értéknek rendelkeznie kell ahhoz, hogy azt az elkövető 

eltulajdonítsa (Korinek, 2010; Podolecz, 2016). A szerzőpáros szerint a bűncselekmények 

elkövetése szorosan összefügg az egyén gyenge önkontrolljával, ha tehát a normasértésre 

alkalom adódik, nem képes ellenállni a kísértésnek. A rutincselekvés és a csekély önkontroll 

elméletének közös metszete egy olyan személy, aki előtt az alkalom és a célpont is megjelenik, 

miközben a bűncselekmény elkövetésétől visszatartó belső ereje gyenge. Az önkontroll-deficit 

visszavezethető a családi szocializációs hiányosságokra, amelyek épp az ilyen alkalmakkal 

szembeni immunitás megerősítésében tölthetnek be kiemelkedő szerepet. A csekély önkontroll 

továbbá olyan individuális gyökerekből származhat, mint a túlzott én-központúság, a 

nárcisztikus személyiség, az antiszociális személyiség. A cyberdevianciákra vonatkoztatva a 

csekély önkontroll elmélete a szexuális ösztönkésztetéseknek való ellenállás gyengeségében 

(például a pornográfia vagy a cyberszex esetében), illetőleg agresszív magatartásban (például a 

zaklatás és a kényszerítés) nyilvánul meg. A rutintevékenység és a csekély önkontroll elmélete 

a számítástechnikai rendszerintegritás elleni magatartások okaira is rávilágít. Az elkövetésre az 

alkalmat maga a felhasználó teremti meg azzal, hogy nem elég alaposan védi azonosító adatait, 

ezzel sebezhetővé válik és az elkövetési alkalmat tálcán kínálja támadói számára. Az „etikus 

hackerek” gyakran ezekre a sebezhetőségekre (alkalmakra) mutatnak rá, felhívják a tulajdonos 

figyelmét a támadhatóságra. A cyberbullying magatartásmintázatait a rutintevékenység elmélet 
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mentén vizsgáló kutatók szerint az elkövető napi rutintevékenysége folyamán fejti ki 

megfélemlítő tevékenységét, ha gyenge ellenállású felhasználóra talál a kortárscsoportban 

(Martinez ‒ Prather ‒ Vandiver, 2014). Hasonlóan értelmezhető a cyberragadozókként ismert 

felhasználók cselekvésformája is, melyben a naiv gyermekkorú felhasználó potenciális sértett, 

az alkalmat pedig a chatszobák és nyilvános közösségi oldalak könnyű elérhetősége teremti 

meg. Az elmélet a szellemi alkotások jogellenes felhasználására is érvényes, azzal a 

különbséggel, hogy abban a konformnak mondott felhasználók is nagyobb arányban vesznek 

részt. Napi rutinnak számító szörfölgetésük alkalmával töltenek le, küldenek el, vagy 

terjesztenek szerzői jogvédett tartalmakat. A normasértésről való döntést ebben az esetben a 

normasértő felhasználók nagy tömegének részvétele is ösztönzi (Gunter 2011, 176). A 

rutintevékenység elméletét több, szexuális bűnelkövetővel végzett vizsgálatban is tesztelték. A 

kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen összefüggés van a szexuális bűnelkövetők 

cselekményei és az internetes pornográf tartalmak látogatása és tárolása között. Az eredmények 

szerint a szexuális abúzust elkövető bűnözők számos, gyermekekről szóló pornográf oldalt 

látogattak elkövetés előtt, illetve több ilyen tartalmat tároltak eszközeiken, melyek a szexuális 

erőszakot és az ezzel összefüggő deviáns megnyilvánulásokat aktivizálták. A szexuális 

bűnelkövetők közül azok, akik az efféle tartalmak látogatására és internetes kapcsolatkötésre 

több lehetőséggel rendelkeztek, több alkalommal követtek el újabb bűncselekményt, mint azok, 

akik ilyen tartalmakkal nem kerültek kapcsolatba. A bűnelkövetők által internetes csatornákon 

kialakított, aktív felnőtt-gyermek kapcsolatok további bűncselekmények elkövetésére 

ösztönözték őket szemben azokkal, akiknek ilyen alkalom nem állt rendelkezésére (Smith et al. 

2009; Hamilton, 2016; Seto ‒ Eke, 2005). Összefoglalva, a bemutatott elméletek a cybertér 

viszonylatában alapvetően három formában jelennek meg: (a) a sebezhető rendszerekbe történő 

behatolás és jogtalan adatkezelés formájában, melynek a hacker nem képes ellenállni, (b) ahol 

szexuális késztetések törnek felszínre (például az online gyermekpornográfia), amikor a 

behálózható felhasználó körül nincs védelem (Pittaro 2011, 289), valamint (c) az impulzív, 

agresszív internetező esetén, aki egy közösség tagjaként napi rutinja során gyakorol nyomást a 

sebezhető áldozatra (cyberbullying). 

3.2.10. Kontroll elméletek   

A kontrollelméletek arra adnak magyarázatot, hogy miért nem válik az egyén normasértővé, 

vagyis milyen tényezők hatnak rá, amelyek segítségével a társadalom konform tagja marad. A 

kontrollelméletek megalkotásában kiemelkedő a szerepe Walter C. Reckless visszatartási 

elméletének, miszerint az egyént a normasértés elkövetésétől kétféle erő tartja vissza. Az egyik 
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a belső visszatartó erők halmaza: a jó önismeret, az önuralom, az erős ego, a fejlett lelkiismeret, 

a frusztrációtűrő képesség és az erős felelősségérzet. A másik a külső visszatartó erők csoportja: 

a társadalmi szerep, az ésszerű felelősségek és korlátok rendszere, az egyén lehetősége a 

státuszra, csoportkohézió, az egyénekkel és közösségekkel való azonosulás és a vágyak 

beteljesítésének alternatív útjai (Adler ‒ Müller ‒ Laufer 2005, 235). A belső visszatartó erők a 

normasértésre késztető belső hatások kontrollját, a külső erők a külső csábítások, a környezeti 

tényezők elleni védekezést, kontrollt erősítik. Reckless visszatartás elmélete végső soron a 

kontrollt megtestesítő külső és belső erők meglétének, erejének és mozgósíthatóságának 

függvénye, melyek az egyén szocializációs szakaszai során alakulnak ki, az érzelmi és erkölcsi 

fejlődés részeként. A kontrollelméletek másik ága Travis Hirschi 1969-ben kidolgozott 

elméletén alapul. Hirschi arra mutatott rá, hogy az egyén négy tényező megléte esetén kisebb 

eséllyel válik normaszegővé. Az első ilyen tényező a kötődés a szülőkhöz, az iskolához, a 

tanárokhoz, ami elsősorban érzelmi alapú. Ha a kötelék megfelelően mély és minőségi 

kapcsolatokon alapul, kevés esély van a normasértő karrier beindulásához. Az elkötelezettség 

olyan társadalmi tevékenységekben való részvétel, ami az egyént a normakövető életvitelre 

ösztönzi. A részvétel különböző hasznos programokban való időtöltést jelent. Az olyan hasznos 

időtöltések, mint az iskolán kívüli programok előmozdítják az egyén fejlődését, miközben 

elvonják a destruktív időtöltéstől. A negyedik tényező a hit, ami az adott társadalom 

értékendjének elfogadását jelenti (Adler – Müller ‒ Laufer 2005, 233). A kontrollelméletek egy 

további megalapozója Albert J. Reiss, aki a társadalmi kontroll és a személyes kontroll közötti 

különbség felállításával azt fejezte ki, hogy a környezet csupán formális kényszer, önmagában 

nem hat teljességgel. A konform életvitel akkor válik igazán valósághűvé, ha a társadalmi 

kontroll intézményei és csoportjai által átszármaztatott premisszákat az egyén internalizálja, 

vagyis a konform minták mély meggyőződés elemeivé válnak (Győry 2016, 180). A 

kontrollelméletek közül említendő még David Matza 1964-ben megalkotott sodródás elmélete, 

melynek lényege, hogy a fiatal szabad akaratával dönt arról, hogy a deviáns utat választja-e 

vagy konform marad. A döntési helyzet a társadalom által elfogadott normák és a szubkultúrák 

által képviselt normarendszer közötti választást jelenti, amelynek a fiatal a tagja és a deviáns 

magatartás a szabad választás eredménye (Győry 2016, 179). A cyberdevianciák okainak 

vizsgálatában ezért a kötődést, az alternatív vágyak kielégítésének lehetőségét és a szabad 

döntést helyezem okfejtésem középpontjába. Az ellenőrzés nélküli szabadidő a gyermekkorúak 

tekintetében épp arra ad lehetőséget, hogy ismeretlen felhasználókkal kössön kapcsolatot és 

megtanulja a normasértő magatartások megvalósításának technikai műveleteit (például, hogy 

hogyan kell elkövetni rendszerfeltöréseket). Minél több időt tölt a cybertérben, annál nagyobb 
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eséllyel látogat destruktív virtuális csoportokat. A szülő-gyermek kapcsolat (kötődés) nem 

csupán az ellenőrzés tekintetében lényeges, hanem az érzelmi kapcsolat kialakításának 

szükségessége miatt is. Ha a családi kötelékben nincs pozitív érzelmi alapokra helyezett 

kapcsolat és minőségi időtöltés, a bizalom sem alakul ki, a hiányzó érzelmi támogatást a 

gyermek más közösségekben keresi – példának okáért egy hackerközösségben, vagy egy 

radikális online csoportban. Miközben fizikailag ellenőrizhető körülmények között otthon 

marad, informatikai eszközei által a „globális játszótérre” látogathat, ahol a virtuális 

közösségek anonimitás vagy hamis identitás mögé rejtőző tagjaival kontroll nélkül 

ismerkedhet. A cybertérben nem működik a XX. század második felében érvényes „kulcsos 

gyermek” és a kortárscsoport kontrollfunkciója, ahol mindenki mindenkit ismert. A külső 

kontroll hiányának áthidalhatósága a pozitív érzelmi attitűdöket kialakító családi 

szocializációban keresendő, ahol a minőségi idő része az őszinte kommunikáció és az érzelmi 

jólét, ami az identitáskereső fiatalok részéről nem mindenkor adott (Modecki ‒ Barber ‒ Vernon 

2013, 651-661). Az internetező fiatal számára a fórumokon való részvétel épp azért célszerű, 

hogy része lehessen egy közösségnek, lehetősége nyíljon a kortárscsoportján belül státusz 

kialakítására, azonosulhasson ideológiákkal, és vágyainak beteljesüléséhez alternatív 

eszközöket és módokat találjon. Nem mindegy azonban, hogy mindezt egy normasértő vagy 

egy konform közösségben teszi. A sodródás elméletben megfogalmazott szabad döntés pont 

ebben a tekintetben lényeges. A káros internetes környezeti hatásokkal szemben kialakult 

immunitás fogalomkörébe beletartozik a normasértő magatartás kockázatainak felismerésére és 

a helyes döntésre való képesség, amihez nélkülözhetetlen az erkölcsi szabályok belső 

szabályokká alakítása. A belső védelmi bástyák kialakítása csak az egyik oldala a nevelési 

folyamatnak, a másik a tapasztalatszerzés, amihez a cybertérben való közlekedés szabadsága 

elengedhetetlen feltétel. A belső kontroll megerősítésének folyamatában fontos szerepet játszik 

a virtuális térre nevelés, ami elsődlegesen a szülő és a család, majd a másodlagos és 

harmadlagos szocializációs színtér szereplőinek kötelezettsége. A virtuális térben működő 

fiatalok esetében a belső erők megformálása épp olyan fontos, mint a külső kontrolltényezők 

megerősítése, mivel korábban részese lehet egy virtuális közösségnek, mint egy offline 

társadalmi csoportnak. A kötődés mellett meg kell említeni a vágyak beteljesítésének alternatív 

útjait is. A gyermekkort követő serdülőkor olyan életszakasz, ahol a szexuális 

ösztönkésztetések levezetésének különféle próbálkozásai (például a maszturbáció), az 

egészséges szexuális fejlődés része (Buda 2002, 110-112). A cybertérben szörfölgető fiatal 

gyakran látogat felnőtt tartalmakat, ami a szexuális fantáziálásnak, illetve a szexuális 

késztetések kiélésének különböző alternatíváit teszi lehetővé. Ha nem rendelkezik megfelelő 
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belső (reckless-i) visszatartó erővel (frusztrációtűrő képesség), ami vágyait féken tartaná, nagy 

eséllyel sajátíthat el deviáns magatartásformákat (például szexting, sextrotion, cyberstalking). 

A szexuális devianciák okainak feltárására irányuló pszichológiai kutatások szerint a 

gyermekekkel létesített szexuális kapcsolatokban a felnőtt vagy fiatalkorú szereplők 

cselekvései részben a gyermekkori szexuális fejlődési rendellenességekben gyökereznek. 

Olyan gyermekkori történésekkel állnak kapcsolatban, amelyek negatív módon befolyásolják a 

felnőtt vagy fiatalkori szexuális életvitelt (Young 2011, 57). Ha a szocializációs szakaszban a 

szülők szexuális nevelése túlzottan korlátozza, tiltja, sőt, bünteti a gyermek szexuális 

érdeklődését, a másneműekkel való játékot vagy a szexuális megnyilvánulások gyermekkori 

próbálkozásait, később a szexuális feszültség fantáziák nélkül keres levezetődést, vagy elfojtás 

alá kerül, és más formában jut a felszínre (Buda 2002, 110). A szexuális fejlődési 

rendellenesség felől közelítő perspektíva összhangban áll Marshall és Barbee integrált 

elméletével, mely szerint az erőszakoló felnőtt olyan abuzív, elhanyagoló környezetben nőtt 

fel, amire az intimitásszegénység és a szexizmus volt jellemző. A negatív fejlődési élmény 

gyermekkorban internalizálódik és felnőtt vagy fiatalkorban abnormális magatartásmintákban 

jön elő. Marshall és Barbee szerint a cselekvések abból is eredeztethetők, hogy a serdülőkorban 

a fiatal nem tanulja meg az agresszív és a szexuális impulzusok elkülönítését és helyes 

alkalmazását (Virág 2016, 576). A kontrollelméletekre épülő cyberkutatások némelyike arra is 

rámutat, hogy a konform felhasználók agresszív feszültségeinek levezetését szabályozó 

kontrolltényezők hatása elveszti erejét, és különböző normasértő magatartások formájában 

jelenik meg. A konform felhasználók esetében például a kontrolltényezők nélküli magatartás 

elsődleges megjelenési mintázata a reaktív agresszió (önbecsülést sértő) és a legitim agresszió 

(online sértegetés hatóságnál történő feljelentése). 

3.3. Cyberdevianciák pozitív funkciói 

Már több mint egy évszázada elfogadott tézis, hogy a devianciának a társadalomra nézve nem 

csupán negatív hatásai vannak. A deviancia olyan megszokottól való elhajlásként is 

értelmezhető, ami egy társadalom működésének rigiditását feloldva a fejlődés irányába mutat, 

megerősíti és tudatosítja a társadalmi szabályokat, kijelöli a normarendszer határait, 

kihangsúlyozza a kontrollintézmények működésének hiányosságait, vagyis pozitív funkciókkal 

rendelkezik. Emile Durkheim a 19. század végén arról írt, hogy a bűnözés minden társadalom 

része, és ha az elfogadott magatartásmintákhoz képest nincs túlsúlyban, normális jelenségként 

definiálható (Gönczöl ‒ Kerezsi 1993, 10). A cybertér olyan új környezet, melyben a devianciák 
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korábbi és új formái is megjelennek, ezért a pozitív funkciók meghatározása több szempontból 

is érdekes lehet.  

A virtuális tér önmagában eltér a hagyományostól azzal, hogy korlátozottabb 

megnyilvánulási lehetőségeket kínál, képes a deviáns magatartások konzerválására, 

szabályozhatóságában és a normasértések definiálhatóságában pedig jóval nagyobb kihívást 

jelent. A cybertérben kirajzolódó súlyos normasértéseknek viszont megvan az a pozitív 

tulajdonsága, hogy közvetlenül nem kell tartani fizikai kivetüléseiktől. Pozitív funkciói a 

motivációkkal együtt járó feszültségek levezetésének lehetőségében ragadhatók meg. Gyakran 

tapasztalható, hogy a negatív érzelmek, mint a frusztráció, a harag, a düh, a bosszú vagy a 

gyűlölet egy internetes posztolással, egy heves vitával, elektronikus levelezésben vagy 

cyberközösségek belső interakcióiban levezetődnek, további megnyilvánulásra már nem kerül 

sor, vagy ha mégis, annak csak enyhébb formája valósul meg. A megnyilvánulások 

legsúlyosabb formája ennek ellenére maradhat a pszichés erőszak szintjén, de fizikai formáira 

sokkal kisebb az esély. Ugyanez elmondható a szexuális feszültségek levezetésével 

kapcsolatosan is. A szexuális szükségletek kielégítésének név nélküli lehetőségei valós 

abúzusok megelőzését teszik lehetővé. Természetesen mindvégig szem előtt kell tartani, hogy 

a pornográf tartalmakban gyakran valós emberek szerepelnek, akik valahol, valamikor 

valóságos kiszolgáltatott, megalázott helyzetbe kerültek. A fiatalkorúak szexuális fejlődésének, 

szexuális érdeklődésének szakaszában meghatározó az online szexualitást közvetítő platformok 

szerepe – ami akkor optimális, ha az efféle oldalak vagy platformok nem tartalmaznak 

erőszakos forgatókönyveket.  

Az internetes mémekkel történő kollektív véleménynyilvánításnak akkor van igazán 

pozitív szerepe, amikor egy jogos társadalmi felháborodás eszköze. Arról ugyan még nem 

végeztek kellő mélységű és számú kutatást, hogy az internetes mémek pontosan milyen súlyos 

és tömeges megmozdulás megelőzésében dominánsak, de arra minden bizonnyal lehet 

következtetni, hogy a kritikai véleményformálás azonnalisága egy biztonsági szelepfunkciót 

képez a kollektív érzelmi vihar kezelésében.  

A szabad tartalommegosztással olyan emberi megnyilvánulások látnak napvilágot, 

amelyek annak ellenére, hogy nem normasértők, a közösség egy része előtt negatív mintaként 

szolgálnak. A negatív tartalommegosztásra történő felhasználói reakció kifejezetten fontos az 

adott magatartásról alkotott egyéni attitűdformálásban, vagyis egy káros tartalomra adott 

nagyszámú negatív reakció formálhatja a tartalmat szemlélő egyén értékítéletét 

A cybertér sokféle deviáns közösség szerveződésének optimális színtere, de emellett 

olyan multikulturális közösségek kialakulását is lehetővé teszi, ahol a többségi társadalmi 
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normáktól eltérő szemléletű egyén érvényesülése, kötődése biztosított, a szubkultúra egyénre 

gyakorolt pozitív hatása is kifejeződik. A véleménynyilvánítás szabadsága mindenkit megillet, 

de ha normasértő (becsületcsorbító), akkor előnyösebb, ha a negatív sztereotípiákból és 

előítéletekből fakadó feszültségek levezetése hasonló attitűdökkel rendelkező felhasználók 

között egy zárt, virtuális közösségben marad. Erre a virtuális színtér számos alternatív 

lehetőséget kínál, ami nemcsak a csatornák és rendszerek rendelkezésre állásában, hanem a 

szimbólumok különféle megjelenítési lehetőségében is megmutatkozik (például címerkészítés 

grafikus eszközökkel).  

A cybertérnek vannak olyan sajátosságai, melyek az átlagos felhasználókat is káros 

cselekvésekre ösztönzik és ezek csak az egyén védendő értékkel kapcsolatos 

attitűdváltozásainak okait feltáró vizsgálattal deríthetők fel. A normasértések gyakran 

rávilágítanak arra is, hogy melyek a szabályozatlan szürke foltok.  

A cyberdevianciák további pozitívuma, hogy képesek előre prognosztizálni, mely 

normasértésekkel szemben kezd megváltozni a társadalom rosszalló megítélése, vagyis a 

deviánsnak számító cselekvések közül melyek azok, amiket az új környezetben már egyfajta 

közöny lengi körül (például személyiségi jogok megsértése képek engedély nélküli 

közzétételével).  

Az aktív online lét addiktív életmódot eredményezhet, de ebben az életmódban 

mindenképp lehetőséget biztosít arra, hogy a dinamikus társas életből kiszorult felhasználók 

rátaláljanak önmagukra egy új identitás megformálásával. A szegényes szociális 

kapcsolatokból fakadó destruktív állapot a valós identitás újra értelmezésével, a vágyott 

képernyőarc megformálásával feloldható, esély egy virtuális közösségi kapcsolatrendszer 

kialakítására.   

A cyberdevianciák a multikulturális cybertársadalom viszonyrendszerének rendezésére 

alkalmas szabályozási eszközök (például a jogszabályok, társadalmi kontroll) megalkotását és 

a meglévők folyamatos finomhangolását is szükségessé teszik. A modern kontrolleszközök 

többféle igényt elégítenek ki és a multikulturális közösségek harmonikus együttműködésének 

esélyét teremtik meg.  

Hackerközösségekben az ismeretek megosztása és a „hackeretika” betartása alapvető 

elvárás és egyben fennmaradásuk legfőbb garanciája. Az ismereteket a közösség tagjai 

utánzással és koncentrált gyakorlással származtatják át, ami nem csupán a technikai műveletek 

identifikációjából áll, hanem az életstílus átvételéből is. A hackerek között az egyik 

legfontosabb érték egymás elismerése és a folyamatos visszajelzés, ami lojalitással és 

szolidaritással párosul, így az autoriter struktúra a legkevésbé jellemzi körüket. A precizitás, a 
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problémamegoldásra való érzékenység és a folyamatos érdeklődés a közösségben maradás 

egyik alapfeltétele. Csoportban maradásukat tisztán a produktummal kívánják stabilizálni. A 

tanulás középponti tézis, miszerint az állandóan változó bonyolult műveleteket egy sajátos 

kulturális közegben tanulják, sajátos közösségi platformokon és a hagyományos térben 

megszervezett konferenciákon, ahol szemtől szemben találkozhatnak és oszthatják meg 

tapasztalataikat (Taylor, 1998; Rogers, 2000). A hackerek ismeretei a cybertér védelmében 

nélkülözhetetlenek, ugyanis proaktívak olyan rendszertámadások veszélye esetén, amelyek a 

társadalom szempontjából kiemelt fontosságú infrastruktúrákat veszélyeztetnek. A 

rendszerhibákra és a technikai résekre való figyelemfelhívásuk felhasználók millióinak 

védelmét biztosítják a mai napig.  

4.  Operacionalizálás 

4.1.  A kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó elméleti alapok 

Az agresszív cyberdevianciák okait taglaló kriminológiai és szociológiai kutatások 

eredményeiből alapvetően kirajzolódik, hogy a legtöbb és a legsúlyosabb cyberdevianca okai 

között az agresszió központi szerepet tölt be. A kriminálstatisztika számadatai ezt megerősítve 

még arra is rámutatnak, hogy az agresszív cselekvések a büntetlen előéletű felhasználók 

esetében is gyakoriak, vagyis a cyberagresszió és a cybererőszak az átlagos normakövető 

felhasználókra is jellemző. Az agresszió hatásaira és szerepére irányuló kutatás ezzel már 

indokolható és megalapozott. A kutatás részletes bemutatása előtt azonban szükségszerű 

azoknak a kriminológiai elméleteknek és hipotéziseknek a felvázolása, melyek segítségével 

kiemelhető az egyén agresszív magatartását gátló kontrolltényezőkkel szemben túlsúlyba 

kerülő agresszió érvényesülése, illetve összegyűjthetők azok a tipikus normasértések, amelyek 

az agresszió által a cybertérben megnyilvánulnak.  

A kutatás hátterében álló első elmélet a korábban részletesen kifejtett racionális döntés 

elmélete. A racionális döntés elmélete ott válik érdekessé, hogy a felhasználó az agresszió 

levezetésére melyik teret használja inkább, illetve a két színtér (offline vagy online) közül 

melyik támogatja az agresszió levezetésével elérni kívánt nagyobb hasznot a legkisebb 

kockázattal. A jelen kutatás alanyai számára a fizikai térben és a cybertérben történő agresszív 

megnyilvánulás lehetőségei is adottak voltak, továbbá az agresszív megnyilvánulások 

alternatívái között szerepelt az agresszió-levezetés legitim lehetősége is, ami egyfajta középút 

a döntéshozatalban. A legitim erőszak, azaz az autoritások (rendőrség, iskolaigazgató, online 

közösségi oldal operátora, moderátora) értesítése (ami a közvetett erőszak megnyilvánulási 



 

139 
 

formája) a visszatartó erők és az agresszivitás egységes kifejeződését jelenti, vagyis a tér a 

kontrolltényezők stabilitása mellett is kifejti hatását. A racionális döntés és a rutintevékenység 

elmélet segítségül hívásával kiemelhetők azok az általános negatív reakciók, melyek a konform 

felhasználókon túl minden emberre jellemzők lehetnek a vizsgált korosztályban.   

Első hipotézis: Ha az agresszív normasértések elkövetésére a felhasználóknak a 

hagyományos tér és a cybertér között választási lehetőségük adódik, cselekvéseik 

megvalósítására inkább a cyberteret választják. 

A kutatás második elméleti alapja azon a széles egyetértésen alapuló tény, hogy az agresszió 

kisebb nagyobb mértékben minden ember személyiségének, jellemének és mindennapi 

viselkedésének meghatározója (Lorenz, 2013; Fromm, 1974; Breakwell, 1998; Berkowitz, 

1989; Smith et al. 2016; Bandura, 1999; Hárdi, 2007; Haller, 2005). Az agresszió 

megjelenésének iránya, célja, formája, mértéke és hatása nagyon szoros összefüggésben áll a 

környezet felől érkező külső kontrolltényezők erősségével (például a jogszabályok) és a belső 

kontrolltényezőkkel (például frusztrációtűrő képesség). Minél gyengébb ellenállással találkozik 

az egyén, annál biztosabb, hogy belső feszültségei közvetlenül levezetődnek. A virtuális 

környezet alapvetően olyan terep, ahol a külső kontroll a hagyományos térhez képest gyengébb, 

ezért az agresszió pusztán a belső kontroll erősségétől függ. Ebből következik, hogy minden 

felhasználó esetében nagyobb az esély arra, hogy az agresszív feszültségei sokkal inkább 

jelennek meg a cybertérben mintsem a fizikai térben, vagyis minden felhasználó nagyobb 

valószínűséggel képes arra, hogy a cybertérben agresszióra épülő normasértést kövessen el ‒ 

beleértve az erőszakos cselekvéseket is. A cybertérben tehát az egyén agresszióból eredő 

negatív cselekvései elsősorban hétköznapi érzelmek által vezérelt cselekvések, és nem 

feltétlenül korábban kialakult attribútumok által ösztönzöttek (például a büntetett előélet, vagy 

antiszociális személyiségzavar). Ha ez így van, akkor az erőszak cybertérben megnyilvánuló 

formátumai is hétköznapi cselekvésekként könyvelhetők el. Ebből egyértelműen következik az 

is, hogy minél magasabb az egyén agressziószintje, annál kevésbé érvényesül agresszivitást 

gátló külső és belső kontroll, valamint annál több és annál súlyosabb agresszív cyberdeviancia 

megvalósítására képes. 

Második hipotézis: 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. 
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A deviáns magatartás virtuális térben és időben adandó lehetőségét Lawrence E. Cohen és 

Marcus Felson nevéhez fűződő rutintevékenység elmélet (Routine activity theory) fejezi ki, 

miszerint a deviáns magatartások olyan emberek normasértései, akik a napi rutintevékenységek 

során adódó alkalmakat használják ki a deviáns cselekvések megvalósítására. A normasértés 

megvalósulásához három alapvető feltétel szükséges, az elkövető (motivated offender), az 

alkalmas célpont (capable target) és a lehetőség, amelyet a felügyelő hiánya (absence of 

guardian) teremt (Cohen – Felson, 1979). A virtuális tér „infrastruktúráinak” összessége pont 

olyan környezet, amelyben a rutintevékenység három alappillére adott, az agresszív érzelmek 

levezetésére és az erőszakra adódó lehetőségeket bárki kihasználhatja (Barkan, 2006; Mustaine 

‒ Tewksbury, 1999 ‒ hivatkozik rá: Pittaro 2011, 289). Az agresszív magatartásból adódó 

normasértés annál gyakoribb, minél többet használja az egyén a napi tevékenységében a 

cyberteret. Az online szereplés gyakorisága arra is vonatkozik, hogy a felhasználó milyen 

interakciókat és műveleteket folytat és ennek révén elsajátítja-e azokat a gyakorlati 

képességeket, melyekkel ki tudja fejezni az agresszív impulzusait és alkalmazni tudja-e a 

virtuális tér nyújtotta anonimitással, titkos működéssel szerzett tapasztalatait (például a 

chatelés, kommentelés, posztolás, aktív kapcsolatrendszer és abban zajló levelezés dinamikája, 

titkos keresők és oldalak használata).   

Harmadik hipotézis: Aki több időt tölt el az interneten és annak aktívabb részese, több 

adandó lehetősége révén, hajlamosabb az agresszív normasértések elkövetésére a 

cybertérben.  

A negyedik elméleti pillért az anonimitás és a cybertérben működő közösségi együttműködés 

hatásai és lehetőségei alkotják. A megváltozott cselekvések okait feltáró kutatások 

következtetései egységesek abban, hogy az egyén viselkedése a cybertérben ‒ ha nem is minden 

esetben negatív irányban, de ‒ eltér a hagyományos térben tanúsított viselkedési formáktól. A 

normasértések motivációja a legtöbb esetben az azonosíthatóság nehézsége, ami egyben a 

felelősségre vonás lehetetlenségének illúzióját kelti. A rejtett működés ezért olyan 

résztvevőknek is kedvez, akik hagyományos életvitelük során a láthatóság és a hatásosabban 

érvényesülő társadalmi és kontrollintézményi kontrolltényezők és eszközök szorításában nem, 

vagy csak nagyon ritkán lépnék át a normahatárokat. Ennek szellemében a virtuális térben 

történő átváltozást sokan morális átalakulásként jellemzik (fexible morality) (Rogers, 2001; 

Parti, 2016; Durkin ‒ Bryant, 1995). Másfél évtizede a kutatások többsége folyamatosan azt 

közvetíti, hogy a virtuális identitás és annak képi vagy textuális leképezése egy védelmi bástyát 

formál, ami mögé a felhasználó elrejtheti valós személyiségét és jellemét, miközben az általa 
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alkotott virtuális karaktere az egyénre önmagára is hatással van. Mindeközben az anonimitás 

arra is alkalmat biztosít, hogy a hétköznapokban kialakult gátlásokat és feszültségeket feloldja 

és szabad teret biztosítson a rejtett vágyak, mélyen nyugvó feszültségek megjelenítésének, 

amiből az agresszív és erőszakos normasértések származnak (Turkle, 2000; Parti, 2009). 

Negyedik hipotézis: A cybertér katalizáló funkciója (az anonim működés lehetősége) minden 

felhasználó esetében növeli az agresszív feszültséglevezetésre és az ebből származó 

normasértésre való hajlandóságot. 

4.2.  A mintavétel szempontjai és terepe 

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 (22. táblázat). A 9 

egyetemből 7 egyetem 10 kara fogadta és továbbította az adatfelvétel eszközeként kidolgozott 

online kérdőívet (23. táblázat).   

22. 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  
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23. táblázat: A megvalósult kutatás terepe és mintája 

Felmérésben résztvevő intézmények Hallgatók száma összesen  

2012 - 2017 

1. ELTE Állam –és Jogtudományi Kar: 6364 

2. Pécsi Tudományegyetem Állam –és Jogtudományi Kar 2701 

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 (24. táblázat). A kitöltők többsége 

(65,7%) így is a célzott fiatal felnőtt korosztály tagja. 

24.  táblázat: A mintavétel életkori kategóriái  

Életkori csoportok N % 

18-25 193 67,5 

26-35 85 19,1 

36-45 45 10,0 

46-55 17 3,9 

Totál 440 98,7 

Hiányzó adat 6 1,3 

Totál 446 100 

A kiválasztás másik szempontja, hogy a mintában résztvevők feltételezhetően normakövető 

felhasználók legyenek, vagyis konform felhasználók. A konformitás az egyén viselkedésének 
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a többség 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 fenntartható (Merton 2002, 223). 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 számára 

(Csepeli 2014, 145). Elliot Aronson a konformitás megvalósulását több tényező együtt állásával 

határozta meg. Ezek közül kiemelte közösségben működő egyhangúságot, az egyén 

elkötelezettségé, az egyén csoportban való elszámoltathatóságát. Kiemelt szerepe van a 

csoportbiztonságnak, az egyén önbecsülésének és a csoportnyomásnak (Aronson 2007, 13-59). 

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. 

(Internethasználat gyakoriságának korosztályi megoszlásáról lásd ‒ 21. táblázat.)  
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4.3. A kutatás időintervalluma, módszere és eszköze 

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 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. 

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 e-mailezési 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 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. 
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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.25 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 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.  

4.4. A kutatás menete és az értékelési szempontok 

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 (26. táblázat), 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, amelynek 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 agresszióra és online erőszakra, a fizikai erőszak pedig a fizikai 

                                                           
25 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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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 (25. táblázat). 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.   

25. táblázat: Az agresszív vagy erőszakos magatartásminták alskálája a történetek alapján 
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Szidalmazás q2.1 q3.1 q4.1 q5.1 - q7.1 q8.1 - 

Megfenyegetés q2.2 q3.2 q4.2 q5.2 q6.2 q6.2 q8.2 - 

Online pletyka q2.3 q3.3 q4.3 q5.3 - q7.3 q8.3 - 

Anonim online pletyka q2.4 q3.4 q4.4 q5.4 - q7.4 q8.4 - 

Legitim agresszió q2.5 q3.5 q4.6 - q6.6 q7.6 q8.6 q9.4 

Teljes közöny q2.6 q3.6 q4.7 q5.6 q6.7 q7.7 q8.7 q9.5 

Fizikai erőszak - - q4.5 q5.5 q6.5 q7.5 q8.5 q9.3 

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 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.  

- A harmadik szempont az internethasználati szokások, a Buss-Perry agresszióteszt itemeinek 

pontszámai és összpontszámai, valamint a választott normasértéstípusok közötti 
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összefüggésekre fókuszált. Vagyis a rutintevékenység elmélet kapcsán megfogalmazott 

alkalom, alkalmasság és a normasértés közötti összefüggést vizsgálta. 

- A negyedik szempont a cybertér katalizáló funkciójának igazolására vagy cáfolatára irányult 

az anonim vagy csoportos működést választók arányának és átlagának a vizsgálatával.    

4.5. Kutatás eredményei (leíró statisztika) 

A kérdőív kérdéssoraira történő válaszadók 15,1%-a (n=67) szociálismunkás hallgató, 84,9%-

a (n=379) joghallgató (26. táblázat). A kérdőívet többségében 69,2%-ban női hallgatók töltötték 

ki, a súlyozást ebből a szempontból nem tartottam szükségesnek (27. táblázat).   

26. táblázat: Megoszlás tanulmányi szakok szerint 

 N % 

Szociális munkás 67 15,1 

Jogász 379 84,9 

Totál 446 100,0 

27. táblázat: Nemek szerinti megoszlás 

 N % 

Nő 309 69,2 

Férfi 137 30,8 

Total 446 100,0 

A válaszolók lakóhelyének településtípusa többségében város (66,6%), ezen belül 19,7% 

megyeszékhelyen, 34,7% fővárosban lakik, és jelentős hányada hajadon, nőtlen (44,4%) vagy 

párkapcsolatban él (39,2%). Befejezett iskolai végzettségüket tekintve gimnáziumi érettségivel 

(63%) vagy már főiskolai diplomával rendelkezik (20,1%) (28-30. táblázat).  

28. táblázat: Településtípus 

 N % 

tanya 2 ,5 

község, falu 59 13,3 

város 142 31,9 

megyeszékhely 88 19,7 

főváros 154 34,7 

Total 446 100,0 

29. táblázat: Családi állapot 

 N % 

házasságban él 53 11,8 

párkapcsolatban él 175 39,2 

hajadon, nőtlen 198 44,4 

elvált 6 1,4 

egyéb 14 3,1 

Total 446 100,0 
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30. táblázat: Befejezett iskolai végzettség 

  N % 

gimnázium 281 63,0 

szakközépiskola, technikum 13 2,9 

érettségire épülő szakképzés 13 3,0 

felsőfokú szakképzés 27 6,1 

főiskola, felsőfokú alapképzés  89 20,1 

egyéb 22 4,9 

Total 446 100,0 

Az internetezés időbeli mennyiségére és helyére vonatkozó válaszokból leszűrhető, hogy a 

kitöltők többsége három óránál többet internetezik naponta (64,2%), és ezt leginkább saját 

otthonában teszi (88,1%).  Kevesen interneteznek 1 óránál kevesebbet (6,8%) és nem túl 

népszerű azoknak a helyeknek a használata, ahol ingyenes internetezési lehetőség van. Az 

internetezés helyére adott válaszok közül kiemelhető az iskolai használat (54,2%) és a mobil 

internetezés magasabb aránya (48,4%) (31-32. táblázat).    

31. táblázat: Mennyit szokott internetezni? 

 N % 

naponta 5 óránál többet 102 22,8 

naponta 3-5 órát 184 41,2 

naponta 1-2 órát 129 29,0 

napi 1 óránál kevesebbet 30 6,8 

Total 445 99,8 

Missing 1 ,2 

Total 446 100,0 

32. táblázat: Internethasználat helye 

 Igen Nem 

Munkahelyen 165 (37,1%) 280 (62,9%) 

Iskolában 242 (54,2%) 204 (45,8%) 

Otthon 393 (88,1%) 53 (11,9%) 

Mindenhol, amerre járok 216 (48,4%) 230 (51,6%) 

Ahol van internetezési lehetőség 116 (26,1%) 330 (73,9%) 

Az internetes kommunikációs csatornaként a legtöbben az email levelezőrendszereket (96,9%) 

és a közösségi oldalakat használják (93%). Legkevésbé az egyéb, nem kifejezetten személyközi 

kommunikáció céljából kifejlesztett rendszert (például videójátékokon belüli kommunikációs 

csatornákat 76,5%) és a belső munkahelyi rendszert (71,6%), (33. táblázat). A válaszolók 

többsége közösségi oldalakat naponta maximum két órát használja (35,2% naponta 1-2 órát, 

38,7% 1 óránál kevesebbet) és 26%-a látogatja 3 óránál hosszabb ideig a közösségi oldalakat 

(34. táblázat). Ezzel szemben 200-500 ismerőssel a választ adók 35,9%-a, 500-100 ismerőssel 

33,3%-a rendelkezik (35. táblázat). A válaszolók többsége maximum két privát emailcímmel 
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rendelkezik (42,2% két email címmel 38,9% egy címmel), kevesebb hányada három privát 

emailcímet használ (18,9%) és a legtöbbjük 1-200 emailkapcsolattal rendelkezik (89,9%), (36-

37. táblázat).    

33. táblázat: Milyen internetes kommunikációs csatornákat használ? 

 Igen Nem 

Email levelezőrendszer 432 (96,9%) 14 (3,1%) 

Közösségi oldalak 415 (93%) 31 (7,0%) 

Videócsatornák (például Skype) 180 (40,4%) 266 59,6%) 

Internet segítségével kommunikáló 

telefon 

170 (38,1%) 276 (61,9%) 

Egyéb, nem kifejezetten személyközi 

kommunikáció céljából kifejlesztett 

rendszer 

105 (23,5%) 341 (76,5%) 

Belső munkahelyi rendszer 126 (28,4%) 319 (71,6%) 

Belső iskolai rendszer 209 (46,8%) 237 (53,2%) 

34. táblázat: Milyen gyakran szokott közösségi oldalakat látogatni/használni? 

 N % 

naponta 5 óránál többet 35 7,8 

naponta 3-5 órát 77 17,3 

naponta 1-2 órát 150 33,7 

napi 1 óránál kevesebbet 165 37,1 

Total 428 96,0 

Missing 18 4,0 

Total 446 100,0 

35. táblázat: Megközelítőleg hány ismerőse van az Ön által leginkább használt társas oldalon? 

 N % 

1-200 78 17,6 

200-500 156 34,9 

500-1000 144 32,3 

1000 felett 55 12,3 

Total 433 97,1 

System 13 2,9 

Total 446 100,0 

36. táblázat: Hány privát email címe van? 

 N % 

Egy 173 38,8 

Kettő 188 42,2 

Kettőnél több 84 18,8 

Total 445 99,8 

Missing 1 ,2 

Total 446 100,0 

37. táblázat: Megközelítőleg hány partnerkapcsolata van email levelezőrendszeren?  

 N % 

1-200 401 89,9 
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200-500 29 6,5 

500-1000 9 2,0 

1000 felett 5 1,1 

Total 444 99,6 

Missing 2 ,4 

Total 446 100,0 

A válaszolók jelentős többsége nem használja a rejtett internetes szolgáltatásokat és oldalakat 

tartalmazó internetes hálózatot (94,8%), illetve a hagyományos keresőktől eltérő, nem 

követhető, valamint a használójáról adatokat nem gyűjtő keresőmotorokat (94,4%). A rejtett 

szolgáltatásokat (4,3%) és az ellenőrizhetetlen böngészőt (4,3%) nagyon kevesen veszik 

használatba és ritkán.  

4.6. A demográfiai és az internetezési szokásokra vonatkozó alapadatok 

összegzése 

A kérdőívet főként a 18-35 éves joghallgatók töltötték ki és a minta közel 70 %-a nő. A 

válaszolók többnyire városi, de nagyobb arányban nagyvárosi lakosok, akik 

hajadonok/nőtlenek vagy párkapcsolatban élnek (nem házasok, nem elváltak, és nem egyéb 

kapcsolatban élők) és jelentős hányaduk gimnáziumi végzettséggel vagy főiskolai diplomával 

rendelkezik. Többségük többet internetezik naponta három óránál és ezt a legtöbb esetben 

otthonában teszi, vagy az iskolában. A minta tagjai nem használják ki az internetezési 

lehetőségek legnagyobb részét ott, ahol erre lehetőség van (ingyenes wi-fi), de ennél jóval 

gyakrabban használják a mobilinternetet. Kommunikációs csatornaként legtöbben az email 

levelezőrendszert és a közösségi oldalakat veszik igénybe, másfajta kommunikációs 

csatornákat ennél jóval kevésbé. A válaszolók többsége maximum két órát látogatja a közösségi 

oldalakat naponta, ezzel szemben többségüknek több mint 200 és kevesebb mint 1000 ismerőse 

van. Két privát emailcímmel rendelkezik a minta 42%-a, maximum 200 email 

partnerkapcsolattal. A kitöltők több, mint 90%-a nem használ sem rejtett szolgáltatásokat, sem 

ellenőrizhetetlen böngészőmotort és elenyésző hányada is csak ritkán. A megkérdezett minta ‒ 

demográfiai jellemzői és az internethasználati szokásai alapján ‒ a szakok közötti súlyozással 

megfelel a hipotézisekben megfogalmazott korosztályi, kompetenciális és konformitásra 

vonatkozó elvárásoknak és konformnak mondható felhasználói mintát alkot. 

4.7. Agresszióteszt eredményeinek kvartilisei 

A Buss-Perry agressziómérő kérdéssort kitöltők által elért összpontszám teljes intervallumát 

három kvartilisre osztottam. Az intervallum alsó 25%-a az alsó kvartilis, ahova a kitöltést 
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követően 134 fő került. Az intervallum középső 25-75%-a a középső kvartilis, amelybe 203 fő 

sorolható, végül az intervallum legmagasabb, 75-100%-a a felső kvartilis, amelybe 109 fő 

került (Huzsvai ‒ Vincze 2012, 27). A kitöltők mintájában ez azt jelenti, hogy 446 kitöltőből 

134 kevésbé agresszív, 203 közepesen agresszív, 109 agresszív ‒ az agresszió magas 

pontszámai alapján (38. táblázat). Az alacsony agressziót a 12-18 pont jelentette (alsó 25%), a 

közepes szintű agressziót a 19-27 pont (a minta középső, 25-75%-a), a magas szintű agressziót 

a 28 vagy ennél több pont (a felső 25%).  

38. táblázat: Az agresszió összpontszám-kvartiliseinek alakulása a mintában 

 

Agresszió összpontszám-kvartilisek 

Totál 

<= 18,00 

(Alsó 25%) 

19,00 - 27,00 

(25-75%) 

28,00+ 

(Felső 25%) 

Melyik szakra jár? Szociális munkás N 23 28 16 67 

 34,3% 41,8% 23,9% 100,0% 

Jogász N 111 174 93 378 

 29,4% 46,0% 24,6% 100,0% 

Totál N 134 202 109 445 

 30,1% 45,4% 24,5% 100,0% 

4.8. Hipotézisek igazolásának kísérlete 

Az első hipotézis igazolására a projektív kérdésekre adott válaszokat elemztem, mégpedig 

kétféle feltétel alapján. Enyhébb feltételként azt vettem figyelembe, hogy a válaszadók közül 

hányan válaszoltak a kérdések alatt lévő válaszalternatívák ötfokozatú skáláján egy adott 

agresszió vagy erőszakmintázatra három vagy annál több értékkel. A szigorúbb feltétel szerint 

viszont csak a 4-5 értéket választók válaszaira koncentráltam, pontosabban, hogy egyes 

helyzetekben a válaszadó milyen arányban válassza az online agressziót (szidalmazás, 

fenyegetés, online pletyka, anonim online pletyka) vagy a fizikai erőszakot 4-5. értékekkel. Az 

első két történetnél nem volt fizikai erőszak alternatíva, így a q2.1-q2.6 é a q3.1-q3.6 válaszokat 

a legitim erőszakkal vetettem össze (39. és a 41. táblázat). A 3-8 történeteknél azonban fizikai 

erőszak alkalmazását is választhatták a kitöltők, ahol az online agresszió és a fizikai erőszak 

alkalmazása közötti különbség egyértelműen kimutatható (40. és a 42. táblázat).  

39. táblázat: Agresszió típusa (enyhe feltételek) 

 
Agresszió típusa (3 és afeletti értékek) 

Online 

Agresszió 

Legitim 

Agresszió 
Mindkettő Egyik sem Összesen 

1. történet: q2.1-q2.6   
38 155 84 169 446 

8,5% 34,8% 18,8% 37,9% 100,0% 

2. történet: q3.1-q3.6   
8 195 173 70 446 

1,8% 43,7% 38,8% 15,7% 100,0% 
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40. táblázat: Agresszió típusa (enyhe feltételek) 

 Agresszió típusa (3 és afeletti értékek) 
Összesen 

Online Fizikai Mindkettő Egyik sem 

3. történet: q4.1-q3.7   
153 31 63 198 446 

34,3% 7,0% 14,2% 44,5% 100,0% 

4. történet: q5.1-q5.6   
87 42 37 279 446 

19,5% 9,4% 8,3% 62,7% 100,0% 

5. történet: q6.1-q6.7   
110 5 29 302 446 

24,6% 1,2% 6,5% 67,7% 100,0% 

6. történet: q7.1-q3.7   
133 25 53 235 446 

29,9% 5,6% 11,9% 52,6% 100,0% 

7. történet: q8.1-q8.7   
156 12 24 254 446 

34,9% 2,7% 5,3% 57,0% 100,0% 

8. történet: q9.1-q9.5 
37 11 78 320 446 

8,3% 2,5% 17,5% 71,7% 100,0% 

41. táblázat: Agresszió típusa (szigorított feltételek) 

 
Agresszió típusa (4-5 értékek) 

Online 

Agresszió 

Legitim 

Agresszió 
Mindkettő Egyik sem Összesen 

1. történet: q2.1-q2.6   
19 133 40 254 446 

4,3% 29,8% 9,0% 56% 100,0% 

2. történet: q3.1-q3.6   
11 178 129 128 446 

2,5% 39,9% 28,9% 28,7% 100,0% 

42. táblázat: Agresszió típusa (szigorított feltételek) 

 Agresszió típusa (4-5 értékek) 
Összesen 

Online Fizikai Mindkettő Egyik sem 

3. történet: q4.1-q3.7   
116 15 33 281 446 

26,1% 3,4% 7,4% 63,1% 100,0% 

4. történet: q5.1-q5.6   
44 37 15 350 446 

9,9% 8,3% 3,4% 78,4% 100,0% 

5. történet: q6.1-q6.7   
69 1 16 360 446 

15,4% 0,2% 3,6% 80,8% 100,0% 

6. történet: q7.1-q3.7   
84 17 29 316 446 

18,8% 3,8% 6,6% 70,8% 100,0% 

7. történet: q8.1-q8.7   
103 4 11 328 446 

23,0% 0,9% 2,4% 73,6% 100,0% 

8.történet: q9.1-q9.5 
34 5 42 365 446 

7,6% 1,1% 9,4% 81.9 100,0% 

Az enyhébb és szigorúbb feltételek mentén gyűjtött adatok alapján látható (39-42. táblázat), 

hogy azok közül, akik normasértő magatartást tanúsítanának hányan választanák az online vagy 

az offline színteret, vagy mindkettőt. Azok a konform felhasználók, akik a normasértő 

magatartás mellett döntöttek, inkább az online teret választanák. Ha a fizikai erőszak mellett 

döntenének, ezt akkor is az online normasértéssel együtt tennék. A 4. számú történet (q5.1-

q5.6) esetén a vegyes térhasználat a legalacsonyabb, a 8. számú történet (q9.1-q9.5) esetében 

viszont a legmagasabb, ami a történetek jellegéből is adódik.   
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A második hipotézis igazolására az agressziószint kvartiliseit és a kialakított agresszió skálába 

tartozó magatartásokat választók arányait vetettem össze. Ebből egyértelműen látszik, hogy a 

felső kvartilisbe tartozó válaszolók nagyobb arányban választották az agresszív vagy erőszakos 

megoldásokat. A középső kvartilisbe tartozók aránya alacsonyabb, végül az alsó kvartilisbe 

tartozó válaszolók alkalmaznák a történetek során legkevésbé az agresszív vagy erőszakos 

megoldásokat. A Buss-Perry skála magasabb pontszámai esetén tehát az agresszió minden 

formája súlyosbodik, kivéve a legitim agressziót és a közönyt, ugyanis az előbbi a középső 

kvartilisbe tartozók körében, az utóbbi az alsó kvartilisbe tartozók körében volt a legmagasabb 

(43. táblázat)   

43. táblázat: Buss-Perry Agresszió kérdéssor összpontszám - kvartilisek és az agresszív vagy 

erőszakos magatartásformák átlagai 

Buss-Perry agresszió 

skála összpontszáma  
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 Alsó  

25% 

Átlag 1,579 1,180 1,340 1,246 3,562 2,241 1,215 

Esetszám 134 134 134 133 134 134 134 

Szórás ,692 ,381 ,535 ,471 ,920 1,018 ,427 

Középső  

25-75% 

Átlag 1,964 1,365 1,572 1,331 3,719 2,157 1,502 

Esetszám 203 203 203 201 203 203 202 

Szórás ,937 ,577 ,654 ,549 ,776 ,907 ,697 

Felső  

25% 

Átlag 2,187 1,576 1,760 1,476 3,568 2,187 1,720 

Esetszám 109 109 109 108 109 109 109 

Szórás 1,072 ,772 ,8631 ,780 ,805 ,899 ,804 

Teljes minta Átlag 1,903 1,361 1,548 1,341 3,635 2,190 1,469 

Esetszám 446 446 446 442 446 446 445 

Szórás ,935 ,600 ,696 ,598 ,830 ,938 ,683 

Az átlagok közötti különbség tesztelésére egyszempontos, független mintás varianciaanalízist 

alkalmaztam (ANOVA). Ahol az ANOVA „F” statisztikája szignifikáns, ott az átlagok eltérését 

nem a véletlen okozza, tehát a különbség a teljes populációban is fennáll 95%-os 

konfidenciaintervallum mellett. Mindezen felül, ha az ANOVA-hoz tartozó Levene teszt is 

szignifikáns (p<0,05) akkor nem teljesül a szórások egyezése és a robusztus varianciaanalízist 

kell alkalmazni, ahol nem feltétel a szóráshomogenitás (Huzsvai ‒ Vincze 2012, 43). A legitim 

agresszió és a teljes közöny változók kivételével mindenhol szignifikáns a Levene-próba (44. 
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táblázat), tehát robosztus varianciaanalízist kellett alkalmazni (45. táblázat) – ez a Brown 

Forsyte próba (Huzsvai ‒ Vincze 2012, 63).26 

44. táblázat: Buss-Perry Agresszió kérdéssor összpontszám-kvartilisek és az agresszív vagy 

erőszakos magatartásformák átlagai közötti különbségek 

Levene Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1. Szidalmazás 9,103 2 443 ,000 

2. Fenyegetés 17,295 2 443 ,000 

3. Online pletyka 11,543 2 443 ,000 

4. Anonim online pletyka 6,777 2 439 ,001 

5. Legitim agresszió 1,947 2 443 ,144 

6. Teljes közöny  ,659 2 443 ,518 

7. Fizikai agresszió 19,912 2 442 ,000 

Online Agresszió csoport 10,222 2 439 ,000 

45. táblázat: Buss-Perry Agresszió kérdéssor összpontszám-kvartilisek és az agresszív vagy 

erőszakos magatartásformák átlagai közötti különbségek 

a. Asymptotically F distributed. 

Az online agresszió és a fizikai erőszak esetében az átlagok eltérése szignifikáns volt (p<0,05), 

vagyis minél agresszívabb valaki, az online térben is annál agresszívabb tettekre ragadtatja el 

magát és a konfliktusát nagyobb valószínűséggel rendezné fizikai erőszakkal (44-45. táblázat).  

46. táblázat: Korrelációs mátrix az agresszív magatartásokra  
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1. 

Szidalmazás 

Pearson 

Correlation 
1 ,595** ,673** ,357** ,109* -,250** ,336** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 

N 446 446 446 442 446 446 445 

2. 

Fenyegetés 

Pearson 

Correlation 
,595** 1 ,637** ,489** ,024 -,184** ,672** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,612 ,000 ,000 

                                                           
26 A kutatás adatelemzésében az átlagok tesztelésének mindegyikére alkalmaztam ezt az eljárást, ahol arra szükség 

volt. 

Brown Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 

1. Szidalmazás 14,000 2 315,477 ,000 

2. Fenyegetés 12,831 2 253,439 ,000 

3. Online pletyka 10,873 2 282,995 ,000 

4. Anonim online pletyka 4,058 2 264,552 ,018 

5. Legitim agresszió 1,872 2 368,924 ,155 

6. Teljes közöny ‒ Nem tenne semmit ,322 2 378,781 ,725 

7. Fizikai agresszió 17,842 2 289,435 ,000 

Online Agresszió 16,254 2 278,592 ,000 
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N 446 446 446 442 446 446 445 

3. 

Online 

pletyka 

Pearson 

Correlation 
,673** ,637** 1 ,505** ,136** -,285** ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,004 ,000 ,000 

N 446 446 446 442 446 446 445 

4. 

Anonim 

online 

pletyka 

Pearson 

Correlation 
,357** ,489** ,505** 1 ,084 -,086 ,345** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,076 ,071 ,000 

N 442 442 442 442 442 442 441 

5. 

Legitim 

agresszió 

Pearson 

Correlation 
,109* ,024 ,136** ,084 1 -,322** -,006 

Sig. (2-tailed) ,021 ,612 ,004 ,076  ,000 ,891 

N 446 446 446 442 446 446 445 

6. 

Teljes 

közöny - 

Nem tenne 

semmit 

Pearson 

Correlation 
-,250** -,184** -,285** -,086 -,322** 1 -,107* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,071 ,000  ,023 

N 
446 446 446 442 446 446 445 

7. 

Fizikai 

agresszió 

Pearson 

Correlation 
,336** ,672** ,431** ,345** -,006 -,107* 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,891 ,023  

N 445 445 445 441 445 445 445 

A korrelációs mátrixból leolvasható, hogy milyen mértékű az együttjárás az egyes 

agressziótípusok esetén. A szidalmazás a fenyegetéssel (r=0,595), szidalmazás az online 

pletykával (r=0,673), fenyegetés az online pletykával (r=0,637) fenyegetés az anonim online 

pletykával (r=0,489) és a fenyegetés a fizikai agresszióval (r=0,672). Kimondottan feltűnő a 

legitim agresszió és közöny közötti negatív korreláció (r=-0,322), vagyis minél nagyobb értéket 

adtak arra, hogy az agresszió legitim formáját választanák, annál kevésbé valószínű, hogy nem 

tennének semmit (46. táblázat). Tehát a második hipotézis második része is igazolást nyert. 

A harmadik hipotézis igazolására az internetezéssel eltöltött időt, a közösségi oldalhoz fűződő 

aktivitást, a közösségi oldalon eltöltött idő hosszúságát, valamint az email levelezőrendszerben 

és a közösségi oldalakon kialakított kapcsolatok számát vetettem össze az online agresszió 

értékeivel, a fizikai erőszakhoz adaptált magatartásmintákra adott válaszok számával és a Buss-

Perry agresszióteszt pontszámaival. 

47. táblázat: Az internetezéssel töltött idő és az online agresszió, valamint a fizikai erőszak 

kapcsolata 

Mennyit szokott Ön 

internetezni?  

1
. 

S
zid

alm
azás 

2
. F

en
y

eg
etés 

3
. O

n
lin

e 

p
lety

k
a 

4
. A

n
o

n
im

 

o
n
lin

e p
lety

k
a 

5
. L

eg
itim

 

ag
resszió

 

6
. T

eljes 

k
ö
zö

n
y

  

7
. F

izik
ai 

erő
szak

 

O
n

lin
e 

A
g

resszió
 

naponta Átlag 2,154 1,429 1,679 1,351 3,650 2,003 1,505 1,653 
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5 óránál 

többet 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 

Szórás 1,090 ,641 ,826 ,594 ,803 ,824 ,654 ,641 

naponta 

3-5 órát 

Átlag 1,852 1,318 1,532 1,316 3,695 2,240 1,407 1,499 

N 184 184 184 181 184 184 183 181 

Szórás ,876 ,544 ,634 ,594 ,784 ,942 ,646 ,538 

naponta 

1-2 órát 

Átlag 1,815 1,393 1,512 1,391 3,590 2,151 1,501 1,531 

N 129 129 129 128 129 129 129 128 

Szórás ,854 ,650 ,656 ,641 ,875 ,888 ,728 ,588 

napi  

1 óránál 

kevesebbet 

Átlag 1,752 1,267 1,379 1,245 3,420 2,675 1,583 1,411 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

Szórás ,952 ,567 ,718 ,446 ,997 1,288 ,805 ,507 

Total Átlag 1,903 1,362 1,549 1,341 3,636 2,190 1,469 1,538 

N 445 445 445 441 445 445 444 441 

Szórás ,936 ,601 ,696 ,599 ,831 ,939 ,684 ,578 

Az internetezéssel töltött idő mennyiségének emelkedésével az agresszív normasértések 

átlagainak száma is arányosan emelkedik. A 47. táblázatban látható, hogy az a válaszoló, aki 5 

óránál többet tölt az internetes csatornákon, az a szidalmazás, a fenyegetés, az online pletyka, 

és az anonim online pletyka agressziótípusokat is nagyobb arányban alkalmazza. Fontos 

kiemelni a szidalmazást, aminek az agressziótípusok közül a legmagasabb az értéke, és az 

interneten eltöltött idővel arányosan növekszik.   

48. táblázat: A szidalmazás 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,592 3 441 ,052 

49. táblázat: A szidalmazás 

ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8,591 3 2,864 3,314 ,020 

Within Groups 380,262 440 ,864   

Total 388,853 443    

Az átlagok eltérése tehát nem a véletlen műve, minél többet internetezik valaki, annál inkább 

szidalmazna az egyes helyzetekben (48-49. táblázat). 

50. táblázat: Az internetezéssel töltött idő és a Buss-Perry agresszióteszt pontszámainak átlagai 

Mennyit szokott Ön 

internetezni? 

Agresszió 

összpontszám 

1.  

Fizikai 

Agresszió 

2.  

Verbális 

Agresszió 

3.  

Düh, harag 

4. 

Ellenségesség 

naponta 

5 óránál 

többet 

Átlag 24,692 4,633 7,760 6,075 6,223 

N 102 102 102 102 102 

Szórás 6,953 2,012 2,646 2,950 2,528 

naponta 

3-5 órát 

Átlag 23,578 4,558 7,400 5,979 5,641 

N 184 184 184 184 184 

Szórás 7,773 2,248 2,606 2,719 2,624 

naponta 

1-2 órát 

Átlag 21,732 4,260 6,510 5,580 5,379 

N 129 129 129 129 129 
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Szórás 7,079 1,994 2,403 2,436 2,204 

napi 

1 óránál 

kevesebbet 

Átlag 20,977 4,489 6,289 5,310 4,886 

N 30 30 30 30 30 

Szórás 7,434 2,635 2,250 2,137 2,584 

Total Átlag 23,119 4,484 7,148 5,840 5,646 

N 445 445 445 445 445 

Szórás 7,449 2,151 2,582 2,663 2,503 

Az agresszió összpontszám, a verbális agresszió, a düh - harag és az ellenségesség növekszik 

az internetezéssel töltött idővel (50. táblázat). 

51. táblázat: Az internetezéssel töltött idő és a Buss-Perry agresszióteszt pontszámainak átlagai 

Levene Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1. Fizikai Agresszió ,984 3 441 ,400 

2. Verbális Agresszió ,902 3 441 ,440 

3. Düh, harag 2,363 3 441 ,071 

4. Ellenségesség 2,436 3 441 ,064 

Agresszió összpontszám ,221 3 441 ,882 

Mivel egyik esetben sem lett a Levene teszt szignifikanciája p<0,05 az ANOVA tesztet 

alkalmaztam (51. táblázat). 

52. táblázat: Az internetezéssel töltött idő és a Buss-Perry agresszióteszt pontszámainak átlagai 

ANOVA 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. 

Fizikai 

Agresszió 

Between Groups 9,705 3 3,235 ,696 ,555 

Within Groups 2044,983 440 4,648   

Total 2054,688 443    

2. 

Verbális 

Agresszió 

Between Groups 124,536 3 41,512 6,444 ,000 

Within Groups 2834,404 440 6,442   

Total 2958,941 443    

3. 

Düh, harag 

Between Groups 26,401 3 8,800 1,241 ,295 

Within Groups 3121,364 440 7,094   

Total 3147,765 443    

4. 

Ellenségesség 

Between Groups 60,563 3 20,188 3,267 ,021 

Within Groups 2719,278 440 6,180   

Total 2779,841 443    

Agresszió 

összpontszám 

Between Groups 678,089 3 226,030 4,154 ,006 

Within Groups 23943,633 440 54,417   

Total 24621,722 443    

Az átlagok különbsége az internetezéssel töltött idő alapján szignifikáns a verbális agresszió, 

az ellenségesség, valamint az agresszió összpontszám tekintetében is. Ezek tehát arányosan 

növekednek az internetezéssel töltött idő emelkedésével (50-52. táblázat). A harmadik hipotézis 

további igazolására a közösségi oldalon való aktivitás-változókat, illetve a közösségi oldalak 

látogatásának gyakoriságát vetettem össze a Buss-Perry agressziómérő teszt pontszámaival. 
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53. táblázat: Közösségi oldal-aktivitás és a Buss-Perry agresszióteszt pontszámainak kvartilisei  

Agresszió összpontszám kvartilisek Mean N Std. Deviation 

<= 18,00 (Alsó 25%) 1,996 123 ,611 

19,00 - 27,00 (25-75%) 2,195 182 ,598 

28,00+ (Felső 25%) 2,213 100 ,712 

Total 2,139 404 ,637 

54. táblázat: Milyen gyakran végzi a következő tevékenységeket közösségi oldalakon - összevont   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,645 2 401 ,194 

55. táblázat: Milyen gyakran végzi a következő tevékenységeket közösségi oldalakon - összevont   

ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,649 2 1,825 4,561 ,011 

Within Groups 160,417 401 ,400   

Total 164,066 403    

Az átlagok eltérése szignifikáns az ANOVA alapján – minél agresszívebb valaki, annál 

aktívabb a közösségi oldalakon (53-55. táblázat) 

56. táblázat: A közösségi oldal látogatásának gyakorisága és a Buss-Perry agresszióteszt 

agressziótípusainak és azok összevont pontszámai 

Milyen gyakran szokott 

közösségi oldalakat 

látogatni/használni? Összevont 

1.  

Fizikai 

Agresszió 

2.  

Verbális 

Agresszió 

3.  

Düh, harag 

4. 

Ellenséges-

ség 

Agresszió 

összpontszám 

naponta  

5 óránál többet 

Átlag 4,811 8,243 6,684 6,156 25,896 

N 35 35 35 35 35 

Szórás 2,511 2,723 2,790 2,441 6,842 

naponta  

3-5 órát 

Átlag 4,807 7,697 6,077 6,157 24,739 

N 77 77 77 77 77 

Szórás 2,382 2,573 3,136 2,856 8,100 

naponta  

1-2 órát 

Átlag 4,366 7,050 5,856 5,638 22,910 

N 150 150 150 150 150 

Szórás 1,969 2,692 2,588 2,332 7,538 

napi 1 óránál 

kevesebbet 

Átlag 4,302 6,785 5,580 5,269 21,936 

N 165 165 165 165 165 

Szórás 2,023 2,352 2,480 2,401 6,848 

Total Átlag 4,457 7,161 5,857 5,631 23,107 

N 428 428 428 428 428 

Szórás 2,119 2,577 2,680 2,485 7,418 

57. táblázat: A közösségi oldalak látogatásának gyakorisága és a Buss-Perry agresszióteszt 

agressziótípusai 

Levene Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1. Fizikai Agresszió 1,122 3 424 ,340 

2. Verbális Agresszió 1,114 3 424 ,343 

3. Düh, harag 1,858 3 424 ,136 

4. Ellenségesség 3,200 3 424 ,023 
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Agresszió összpontszám ,901 3 424 ,441 

58. táblázat: A közösségi oldalak látogatásának gyakorisága és a Buss-Perry agresszióteszt 

agressziótípusai 

ANOVA 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. Fizikai 

Agresszió 

Between Groups 19,065 3 6,355 1,417 ,237 

Within Groups 1897,677 423 4,486   

Total 1916,741 426    

2. Verbális 

Agresszió 

Between Groups 88,296 3 29,432 4,532 ,004 

Within Groups 2747,076 423 6,494   

Total 2835,372 426    

3. Düh, harag Between Groups 40,292 3 13,431 1,878 ,133 

Within Groups 3024,394 423 7,150   

Total 3064,686 426    

4. Ellenségesség Between Groups 52,670 3 17,557 2,874 ,036 

Within Groups 2583,716 423 6,108   

Total 2636,386 426    

Agresszió 

összpontszám 

Between Groups 709,226 3 236,409 4,391 ,005 

Within Groups 22775,532 423 53,843   

Total 23484,758 426    

Az ellenségesség és a verbális agresszió esetén (p<0,05) a Levene teszt eredménye miatt 

robosztus varianciaanalízist használtam (Brown Forsythe próba). 

59. táblázat: A közösségi oldalak látogatásának gyakorisága és a Buss-Perry agresszióteszt 

agressziótípusai 

Brown‒Forsythe Statistica df1 df2 Sig. 

1. Fizikai Agresszió 1,232 3 176,650 ,300 

2. Verbális Agresszió 4,343 3 209,560 ,005 

3. Düh, harag 1,727 3 211,368 ,163 

4. Ellenségesség 2,739 3 226,659 ,044 

Agresszió összpontszám 4,367 3 247,252 ,005 

a. Asymptotically F distributed 

Az átlagok különbsége a verbális agresszió, ellenségesség és az agresszió összpontszám 

tekintetében szignifikáns (p<0,05). Minél többet látogat valaki közösségi oldalakat, annál 

magasabb átlagértékei vannak a verbális agresszió és az ellenségesség esetén (56-59. táblázat). 

60. táblázat: A közösségi oldalakon kötött partnerkapcsolatok száma, a Buss-Perry agresszió 

agressziótípusai és azok öszpontszámai 

Megközelítőleg hány 

ismerőse van az Ön által 

leginkább használt társas 

oldalon - összevont 

1. Fizikai 

Agresszió 

2. Verbális 

Agresszió 

3. Düh, 

harag 

4. 

Ellenségesség 

Agresszió 

összpontszám 

1-200 Átlag 4,504 6,794 5,562 5,571 22,432 
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N 78 78 78 78 78 

Szórás 2,385 2,516 2,634 2,642 7,998 

200-500 Átlag 4,404 7,092 5,759 5,552 22,809 

N 156 156 156 156 156 

Szórás 2,001 2,530 2,603 2,448 6,896 

500-1000 Átlag 4,381 7,234 5,822 5,646 23,085 

N 144 144 144 144 144 

Szórás 1,986 2,553 2,548 2,493 7,193 

1000 felett Átlag 4,964 7,871 6,728 6,074 25,639 

N 55 55 55 55 55 

Szórás 2,609 2,894 3,132 2,530 8,670 

Total Átlag 4,486 7,184 5,867 5,653 23,192 

N 433 433 433 433 433 

Szórás 2,155 2,592 2,676 2,506 7,478 

A közösségi oldalon meglévő partnerkapcsolatok száma és a Buss-Perry agressziótípusok 

kapcsolatában nincs szignifikancia, de egyértelműen látható, hogy az 1000 fő feletti 

kapcsolattal rendelkezők az agressziótípusok és az agresszió összpontszám esetén is magasabb 

pontszámokkal rendelkeznek (60. táblázat) 

A negyedik hipotézis igazolására az anonim online pletykát választók számát válogattam le a 

többi online agresszió, a közöny, a legitim agresszió és fizikai erőszak magatartásmintákhoz 

képest a teljes mintából. Azokat a válaszadókat emeltem ki, akik az enyhébb feltétel mentén 

három vagy annál magasabb értéket jelöltek az anonim online pletyka ötfokozatú Likert 

skáláján.  

61. táblázat: Anonim online pletyka magatartást az ötfokozatú skálán 3 alatti, 3, vagy annál több 

értékkel választók száma  

 
3 alatti érték  

(n; %) 

3 vagy afeletti érték 

(n; %) 
Összesen 

Online Szidalmazás 382 (85,6%) 64 (14,4%) 446 (100%) 

Online Fenyegetés 430 (96,4%) 16 (3,6%) 446 (100%) 

Online Pletyka 417 (93,5% 29 (6,5%) 446 (100%) 

Anonim Online pletyka 428 (96,8%) 14 (3,2%) 446 (100%) 

Legitim Agresszió 84 (18,9%) 362 (81,1%) 446 (100%) 

Közöny 350 (78,6%) 95 (21,4%) 445 (100%) 

Fizikai Agresszió 420 (94,4%) 25 (5,6%) 445 (100%) 

Összevont Online Agresszió 428 (96,8%) 14 (3,2%) 442 (100%) 

Az agresszív és az erőszakos magatartások, a közöny és a legitim agresszió válaszokra a teljes 

mintában három vagy annál magasabb értékeket válaszolók, illetve az anonim online pletyka 

esetében három vagy magasabb értéket választók száma és százalékos értéke között a teljes 

mintában óriási különbségek vannak. A mintában a válaszolók között az anonim online pletyka 

volt a legnépszerűtlenebb, ez kapta a legalacsonyabb pontszámokat, a konfliktusmegoldásnak 

ezt a módját nagyon kevesen választották (61. táblázat).  
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62. táblázat: Az online agresszió magatartásmintái, a fizikai erőszak, a legitim agresszió és a közöny 

átlaga a teljes mintában 

 1. 

Szidalmazás 

2. 

Fenyegetés 

3. 

Online 

pletyka 

4. 

Anonim 

online 

pletyka 

5. 

Legitim 

agresszió 

6. 

Teljes 

közöny  

7. Fizikai 

agresszió 

Teljes 

minta 

Átlag 1,90 1,36 1,55 1,34 3,64 2,19 1,47 

Szórás 0,94 0,60 0,70 0,60 0,83 0,94 0,68 

Esetszám 446,00 446,00 446,00 442,00 446,00 446,00 445,00 

Az átlagokat tekintve ugyanazt az eredményt kaptam. Az anonim online pletyka ‒ a fenyegetést 

(cybererőszak) kivéve ‒ szignifikánsan a legalacsonyabb átlagértékű az agresszív magatartások 

közül (61-62. táblázat). Az átlagokat összetartozó mintás t-próbával összehasonlítva ugyanez 

az eredmény jött ki (63. táblázat). A mintában a legkevésbé választották az anonim 

normasértést, vagyis maga az anonimitás a mintában szereplők körében nem katalizáló tényező. 

63. táblázat: Összetartozó mintás t-próba az agresszív és erőszakos magatartások és az anonim online 

pletyka átlagainak különbségére 

df=441 
Átlagok közötti 

eltérés 
t-érték Szignifikancia (p) 

Szidalmazás 0,56 12,91 0,000 

Fenyegetés 0,02 0,67 0,504 

Online Pletyka 0,20 6,60 0,000 

Legitim Agresszió 2,29 48,91 0,000 

Teljes közöny 0,85 15,40 0,000 

Fizikai Agresszió 0,12 3,48 0,001 

Bár a fenti adatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy a negyedik hipotézis nem tartható, az 

anonim pletyka, a többi online agresszív magatartás, a fizikai erőszak, a közöny és a legitim 

agresszió gyakoriságát a történetek mentén mégis összehasonlítottam. Ebben az esetben a 

három vagy annál magasabb értéket megjelölők válaszait vettem figyelembe (64. táblázat). 

64. táblázat: Az egyes agressziótípusok gyakorisága a különböző helyzetekben (enyhe feltétel) 

Történetek 

kérdéssorai 

1. 

Szidalmazás 

2. 

Fenyegetés 

3. 

Online 

pletyka 

4. 

Anonim 

online 

pletyka 

5. 

Legitim 

agresszió 

6. Fizikai 

agresszió 

7. 

Teljes 

közöny 

q2.1 - q2.6 63 19 66 45 239 - 256 

q3.1 – q3.6 109 32 114 65 367 - 158 

q4.1 – q4.6 203 46 12 25 401 94 82 

q5.1 – q5.6 101 32 16 21 - 79 180 

q7.1 – q7.7 126 48 123 41 370 78 101 

q8.1 – q8.7 96 93 92 50 404 36 94 

Átlag 116,33 45,00 70,50 41,17 356,20 71,75 145,17 
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A 64. táblázat az online agresszív magatartások, a fizikai erőszak, a legitim agresszió és a 

közöny magatartásokra a helyzetben 3-as vagy annál magasabb értéket adott válaszok 

gyakoriságát mutatja. Az anonim online pletyka válaszlehetőségei a 6.1-6.7 és a 9.1-9.5 

válaszalternatívák között nem volt. Az online agresszióformák közül a szidalmazás és az online 

pletyka volt a leggyakoribb és a legtöbb esetben a legitim agressziót választották. Az anonim 

online pletyka ebben az esetben is a legalacsonyabb volt. 

65. táblázat: Az egyes agressziótípusok gyakorisága a különböző helyzetekben (szigorított feltétel) 

Történetek 

krédéssorai 

1. 

Szidalmazás 

2. 

Fenyegetés 

3. 

Online 

pletyka 

4. 

Anonim 

online 

pletyka 

5. 

Legitim 

agresszió 

6. Fizikai 

agresszió 

7. 

Teljes 

közöny 

q2.1 - q2.6 33 10 48 19 168 - 173 

q3.1 – q3.6 66 15 63 30 307 - 93 

q4.1 – q4.6 133 19 9 12 356 48 42 

q5.1 – q5.6 48 13 10 16 - 52 120 

q7.1 – q7.7 69 21 66 22 326 46 53 

q8.1 – q8.7 65 67 55 22 361 15 49 

Átlag 69,00 24,17 41,83 20,17 303,60 40,25 88,33 

Szigorított feltételek esetén ‒ ahol a hármas érték feletti válaszokat vettem figyelembe ‒ 

ugyancsak a szidalmazás és az online pletyka lett a leggyakoribb online agresszióforma, de 

ilyen bontásban még inkább látszik, hogy a résztvevők többsége a legitim agressziót választaná. 

Az anonim online pletyka ebben az esetben is a legalacsonyabb pontszámmal szerepelt (65. 

táblázat). 

4.9. A jogász és szociálismunkás hallgatók közötti különbségek 

A konformitást alapjául szolgáló jogismeret és szociábilitás tesztelése a kutatás egyik fő célja 

volt annak feltárására, hogy a válaszadók mely területeken mutatnak érzékenységet 

(agresszívek vagy kevésbé agresszívek).  

66. táblázat: A Buss-Perry agressziótípusok pontszámai és szakok 

Melyik szakra jár 

1. Fizikai 

Agresszió 

2. Verbális 

Agresszió 

3. Düh, 

harag 

4. 

Ellenségesség 

Agresszió 

összpontszám 

Szociális 

munkás 

Átlag 4,609 6,640 6,078 5,609 22,937 

Esetszám 67 67 67 67 67 

Szórás 2,762 2,398 2,643 2,627 8,292 

Jogász Átlag 4,458 7,238 5,801 5,646 23,144 

Esetszám 379 379 379 379 379 

Szórás 2,026 2,602 2,665 2,484 7,292 

Total Átlag 4,480 7,148 5,842 5,641 23,112 

Esetszám 446 446 446 446 446 

Szórás 2,150 2,579 2,661 2,503 7,442 
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A Buss-Perry agressziótípusok közül a verbális agresszió a joghallgatók esetében 

megközelítette a szignifikáns szintet (66. táblázat). Ehhez az elemzéshez független mintás t-

próbát végeztem (67. táblázat).  

67. táblázat: A Buss-Perry agressziótípusok pontszámai és szakok (t-próba) 

Group Statistics 

melyik szakra jár N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

2. Verbális Agresszió Szociális munka 67 6,640 2,398 ,292 

Jogász 379 7,238 2,602 ,133 

68. táblázat: A Buss-Perry verbális agresszió pontszámai és szakok 

Az átlagok különbségéhez tartozó szignifikancia a jogászok esetében p=0,080, ez azt jelenti, 

hogy 90%-os szignifikanciaszinten a jogászok verbális agresszivitása magasabb, pontosabban 

90%-os a valószínűsége annak, hogy a teljes populációban verbálisan agresszívebbek a 

jogászok, mint a szociális munkások (68. táblázat). A szociális munkások fizikai és düh harag 

típusinak átlagai ‒ bár nem szignifikáns különbséggel, ‒ de magasabbak, mint a jogászoké.27  

69. táblázat: A Buss-Perry agresszió teszt itemei és szakok közötti összefüggések 

Melyik szakra 

jár 

AGR

1  

AGR

2  

AGR

3  

AGR

4  

AGR

5  

AGR

6  

AGR

7  

AGR

8  

AGR

9  

AGR

10 

AGR

11 

AGR

12  

S
zo

ci-

ális 

munk
a Átlag 1,52 1,34 1,75 2,91 2,20 1,53 2,64 1,75 1,69 2,41 1,45 1,75 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Szórás 1,06 ,929 1,05 1,09 1,101 ,872 1,251 ,942 1,052 1,281 ,871 1,069 

Jo
g

ász 

Átlag 1,57 1,24 1,65 3,30 2,28 1,65 2,47 1,81 1,51 2,41 1,47 1,77 

N 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 

Szórás ,933 ,647 ,932 1,09 1,17 ,983 1,33 1,09 ,847 1,24 ,877 1,12 

T
o

tal 

Átlag 1,56 1,25 1,66 3,24 2,27 1,64 2,50 1,80 1,54 2,41 1,46 1,77 

N 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 

Szórás ,953 ,696 ,951 1,10 1,16 ,967 1,32 1,07 ,882 1,25 ,875 1,11 

                                                           
27 Az agresszió összpontszám összeadással képződött, tehát 3-tól 15-ös értéket vehetnek fel (mivel három 5-fokú 

kérdésből állnak), az összpontszám pedig 12-60 pont lehet (12 skála). 

Independent Samples 

Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

2
. V

erb
ális 

ag
resszió

 

Equal 

variances 

assumed 

1,901 ,169 -1,754 444 ,080 -,5975 ,340 -1,267 ,0721 

Equal 

variances not 

assumed 

  -1,857 95,912 ,066 -,597 ,321 -1,236 ,0413 
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Agressziótípusonként (AGR) látszik, hogy a verbális agresszióban mutatkozó különbség a 

jogászok és szociálismunkások között a 4. kérdés miatt alakult ki, vagyis szakok szerint 

másként vélekedtek a válaszolók arról az állításról, hogy „Gyakran nem értek egyet az 

emberekkel” (69. táblázat). 

70. táblázat: A kialakított online agresszió, a fizikai erőszak és szakok összefüggései 

melyik szakra jár 

1
. 

S
zid

alm
azás 

2
. 

F
en

y
eg

etés 

3
. O

n
lin

e 

p
lety

k
a 

4
. A

n
o

n
im

 

o
n

lin
e 

p
lety

k
a 

5
. L

eg
itim

 

ag
resszió

 

6
. T

eljes 

k
ö

zö
n

y
  

7
. F

izik
ai 

ag
resszió

 

O
n

lin
e 

A
g

resszió
 

Szociális 

munka 

Mean 2,031 1,488 1,596 1,333 3,484 2,316 1,593 1,609 

N 67 67 67 66 67 67 67 66 

Szórás 1,010 ,784 ,769 ,551 ,857 1,049 ,763 ,676 

Jogász Mean 1,880 1,338 1,540 1,342 3,662 2,167 1,447 1,525 

N 379 379 379 376 379 379 378 376 

Szórás ,920 ,560 ,683 ,607 ,824 ,917 ,667 ,558 

Total Mean 1,903 1,361 1,548 1,341 3,635 2,190 1,469 1,537 

N 446 446 446 442 446 446 445 442 

Szórás ,935 ,600 ,696 ,598 ,830 ,938 ,683 ,577 

Az online agresszió és a fizikai erőszak magatartásmintázatait választó szociális munkások és 

joghallgatók átlagai között szignifikáns különbség nem volt, azonban az anonim online pletyka 

és a legitim agresszió kivételével a szociális munkások agresszívebb megoldást alkalmaznának, 

mint a jogászok. Ez abból a szempontból különösen érdekes, hogy a Buss–Perry 

agressziótípusok összpontszámai éppen az ellenkezőjét mutatják (70. táblázat), ahol a 

joghallgatók magasabb pontszámmal rendelkeznek, vagyis valójában agresszívebbek, mint a 

szociális munkások. A mintában szereplő jogismeret és a szociábilitás között annyiban 

mindenképp felfedezhető különbség, hogy a joghallgatók annak ellenére, hogy agresszívebbek, 

egyben visszafogottabbak is. A jogismeret és a szociábilitás között ez az elsődleges különbség. 

Úgy tűnik, hogy a jogismeret ebben az esetben ‒ ha nem is szignifikáns mértékben ‒ 

erőteljesebb kontrolltényező, mint a szociábilitás. A cselekvések következményeinek súlya 

erőteljesebben hat a belső visszatartó erőknél. Ezt erősíti, hogy az anonim elkövetés a felelősség 

nélküli cselekvés illúzióját, a legitim agresszió pedig a törvényesen is elfogadott agresszív 

cselekvést jelöli, melyeket a visszafogott joghallgatók is előbb választottak. A különbségek 

feltárása enyhén igazolja a cybertér negyedik hipotézisben leírt katalizáló hatását (66. és a 70. 

táblázat).  
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4.10. A jogász és szociálismunkás hallgatók közötti különbségek a projektív 

kérdésekben 

71. táblázat: Válaszok q4.1 – q4.7 kérdéssorra szakok szerint 

Melyik szakra jár 

KÁROLY 

Megfenyegetné az 

interneten 

KÁROLY  

Ellátná a baját 

KÁROLY 

Feljelentené a 

rendőrségen 

Szociális munka Átlag 1,64 2,17 3,95 

N 67 67 67 

Szórás 1,173 1,431 1,326 

Jogász Átlag 1,31 1,63 4,33 

N 379 378 379 

Szórás ,780 1,106 1,116 

Total Átlag 1,36 1,71 4,27 

N 446 445 446 

Szórás ,858 1,176 1,156 

72. táblázat: Válaszok a q4.1 – q4.7 kérdéssorra, szakok szerint 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

K
Á

R
O

L
Y

 

M
eg

fen
y

eg
etn

é az 

in
tern

eten
 azzal, h

a 

n
em

 v
eszi le a 

p
o

szto
t, m

eg
k

eresi …
 

Equal 

variances 

assumed 22,784 ,000 2,923 444 ,004 ,329 ,113 ,108 ,550 

Equal 

variances not 

assumed 
  2,214 76,840 ,030 ,329 ,149 ,033 ,625 

K
Á

R
O

L
Y

 

S
zem

ély
esen

 

k
eresn

é m
eg

 a 

v
itap

artn
erét és 

ellátn
á a b

aját ... 

Equal 

variances 

assumed 

17,449 ,000 3,543 443 ,000 ,545 ,154 ,242 ,847 

Equal 

variances not 

assumed 

  2,965 80,779 ,004 ,545 ,184 ,179 ,910 

K
Á

R
O

L
Y

 

F
eljelen

ten
é a 

ren
d

ő
rség

en
 

v
ag

y
 a b

író
ság

o
n

 

az ism
erő

sét …
 

Equal 

variances 

assumed 

4,306 ,039 -2,458 444 ,014 -,374 ,152 -,673 -,075 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,179 83,548 ,032 -,374 ,172 -,716 -,033 

A 71 -72. táblázatban a fenyegetés, a fizikai erőszak és a legitim agresszió esetében szignifikáns 

különbség van a két szak hallgatói között. A szociális munkások inkább fenyegetnének 

(cybererőszak), vagy alkalmaznának fizikai erőszakot, mint a jogászok. A jogászok pedig 



 

166 
 

inkább jelentenék fel a másik felet, vagyis alkalmaznának legitim agressziót, mint a szociális 

munkások. 

73. táblázat: Válaszok q5.1-q5.6 kérdéssorra szakok szerint 

JUDIT Megfenyegetné a munkatársát az interneten azzal, hogy ha nem veszi le a posztját és nem kér 

nyilvánosan bocsánatot, megkeresi és megtépi a sértő megjegyzésért.   

melyik szakra jár Mean N Std. Deviation 

Szociális munka 1,55 67 1,068 

Jogász 1,21 379 ,683 

Total 1,26 446 ,762 

74. táblázat: Válaszok a q5.1-q5.6 kérdéssorra szakok szerint 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

JU
D

IT
 

M
eg

fen
y
eg

e

tn
é a 

m
u
n
k
atársát 

az 

in
tern

eten
 

…
 

Equal variances 

assumed 32,923 ,000 3,358 444 ,001 ,335 ,100 ,139 ,531 

Equal variances 

not assumed 
  2,481 76,021 ,015 ,335 ,135 ,066 ,604 

A 73-74. táblázatban – főként a Levene teszt adatai szerint – az átlagok között, a szociális 

munkások átlaga szignifikánsan nagyobb a megfenyegetés esetén, mint a jogászoké. 

75. táblázat: Válaszok a q6.1-q6.7 kérdéssorra, szakok szerint 

NOÉMI Noémi helyett jelezné az egyik tanárnak a történteket.   

melyik szakra jár Mean N Std. Deviation 

Szociális munka 3,95 67 1,373 

Jogász 3,49 379 1,584 

Total 3,56 446 1,561 

76. táblázat: Válaszok a q6.1-q6.7 kérdéssorra, szakok szerint 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

NOÉMI Noémi 

helyett jelezné 

az egyik 

Equal 

variances 

assumed 

10,45 ,001 2,24 444 ,026 ,461 ,206 ,057 ,865 
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tanárnak a 

történteket. 

Equal 

variances not 

assumed 

  2,474 100,04 ,015 ,461 ,186 ,091 ,831 

A 75-76. táblázatban szignifikáns a szociális munkások és a joghallgatók közötti különbség, 

azonban ebben az esetben a szociális munkásokra volt jellemzőbb a legitim agresszió. 

77. táblázat: Válaszok q7.1-q7.7 kérdéssorra szakok szerint 

MÁRTON Feljelentést tenne a rendőrségen vagy a bíróságon.   

melyik szakra jár Mean N Std. Deviation 

Szociális munka 3,64 67 1,440 

Jogász 4,05 379 1,344 

Total 3,99 446 1,365 

78. táblázat: Válaszok q7.1-q7.7 kérdéssorra szakok szerint 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

MÁRTON 

Feljelentést 

tenne a 

rendőrségen  

Equal 

variances 

assumed 

2,412 ,121 -2,274 444 ,023 -,409 ,180 -,763 -,056 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,167 87,777 ,033 -,409 ,189 -,784 -,034 

A 77-78. táblázat adatai alapján a joghallgatók szignifikáns különbséggel legitim agressziót 

alkalmaznák. 

79. táblázat: Válaszok a q8.1-q8.7 kérdéssorra, szakok szerint 

 

melyik szakra jár N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

GÉZA Jelezné a 

rendőrségen szomszédja 

fenyegetését. 

Szociális munka 67 3,89 1,322 ,161 

Jogász 379 4,41 1,051 ,054 

80. táblázat: Válaszok a q8.1-q8.7 kérdéssorra, szakok szerint 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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GÉZA jelezné 

a rendőrségen 

szomszédja 

fenyegetését. 

Equal 

variances 

assumed 

11,759 ,001 -3,588 444 ,000 -,520 ,145 -,805 -,235 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -3,058 81,592 ,003 -,520 ,170 -,859 -,182 

A 79-80. táblázat adatai alapján ezekben az esetekben a joghallgatók szignifikáns különbséggel 

a legitim agressziót alkalmaznák. 

4.11. A legitim agressziócsoport 

A joghallgatók és a szociálismunkás hallgatók közötti különbséget (66. és a 80. táblázat adatai) 

a legitim agressziót jelölőkre vonatkozó adatok elemzésével próbáltam megismerni. Ennek 

érdekében kialakítottam egy legitim csoportot, melybe azokat a résztvevőket soroltam, akik 

jellemzően a legitim agressziót választották az egyes történeteknél (81. táblázat). Ők voltak 

azok, akik a legitim agresszió kérdésekre (értesítené a rendőrséget, vagy hivatalos úton oldaná 

meg a konfliktusát) az ötfokozatú skálán a 4-es vagy az 5-ös skálaértéket jelölték be, az 

agresszió egyéb formáira pedig az 1-est vagy a 2-est. A közönyhöz tartozó válaszokat ezúttal 

nem vettem figyelembe. Az elemzés eredményeit először egy leíróstatisztikával mutatom be. 

81. táblázat: A legitim agressziócsoport szakok szerinti megoszlása 

 

Legitim agresszió csoport 

Total Nem Igen 

Szociális munka 57 (85,1%) 10 (14,9%)  67 (100,0%) 

Jogász 321(84,9%) 57 (15,1%) 378 (100,0%) 

Total 378(84,9%) 67 (15,1%) 445 (100,0%) 

Míg a szociális munkások 14,9%-a, addig a joghallgatók 15,1%-a választotta az agresszió 

legitim formáját. Az eltérés nem szignifikáns, de érdekes irányokat mutat (81. táblázat) 

82. táblázat: A legitim agressziócsoport nemek szerinti megoszlása 

 

Legitim agresszió csoport 

Total Nem Igen 

Neme? Nő 254 (82,2%) 55 (17,8%) 309 (100,0%) 

Férfi 124 (90,5%) 13 (9,5%) 137 (100,0%) 

Total 378 (84,8%) 68 (15,2%) 446 (100,0%) 

Amíg a teljes mintában a női válaszadóknak 17,8%-a választaná a legitim agressziót, addig a 

férfi válaszadók csak 9, 5%-a. Ebből kirajzolódik, hogy a legitim agressziót inkább a nők 

választanák megoldásként (82. táblázat).  
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83. táblázat: A legitim agressziócsoport internethasználati szokások szerinti megoszlása 

 

Mennyit szokott Ön internetezni? Összevont 

Total 

naponta  

5 óránál többet 

naponta  

3-5 órát 

naponta  

1-2 órát 

napi  

1 óránál 

kevesebbet 

Legitim 

agresszió 

csoport 

Nem 90 (23,9%) 156 (41,4%) 104 (27,6%) 27 (7,2%) 37 (100,0%) 

Igen 12 (17,6%) 28 (41,2%) 25 (36,8%) 3 (4,4%) 68 (100,0%) 

Total 102 (22,9%) 184 (41,3%) 129 (29,0%) 30 (6,7%)  445 (100,0%) 

Az a válaszoló, aki a nagyon keveset vagy nagyon sokat internetezik naponta, kevésbé választja 

a legitim agressziót. Minél kevesebbet tartózkodik tehát valaki az interneten, annál kevésbé 

érinti az agresszív cselekvés, illetve a cselekvések közötti választás kényszere (83. táblázat).   

84. táblázat: A legitim agressziócsoport és a Buss-Perry agressziótípusok 

Legitim agresszió csoport 

1. Fizikai 

Agresszió 

2. Verbális 

Agresszió 

3. Düh, 

harag 

4. Ellensé-

gesség 

Agresszió 

összpontszám 

Többiek Átlag 4,554 7,263 5,923 5,664 23,405 

N 378 378 378 378 378 

Szórás 2,225 2,591 2,678 2,513 7,486 

Legitim 

csoport 

Átlag 4,0703 6,510 5,394 5,512 21,488 

N 68 68 68 68 68 

Szórás 1,628 2,434 2,535 2,458 7,025 

Total Átlag 4,480 7,148 5,842 5,641 23,112 

N 446 446 446 446 446 

Szórás 2,150 2,579 2,661 2,503 7,442 

85. táblázat: A legitim agressziócsoport és Buss-Perry agressziótípusok (t-próba) 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
ifferen

ce 

S
td

. E
rro

r 

D
ifferen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1
.F

izik
ai 

A
g
resszió

 

Equal 

variances 

assumed 

5,386 ,021 -1,713 444 ,087 -,484 ,282 -1,040 ,071 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,121 117,153 ,036 -,484 ,228 -,936 -,032 

2
.V

erb
ális 

A
g
resszió

 

Equal 

variances 

assumed 

,490 ,484 -2,224 444 ,027 -,752 ,338 -1,417 -,087 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,323 96,328 ,022 -,752 ,324 -1,395 -,1094 
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3
. D

ü
h

, h
arag

 

Equal 

variances 

assumed 

,188 ,665 -1,511 444 ,132 -,5289 ,350 -1,217 ,159 

Equal 

variances not 

assumed 

  -1,569 95,868 ,120 -,5289 ,337 -1,197 ,140 

4
. E

llen
ség

es 

ség
 

Equal 

variances 

assumed 

,178 ,674 -,458 444 ,647 -,151 ,330 -,799 ,497 

Equal 

variances not 

assumed 

  -,465 93,957 ,643 -,151 ,325 -,796 ,494 

A
g

resszió
 

ö
sszp

o
n

t szám
 

Equal 

variances 

assumed 

,020 ,889 -1,961 444 ,050 -1,917 ,977 -3,838 ,003 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,050 96,417 ,043 -1,917 ,935 -3,773 -,061 

Azok a felhasználók, akiket a legitim agresszió csoportba soroltunk (68 fő), a Buss-Perry 

agresszióteszt agressziótípusai közül a fizikai agresszió, a verbális agresszió és az agresszió 

összpontszám szerint szignifikánsan alacsonyabb értékeket értek el a minta többi részéhez 

képest (84-85. táblázat).  

4.12. A nemek és az agresszió összefüggései 

A Buss-Perry agresszióteszt itemeinek pontszámai és összpontszámai, valamint az online 

agresszió és a fizikai erőszakra adott válaszok átlagainak nemek szerinti alakulása arra mutathat 

rá, hogy az agresszív vagy az erőszakos magatartások választásának tekintetében van-e 

különbség a nők és a férfiak között.  

86. táblázat: A Buss-Perry agresszióteszt agressziótípusainak átlaga nemek szerint 

Neme 

1. Fizikai 

Agresszió 

2. Verbális 

Agresszió 

3.  

Düh, harag 

4. 

Ellenségesség 

Agresszió 

összpontszám 

Nő Átlag 4,347 7,157 6,000 5,577 23,082 

N 309 309 309 309 309 

Szórás 2,105 2,641 2,772 2,507 7,793 

Férfi Átlag 4,781 7,128 5,486 5,784 23,180 

N 137 137 137 137 137 

Szórás 2,226 2,443 2,363 2,496 6,610 

Total Átlag 4,480 7,148 5,842 5,641 23,112 

N 446 446 446 446 446 

Szórás 2,150 2,579 2,661 2,503 7,442 

87. táblázat: A Buss-Perry agresszióteszt agressziótípusainak átlaga nemek szerint (t-próba) 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 



 

171 
 

F Sig. t df 

S
ig

.  

(2
-tailed

) 

M
ean

 

D
iff. 

S
td

. E
rro

r 

D
iff. 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

1
. F

izik
ai 

A
g

resszió
 

Equal 

variances 

assumed 

2,843 ,092 -1,973 444 ,049 -,434 ,220 -,866 -,001 

Equal 

variances not 

assumed 

  -1,931 248,376 ,055 -,434 ,224 -,876 ,008 

A Buss-Perry agresszióteszt agressziótípusainak átlaga szerint a nők, magasabb átlagpontot 

értek el a verbális és a düh-harag agressziótípusok területén, a férfiak átlagértéke viszont a 

fizikai agresszió és az ellenségesség típusoknál volt magasabb. Az agressziótípusok 

összpontszámában ‒ nem nagy különbséggel ‒ de a férfiak pontszámai magasabbak. (86-87. 

táblázat). 

88. táblázat: A Buss-Perry agresszióteszt itemeire adott válaszok átlaga nemek szerint 

Neme? 

AGR

1  

AGR

2  

AGR

3  

AGR

4  

AGR

5 

AGR

6  

AGR

7  

AGR

8  

AGR

9  

AGR

10  

AGR

11 

AGR

12  

N
ő

 

Átlag 1,55 1,22 1,58 3,21 2,25 1,70 2,57 1,87 1,56 2,37 1,44 1,77 

N 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 

Szórás ,944 ,677 ,906 1,117 1,117 1,037 1,344 1,136 ,918 1,261 ,891 1,111 

F
érfi 

Átlag 1,60 1,33 1,86 3,30 2,33 1,50 2,33 1,67 1,49 2,49 1,52 1,78 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Szórás ,978 ,736 1,022 1,084 1,267 ,776 1,251 ,906 ,796 1,227 ,840 1,131 

T
o
tal 

Átlag 1,56 1,25 1,66 3,24 2,27 1,64 2,50 1,80 1,54 2,41 1,46 1,77 

N 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 

Szórás ,953 ,696 ,951 1,106 1,165 ,967 1,320 1,074 ,882 1,250 ,875 1,116 

Szignifikáns az eltérés nemek szerint a fizikai erőszak („Gondot okoz nekem, ha kontrollálnom 

kell az indulataimat”) esetében a férfiak javára, azonban a verbális agresszió („Barátaim szerint 

veszekedős vagyok”), a düh-harag („Gyorsan dühbe gurulok, de hamar le is higgadok”, „Néha 

ok nélkül méregbe gurulok”) itemek mentén a nők átlaga lett szignifikáns mértékben magasabb. 

Vagyis egyes itemek esetében a férfiak, más itemeknél a nők az agresszívebbek (88. táblázat).  



 

172 
 

89. táblázat: A választott online agresszió és fizikai erőszak nemek szerint 

Neme? 

1
. 

S
zid

alm
azás 

2
. F

en
y

eg
etés 

3
. 

 O
n

lin
e 

p
lety

k
a 

4
.  

A
n

o
n

im
 

o
n

lin
e 

p
lety

k
a 

5
. 

 L
eg

itim
 

ag
resszió

 

6
.  

T
eljes 

k
ö

zö
n

y
  

7
. 

 F
izik

ai 

erő
szak

 

O
n

lin
e 

A
g

resszió
 

N
ő

 

Átlag 1,823 1,274 1,469 1,289 3,687 2,243 1,384 1,465 

N 309 309 309 307 309 309 308 307 

Szórás ,903 ,521 ,669 ,557 ,839 ,934 ,576 ,550 

F
érfi 

Átlag 2,081 1,557 1,726 1,457 3,518 2,070 1,659 1,701 

N 137 137 137 135 137 137 137 135 

Szórás ,982 ,712 ,7261 ,670 ,802 ,940 ,851 ,606 

T
o

tal 

Átlag 1,903 1,361 1,548 1,341 3,635 2,190 1,469 1,537 

N 446 446 446 442 446 446 445 442 

Szórás ,935 ,600 ,696 ,598 ,830 ,938 ,683 ,577 

90. táblázat: A választott online agresszió és fizikai erőszak nemek szerint 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

S
ig

. 

(2
-tailed

) 

M
ean

 D
iff. 

S
td

 E
rro

r 

D
iff. 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Szidalmazás ,947 ,331 -2,702 444 ,007 -,257 ,095 -,444 -,070 

  -2,617 242,513 ,009 -,257 ,098 -,451 -,063 

Fenyegetés 17,338 ,000 -4,704 444 ,000 -,283 ,060 -,401 -,165 

  -4,185 203,550 ,000 -,283 ,067 -,416 -,149 

Online pletyka 6,493 ,011 -3,638 444 ,000 -,256 ,070 -,395 -,117 

  -3,525 242,873 ,001 -,256 ,072 -,399 -,113 

Anonim online 

pletyka 

4,372 ,037 -2,739 440 ,006 -,168 ,061 -,288 -,047 

  -2,552 219,392 ,011 -,168 ,065 -,298 -,038 

Legitim gresszió ,595 ,441 1,997 444 ,046 ,169 ,085 ,002 ,336 

  2,032 272,328 ,043 ,169 ,083 ,005 ,334 

Teljes közöny ,340 ,560 1,806 444 ,072 ,173 ,096 -,015 ,362 

  1,801 259,404 ,073 ,173 ,096 -,016 ,363 

Fizikai agresszió 23,495 ,000 -3,977 443 ,000 -,274 ,069 -,410 -,139 

  -3,445 193,776 ,001 -,274 ,079 -,432 -,117 

Online Agresszió 4,833 ,028 -4,022 440 ,000 -,236 ,058 -,351 -,120 

  -3,875 235,659 ,000 -,236 ,060 -,356 -,116 

Az online agressziótípusok és a fizikai erőszak a nemek között eltérően alakult. A nőkhöz 

képest a férfiak a közöny és a legitim agresszió kivételével minden magatartás esetében 

szignifikánsan magasabb átlagokpontokat értek el. Vagyis minden történetnél a felkínált 

válaszalternatívák közül az agresszívebb és erőszakosabb magatartásokat választották nagyobb 

mértékben attól függetlenül, hogy a Buss-Perry agresszióteszt eredményei szerint nem minden 

területen voltak agresszívebbek a nőknél (86-90. táblázat). Az átlagok alapján, az agresszív 



 

173 
 

vagy erőszakos magatartás esetén nem csak a jogászhallgatók a szociálismunkás hallgatókhoz 

képest, hanem a nők a férfiakhoz képest is nagyobb önkontrollt tanúsítanak akkor. A női 

résztvevők választásai minden történetnél empatikusabb, toleránsabb szemléletről árulkodik, 

amit nők és a férfiak szocializációs mintái magyarázhatnak 

4.13. Az eredmények összefoglalása és a hipotézisek igazolása  

Első hipotézis: Ha az agresszív normasértések elkövetésére a felhasználóknak a hagyományos 

tér és a cybertér között választási lehetőségük adódik, cselekvéseik megvalósítására inkább a 

cyberteret választják. 

Az első hipotézis 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 inkább az 

online normasértésekkel együtt tette volna azt, vagyis az első hipotézis igazolást nyert. 

Második hipotézis: 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. 

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. Annak ellenére, hogy a legitim agressziót és a közönyt nagyon 

kevesen választották, feltűnik a legitim agresszió és a közöny közötti negatív korreláció, vagyis 

minél magasabb a legitim agresszióra adott válasz, annál alacsonyabb a közöny. A második 

hipotézis a magasabb szintű agresszivitás esetén súlyosabb normasértésre, sőt, erőszakra való 

nagyobb hajlandóságot feltételezett, vagyis a második hipotézis igazolódott. 

Harmadik hipotézis: Aki több időt tölt el az interneten és annak aktívabb részese, több adandó 

lehetősége révén, hajlamosabb az agresszív normasértések elkövetésére a cybertérben. 

Az internetezés időtartamát a kialakított agresszív és erőszakos magatartásmintára adott 

válaszokkal, illetve a Buss-Perry agresszióteszt pontszámaival vetettem össze. Az a 
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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, 

pontosabban 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 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. 

Negyedik hipotézis: A cybertér katalizáló funkciója (az anonim működés lehetősége) minden 

felhasználó esetében növeli az agresszív feszültséglevezetésre és az ebből származó 

normasértésre való hajlandóságot. 

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.  

4.14. A legitim agresszió és a konform minta sokszínűsége 

A legitim agresszió változó kialakítására egyrészt azért volt szükség, hogy a mintában szereplő 

felhasználóknak rendelkezésére álljon olyan választási lehetőség, amellyel megőrizhetik a 

konformitásukat. Másrészt a legitim agresszió változó a kutatásban a közvetett agresszió 

(Haller, 2005) 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 



 

175 
 

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 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.  

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 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. 
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Vagyis az egyik esetben a jogismeret, a másikban a szocializáció során kialakult empátia és 

tolerancia jelenti az erős kontrollt. 

4.15. A döntés racionális jellege, a normasértés lehetőségei és a 

színtérmódozatok 

A normasértő magatartást jelölők jóval nagyobb arányban választották a cyberteret annak 

ellenére, hogy a nyolc történetből hat szituáció esetében választási alternatívaként kínáltam fel 

a hagyományos környezetet. A cybertér azzal, hogy lehetőséget biztosít az agresszív 

feszültségek levezetésére arra is garanciát nyújt, hogy a fizikai erőszak súlyos 

következményeitől és ezzel együtt a törvények szigorú szankciójától sem kell tartani (súlyos 

büntetéstől). Az online teret az önkifejezésre e célból azok is választhatják, akik a fizikai 

erőszak alkalmazására a hagyományos térben nem képesek, viszont agresszív feszültségeik 

mégiscsak keletkeznek. A döntés racionális jellege leginkább abban mutatkozott meg, hogy a 

válaszadók jelentős része a legitim agressziót preferálta a közönyös továbbálláshoz és a 

normasértéshez képest. 

A cyberdevianciák elkövethetőségének egyik alapfeltétele a digitális kompetencia 

minimális megléte. Minél magasabb a számítástechnikai eszközökhöz és a hálózat különböző 

csatornáinak használatához való hozzáértés készsége, annál több lehetőség adódik az agresszív 

feszültség levezetésére és érvényesítésére. A használati vagy működési kompetenciák 

elégtelensége olyan akadályozó tényezőként hat, ami növeli a cybertérben a normasértéstől való 

elállás valószínűségét (technikailag nem képes véghez vinni azt a cselekedetet, amire belső 

feszültségei ösztönzik). A kompetencia jelentősége a kutatás eredményeiből is kirajzolódott 

azzal, hogy az online térhasználat gyakorisága és a virtuális környezetben eltöltött idő hossza 

egyenesen arányos volt a normasértések elkövetésének számával és a Buss-Perry agresszióteszt 

pontszámainak emelkedésével. A digitális kompetencia olyan rutin kialakulását támogatja, 

amely egyrészt alkalmassá teszi a felhasználót agresszív reakciói érvényesítésére, másrészt 

immunissá teszi az őt érő és az általa alkalmazott normasértések negatív hatásaival szemben. 

Az, hogy az internethasználati szokások és az agresszió, illetve annak levezetéséből származó 

normasértések egyenes arányossága a konformnak feltételezett szereplők esetében is 

kimutatható volt, arra enged következtetni, hogy az agresszió a digitális kompetencia megléte 

esetén univerzálisan jelenlévő ok a cyberdevianciák oksági folyamatában.  

A fizikai erőszak, illetve az online agresszió magatartásmintáinak együttes preferálása 

egyértelműen modellezi az erőszak színterek közötti mobilizációt, ami befolyásolja az 

eredmény kimenetelét és megítélhetőségét egyrészt annak megvalósítója, másrészt a 
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társadalom többi résztvevője részéről. A színtérmódozatok együttjárása a cybertér sajátossága, 

aminek az is köszönhető, hogy egyes magatartásminták eltűnnek, a hagyományos társadalmi 

színterekből eltérő (a legtöbb esetben kedvező) környezetet biztosítva a szabad döntéseknek 

5. A prevenció, a kutatás hiányosságai és a jövőkép 

A kutatás a hipotézisek igazolásával tudományosan megalapozott, eredményes és értékteremtő, 

ám vannak hiányosságai. Az adatok elemzése korántsem terjed ki az agresszív normasértések 

minden résztvevőjére és az agresszió érvényesülésének minden aspektusára. A hipotézisek 

indikátorai nem alkalmasak annak mérésére, hogy a válaszadók miért választják az adott 

normasértő magatartásmintákat, milyen erkölcsi sémák alapján hozták meg döntéseiket és a 

történetek közül melyeket tartják normasértőnek és melyeket nem. A projektív kérdések a 

cybererőszak elemei közül kizárólag csak a fenyegetésre kérdeznek rá, de a kényszerítésre nem, 

amivel kirajzolódna, hogy a súlyosabb cybererőszak (büntetőjogi szempontból is erőszakos 

cselekvés) milyen arányban érvényesül a konform felhasználók körében. Az elemzés csak a 

jogismerettel és a szociális beállítódással rendelkező egyetemi hallgatók válaszaira épül, 

ugyanakkor nem terjed ki más attribútumokkal rendelkező korosztályi sokaságra. A kérdéssor 

nem tartalmaz áldozattá válással kapcsolatos kérdéseket és az értekezés egésze nem fókuszál 

az áldozati szempontokra sem, a sértettek országos statisztikai mutatóira, kizárólag a deviáns 

magatartás elkövetőit helyezi előtérbe. A dolgozatban a nemzeti statisztikai adatbázisok 

eltérései miatt nincs normasértéseket taglaló nemzetközi statisztika. A kérdéssor hiányossága, 

hogy a q5.1-q5.6 kérdések közül technikai okokból kimaradt a legitim agresszió alternatíva, 

ezért ebben az egy helyzetben a válaszadóknak nem volt lehetősége konform magatartás 

választására.  

E hiányosságok ellenére a kidolgozott projektív kérdéscsoportokra adott válaszok és a Buss-

Perry agresszióteszt eredményei a kutatás egészében egyezést mutattak, így a projektív 

kérdéscsoportok összessége olyan sajátos és valid mérőeszköz, amely hasonló kutatásokhoz is 

használható. A kutatás eredményeire építve és az új mérőeszköz használatával a jövőben 

lehetőség nyílik még többféle agresszióra épülő magatartásminta tesztelésére, az agresszió 

cybertérben megjelenő alakzatainak megismerésére, az agresszív normasértések 

áldozati/sértetti attitűdjeinek feltérképezésére. A valós életszituációkat szimuláló projektív 

kérdéscsoportok kiterjeszthetők különböző korosztályokra, társadalmi csoportokra, a hazai és 

nemzetközi terepen egyaránt.  
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5.1. A kutatás eredményeiből kirajzolódó prevenciós irányok 

A kutatás eredményei szerint az agresszió olyan központi tényező, ami a cyberdevianciák 

elkövetésének mozgatórugója. Noha a kutatásból kiderül, hogy az agresszív magatartásról való 

döntést befolyásoló jogismeretnek és szociális beállítottságnak van visszatartó ereje, mégsem 

mondható el, hogy a kétféle kontrolltényező minden esetben egységesen érvényesül, minden 

helyzetben kontrolláló erejű, sőt, azt sem, hogy ezek ugyanarra a cselekvésre ösztönöznek. Az 

agresszió kétféle mérése azt mutatta ki, hogy a joghallgatók néhol agresszívebbek, mint a 

szociálismunkások, többségében mégis a legitim megoldásokat választják. A nők közel hasonló 

mértékben agresszívek, mint a férfiak, de mégsem annyira jellemző rájuk az agresszív 

cselekvésforma. Ebből arra lehet következtetni, hogy az empátia ösztönös és tudatos alakzata 

az agresszió levezetésének módjában más szerepet tölt be, vagyis az ösztönös empátia erősebb 

kontrolltényező lehet, mint a tudatos empátia (Buda 2006, 181), valamint, hogy mind közül a 

legerősebb kontrolltényező a jogismeret. Az adatokból egyértelműen kimutatható, hogy a 

jogismerettel rendelkező kitöltők többsége elkerüli a normasértő magatartásokat, mert 

tájékozottabb a normasértő cselekvések jogi következményeiről és emiatt képes visszatartani 

indulatait. A joghallgatók a törvény erejében bízva, kisebb mértékben veszik ki a részüket a 

társadalmi/közösségi önszabályozásból és kevésbé bíznak a közösség erejében. A cybertér 

szabályozásában és szabályozhatóságában óriási szerepet tölt be a közösség ereje, ami az egyén 

integritása vagy a közösségi moralitás veszélye esetén lép működésbe akkor, amikor a törvényi 

szabályozás túl merev, lassú és kevésbé hatásos. Hasonló helyzet áll elő a felhasználók 

többségének becsületcsorbító cselekvésekkel szembeni közömbössége esetén is, amikor a 

felhasználók előbb fordulnak egymással szemben, mint a hatóságokhoz. Ezzel szemben az 

agresszív indulatok levezetésének legitim lehetősége már önmagában fontos prevenciós 

lehetőség. A legitim agresszió érvényesítésének lehetősége a nem törvénysértő, valamint a 

társadalom többsége által helyesnek tartott magatartás lehetőségét jelenti.   

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 
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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 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 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 
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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 

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 folyamatos tendenciakövetés ‒ akár egy erre alapított kutatóintézet működésével. 

5.2. Prevenció az új mérőeszköz továbbfejlesztésével  

A prevenciós ajánlások széles tárháza áll rendelkezésre az online térben megvalósított agresszív 

magatartások megelőzésére.28 Ezzel szemben kevés olyan gyakorlati megoldás létezik, amely 

                                                           
28 Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája, Tabby TRIP in EU, EU Kids Online kutatás, UNICEF 

Child Safety Online kutatás.  
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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), amelyek az agresszió levezetésének lehetséges 

módjaként legitim megoldásokat kínálnak, illetve egyes agresszív reakciók helyett 

konszolidáltabb válaszokat sugallanak a felhasználók számára.  

Projektív történetekből álló kérdéssor mint mérőeszköz. A kérdéscsoportokat kutatásomban 

mérésre használtam, amivel arról kaptam tájékoztatást, hogy az adott szituációkban a kitöltők 

milyen magatartásmintát választanak. 

Projektív történetekből álló kérdéssor, mint önmagunk tesztelése. A projektív kérdéscsoportok 

időben és térben is bárhol elhelyezhetők, annak kitöltésével résztvevő információt nyerhet arról, 

hogy a program által feldobott szituációban ő jogsértő magatartást követne-e el, vagy sem. 

Projektív történetekből álló kérdéssor, mint tanulás eszköze. A normasértő válaszok 

kiértékelése után a kérdéscsoportok a jó megoldásról is tájékoztatnák a kitöltőt, mégpedig arról, 

hogy az adott szituációkban mi lett volna a helyes cselekvési mód. 

A kutatásom mérőeszköze tehát egy olyan alap, ami egy program fő koncepciójaként is 

működhet az oktatási intézményekben, munkahelyi környezetben és a felhasználók otthonában. 

Az életszituáció vagy projektív történetek frissítése pedig a mindennapi élet által produkált 

életesemények kivonataként kerül a programba, a jó válaszok kidolgozásával együtt.   
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Összefoglaló 

A kutatás eredményei szerint az agresszív feszültségek levezetése abba az irányba halad, ahol 

a kisebb ellenállásba ütközik, vagyis a cybertér és a hagyományos színtér közül a cybertér 

irányába. Ez annál valószínűbb, minél magasabb az egyén agressziószintje, ugyanis ezesetben 

‒ mintha megszűnne az ellenállóképesség – a normasértések is súlyosabbak. Az agresszivitás 

érvényesülésének esélye a cybertér ismeretével és a cybertérben eltöltött idő és aktivitás 

mértékével is emelkedik attól függetlenül, hogy a felhasználó magas jogismerettel a birtokában 

tisztában van a normasértések jogi szankcióival, vagy magasabb empátiával és toleranciával 

rendelkezve az agresszív viselkedésre kevésbé képes. Ezzel szemben viszont meglepő, hogy a 

kutatásban résztvevők kevésbé választották az anonim agressziót annak nyílt formáihoz képest, 

vagyis esetükben az agresszív normasértések elkövetésénél az anonimitás kisebb eséllyel lehet 

katalizáló tényező. A megkérdezett felhasználók esetében megfigyelhető még egy érdekes 

jelenség, mégpedig az agresszió levezetésének legitim módja. Ha a törvényes (helyesebben 

ártalmatlan vagy kevésbé ártalmas) feszültséglevezetési alternatíva választható, ők inkább ezt 

a módot preferálják. A kutatás eredménye ebben a tekintetben azt támasztotta alá, hogy a 

cybertérben a jogismerettel rendelkező és szociábilis felhasználók inkább arra törekednek, hogy 

megőrizzék konformitásukat, de az agresszív feszültségek presszionáló erejének ‒ a 

cybertérben adódó lehetőségek láttán ‒ esetenként nem tudnak ellenállni. Összegezve, ha egy 

felhasználó agresszív, a cybertérben előbb követ el normasértéseket, mint a hagyományos 

színtéren, főként, ha megfelelő digitális ismeretekkel rendelkezik és erre lehetősége is adódik. 

Ha agresszivitása magas, akkor a cybertérből kilépve képes fizikai erőszak alkalmazására. 

Eszerint az ‒ a kutatást megalapozó ‒ alapgondolat, amely szerint a mindennapi 

életszituációkban generálódó agresszió általánosan minden felhasználó esetében kockázati 

tényező lehet, valósnak bizonyult. Ezzel együtt az eredmények nemcsak az agresszív érzelmek 

univerzális szerepét hangsúlyozzák ki, hanem rámutatnak arra, hogy a cyberkörnyezetben 

terjedő viselkedésforma megelőzése érdekében a jövőben az agresszivitás kezelésére, a 

jogismeret erősítésére és az életszituációkra épülő online gyakorlatok kidolgozására is kiemelt 

hangsúlyt kell fektetni.  
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Summary 

According to the results of the research, aggressive tension release takes the direction of least 

resistance, that is between cyberspace and conventional space, it converges to the path of 

cyberspace. The higher the level of aggression in the individual, the more likely this is to occur, 

since in this case, the violations of norms are even more severe, as if resistance had completely 

disappeared. The opportunity for aggressiveness to gain ground increases further with greater 

knowledge and amount of time spent in cyberspace along with increased activity, irrespective 

of the fact that users have high awareness of legal implications and sanctions of violations of 

the norm; or, having higher levels of empathy and tolerance, they are capable of exercising less 

aggression. In contrast, it is surprising that the participants of the research were less inclined to 

hide behind anonymity and chose forms of open aggression, which allows the conclusion that 

in these cases anonymity may be less of a catalytic factor when exercising aggressive 

delinquency. Another striking phenomenon that could be observed among the users interviewed 

was the legitimate methods of defusing tension. Provided there is an option for lawful, more 

precisely, harmless or less harmful alternative to relieve stress, they rather opt for these 

methods. In this respect the outcome of the research suggests that in cyberspace too, users with 

more awareness of law and social skills seek the maintenance of their comfort, however, in 

some cases, they give into the temptation of the pressures of offensive forces as the opportunity 

presents itself in cyberspace. In conclusion, if a user is aggressive, he will commit misconduct 

first in cyberspace rather than in traditional space, particularly equipped with the necessary 

digital knowledge and favourable circumstances.  If his aggression level is high, he is capable 

of applying physical acts of violence, quitting cyberspace. What this means is that the 

hypothesis founding the research that aggression induced in ordinary real-life situations could 

be a risk factor pertaining to all users in general was proven appropriate. Besides, the 

achievements not only underline the universal role of destructive emotions, but also point out 

that in order to prevent the propagation of crime in cyber environment in the future, it is 

essential that raising awareness of anger management techniques, familiarity with law and the 

elaboration of online real-life simulation exercises be highly emphasised. 

 

  



 

184 
 

Felhasznált irodalom 

Adler, Freda – Mueller, Gerhard O. W. – Laufer, William S. (2005): Kriminológia. Osiris.  

Adam, Alison (2002): Cyberstalking and Internet pornography: Gender and the gaze. Ethics 

and Information Technology, Vol. 4, No. 2. 133-142. 

Agnew, Robert (2001): Bilding on the foundation general strain theory: Specifying the types 

of strain most likely to lead to crime and deliquency. Journal of Research in Crime and 

Delinquency, Vol. 38, No. 4. 319-361. 

Agustina, José R. (2015): Understanding cyber victimization: Digital architectures and the 

disinhibition effect. International Journal of Cyber Criminology, Vol. 9, No. 1. 35-54. 

Allport, Gordon W. (1985): A személyiség alakulása. Budapest, Gondolat. 

Allport, Gordon W. (1977): Az előítélet. Budapest, Gondolat. pp. 47-282. 

Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris. 

Andorka Rudolf – Buda Béla – Cseh ‒ Szombathy László szerk. (1974): A deviáns 

viselkedés szociológiája. Budapest, Gondolat. 

Aronson, Elliot (1999): The Social Animal. Worth Publishers.University of California. 

pp.13-59. 

Babbie, Earl (2001): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi. 

Balodis, Rihards ‒ Opmane, Inara (2012): History of Data Centre Development. IFIP 

International Federation for Information Processing. History of Computing, IFIP AICT 387, 

pp. 180-203. 

Balogh Zsolt György (1998): Jogi informatika. Budapest–Pécs, Dialóg Campus. 

Bandura, Albert (1965): Influence of models’ reinforcement contingencies on the acquisition 

of imitative responses. Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 1, No. 6. 589-

595. 

Bandura, Albert (1999): Social cognitive Theory: An agentic perspective. Journal of 

Psychology. No. 2, 21-41. 

Bandura, Albert (1978): The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 

Vol. 33, No. 4. 344-358. 



 

185 
 

Bányász Péter (2016): A közösségi média szerepe a lélektani műveletekben az elmúlt 

időszak válságainak tükrében. Szakmai Szemle [Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 

tudományos‒szakmai folyóirata], 1. sz. 61-81. 

Bányász Péter (2016): Az ellátási lánc kiberfenyegetettsége, különös tekintettel a 

közlekedési alrendszer biztonságára, a szervezett bűnözés hatásai. In Csengeri János – 

Krajnc Zoltán szerk.: Humánvédelem – békeműveleti és vészhelyzet‒kezelési eljárások 

fejlesztése. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem–Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kar. 643-673. 

Bártfai Barnabás (2017): Számítógéphasználat mindenkinek. Budapest, BBS-Info. pp.18-

37. 

B. Bernát István – Pais Károlyné – Rétfalvi György – Szilágyi Erzsébet – Turi László (2012): 

Média, Kultúra, Kommunikáció. Budapest, Libri. 

Beck, Aaron T. (1999): A gyűlölet fogságában. Budapest, Háttér. 

Beck, Ulrich (2003): A kockázat‒társadalom – Út egy másik modernitásba. Budapest, 

Századvég Politikai Iskola Alapítvány. 

Becker, Howard S. (1963): Outsiders in the sociology of deviance. The free press, pp. 19-

72.  

Berkowitz, Leonard (1989): Frustration-Aggression Hypothesis: Examination and 

Reformulation. Psychological Bulletin, Vol. 106, No. 1. 59-73. 

Blaya, Catherine – Fartoukh, Michael (2016): Digital Uses, Victimization and Online 

Aggression: A Comparative Study Between Primary School and Lower Secondary School  

Breakwell, Glynis M. (1998): Aggression bewältigen. Bern.  9-131. 

Brenner, Susan W. (2010): Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace. Praeger, Crime, 

Media, and Popular Culture, pp.1-207. 

Broadhurts, Roderic ‒ Jayawardena, Kasun (2011): Online Social Networking and 

Pedophilia: An Experimental Research “Sting”. In.: Jaishankar, Karuppannan (2011): Cyber 

Criminology. Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press. 

pp. 82-85 



 

186 
 

Bryant, Fred B. ‒ Smith, Bruce D. (2001): Refining the Architecture of Aggression: A 

Measurement Model for the Buss–Perry Aggression Questionnaire. Journal of Research in 

Personality Vol. 35, pp. 138-67. 

Budnikas, Germanas (2015): A Model for an Aggression Discovery Through Person Online 

Behavior. Faculty of Informatics, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. FIP 

International Federation for Information Processing, pp. 305–315. 

Students in France. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 22, No. 2. 285-

300. 

Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós szerk. (2016): 

Kriminológia. Budapest, Wolters Kluwer. 

Bossler, Adam M. – Holt, Thomas J. (2010): The effect of self-control on victimization in 

the cyberworld. Journal of Criminal Justice, Vol. 38, No. 3. 227-236. 

Bossler, Adam M. – Holt, Thomas J. (2014): Further examining officer perceptions and 

support for online community policing. In Marcum, Catherine D. – Higgins, George E. eds.: 

Social Networking as a Criminal Enterprise. Boca Raton–London–New York, CRC Press. 

167-196. 

Buda Béla (2002): Szexuális viselkedés. Budapest, Animula. 

Buda Béla (2006): Empátia. Budapest, Urbis. 

Burt, Martha R. (1980): Cultural myths and supports for rape. Journal of Personality and 

Social Psychology, Vol. 38, No. 2. 217-230.  

Campbell, Joseph W. (2015): ʻCyberporn’ scare of 1995 demonstrates the early Web’s 

corrective power. Elérhető: https://1995blog.com/2015/07/01/the-cyberporn-scare-of-1995-

demonstrating-the-early-webs-corrective-power/ 

Castells, Manuel (2005): A hálózati társadalom kialakulása. Budapest, Gondolat kiadó. 

473. oldal 

Chiesa, Raul – Ducci, Stefania – Ciappi, Silvio (2009): Profiling Hackers: The Science of 

Criminal Profiling as Applied to the World of Hacking. Boca Raton, CRC Press. 

Choi, Kyung-shick (2008): Computer crime victimization and integrated theory: An 

empirical assessment. International Journal of Cyber Criminology, Vol. 2, No. 1. 308-333. 

https://1995blog.com/2015/07/01/the-cyberporn-scare-of-1995-demonstrating-the-early-webs-corrective-power/
https://1995blog.com/2015/07/01/the-cyberporn-scare-of-1995-demonstrating-the-early-webs-corrective-power/


 

187 
 

Cohen, Aron (2016): Are they amongus? A conceptual framework of the relationship 

between the dark triad personality and counter productive work behaviors (CWBs). Elsevier, 

Human Resource Management Review Vol. 26, pp.69-85. 

Cohen, Lawrence E. ‒ Felson, Marcus (1979): Social Change and Crime Rate Trends: A 

Routine Activity Approach American Sociological Review. Vol. 44, No. 4 (Aug., 1979), 

pp. 588-608. 

Cooper, Al (1998): Sexuality and the Internet: Surfing into the New Millennium. 

CyberPsychology and Behavior, Vol. 1, No. 2. 187-194. 

Cornish Derek B. ‒ Clarke, Ronald V. (1986): The Reasoning Criminal Rational Choice 

Perspectives on Offending. Research in Criminology, Springer-Verlag New York Inc. pp. 

1-13 

Cortada, James W. (2011): A World Full of Computers: How Did That Happen? IFIP 

International Federation for Information Processing. HiNC3, IFIP AICT 350, pp. 1–12. 

Cserép Attila ‒ Fábián Adrián ‒ Rózsás Eszter (2013): Kommentár a szabálysértésekről, 

a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi C. törvényhez. Budapest, Wolters Kluwer. 

Csepeli György (1990): …és nem is kell hozzá zsidó. Az antiszemitizmus társadalom-

lélektana. Budapest, Kozmosz. 

Csepeli György (2014): Szociálpszichológia mindenkiben. Budapest, Kossuth. 

Csepeli György – Örkény Antal (2002): Gyűlölet és politika. Budapest, Friedrich Elbert 

Alapítvány. 

Csepeli György – Prazsák Gergely (2010): Örök visszatérés: Társadalom az információs 

korban. Budapest, Jószöveg. 

Csepeli György (2001): Szociálpszichológia. Szociálpszichológia. Budapest, Orisis.  

CSI/FBI (2003): Computer Crime and Security Survey. San Francisco, Computer Security 

Institute. 

Darley, John M. ‒ Latané, Bibb (1968): Bystander intervention in emergencies. Journal of 

Personality and Social Psychology 1968, Vol. 8, No. 4, 377-383 

Dawkins, Richard (2011): Az önző gén. Budapest, Kossuth. 



 

188 
 

Demetrovics Zsolt ‒ Szeredi Beatrix ‒ Rózsa Sándor (2008): The three-factor model of 

Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. 

Behavior Research Methods Vo. 40 No. 2, pp. 563-574  

Dir, Allyson L. ‒ Cyders, Melissa A. (2015): Risks, Risk Factors, and Outcomes 

Associatedwith Phone and Internet Sexting Among University Students in the United States. 

Arch Sex Behav Vol. 44., pp.1675-1684. 

Drouin, Michelle ‒ Tobin, Elizabeth (2014): Unwanted but consensual sexting among young 

adults: Relations with attachment and sexual motivations. Elsevier, Computers in Human 

Behavior. Vol. 31., 412-418. 

Dowland, Paul S. – Furnell, Steven M. – Illingworth, Helen M. – Reynolds, Paul L. (1999): 

Computer Crime and Abuse: A Survey of Public Attitudes and Awareness. Computers & 

Security, Vol. 18, No. 6. 715-726.  

Dreßing, Harald – Bailer, Josef – Anders, Anne – Wagner, Henriette – Gallas, Christine 

(2014): Cyberstalking in a large sample of social network users: Prevalence, characteristics, 

and impact upon victims. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 17, No. 

2. 61-67. 

Durkin, Keith F. – Bryant, Clifton D. (1995): Log on to sex: Notes on the carnal computer 

and erotic cyberspace as an emerging research frontier. Deviant Behavior, Vol. 16, No. 3 

179–200. 

Eichenwald, Kurt (1998): Reuters subsidiary target of U.S. inquiry into theft data from 

Bloomberg. Computers and Security, Vol. 17, No. 2. 157. 

Elliot, Ian A. – Beech, Anthony R. – Mandeville-Norden, Rebecca – Hayes, Elizabeth 

(2009): Psychological profiles of Internet sexual offenders: Comparisons with contact sexual 

offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Vol. 21, No. 1. 76-92.  

Englander, Elizabeth K. (2013): Bullying and Cyberbullying: What Every Educator Needs 

to Know. Cambridge, Harvard Education Press. 

Erikson, Kai T. (1966): Önfejű puritánok. In.: Rácz József – Fokasz Nikosz – Szügyi Zoltán 

(2001): Bevezetés a devianciák szociológiájába. Szabálykövetők és bajkeverők. Budapest, 

Új Mandátum. pp. 48-60 



 

189 
 

Fang, Binxing (2018): Cyberspace Sovereignty. Springer. Science Press Beijing, China. 

pp.12-51. 

Fábry György (2013): Megváltoztatta az internet a gondolkodásomat. In Veszelszki Ágnes 

szerk.: A világhálóba keveredett ember. ELTE Eötvös. 58-66. 

Farrington, David P. (1993): Understanding and preventing bullying. In Tonry, Michael ed.: 

Crime and Justice. Chicago, University of Chicago Press, Vol. 17. 381-458. 

Fehér Irén – Lappints Árpád (1999): Pedagógiai fogalomtár. Pécs, Comenius. pp. 4-112 

Ferrara, Pietro ‒ Ianniello, Francesca ‒ Villani, Alberto ‒ Corsello, Giovanni (2018): 

Cyberbullying a modern form of bullying: let’s talk about this health and social problem. 

Ferrara et al. Italian Journal of Pediatrics Vol. 44, No.4, pp. 1-3.  

Ferrari, Anusca (2013): A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe. European Commission Joint Research Centre Institute for 

Prospective Technological Studies. pp. 10-32.  

Fisher, William A. – Barak, Azy (2001): Internet pornography: A social psychological 

perspective on Internet sexuality. Journal of Sex Research, Vol. 38, No. 4. 312−323. 

Fötinger, Christian S. – Ziegler, Wolfgang (2004): Understanding a hacker’s mind – a 

psychological insight into the hijacking of identities. Austria, Donau Universität Krems–

RSA Security. Elérhető: https://www.donau-

uni.ac.at/de/department/gpa/informatik/DanubeUniversityHackersStudy.pdf 

Fromm, Erich (2001): A rombolás anatómiája. Budapest, Háttér. 

Fromm, Erich (1973): The Anatomy of Human Destructiveness. Holt, Rinehart and Winston 

of Canada. pp. 185-426. 

Furnell, Steven (2002): Cybercrime: Vandalizing the Information Society. London, 

Addison-Wesley. 

Gerevich József ‒ Bácskai Erika (2012): Korszerű addiktológiai mérőmódszerek. Budapest, 

Semmelweis Kiadó. 

Gerevich József ‒ Bácskai Erika (2017): Agresszió, öngyilkosság, addikció. Budapest, 

Noran Libro. 

Gibson, William (1999): Neurománc. Budapest, Valhalla Páholy. 



 

190 
 

Giddens, Anthony (2008): Szociológia. Második kiadás. Budapest, Osiris. 

Goldstein, Sara E. (2015): Adolescents’ Disclosure and Secrecy About Peer Behavior: Links 

with Cyber Aggression, Relational Aggression, and Overt Aggression. Journal of Child and 

Family Studies, Vol. 25, No. 5. 1430-1440. 

Golemann, Daniel (1995): Érzelmi Intelligencia, Budapest, Lélek kontroll. 

Gonsalves, Valerie M. (2010): Exploring Online Sexually Explicit Material: What is the 

Relationship to Sexual Coercion? A Dissertation. Lincoln, University of Nebraska. 

Gossett, Jennifer L. – Byrne, Sarah (2002): “Click Here”. A Content Analysis of Internet 

Rape Sites. Gender and Society, Vol. 16, No. 5. 689-709. 

Gottfredson, Michael R. − Hirschi, Travis (1990): A General Theory of Crime. Stanford, 

Stanford University Press. 

Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára szerk. (1993): A deviancia szociológiája. Budapest, T-

Twins. 

Gönczöl Katalin (2016): Deviancia, anómia és feszültség. In. Borbíró Andrea – Gönczöl 

Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós szerk. (2016): Kriminológia. Budapest, Wolters 

Kluwer. pp. 110-117 

Görgényi Ilona ‒ Gula József ‒ Horváth Tibor ‒ Jacsó Judit ‒ Lévay Miklós ‒ 

Sántha Ferenc ‒ Váradi Erika (2014): Magyar Büntetőjog általános rész. Budapest, 

Wolters Kluwer 

Grabosky, Peter N. (2001): Virtual criminality: Old wine in new bottles? Social and Legal 

Studies, Vol. 10, No. 2. 243-249. 

Grabosky, Peter N. − Smith, Russel G. (2001): Digital Crime in the Twenty-first Century. 

Journal of Information Ethics, Vol. 10, No. 1. 8-26. 

Granic, Isabela ‒ Lamey, Alex V. (2000): The self-organization of the Internet and changing 

modes of thought. Pergamon, New Ideas in Psychology Vol.18, pp.  93-107. 

Greenwald, Glenn (2015): NSA claims Iran learned from Western cyberattacks. The 

Intercept, February 10. Elérhető: https://theintercept.com/2015/02/10/nsa-iran-developing-

sophisticated-cyber-attacks-learning-attacks/ 



 

191 
 

Greenwald, Glenn – MacAskill, Even – Poitras, Laura (2013): Edward Snowden: the 

whistleblower behind the NSA surveillance revelations. The Guardian, 11 June. Elérhető: 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-

surveillance 

Grigg, Wunmi Dorothy (2010): Cyber-Aggression: Definition and Concept of 

Cyberbullying. Australian Journal of Guidance & Counselling Volume 20. Number 2., pp. 

143-156. 

Gunter, Whitney D. (2011): Criminological Predictors of Digital Piracy A Path Analysis. 

In.: Jaishankar, Karuppannan (2011): Cyber Criminology. Exploring Internet Crimes and 

Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press. pp. 173-190. 

Győri Csaba (2016): Kontrollelméletek. In.: Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi 

Klára – Lévay Miklós szerk. (2016): Kriminológia. Budapest, Wolters Kluwer.  pp.177-192. 

Halder, Debarati – Jaishankar, Karuppannan (2008): Cyber crimes against women in India: 

Problems, perspectives and solutions. TMS Academic Journal, Vol. 3, No. 1. 48-62. 

Halder, Debarati – Jaishankar, Karuppannan (2011): Online social networking and women 

victims. In Jaishankar, Karuppannan ed.: Cyber Criminology. Exploring Internet Crimes and 

Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press. 305-307. 

Haller József (2005): Miért Agresszív az ember? Budapest, Orisis 

Hamilton, Melissa (2012): The Child Pornography Crusade and its Net-Widening Effect. 

Cardozo Law Review, Vol. 33, No. 4. 1679-1732. 

Hampson, Noah C. N. (2012): Hacktivism: A new breed of protest in a networked world. 

Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 35, No. 2. 511-542. 

Happ, Christian ‒ Melzer, André (2014): Empathy and Violent Video Games: Aggression 

and Prosocial Behavior. Palgrave macmillan, Palgrave Studies in Cyberpsychology. pp. 1-

48. 

Hárdi István (2010): Az agresszió világa. Budapest, Medicina. 

Hesse, Morten (2010) What should be done with antisocial personality disorder in the new 

edition of the diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-V)? Hesse BMC 

Medicine 2010, No. 8. pp. 1-4 

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance


 

192 
 

Holt, Thomas J. ‒ Bossler, Adam M. ‒ May, David C. (2011): Low Self-Control, Deviant 

Peer Associations, and Juvenile Cyberdeviance. Southern Criminal Justice Association pp. 

1-18. 

Hudson, James M. ‒ Bruckman, Amy S. (2004): The Bystander Effect: A Lens for 

Understanding Patterns of Participation. The journal of the learning sciences, 13(2), 165-

195. 

Huang, Sandra (2012): How China’s Mainstream Media Ignored the Anti-Japanese Riots. 

The Atlantic International, 26 September.  

Elérhető: https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/09/how-chinas-

mainstream-media-ignored-the-anti-japanese-riots/262879/ 

Hudson, James M. – Bruckman, Amy S. (2004): The Bystander Effect: A Lens for 

Understanding Patterns of Participation College of Computing Georgia Institute of 

Technology. The Journal of the Learning Sciences, Vol. 13, No. 2. 165-195. 

Hwang, Jae Yeon – Choi, Jung-Seok – Gwak, Ah Reum – Jung, Dawn – Choi, Sam-Wook 

– Lee, Jaewon – Lee, Jun-Young – Jung, Hee Yeon – Kim, Dai Jin (2014): Shared 

psychological characteristics that are linked to aggression between patients with Internet 

addiction and those with alcohol dependence. Annals of General Psychiatry, Vol. 13. 

Huzsvai László – Vince Szilvia (2012): SPSS-könyv. Budapest, Seneca Books. 

IMMA (2017): Why Russian suicide game spread around the world. The International Mass 

Media Agency, 27 April. Elérhető: https://intmassmedia.com/2017/04/27/why-russian-

suicide-game-spread-around-the-world/ 

Impagliazzo, John (2012): My Fascination with Computing History. IFIP International 

Federation for Information Processing. IFIP AICT 387, pp. 385-395, 2012. 

Jaishankar, Karuppannan (2008): Space transition theory of cyber crimes. In Schmalleger, 

Frank – Pittaro, Michael eds.: Crimes of the Internet. Upper Saddle River, Prentice Hall. 

283-301. 

Jaishankar, Karuppannan (2011): Cyber Criminology. Exploring Internet Crimes and 

Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press. 

https://intmassmedia.com/2017/04/27/why-russian-suicide-game-spread-around-the-world/
https://intmassmedia.com/2017/04/27/why-russian-suicide-game-spread-around-the-world/


 

193 
 

Jane, Emma A. (2015): Flaming? What flaming? The pitfalls and potentials of researching 

online hostility. Springer Science+Business Media Dordrecht. Ethics Inf Technol No. 17, 

pp. 65-87. 

Janice, Joseph (2003): Cyberstalking: an international perspective. In.: Jewkes, Yvonne 

(2003): Dot.cons Crime, deviance and identity on the Internet. Willan Publishing, Culmcott 

House Mill Street, Uffculme Cullompton, Devon. pp. 105-111 

Jewkes, Yvonne (2003): Dot.cons Crime, deviance and identity on the Internet. Willan 

Publishing, Culmcott House Mill Street, Uffculme Cullompton, Devon.  

Jordan, Tim – Taylor, Paul A. (1998): A Sociology of Hackers. The Sociological Review, 

Vol. 46, No. 4. 757-780. 

Jordan, Tim – Taylor, Paul A. (2004): Hacktivism and Cyberwars. London–New York, 

Routledge.  

Karen M. Douglas (2008): Antisocial communication on electronic mail and the internet. 

In.: Antisocial communication on electronic mail and the internet. Konjin, Elly A. ‒ Utz, 

Sonja ‒ Martin, Tanis ‒ Barnes, Susan B. (2008): Mediated Interpersonal Communication. 

Routledge Taylor ‒ Francis Group, New York.  pp. 326-329 

Kernberg, Otto F. (2010): Határeseti Állapotok és patalógiás narcizmus. Budapest, Animula. 

Keskin, Halit ‒ Akgün, Ekber Ali ‒ Ayar, Hayat ‒ Kayman, Şaziye Serda (2016): 

Cyberbullying victimization, counterproductive work behaviours and emotional intelligence 

at workplace. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 235, pp. 281-287. 

Khazov-Cassia, Sergei (2017): Teen ‘Suicide Games’ Send Shudders Through Russian-

Speaking World. Radio Free Europe – RadioLiberty, February 21. Elérhető: 

https://www.rferl.org/a/russia-teen-suicide-blue-whale-internet-social-media-

game/28322884.html 

Kiss Tibor (2013): Az internet és a társadalmi egyenlőtlenségek. Információs Társadalom, 

13. évf. 3-4. sz. 9-99. 

Kiss Tibor (2014): Áldozattá válás dimenziói az online színtéren. In Fazekas Marianna 

szerk.: Jogi tanulmányok 2014. Budapest, ELTE ÁJK. 382-393. 



 

194 
 

Kiss Tibor (2014): Gyűlölet-bűncselekmények és szélsőséges csoportok az információs 

társadalomban. In Prazsák Gergő szerk.: Nemzeti szempont. Budapest, Aperion. 71-92. 

Kiss Tibor (2016): Internetes mémek mint káros információs egységek a tartalom-

bűncselekmények körében. In Fazekas Marianna szerk.: Jogi tanulmányok 2016. Budapest, 

ELTE ÁJK. 350-360. 

Kiss Tibor – Parti Katalin (2016): A mém vajon mi? A mémekért való felelősség 

megállapíthatóságának kérdései és lehetőségei. Infokommunikáció és Jog, 66-67. sz. 39–47.  

Kiss Tibor – Parti Katalin ‒ Prazsák Gergely (2018): Cyberdeviancia. Budapest, Dialóg 

Campus (megjelenés alatt). 10-162. oldal 

Kiss Tibor (2018): Agresszió szerepe az internetes tartalom-bűncselekmények oksági 

mechanizmusában. In.: Zséges Barbara szerk. (2017): Kriminológiai közlemények. Magyar 

Kriminológiai Társaság. No. 77. pp. 257-270.  

Konjin, Elly A. ‒ Utz, Sonja ‒ Martin, Tanis ‒ Barnes, Susan B. (2008): Mediated 

Interpersonal Communication. Routledge Taylor ‒ Francis Group, New York.   

Korinek László (2010): Kriminológia I. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.  

Körmendi Attila – Szklenárik Péter (2013): A pszichopátia elméletei. Alkalmazott 

Pszichológia Vol.13 No. 3 pp. 29-55 

Krug, Etienne G. ‒ Dahlberg, Linda L. ‒ Mercy, James A. ‒ Zwi, Anthony B. ‒ Lozan, 

Rafael (2002): World report on violence and health. World Health Organization, Geneva, 

pp. 1-254. 

Kruglanski, Arie W. (2005): A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest, Orisis.  

Lea, Martin ‒ Tim, O’Shea ‒ Pat, Fung ‒ Russel, Spears (1992): ‘Flaming’ in computer 

mediated communication: Observations, explanations and implications. In Martin, Lea 

(Editor): Contexts of Computer-Mediated Communication. London: Harvester-Wheatsheaf. 

pp. 89-112. 

Lee, J.A.N. (2002): Some Great Myths of the History of Computing. IFIP International 

Federation for Information Processing. Human Choice and Computers, pp. 62–75. 

Ledermann, Eli (2016): Infocrime. Protecting Information Through Criminal Law. 

Northampton, Edward Elgar Publishing. 



 

195 
 

Leiner, Barry M. ‒ Cerf, Vinton G. ‒ Clark, David D. ‒ Kahn, Robert E. ‒ Kleinrock, 

Leonard ‒ Lynch, Daniel C. ‒ Postel, Jon ‒ Roberts, Larry G. ‒ Wolff, Stephen (1997): Brief 

History of the Internet. Internet Society 2-15. 

Leukfeldt, Rutger E. (2016): Cybercriminal Networks. Origin, Growth and Criminal 

Capabilities. Portland, Eleven International Publishing. 

Leukfeldt, Rutger E. – Lavorgna, Anita – Kleemans, Edward R. (2017): Organised 

Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment of the Conceptualisation of 

Financial Cybercrime as Organised Crime. European Journal of Criminal Policy and 

Research, Vol. 23, No. 3. 287-300. 

Leukfeldt, Rutger E. – Yar, Majid (2016): Applying routine activity theory to cybercrime: 

A theoretical and empirical analysis. Deviant Behaviour, Vol. 37, No. 3. 263-280. 

Leslie, Christopher (2013): Competing Histories of Technology: Recognizing the Vital Role 

of International Scientific Communities behind the Innovation of the Internet. IFIP 

International Federation for Information Processing, IFIP AICT 416, pp. 196-206. 

Lickiewicz, Jakub (2011): Cyber Crime Psychology – Proposal of an Offender 

Psychological Profile. Problems of Forensic Sciences, No. 87. 239-252. 

Ligthart, Lannie ‒ Bartels, Meike ‒ Hoekstra, Rosa A. ‒ Hudziak, James J. ‒ Boomsma, 

Dorret I. (2018): Genetic Contributions to Subtypes of Aggression. Twin Research and 

Human Genetics Volume 8. Number 5., pp. 483-491 

Lorenz, Konrad (2013): Agresszió. Budapest, Helikon. 

Malamuth, Neil M. – Check, James V. P. (1985): The Effects of Aggressive Pornography 

on Beliefs in Rape Myths: Individual Differences. Journal of Research in Personality, Vol. 

19. 299-320. 

Maltzahn, Kathleen (1992): Digital Dangers: Information and communication technologies 

and trafficking in women. APC WNSP and AWID, pp. 1-12. 

Marczak, Magdalena ‒ Coyne, Iain (2010): Cyberbullying at School: Good Practice and 

Legal Aspects in the United Kingdom. Australian Journal of Guidance & Counselling 

Volume 20. Number 2., pp. 182-193. 



 

196 
 

Marcum, Catherine D. (2011): Adolescent online victimization and Constructs of Routine 

Activities theory. In Jaishankar, Karuppannan ed.: Cyber Criminology. Exploring Internet 

Crimes and Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press. 253-256. 

Martinez-Prather, Kathy – Vandiver, Donna M. (2014): Sexting among Teenagers in the 

United States: A Retrospective Analysis of Identifying Motivating Factors, Potential 

Targets, and the Role of a Capable Guardian. International Journal of Cyber Criminology, 

Vol. 8, No. 1. 21-35. 

Martin Ryan C. ‒ Vieaux Lauren E. (2016): The Digital Rage: How Anger is Expressed 

online. In: Riva, Giuseppe ‒ Wiederhold, Brenda K.‒ Cipresso, Pietro (2016): The 

Psychology of Social Networking. Identity and relationships in online communities. 

Published by De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin. pp. 117-126 

MC Care, Robert R. ‒ Costa Jr.Paul T. (2004): A contemplated revision of the NEO Five-

Factor Inventory. Pergamon. Personality and Individual Differences No. 36, pp. 587-596. 

McGuire, Michael (2007): Hypercrime. The New Geometry of Harm (UCL). New York, 

Routledge. 

McKee, Heidi (2002): Your Views Showed true ignorance: (Mis)Communication in an 

online interracial discussion forum. Pergamon, Computers and Composition No. 19, pp. 411-

434. 

Mead, George H. (1973): A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest, Gondolat. 

McGrath, Michael G. – Casey, Eoghan (2002): Forensic Psychiatry and the Internet: 

Practical Perspectives on Sexual Predators and Obsessional Harassers in Cyberspace. 

Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, Vol. 30, No. 1. 81-94. 

Merton, Robert K. (2002): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Orisis.  

Mitchell, Kimberly J. – Finkelhor, David – Wolak, Janis (2003). The Exposure of Youth to 

Unwanted Sexual Material on the Internet: A National Survey of Risk, Impact, and 

Prevention. Youth & Society, Vol. 34, No. 3. 330-358. 

Mitnick, Kevin D. – Simon, William L. (2003): A legendás hacker – A megtévesztés 

művészete. Budapest, Perfact. 



 

197 
 

Mitnick, Kevin D. – Simon, William L. (2012): A legkeresettebb hacker. (Ford.: Takács 

Zolátn) Budapest, HVG. 

Modecki, Kathryn L. – Barber, Bonnie L. – Vernon, Lynnette (2013): Mapping 

developmental precursors of cyber-aggression: Trajectories of risk predict perpetration and 

victimization. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 42, No. 5. 651-661. 

Musiał, Katarzyna ‒ Kazienko, Przemysław (2013): Social networks on the Internet. 

Springerlink, World Wide Web Vol.16., pp. 31-72. 

Nagy Zoltán András (2009): Bűncselekmények számítógépes környezetben. Budapest, Ad 

Librum. 

Némedi Dénes (2005): Klasszikus szociológia. Budapest, Napvilág. 

Noble, Wayne (2017): Trolling, the Ugly Face of the Social Network. In.: Owen, Tim ‒ 

Wayne, Noble ‒ Speed, Christabel Faye (2017): New Perspectives on Cybercrime. 

Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity, pp. 113-136 

Nocentini, Annalaura ‒ Calmaestra, Juan ‒ Schultze-Krumbholz, Anja ‒ Scheithauer, 

Herbert ‒ Ortega, Rosario ‒ Menesini, Ersilia (2010): Cyberbullying: Labels, Behaviours 

and Definition in Three European Countries, Australian Journal of Guidance ‒ Counselling 

Volume 20. Number 2., pp. 129-142. 

Olweus, Dan (1993): Bullying at School. What We Know and We Can Do. Oxford, Wiley-

Blackwell. 

Olweus, Dan (1999): Az iskolai zaklatás. Educatio, 8. évf. 4. sz. 717-739. 

Orue, Izaskun – Andershed, Henrik (2015): The Youth Psychopathic Traits Inventory-Short 

Version in Spanish Adolescents – Factor Structure, Reliability, and Relation with 

Aggression, Bullying, and Cyber Bullying. Journal of Psychopathology Behavioral 

Assessment, Vol. 37, No. 4. 563-575. 

O’Reilly, Tim (2009): What is Web 2.0. O’Reilly Media Inc. pp. 5-46. 

O'Regan, Gerard (2016): Introduction to the History of Computing: A Computing History 

Primer. Springer International Publishing Switzerland. pp. 1-283. 

Owen, Tim ‒ Wayne, Noble ‒ Speed, Christabel Faye (2017): New Perspectives on 

Cybercrime. Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity, pp. 1-248.  



 

198 
 

Ozsváth Károly (szerk.) (2011): Pszichiátriai lexikon. Budapest, Oriold és Társai. 

Parti Katalin – Kiss Tibor (2016): Informatikai bűnözés. In Borbíró Andrea – Gönczöl 

Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós szerk.: Kriminológia. Budapest, Wolters Kluwer. 

491-517. 

Parti Katalin ‒ Schmidt Andrea – Néray Bálint (2018): Cyberbullying in Hungary, In.: Anna 

Costanza Baldry ‒ Catherine Blaya ‒ David P. Farrington (editors): Cyberbullying and 

Cybervictimization. London: Palgrave Macmillan (in press). 

Pearce, Natasha ‒ Cross, Donna ‒ Monks, Helen ‒ Waters, Stacey ‒ Falconer, Sarah (2011): 

Current Evidence of Best Practice in Whole-School Bullying Intervention and Its Potential 

to Inform Cyberbullying Interventions. Australian Journal of Guidance and Counselling 

Volume 21 No. 1., pp. 1-21. 

Pittaró, Michael L. (2011): Cyber Stalking Typology, Etiology, and Victims. In.: 

JAISHANKAR, Karuppannan (2011): Cyber Criminology. Exploring Internet Crimes and 

Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press.   pp. 277-296 

Pléh Csaba – Boross Ottilia (2010): Pszichológiai lexikon. A pszichológia legfontosabb 

fogalmai magyar és angol nyelven. Budapest, Akadémiai Kiadó.  

Ploug, Thomas (2009): Ethics in Cyberspace. Copenhagen Institute of Technology. 

Springer. pp. 65-83. 

Podolecz Léna (2016): Környezeti kriminológia. In.: BORBÍRÓ Andrea – GÖNCZÖL Katalin 

– Kerezsi Klára – Lévay Miklós szerk. (2016): Kriminológia. Budapest, Wolters Kluwer. 

pp. 233-251. 

Powell, Anastasia ‒ Henry, Nicola (2017): Beyond ‘Revenge Pornography. In.: Maras, 

Marie-Helen ‒ John Jay (editors): Sexual Violence in a Digital Age. Palgrave macmillan, 

Melbourne, Victoria, Australia, pp. 117-152. 

Prensky, Marc (2001): Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók. On the Horizon, NCB 

University Press, Vol. 9 No. 5., pp. 1-6 

Przybylski, Andrew K. – Murayama, Kou – DeHaan, Cody R. – Gladwell, Valerie (2013): 

Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in 

Human Behavior, Vol. 29, No. 4. 1841-1848.  



 

199 
 

Rachel O’Connell (2003): A Typology of child cybersexplonation and online grooming 

practices. Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire, pp. 2-19 

Ranschburg Jenő (2013): Erkölcs és Jellem. Budapest, Saxum. 

Rácz József – Fokasz Nikosz – Szügyi Zoltán (2001): Bevezetés a devianciák 

szociológiájába. Szabálykövetők és bajkeverők. Budapest, Új Mandátum. 

Reitman, Janet (2015): The children of ISIS. Why did three American kids from the suburbs 

of Chicago try tor un away to the Islamic State, and should the Feds treat them as terrorrists? 

Elérhető: http://www.rollingstone.com/culture/features/teenage-jihad-inside-the-world-of-

american-kids-seduced-by-isis-20150325 

Richards, Cameron (2000): Hypermedia, Internet communication, and the challenge of 

redefining literacy in the electronic age. Language Learning ‒ Technology. Volume 4, No. 

2 pp. 54-71. 

Riva, Giuseppe ‒ Wiederhold, Brenda K.‒ Cipresso, Pietro (2016): The Psychology of 

Social Networking. Identity and relationships in online communities. Published by De 

Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin. pp. 1-222. 

Rogers, Carl ‒ Rogers, Natalie (2012): Person-Centered Therapy. Psichotherapy.net. pp. 4-

40.   

Rosenberg, Richard S. (2001): Controlling access to the Internet: The role of filtering. Ethics 

and Information Technology, Vol. 3, No. 1. 35-54. 

Rosell, Daniel R. ‒ Siever, Larry J. (2015): The neurobiology of aggression and violence. 

CNS Spectrums Vol. 20, pp. 254-279 

Rosta Andrea (2007): A deviáns viselkedés szociológiája. Budapest, Loisir. 

Runions, Kevin C. (2013): Toward a Conceptual Model of Motive and Self-Control in 

Cyber-Aggression: Rage, Revenge, Reward, and Recreation. Journal of Youth and 

Adolescence, Vol. 42, No. 5. 751-771. 

Runions, Kevin C. ‒ Bak, Michal ‒ Shaw, Thérése (2017): Disentangling Functions of 

Online Aggression: The Cyber-Aggression Typology Questionnaire (CATQ). Wiley 

Periodicals, Inc., Aggressive Behavior Vol. 43, pp. 74-84. 

Rushkoff, Douglas (2002): Cyberia. Clinament Press. pp.3-169. 

http://www.rollingstone.com/culture/features/teenage-jihad-inside-the-world-of-american-kids-seduced-by-isis-20150325
http://www.rollingstone.com/culture/features/teenage-jihad-inside-the-world-of-american-kids-seduced-by-isis-20150325


 

200 
 

Russinovich, Mark (2015): Tolvaj kód. Budapest, Szak.  

Ságvári Bence ‒ Galácz Anna (2011): EU kids online II. kutatás eredményeinek 

összefoglalása. 2-50. oldal 

Seigfried-Spellar, Kathryn C. – Lovely, Richard W. – Roger, Markus K. (2011): Self-

Reported Internet Child Pornography Consumers. In Jaishankar, Karuppannan ed.: Cyber 

Criminology. Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. Boca Raton, CRC Press. 

65-77. 

Seto, Michael C. – Eke, Angela W. (2005): The Criminal Histories and Later Offending of 

Child Pornography Offenders. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, Vol. 17, 

No. 2. 201-210. 

Shamim, Ishrat (2017): Child Sexual Abuse and Exploitation Online in Bangladesh: The 

Challenges of the Internet and Law and Legal Developments. Crime, Criminal Justice, and 

the Evolving Science of Criminology in South Asia, Palgrave Advances in Criminology and 

Criminal Justice in Asia, pp. 145-171. 

Shelley, Louise I. (2003): Organized crime, terrorism and cybercrime. In BRYDEN, Alan – 

FLURI, Philipp eds.: Security Sector Reform: Institutions, Society and Good Governance. 

Baden-Baden, Nomos Verlag. 303-312. 

Shim, Jae W. – Lee, Seungwhan – Paul, Bryant (2007): Who responds to unsolicited sexually 

explicit materials on the Internet? The role of individual differences. CyberPsychology and 

Behavior, Vol. 10, No. 1. 71-79. 

Smith, Eliot R. – Mackie, Diane M. – Claypool, Heather M. (2016): Szociálpszichológia. 

Budapest, ELTE Eötvös. 

Smith, Peter K. (2013): School Bullying. University of London, London, United Kingdom. 

Sociologia Problemas e Práticas, Vol. 71, pp. 81-98. 

Snell, Patricia A. – Englander, Elizabeth K. (2010): Cyberbullying Victimization and 

Behaviors Among Girls: Applying Research Findings in the Field. Journal of Social 

Sciences, Vol. 6, No. 4. 510-514. 

Snyman, Robyn ‒ Loh, Jennifer M.I. (2015): Cyberbullying at work: The mediating role of 

optimism between cyberbullying and job outcomes. Computers in Human Behavior No. 53 

pp. 161-168 



 

201 
 

Sollitto, Marlo (2016): Your Parent Could Be a Victim of Identity Theft and Not Know It. 

Elérhető: https://www.agingcare.com/articles/elderly-identity-theft-victims-frauds-scams-

cons-139206.htm 

Slonje, Robert ‒ Smith, Peter K. ‒ Frisén, Ann (2012): The nature of cyberbullying, and 

strategies for prevention. Elsevier, Computers in Human Behavior. Volume 29, No.1., pp. 

26-32. 

Sontag, Lisa M. – Clemans, Katherine H. – Graber, Julia A. – Lyndon, Sarah T. (2011): 

Traditional and Cyber Aggressors and Victims: A Comparison of Psychosocial 

Characteristics. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 40. No. 4. 392-404. 

Suler, John (2004): The Online Disinhibition Effect. Cyberpsychology and Behavior, Vol. 

7, No. 3. 321-326. 

Sutherland, Edwin H. ‒ Cressey Donald R. (1978): Criminology. J.B. Lippinott Company. 

pp.77-178 

Symantec Co. (2014): Internet Security Threat Report. Vol. 19. Elérhető: 

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-

istr_main_report_v19_21291018.en-us.pdf 

Subrahmanyam, Kaveri ‒ Šmahel, David (2010): The Darker Sides of the Internet: Violence, 

Cyber Bullying, and Victimization. Digital Youth, Advancing Responsible Adolescent 

Development. pp. 179-199. 

Sun, Yunchuan ‒ Bie, Rongfang ‒ Thomas, Peter ‒ Cheng, Xiuzhen (2015): Theme issue on 

advances in the Internet of Things: identification, information, and knowledge. Springer-

Verlag London. Pers Ubiquit Comput, pp. 985-987. 

Stänicke, Line Indrevoll ‒ Haavind, Hanne ‒ Gullestad, Siri Erika (2018): How Do Young 

People Understand Their Own Self-Harm? A Metasynthesis of Adolescents’ Subjective 

Experience of Self-Harm. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. pp. 

1-19. 

Szabó Judit (2016): Biológiai és pszichológiai bűnözésmagyarázatok. In.: BORBÍRÓ Andrea 

– Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós szerk. (2016): Kriminológia. Budapest, 

Wolters Kluwer. pp. 78-109 

Tapscott, Don ‒ Williams, Anthony D. (2006): Wikinómia. Budapest, HVG. 

https://www.agingcare.com/articles/elderly-identity-theft-victims-frauds-scams-cons-139206.htm
https://www.agingcare.com/articles/elderly-identity-theft-victims-frauds-scams-cons-139206.htm
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v19_21291018.en-us.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v19_21291018.en-us.pdf


 

202 
 

Tari Annamária (2011): Z generáció. Budapest, Tericum. 

Thompsen, Philip A. (1993): A Social influence Model of Flaming in Computer-mediated 

Communication. Western States Communication Association pp. 3-9. 

Tolan, Casey (2015): How the fight against ISIS is being waged over teenagers' social media 

accounts. Elérhető: http://fusion.kinja.com/how-the-fight-against-isis-is-being-waged-over-

teenager-1793851919 

Turkle, Sherry (2005): The Second Self: Computers and the Human Spirit. Cambridge, MIT 

Press. 

Umesha Naik (2009): Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. Mangalore 

university · Department of Library Information Science. pp. 1-11. 

Valkenburg, Patti M. – Peter, Jochen (2011): Online communication among adolescents: An 

Integrated Model on its Attraction, Opportunities, and Risks. Journal of Adolescent Health, 

Vol. 48, No. 2. 121-127. 

Varga Árpád (2014): Számítástechnikai bűnözés és elkövetők – A bűnelkövetés okainak és 

jellemzőinek vizsgálata. OTDK dolgozat, kézirat. Budapest, ELTE ÁJK. 

Vetró Ágnes (2010): Sgresszió a képernyőn, a képernyő agresszivitása. In.: HÁRDI István 

(2010): Az agresszió világa. Budapest, Medicina. pp. 401-428. 

Vigh József (szerk.) – Gönczöl Katalin – Kiss György – Szabó Árpád (1973): Erőszakos 

bűncselekmények és elkövetőik. Budapest, Közgazdasági és Jogi könyvkiadó. 

Virág György ‒ Kulcsár Gabriella ‒ Rosta Andrea (2016): Erőszakos bűnözés. In.: Borbíró 

Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Lévay Miklós szerk. (2016): Kriminológia. 

Budapest, Wolters Kluwer pp. 553-598. 

Wall, David S. (2008): Cybercrime, media and insecurity: The shaping of public perceptions 

of cybercrime. International Review of Law, Computers and Technology, Vol. 22, No. 1-2. 

45-63. 

Wang, Hongjie ‒ Hong, Yan (1995): Flaming: More than a Necesary Evil for Academic 

Mailing Lists. Reports-Research/Technical. pp. 2-11. 

Watson, Hayley ‒ Donovan, Anna ‒ Hagen, Kim ‒ Wadhwa, Kush ‒ Muraszkiewicz, Julia 

‒ Tamas, Adelina ‒ Constantinou, Angelos ‒ Saykovska, Mirela ‒ Pavlova, Radostina ‒ 



 

203 
 

Polatside, Vineta (2014): Trafficking as A Criminal Enterprise: Report on the role of current 

and emerging technologies in human trafficking, pp. 13-78. 

Weik, Martin H. (2001): Computer Science and Communications Dictionary: cyberspace. 

Springer US, Boston, MA. pp. 331-332. Elérhető: https://doi.org/10.1007/1-4020-0613-

6_4119 

Weimann, Gabriel (2004): www.terror.net. How Modern Terrorism Uses the Internet. 

Special Report 116. Washington: United States Institute of Peace. 

Wellman, Barry ‒ Gulia, Milena (1997): Net Surfers don’t ride alone: Virtual communities 

as communitites. Department of Sociology an centre for urban an Community Studies, 

University of Toronto. pp.4-10. 

Werner, Nicole E. – Bumpus, Matthew F. – Rock, Daquarii (2010): Involvement in Internet 

Aggression During Early Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 39, No. 6. 

607-619. 

Whittaker, Jason (2004): Cyberspace, digital media and the Internet. USA and Canada by 

Routledge. pp.3-22. 

Wikström, Per Olof (2006): Individuals, settings, and acts of crime: Situational mechanisms 

and the explanation of crime. In Wikström, Per Olof – Sampson, Robert J. eds.: The 

Explanation of Crime. Cambridge: Cambridge University Press. 

Williams, Kipling D. – Forgas, Joseph P. – Von Hippel, William (2006): A társas kirekesztés 

pszichológiája. Budapest, Kairosz. 

Wittes, Benjamin – Poplin, Cody – Jurecic, Quinta – Spera, Clara (2016): Sextortion: 

Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault. Washington, The Brookings Institution. 

Wright, Michelle F. ‒ Li, Yan (2013): The Association Between Cyber Victimization and 

Subsequent Cyber Aggression: The Moderating Effect of Peer Rejection. J. Youth 

Adolescence Vol. 42., pp. 662-674. 

Wolf, Alecia (2000): Emotional Expression Online: Gender Differences in Emoticon Use. 

Cyberpsychology and Behavior, Volume 3, Number 5, pp.827-833. 

Wolke, Dieter – Lee, Kirsty – Guy, Alexa (2017): Cyberbullying: a storm in a teacup? 

European Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 26, No. 8. 899-908.  

https://doi.org/10.1007/1-4020-0613-6_4119
https://doi.org/10.1007/1-4020-0613-6_4119


 

204 
 

Xiangwei, Wang (2005): Escalating outcry poses threat to Japanese trade, investments. 

Elérhető: http://www.scmp.com/article/495334/escalating-outcry-poses-threat-japanese-

trade-investments 

Yar, Majid (2005). Computer hacking: Just another case of juvenile delinquency? Howard 

Journal of Criminal Justice, 44(4): 387-399 

Yar, Majid (2006): Cybercrime and Society. London, SAGE. 

Yar, Majid (2016): Online Crime. In Oxford Research Encyclopedia of Criminology. 

Oxford, Oxford University Press. 

Young, Kimberly (2011): Virtual Sex Offenders. A Clinical Peerspective. In Jaishankar, 

Karuppannan ed.: Cyber Criminology. Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior. 

Boca Raton, CRC Press. 53-64. 

Z. Karvalics László (2017): Informatórium Szó-kalauz a kortárs információs kultúrához. 

Tinta könyvkiadó Budapest. 7-553. oldal  



 

205 
 

Internetes hivatkozások 

Computer History Museum: http://www.computerhistory.org/timeline/1945/ (Letöltés 

2017. 12.21.) 

CLPA Association: Nemzetközi szabványok: https://eu.cc-link.org/hu/clpa/standard 

(Letöltés: 2017. 12. 29.) 

GIF gyár: http://giffactory.blog.hu/2011/09/08/van_humorerzek (Letöltés2016. 06. 18.) 

GoVCERT: http://www.cert-hungary.hu/defacement. (Letöltés: 2018. 01. 09.) 

GOVCERT: http://www.cert-hungary.hu/ransomware (Letöltés 2018. 01. 05.) 

McAfee: https://www.mcafee.com/us/resources/solution-briefs/sb-how-to-protect-against-

ransomware.pdf Letöltés 2018. 02. 01.) 

Panda Labs: https://www.pandasecurity.com/mediacenter/malware/what-is-ransomware/ 

(Letöltés 2018. 01. 15.) 

Symantec: https://support.symantec.com/en_US/article.HOWTO124710.html  (Letöltés 

2018.01.05.) 

Tabby Trip in EU: http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html (Letöltés: 2017. 08. 

09) 

Threat Assessment of Bullying Behavior in Youngsters, Transferring Internet Preventive 

procedures in Europe http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html (Letöltés: 2017. 

08. 09) 

Website Builders.com: https://websitebuilders.com/how-to/glossary/web1/  

(Letöltés: 2017. 12. 03) 

  

http://www.computerhistory.org/timeline/1945/
https://eu.cc-link.org/hu/clpa/standard
http://giffactory.blog.hu/2011/09/08/van_humorerzek
http://www.cert-hungary.hu/defacement
http://www.cert-hungary.hu/ransomware
https://www.mcafee.com/us/resources/solution-briefs/sb-how-to-protect-against-ransomware.pdf
https://www.mcafee.com/us/resources/solution-briefs/sb-how-to-protect-against-ransomware.pdf
https://www.pandasecurity.com/mediacenter/malware/what-is-ransomware/
https://support.symantec.com/en_US/article.HOWTO124710.html
http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html
http://hun.tabby.eu/mit-jelent-a-cyberbullying.html
https://websitebuilders.com/how-to/glossary/web1/


 

206 
 

Felhasznált jogszabályok 

Az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről 

szóló Egyezménye, ETS. No. 185. Magyarországon kihirdette a 2004. évi LXXIX. 

törvény. 

Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CLXXVIII. törvény. 

Állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013 évi L. 

törvény  

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV törvény 

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

Európai Unió Információs Rendszerek Biztonságáról szóló 2016/1148 irányelve (IRB 

Irányelv) 

Internetes gyermekvédelmi törvény 2013. évi CCXLV. törvényt 

Kúria 1/2012. számú BKMPJE jogegységi határozata 

Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia 1139/2013 kormány határozat 

Magyarország Alaptörvénye 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

Szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény  



 

207 
 

Melléklet (kérdőív)  
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