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Vezetői összefoglaló 
 

Kutatásunkat a STOP BULLYING-NO BULLYING elnevezésű, határon átnyúló pályázat (a projekt 

azonosítója: SKHU/1902/4.1/105) keretében valósítottunk meg. Célunk az volt, hogy minél 

pontosabb képet kaphassunk a kortársak közötti zaklatással kapcsolatban, és így 

azonosíthassuk a hatékony beavatkozási lehetőségeket. Ehhez összesen tizennégy (hét 

magyarországi és hét szlovákiai) iskola felső tagozaton tanító pedagógusait kérdeztük az 

iskolai zaklatással kapcsolatos tapasztalataikról. Kitértünk az iskolai légkör felmérésére, 

a bántalmazás észlelésére és megjelenésére, a jelzési hálóra, illetve a bántalmazásra adott 

reackiókra. A megkérdezett pedagógusok szerint a bántalmazás enyhébb formái (mint 

a lökdösés, a csúfolódás) jelen vannak iskoláikban, míg a súlyosabb esetek (pl. fenyegetés) 

szintén előfordulnak, ám sokkal ritkábban. Az online zaklatásról szintén sokan beszámoltak, ám 

ez a bántalmazási forma gyakran rejtve marad a pedagógusok előtt. Több lehetséges 

beavatkozási pontot azonosítottunk, így a az iskolai légkör pozitívabbá tételét, különös 

tekintettel a társak közötti bizalomteli kapcsolatok kiépítésére, valamint a jelzési háló kiépítése 

szintén segítene a helyzetek észlelésében és így kezelésében. Tapasztalatunk továbbá, hogy bár 

a segítő szándék általában megvan a pedagógusok részéről, nem érzik, hogy hatékony 

eszközeik lennének a helyzetek kezelésére: így fontos célunk, hogy ilyen eszközöket dolgozzunk 

ki a számukra. 
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Bevezető 
Jelen kutatási jelentés a STOP BULLYING-NO BULLYING elnevezésű, határon átnyúló pályázat1 

keretén belül megvalósuló projektben elvégzett kutatás eredményeiről számol be. A projekt 

célja támogatást nyújtani az oktatási intézményeknek a kortárs bántalmazással kapcsolatban: 

hangsúlyt fektetve az érzékenyítésre, a megelőzésre és a felmerülő bántalmazási helyzetek 

minél hatékonyabb kezelésére. 

A projekt főkoordinátora az Innovatív Oktatásért Intézet (Szlovákia), a partnerek pedig a 

szlovákiai TANDEM, n.o. és a magyarországi Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány. A 

projekt teljes futamideje: 2020. október 1. – 2022. január 31.  

 

A projekt célcsoportjai 
 

1. Az általános iskola felső tagozatán tanító pedagógusok 

2. A felső tagozatos diákok (Magyarországon 1014, Szlovákiában 1015 évesek) 

3. A felső tagozatos diákok szülei 

A résztvevő szervezetek mindegyike egy-egy célcsoporttal foglalkozik, így az e tanulmányt 

elkészítő Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány a pedagógusokkal kapcsolatos 

kutatást és fejlesztést látja el. 

 

A projekt felépítése 
 

1. Kérdőíves kutatás a résztvevő iskolákban, amelyet külön munkacsoportok végeztek az 

egyes célcsoportok körében. Az egyes célcsoportok eredményeit tartalmazó 

tanulmány mellett az egyes iskolák megkapják a saját intézményükre vonatkozó 

kutatási eredményeket is. Ehhez az iskolákban felvett fókuszcsoportos beszélgetések  

is információval szolgálnak. 

2. A kutatás eredményei alapján módszertant dolgozunk ki az egyes célcsoportok 

számára, a kortárs bántalmazás ellen. A pedagógusok számára továbbképzési anyag 

készül, a gyerekeknek színházi nevelési foglalkozás. A szülőknek segédanyagokat 

készítünk, mely a gyermeknevelés során a bántalmazással kapcsolatban felmerülő 

kérdésekre adhat választ.  

3. A projekt második részében kidolgozott eszköztár alapján workshopokat tartunk: 

pedagógus-továbbképző tréninget, az osztályoknak színházi nevelési foglalkozást, 

illetve szülői workshopot. A pedagógusokat és a szülőket mentorálás segíti a projekt 

megvalósítási időszakában. 

                                                      
1 A projekt azonosítója: SKHU/1902/4.1/105 



 

  www.skhu.eu  

A kutatás célja 
 

Kérdőíves kutatással indítottuk el a projektet, annak érdekében, hogy minél pontosabb képet 

kapjunk a kortársak közötti zaklatással kapcsolatban. Mindhárom célcsoport esetében 

felmértük, milyen tapasztalatokat szereznek nap mint nap a témában. Jelen tanulmány a 

pedagógusok körében végzett felmérés eredményeiről számol be, a másik két csoportra 

vonatkozó tanulmányok a partnerszervezeteknél készülnek. 

 

A pedagógusoknak szóló kérdőíves kutatásunk célja 
 

1. Felmérni, hogy a pedagógusok mit tekintenek bántalmazásnak, szerintük hol húzhatók 

meg ezzel kapcsolatban a határok. Célunk volt képet kapni a tanárok bántalmazással 

kapcsolatos elgondolásairól is. 

2. Felmérni az iskolai légkört, különös tekintettel a bántalmazás módjaira, gyakoriságára, 

helyszíneire és kezelésére. Kérdőívünk külön kitért az online térben történő kortársak 

közötti bántalmazásra is. 

3. Általános képet kapni a két ország határmenti régiójának bántalmazással kapcsolatos 

tapasztalatairól és elgondolásairól. 

4. Országonként összehasonlítani az eredményeket: milyen tendenciák láthatók a határ 

egyik, illetve másik oldalán a kortárs zaklatással kapcsolatban. 

5. Az egyes iskolákra szabott intézményi diagnózis elkészítése a kapott kutatási 

eredmények alapján. A kérdőíves kutatás kiegészítéseként fókuszcsoportos kutatást 

végzünk az iskolákban, ezzel is segítve a diagnózist, amely alapján az intézmények 

kidolgozhatják vagy módosíthatják a bántalmazással kapcsolatos stratégiájukat. 

6. A kérdőíves kutatás és a fókuszcsoportok alapján megtalálni, miben és hogyan tudjuk 

a leghatékonyabb segítséget nyújtani a pedagógusoknak a projekt során. 
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A kutatásról általában 
 

Módszer 
 

A kutatás elsődleges módszere az online kérdőíves kutatás Google Forms kérdőívekkel. 

Kiegészítő adatgyűjtésként a magyarországi iskoláknál fókuszcsoportos interjúkat készítettünk 

az egyes iskolák pedagógusaival és segítő szakembereivel, illetve mélyinterjúkat az iskolák 

igazgatóival. Egyes iskolákban diák- illetve szülői fókuszscsoportokat is lebonyolítottunk. A 

fókuszcsoportok eredményeit ez az elemzés nem tartalmazza, viszont az adatfeldolgozás 

fókuszaira hathatott. 

 

A résztvevő iskolák bemutatása 
 

Az iskolák bevonása a határ mindkét oldalán nyílt pályázati felhívás útján történt. Olyan 

iskolákat kerestünk, amelyek vezetősége elkötelezett a bántalmazás megelőzésében és 

hatékony kezelésében, és vállalta a hosszú időn keresztül tartó együttműködést. 

 

A Magyarországon meghirdetett pályázatunkra öt iskola jelentkezett. Mindegyik nagyvárosi 

intézmény: három budapesti, egy székesfehérvári, egy miskolci. Kettő fenntartója valamelyik 

egyház, kettőé a Klebelsberg Központ, az ötödik intézmény alapítványi keretek között működik. 

Az iskoláink között van belvárosi, kertvárosi és lakótelepi is. Van egy nagyon kis létszámú 

intézmény, van normál általános iskolaként és 12 évfolyamos iskolaként működő is köztük. 

Érdekes összehasonlításra ad alapot a két vidéki iskola esetében az, hogy az egyik viszonylag 

közel van a fővároshoz, a másik messze, illetve, hogy az egyik az ország nyugati felén, a másik 

keleten található. 

Két további magyarországi iskola is csatlakozott a programunkhoz kontrollcsoportként, de ők 

csak a pedagógusok tapasztalatait vizsgáló kérdőíves kutatásban kívántak részt venni. E két 

intézmény saját hatáskörben fogja levonni a tapasztalatokat a kérdőíves válaszok alapján. 

Az iskolai bántalmazás elleni fellépés igénye minden partnerintézményünkben erős, ezért 

jelentkeztek a meghirdetett pályázatra. Kivétel nélkül fontosnak tartják a megelőzést, hogy a 

jövőben minél kevesebb rossz élményben legyen része a gyerekeknek, a pedagógusoknak és a 

szülőknek egyaránt. 
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A magyarországi iskolák és kontrollcsoportok: 
 

Iskola neve Település A felső 
tagozaton 

tanító 
pedagógusok 

száma 

Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános 
Iskola 

Budapest 19 

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, 
Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium 

Budapest 35 

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál 
Gimnázium Kincskereső Tagiskola 

Budapest 9 

Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és 
Óvoda 

Miskolc 13 

Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános 
Iskola 

Székesfehérvár 20 

Kontrollcsoport:   

Würtz Ádám Általános és Művészeti Iskola  Tamási 25 

Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola Iregszemcse 12 

Összes  133 

1. sz. táblázat: magyarországi iskolák 

 

Szlovákiában nagy túljelentkezés volt a pályázati felhívásra, így válogatni kellett a jelentkező 

intézmények között. A kiválasztás az iskolák motivációjának mértéke mentén történt. Így lett 

hat partneriskolánk és egy kontrolliskolánk. Az itteni, három megyéből kiválasztott intézmények 

is heterogének. Van közöttük nagyvárosi és falusi iskola is,  így az iskolák mérete is különböző. 
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A szlovákiai iskolák és a kontrollcsoport: 
 

Iskola neve Település A felső 
tagozaton 

tanító 
pedagógusok 

száma 

Alapiskola és Óvoda Eperjes Pozsonyeperjes 12 

Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, 
Csallóközaranyos 

Csallóközaranyos 11 

Stampay János Alapiskola, Köbölkút Köbölkút 17 

Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, Kassa Kassa 18 

Borsos Mihály Alapiskola, Nagyfödémes Nagyfödémes 13 

Alapiskola és Óvoda Nádszeg Nádszeg 17 

Kontrollcsoport:    

Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter Szentpéter 17 

Összes  105 

 2.sz. táblázat: szlovákiai iskolák 

A kérdőív kitöltési számai a pedagógusok körében 
 

Az iskolai bántalmazással kapcsolatos kérdőívek kitöltésére elektronikusan és papír alapon is 

módjuk volt a megkérdezetteknek. Szlovákiában az összes pedagógus elektronikusan adott 

választ. Magyarországon egy iskola pedagógusai küldték vissza papír alapon a válaszokat, a 

többi iskolából a Google Forms kitöltését választották a tanárok. 

A magyarországi partneriskolákban összesen 133 pedagógus tanít a felső tagozaton. A 

kérdőívet 103-an töltötték ki. Ez átlagosan 77%-os részvételi arányt jelent. Az egyes iskolák 

részvételi aránya nagy szórást mutat. Két iskolában volt 100%-os a pedagógusok részvétele. A 

legkisebb arányú, 48%-os kitöltés egy olyan iskolából érkezett, ahol a pedagógusok nagy része 

csak egy-egy osztályban, egy-egy tárgyat tanít. A második legalacsonyabb kitöltési arányt, 76%-

os válaszadást az egyik kontrolliskola produkálta. A többi intézményben a pedagógusok 89, 91, 

illetve 95%-a töltötte ki a kérdőívet. 

A szlovákiai iskolákból szintén 105 elektronikus kitöltés érkezett. Itt azonban a felső tagozaton 

tanító összes pedagógus kitöltötte a tesztet, tehát 100 %-os arányról beszélhetünk. 
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A két ország összesített adatai alapján a pedagógusoknak készült kérdőíveket összesen 208 

felső tagozaton tanító tanár töltötte ki, tehát az összes pedagógus 87%-a. 

 

Az adatok feldolgozása 
 

Légkör, hangulat, kommunikáció 
A kérdőív első részében általánosságban gyűjtöttünk arról információt, hogy a pedagógus 

miként érzékeli az osztályát, milyennek látja a saját kapcsolatát a diákokkal és a szülőkkel, illetve 

általában mennyire érzi magát aktívnak az iskolai konfliktusok kezelésében. 

Egy ötfokozatú skálán (1 – egyáltalán nem értek egyet 2 – inkább nem értek egyet 3 – nem 

tudom eldönteni, hogy egyetértek-e 4 – inkább egyetértek 5 – teljes mértékben egyetértek) 

kellett a válaszokat megadniuk. 

Az osztályközösség tekintetében azt észleltük, hogy a pedagógusok a bizonytalan – inkább 

egyetért válaszokat adták elsősorban: 3,55-ös válaszátlagot kaptunk arra, hogy jók és megtartók 

az osztályközösségek, illetve 3,29-es átlagot arra, hogy a gyerekek elfogadók és nyitottak 

egymásra. Fontos, hogy az iskolai átlagok közötti szórás meglehetősen magas ezen a téren: 0,42 

a szórás az osztályközösség minőségére adott válaszok tekintetében (az egyes iskolák válaszai 

2,56 és 4,11 között váltakoznak), és 0,33 a szórás a gyerekek egymás közötti elfogadására adott 

válaszok tekintetében (3,12-4,22 közötti válaszok). 

A két ország eredményei között jelentős különbséget nem találtunk, bár – mint a többi válasznál 

is általában – a magyar kollégák halványan optimistábbak voltak e tekintetben. Ez a válasz nem 

negatív, de nem is pozitív, vagyis a pedagógusok nem mutattak elégedettséget ezen a téren. A 

megtartó osztályközösség, és a jó légkör az általánosabb kutatások, és a tanári 

fókuszcsoportokban is megfogalmazottak alapján nagyon fontos a megelőzés tekintetében, 

tehát ez a terület egyértelműen egy fontos beavatkozási pont. 

A gyerekek közötti viszonynál jobbnak érzékelik a pedagógusok a szülőkkel való viszonyt. Inkább 

egyetértenek (3,94) azzal, hogy a szülők szívesen fordulnak hozzájuk a gyerekkel kapcsolatos 

problémáikkal, és azzal is, hogy kölcsönösen jó a viszony a szülőkkel (4,02).  Érdekes, hogy a 

szlovákiai kollégák szignifikánsan pozitívabban értékelték a szülőkkel való viszonyt, mint a 

magyarországiak (3,96-os és 4,18-as átlag).  Az iskolák közötti szórás is közepes; a szórás értéke 

mindkét kérdésnél 0,28, az iskolai átlagok 3,42-4,29 közötti értékekben mozognak). 
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1. sz. grafikon 

 

A legjobbnak a pedagógusok a saját maguk és a gyerekek közötti viszonyt tartották (A gyerekek 

megkeresnek a problémáikkal, bizalommal fordulnak hozzám, ha nehézségük van), ott a teljes 

átlag 4,21 volt (az inkább egyetértek és a teljesen egyetértek közötti tartományban), és a két 

ország közötti válaszok között nem volt eltérés (4,21 magyarországi és 4,22 szlovákiai 

válaszátlag). Az iskolai válaszátlagok közötti szórás itt 0,18 (3,89-4,62 közötti átlagok). 

Ennek okát a tanárok aktív hozzáállásában is kereshetjük, amelyet az alábbi kérdésekre adott 

válaszokban láthatjuk: 

 

3,94 3,92
3,96

4,02

3,85

4,18

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

Teljes átlag Magyarország Szlovákia

Kapcsolat a szülőkkel

A szülők szívesen fordulnak hozzám a gyerekükkel kapcsolatos kérdéseikkel,
problémáikkal

A szülőkkel kölcsönösen jó viszonyban vagyunk
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 2. sz. grafikon 

A fenti válasz átlagok általában mind az inkább egyetértek – teljesen egyetértek sávban 

mozognak, de az látható, hogy a pedagógusok úgy érzik, érdeklik őket a gyerekek közötti 

kapcsolatok, jól tudják érzékelni a helyzeteket, tenni is tesznek a konfliktusok kezelése 

érdekében, ám kissé kevésbé érzik magukat képesnek segítséget nyújtani. 

A fenti válaszokban feltűnik a viszonylag magas különbség a magyarországi és szlovákiai 

kollégák hozzáállásában: minden kérdés tekintetében a szlovákiai pedagógusok adtak átlagosan 

magasabb értékeket. 

 

Az iskolai bántalmazás és észlelése és megjelenése az iskolában, a lehetséges 
okok számbavétele 
 

A bántalmazás jelenségének észlelésével és megjelenésével kapcsolatban három területre 

fókuszáltunk a kutatás során:  

 

1. A bántalmazás ingerküszöbe, azaz a pedagógus mennyire tartja súlyos bántalmazásnak 

az egyes viselkedésformákat. Amennyiben egy felnőtt nem kódol bántalmazásnak egy 

adott viselkedést, úgy kisebb valószínűséggel fog fellépni ez ellen. 

2. A bántalmazó viselkedés megjelenése: milyen gyakran és hol jelenik meg a 

bántalmazás (beleértve az internetes zaklatást is). Amennyiben egy felnőtt nem veszi 

4,71

4,38

4,64

4,24

4,54

4,61

4,34

4,61

4,16

4,51

4,80

4,41

4,68

4,31

4,57

3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

Érdekel, hogy milyen kapcsolat van a gyerekek
között, hogyan működnek a kortárs kapcsolatok

Észreveszem ha egy gyerekeknek gondja van, ha
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észre a bántalmazást (ami gyakran előfordul az online térben történő zaklatás 

esetében), úgy sokkal kisebb hatékonysággal tud fellépni ellene. Az internetes zaklatás 

formáira külön kitértünk. 

3. A bántalmazás lehetséges okainak feltárása, azaz annak felmérése, milyen okokat 

tulajdonítanak a bántalmazásnak a pedagógusok. 

 

A bántalmazási ingerküszöb mérésére 1-től 5-ig tartó skálán jelölhették a pedagógusok, 

mennyire tartják súlyosnak az adott viselkedést (1 – nem bántalmazás; 5 – kétségbeejtő). Azt 

találtuk, legkevésbé a lökdösést (átlag: 3,4), illetve a bosszantás, cukkolás, provokálást (átlag: 

3,75) tartják bántalmazásnak a pedagógusok. Ezzel szemben a fenyegetés, zsarolás (átlag: 

4,61), valamint a fogdosás, tapogatás (átlag: 4,55) a pedagógusok szemében a leginkább 

bántalmazásnak érzékelt viselkedés. 

 

 

3. sz.  grafikon 

A szlovákiai és a magyarországi átlagok hasonló trendet mutatnak, ebben a kérdésben nem 

látunk különbséget a két ország pedagógusainak véleménye között. Mindegyik elem esetében 

a magyarországi pedagógusok minimálisan súlyosabbnak érzik az adott bántalmazási formát, 

mint szlovákiai kollégáik. 

Megemlítették még a kitöltők az internetes zaklatást is, mint a bántalmazás lehetséges formáit, 

beleértve a kéretlen fotók közzétételét. Emellett szintén megjelent a másik lenézése, valamint 

a segítség megtagadása. További megemlített bántalmazásformák a telefonon keresztüli 

zaklatás, a direkt baleset-okozás, valamint a másik igazságtalan megvádolása. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Lökdösés

Bosszantás, cukkolás, provokálás

Tárgy elvétele, megrongálása

Csúfolás, kinevetés, pletykálás

Kiközösítés, levegőnek nézés

Megütés, megverés

Kényszerítés

Bezárás

Fogdosás, tapogatás

Fenyegetés, zsarolás

Mennyire érzi súlyos bántalmazásnak az alábbiakat?

Összesen Szlovákia Magyarország



 

  www.skhu.eu  

 

Az egyes bántalmazási formák iskolai megjelenésének időbeliségére (gyakoriságára) szintén 1-

től 5-ig tartó skálán kérdeztünk rá (1 – Soha; 5 – Rendszeresen (napi szinten) találkozik a fenti 

viselkedésekkel). Az adatok elemzése azt mutatja, hogy leggyakrabban a csúfolás (átlag: 3,39), 

a bosszantás (átlag: 3,38), valamint a lökdösés (átlag: 3,19) fordul elő az iskolában, míg a 

legritkábban megjelenő esetek a másik bezárása valahova (átlag: 1,44), illetve a másik 

fogdosása (1,66) vagy fenyegetése (1,82). 

Hasonlóan az előző kérdéshez, itt is hasonló trend figyelhető meg a két ország pedagógusai 

esetében, a magyarországi tanárok rendszeresen minimálisan nagyobb gyakoriságról 

számolnak be mindegyik viselkedés esetén. 

 

 4. sz. grafikon 

Összevetve a súlyossági és a gyakorisági adatokat, látjuk, hogy komplementer módon 

illeszkednek egymáshoz: egy-egy súlyosabb bántalmazási forma általában ritkábban jelenik 

meg az iskolában. 
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  5. sz. grafikon 

A bántalmazás helyszínének meghatározásához szintén 1-től 5-ig tartó skálán kérdeztünk rá (1 

– Soha; 5 – Rendszeresen (napi szinten)), lehetőséget adva a pedagógusoknak, hogy bejelöljék, 

a megadott helyszíneken milyen gyakran találkoznak a fenti viselkedésformákkal. 

 

 

  6. sz. grafikon 
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Hasonlóan az előzőekhez, a két ország pedagógusai a helyszín esetében is hasonlókat 

tapasztalnak, a magyarországi tanárok valamivel gyakrabban észleltek bántalmazást a 

különböző helyszíneken. Kivételt képez ez alól a szünetben az osztályteremben történő 

bántalmazás, ebben az esetben a szlovákiai tanárok számoltak be gyakoribb megjelenésről. 

Láthatjuk, hogy a pedagógusok leginkább a folyosón (átlag: 2,87), az udvaron (átlag: 2,8), és az 

osztályteremben (szünetben) (átlag: 2,75) találkoztak a bántalmazással, míg a telefonon 

keresztüli (átlag: 1,67), óra alatti (átlag: 1,75) vagy az interneten történő (átlag: 1,98) 

bántalmazással ritkábban szembesültek. Ez nem azt jelenti, hogy az utóbbi formák objektív 

értelemben ritkábbak – hanem éppen azt, hogy ezeket egy tanár sokkal kisebb eséllyel észleli, 

így ezeken a felületeken sokkal inkább rejtve tud maradni. 

 

Éppen emiatt külön kitértünk az internetes zaklatás kérdésére. Előre megadott online 

viselkedésformákról dönthették el a tanárok, hogy tudomásuk szerint érintette-e iskolájuk egy 

vagy több diákját az adott viselkedés. 

A pedagógusok észlelésében leginkább megjelenő online zaklatási forma a kibeszélés – a 

válaszadók 59%-a számolt be arról, hogy tudomása szerint volt már az iskolában érintett diák. 

Ez az egyetlen elem, amelyre a válaszadók több mint fele „igen”-nel válaszolt, ám még így is 

kevesebb, mint kétharmaduk tudott ilyen eset(ek)ről. A továbbiak esetében pedig már 

kevesebb mint az 50%-uk válaszolt „igen”-nel.  
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7. sz. grafikon 

 

Az online zaklatással foglalkozó szakirodalmat olvasva (vagy diákokkal beszélgetve) tudjuk, hogy 

a valóságban sokkal gyakoribb az online zaklatás az életükben – a kibeszélés esetében szinte 

mindennaposnak számít. Ezért is különösen ijesztő ez az eredmény, hiszen azt mutatja, hogy 

így az online térben rejtett marad a bántalmazás, és a pedagógus sokszor észre sem veszi a 

probléma létét, így fel sem tud lépni ellene. 

Megvizsgálva a két ország pedagógusainak válaszait, hasonló trendet látunk: a magyarországi 

tanároknak valamivel nagyobb arányban van tudomásuk internetes zaklatási esetekről (az 

alábbi ábrán az „Igen”-nel válaszolók gyakoriságát ábrázoltuk). A lista közepén látható egy 

különbség: míg a szlovákiai tanárok több fiók-feltöréses esetről tudnak és kevesebb bántó 

üzenetről, a magyarországi tanárok esetében ez fordítva van. 
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 8. sz. grafikon 

 

 

Végül a bántalmazók lehetséges motivációjáról kérdeztük a résztvevőket. Ennél a kérdésnél 

szintén előre megadott válaszlehetőségek közül dönthették el, hogy szerintük az adott faktor 

oka vagy nem oka a bántalmazásnak. 
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 9. sz. grafikon 

A válaszadók a fizikai erősséget jelölték meg leggyakrabban, 91%-uk szerint az, ha a bántalmazó 

erősebb az áldozatnál, az lehet e viselkedés mögött a motiváció. Ezután következett az a 

motiváció, hogy így népszerűbb lesz a bántalmazó (81%), majd pedig a, hogy az áldozat 

viselkedése irritálja a bántalmazót (76%), valamint az áldozat magányossága (75%). Ami pedig 

nem tűnt releváns oknak a pedagógusok számára, az a bántalmazók anyagi helyzete: mindössze 

20%-uk gondolja, hogy ha a bántalmazó gazdagabb, 21%-uk pedig, hogy ha szegényebb, az oka 

lehet a bántalmazásnak. Szintén 21%-uk gondolja, hogy amennyiben az áldozat rosszabb 

tanuló, az okozná a bántalmazást. 

Különválasztva a bántalmazóra és külön az áldozatra vonatkozó válaszokat, nem találunk nagy 

különbséget a két kategória között. Míg a válaszadók átlagosan 56%-ban gondolják, hogy a 

bántalmazó valamely tulajdonságához köthető a bántalmazás oka, addig 51%-uk gondolja 

ugyanezt az áldozathoz köthető tulajdonságokról. Ez a kiegyenlített eredmény tükröz egyfajta 

progresszív gondolkozást, ugyanis hagyományosan vagy éppen az áldozatot, vagy éppen a 

bántalmazót szokták hibáztatni a helyzetért. Az, hogy mindkét irányban látnak lehetséges 

okokat a pedagógusok, lehetőséget ad arra, hogy a jelenséget rendszerként szemléljük – és 

avatkozzunk közbe. 

Országonkénti bontásban hasonló trendeket látunk. Egy nagyobb különbség észlelhető a két 

ország válaszadói között: a magyarországi tanárok többszörös arányban gondolják azt, hogy „az 
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áldozat új az osztályban” a bántalmazás egy lehetséges oka. (Az alábbi ábrán az „Igen”-nel 

válaszolók gyakoriságát ábrázoltuk.) 

 

10. sz. grafikon 

 

A jelzési háló 
 

A kérdőívekben külön rákérdeztünk arra, hogy honnan jut általában a pedagógusok 

tudomására, ha gyerekek közötti bántalmazás történik. A válaszadás skálája 1−5 (1–soha, 2–

ritkán 3−gyakran 4−nagyon gyakran 5−rendszeresen).  Ha az összes lehetséges válaszra adott 

áltagos választ nézzük (magyarországi iskolák között 2,68 és a szlovákiai iskolák között 2,54), 

ami a gyakorisági skála közepére esik, arra a következtetésre juthatunk, hogy a pedagógusok 

összességében nem érzik azt, hogy vannak olyan információforrások, ahonnan az osztályon 

belüli bántalmazásról értesülnek: a különböző szintű információforrások együttesen alkotják a 

jelentési hálózatot, amiből feltehetően így nagyon sok eset kimarad. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Bántalmazás mögötti motiváció

Magyarország Szlovákia Összesen



 

  www.skhu.eu  

 

  11. sz. grafikon 

A válaszokat egyenként vizsgálva azt láthatjuk, hogy leginkább a szemtanú gyerekektől tudják 

meg az ilyen helyzeteket a pedagógusok (összesített átlag 3,51, vagyis a gyakran−nagyon 

gyakran válaszok között), amit szorosan követ az, hogy a pedagógus saját maga veszi észre 

(közös átlag 3,26).  

A középmezőnyben a bántalmazott gyerek, illetve a pedagógus kollégák jelennek meg a 

jelentési információforrások között, mindkettő csoport a gyakori, de nem nagyon gyakori 

információforrások között jelenik meg. Jól láthatóan a bántalmazott gyerek maga ritkábban 

szól, mint a szemtanú gyerekek, feltehetően szégyenérzetből, tehetetlenség-érzetből, esetleg 

félelemből kifolyólag (amelyekre a gyerekekkel készült kutatás eredményei adhatnak választ).  

Inkább a ritkán kategória (2-es) felé közelít az iskolavezetőség és a szülői csoport, mint jelentési 

forrás.  

Ez azt mutatja, hogy a szülők viszonylag ritkán fordulnak ilyen problémákkal a pedagógusokhoz. 

A fókuszcsoportok – és a szülői fókuszcsoportok megszervezésének akadályba ütközése – jelzi, 

hogy lehet egy kommunikációs gát is a szülők és az osztályfőnökök között, azonban a 

pedagógusok e kérdőívben jelzett észlelése ezt nem támasztja alá: ők úgy érzik, hogy a szülők 

szívesen fordulnak hozzájuk a problémáikkal (3,96, inkább egyetértek), illetve, hogy 

kölcsönösen jó viszonyban vannak a szülőkkel (4,18, inkább egyetértek). A két ország válaszai 

között ezen a téren szignifikáns különbség nem volt. Amennyiben a pedagógusok ezen észlelése 

valós, akkor abból arra következtethetünk, hogy a szülők maguk nem hallanak a bántalmazásról, 

vagy nem tudják / gondolják, hogy az iskolának ezzel kapcsolatosan feladata lehet. 

Az iskolavezetőség nyilván elsősorban magától a pedagógustól, illetve kivételes esetekben a 

szülőktől értesül az egyes esetekről, ezért nem meglepő, hogy nem releváns forrás az 

osztályfőnök számára.  
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A legkevésbé a bántalmazó gyerektől és az iskolapszichológustól érkeznek ilyen típusú 

információk. A bántalmazó gyereknél (1,65-ös átlag a teljes mintán) ez érthető okokból nem 

történik meg: vagy a büntetés elkerülése érdekében, vagy mert a bántalmazást nem is érzékeli 

annak. A pszichológus pedig több okból kifolyólag kerülhet ilyen alacsony értékelésre: gyakran 

ő a bántalmazás hatására kerül a képbe, tehát nincs szükség arra, hogy erről jelezzen, vagy a 

bántalmazás szintje nem olyan fokú, hogy a titoktartási kötelezettséget felülírja, illetve több 

iskolában nincs, vagy nagyon kevés órában dolgozik iskolapszichológus. 

 

 

12. sz. grafikon 

Fontos megvizsgálni a válaszokat az egyes országok tekintetében is. A két országot 

összehasonlító, fenti ábra mutatja, hogy a magyarországi pedagógusok általánosságban jobban 

érzik azt, hogy információt kapnak a bántalmazásról, és a legtöbb forrás tekintetében nagyobb 

gyakoriságot jeleznek.  Szignifikáns a különbség (p<0,017) a magyarországi és szlovákiai kollégák 

között abban a tekintetben, hogy a magyarországi pedagógusok nagyobb részben gondolják 

úgy, hogy észreveszik az ilyen eseteket, illetve érzékelik úgy, hogy a szemtanú gyerekek szólnak. 

A szemtanú gyerekek és a pedagógusok saját észrevétele esetében is a megfigyelt átlagok 

közötti eltérés szignifikáns, vagyis a szlovákiai tanároknak kevesebb alkalommal szólnak a 

szemtanú gyerekek a bántalmazásról, és valamivel ritkábban veszik észre az iskolai 

bántalmazást maguktól.  

Bántalmazott gyerek(ek)től érkezett jelzés esetében az f próba szignifikanciája 0,006, vagyis a 

két országban megfigyelt átlag közötti eltérés szignifikáns. Kijelenthetjük, hogy a szlovákiai 

bántalmazott gyerekek ritkábban jelzik az őket ért bántalmazást tanáraiknak, mint 

magyarországi kortársaik. A szemtanú és bántalmazott gyerekektől érkező információk 

gyakoriságában megjelenő országos eltérésekhez hasonlóan a bántalmazó gyerektől érkező 
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jelzések esetében is van szignifikancia a két ország között: a szlovákiai bántalmazó gyerekek 

ritkábban jelzik a bántalmazást a pedagógusoknak, mint a magyarországi bántalmazó gyerekek. 

Összesen két csoport esetében jelezték a szlovákiai kollégák azt, hogy gyakrabban kapnak tőlük 

jelzést: az iskolavezetőség és az iskolapszichológus. A két csoportban a megfigyelt átlagok 

közötti eltérés azonban nem szignifikáns. Bár a két ország átlaga közötti különbség nem túl 

jelentős, felmerül a kérdés, hogy általában nagyobb-e a szlovákiai iskolákban az iskolai 

struktúrák szerepe a jelzési hálóban.  

Összességében a fenti adatok mutatják, hogy a jelzési hálók diverzek és esetlegesek, a 

pedagógus főként a szemtanú gyerekekre, vagy a saját megfigyeléseire támaszkodhat. 

Beavatkozási pont lehet az iskolában konkrét jelzési struktúrák kidolgozása, amelyek a gyerekek 

félelmeit, különösen az elsődleges információforrásként szereplő szemtanú gyerekek esetleges 

fenntartásait, félelmeit tudják kezelni (pl. anonim jelzési módok kidolgozása), és őket arra 

bátorítani, hogy a pedagógushoz forduljon. Másrészt pedig beavatkozási pont lehet olyan 

eszközök kidolgozása, amelyek a pedagógust a saját észlelési körében megerősítik (pl. mi 

jelezheti, hogy bántalmazás folyik az osztályban). 
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Mit tesz a pedagógus? 
 

Megkérdeztük a pedagógusokat arról is, hogy mit tesznek azokban a helyzetekben, ha 

bántalmazást észlelnek, és természetesen arról is, hogy mekkora hatékonysággal. 

 

13. sz. grafikon 

 

Ha azt vizsgáljuk meg, hogy mit tesznek a pedagógusok, azt láthatjuk, hogy leggyakoribb 

beavatkozási mód (0,3 szórással) a bántalmazott gyereknek nyújtott lelki támogatás és 

beszélgetés, amelyet szorosan követ a bántalmazó gyerekkel (gyerekekkel) történő beszélgetés 

(3,81 és 3,79-es átlag). Ezt követi az osztállyal történő beszélgetés, a kollégákkal történő 

egyeztetések és az igazgatóval történő egyeztetések (mindegyik a gyakran−nagyon gyakran 

közötti sávban). 

A szülők bevonása már jóval ritkább (2,8 és 2,87 a bántalmazott és a bántalmazó gyerek 

szüleinek bevonása). A szakirányú segítség és a külső intézmény bevonása (pszichológus, film 

külső előadás, intézmény) a ritkán kategóriához, sőt, a ritkán és a soha kategória közé került. 

 

 

3,81

3,79

3,74

3,55

3,47

3,15

2,87

2,80

2,39

2,33

2,29

2,04

1,78

1,63

1,43

1,00 2,00 3,00 4,00

Beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazott gyerekkel, lelki támogatást…

Beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazó gyerekkel, gyerekekkel

Az osztályban általános beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazásról

Mivel nem az én osztályomban történt, beszélgetést kezdeményeztem az…

Megbeszélést kezdeményeztem az érintett gyerekeket ismerő kollégáimmal

Jeleztem a problémát az igazgató felé

Megbeszélést kezdeményeztem a bántalmazó gyerek szüleivel

Megbeszélést kezdeményeztem a bántalmazott gyerek szüleivel

Beírással, rosszabb magatartásjeggyel kezeltem a helyzetet

Pszichológusi segítséget szerveztem a bántalmazott gyerek számára

Pszichológusi segítséget szerveztem a bántalmazó gyerek, gyerekek számára

Kapcsolódó filmet / előadást néztünk meg

Külső előadót hívtam meg / külső foglalkozásra vittem őket

Iskolán kívüli intézmény, szervezet segítségét kértem az eset kezelése kapcsán

Nem tettem semmilyen speciális intézkedést, eszköztelennek érzem magam

Beavatkozások gyakorisága



 

  www.skhu.eu  

 

14. sz. grafikon 

 

Országok közötti bontásban látjuk, hogy a legtöbb beavatkozási tevékenységben nincs túl nagy 

különbség a két ország pedagógusainak tevékenysége között. Az egyik legnagyobb különbség a 

külső intézmény bevonásában van, amely a magyarországi kollégáknál ritkán, de előfordul, míg 

a szlovákiai kollégáknál soha, és a külső előadó, ami szintén közel soha nem kerül bevonásra 

Szlovákiában. A pszichológus bevonása is ritkább a szlovákiai oldalon. Ennek oka feltehetően az 

eltérő infrastruktúrában, hozzáférhető intézmények és pszichológus hiányában keresendő. 

A pedagógusokat a különböző beavatkozási tevékenységek hatékonyságáról is megkérdeztük. 

A válaszok 1−5 skálán terjedhettek (1 – Egyáltalán nem eredményes (nem történik változás) 2 

– Kicsit eredményes (rövid időre van változás) 3 – Eredményes (kicsit hosszabb ideig van 

változás) 4 – Nagyon eredményes (hosszú ideig van változás) 5 – Teljesen megoldja a helyzetet 

(teljesen megoldódik a helyzet, és azután sincs probléma)). 

A lenti ábra egészen látványosan megmutatja, hogy még a leggyakoribb beavatkozásokat is 

maximum közepesen eredményesnek értékelik a pedagógusok, viszont a ritka beavatkozásokat 

legalább annyira tudják értékelni. Abban egyetértés van, hogy a beírás, illetve ha nem teszünk 

semmit, nem hatékony. 

A fókuszcsoportokon megfogalmazottakkal szembe megy a lenti állítás, hogy a külső előadók 

bevonása nem igazán hatékony (2,68-as átlag, 0,24 szórás), mert a fókuszcsoportokon 
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kifejezetten pozitívnak értékelték ezt a beavatkozási módot – ami egy véleménytorzulási 

jelenség is lehetett a kérdezőbiztosok irányába. 

A leghatékonyabbnak tekintett beavatkozási lehetőségek a beszélgetés a bántalmazottal (3,13), 

a bántalmazóval (3,11) és a többi kolléga bevonása (3,13). Érdekes, hogy a tanárok a beírást 

egyáltalán nem tekintik hatékonynak (2,24), és mégis ehhez képest közepes mértékben 

alkalmazzák (2,39). 

 

 

15. sz. grafikon 

 

A két ország pedagógusainak véleményét összevetve azt láthatjuk, hogy a szlovákiai 

pedagógusok általánosságban pesszimistábbak az egyes kezelési módok hatékonyságát 

illetően. 
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16. sz. grafikon 

Valójában a szlovákiai pedagógusok összesen három beavatkozást éreztek hatékonyabbnak 

magyarországi kollégáiknál: a semmit tevést (1,29 és 1,41 átlagok), a beírást (2,02 és 2,45 

átlagok), illetve az igazgató felé történő jelzést (3,03 és 3,09 átlagok), amelyek sehogy, vagy 

hatalmi eszközökkel próbálják kezelni a problémákat. 

A szlovákiai pedagógusok körében 3-as érték felé csak a bántalmazó gyerekkel és szüleivel 

történő beszélgetés, illetve a kollégákkal (osztályfőnök, többi tanár, igazgató) való megbeszélés 

hatékonysága kúszott fel. 

Ez annak a tükrében érdekes, hogy amint azt a légkör és attitűd részben elemeztük, a szlovákiai 

kollégák általánosságban pozitívabb attitűddel bírtak a gyerekeknek történő segítségnyújtás, 

feléjük való nyitottság terén – és mégis kevésbé érzik ezeket hatékonynak.  

 

Akárcsak a bántalmazás észlelése esetében, külön rákérdeztünk az online bántalmazás esetén 

adott tipikus reaciókra. A kérdés során több, általunk előre megadott válasz megjelölése is 

lehetséges volt. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Hatékonyság közötti véleménykülönbség

Magyar Szlovák



 

  www.skhu.eu  

 

17. sz. grafikon 

A válaszokból azt láthatjuk, hogy online bántalmazásnál sokkal kisebb a beavatkozás a 

pedagógusok részéről, mint a hagyományos iskolai bántalmazás esetében.  A leggyakoribb 

beavatkozási módok online bántalmazáskor a pedagógusok részéről, hogy általános 

beszélgetést kezdeményeztek az osztályukkal a bántalmazásról (43%) vagy beszélgetést 

kezdeményeztek a bántalmazott gyermekkel (42%). Ezek a beavatkozások a hagyományos 

bántalmazás esetében is a leggyakoribb három helyet kapták a válaszok során. 

Amint az egy korábbi kérdés során kiderült, a pedagógusok közel 50%-ban vagy 50% alatt 

értesültek az említett bántalmazási formákról. Ezt támasztja alá az is, hogy az online 

bántalmazást érintő beavatkozásnál a harmadik leggyakoribb válasz a „Nem jutott 

tudomásomra online bántalmazás”. Ez is alátámasztja azt a tényt, hogy a pedagógusok számára 

mennyire rejtett módon jelenhetnek meg az online bántalmazás formái a diákok között. 

Az intézményben dolgozó kollégák megkeresését online bántalmazás esetében közel azonos 

arányban választották a megkérdezett pedagógusok (30-35%). Az offline iskolai 

bántalmazáshoz hasonlóan a kollégákkal történő egyeztetések a gyakoribb beavatkozási módok 

közé sorolhatóak. 
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A szülők bevonása ritkább az online bántalmazás esetében. Azonos mértékben, a 

megkérdezettek 25-25%-ban választotta azt a válaszlehetőséget, hogy bántalmazás esetén 

beszélgetést kezdeményezne a bántalmazott és a bántalmazó gyermek szüleivel. 

A kívülről érkező segítségkérés, mint pszichológus bevonása, külső előadó meghívása, iskolán 

kívüli intézmény / szervezet megkeresése, csak kis mértékben jelenik meg a beérkezett válaszok 

között.  

 

 

18. sz. grafikon 

 

Országok közötti bontásban azt látjuk, hogy online bántalmazás esetében a magyarországi 

pedagógusok többször választottak valamilyen beavatkozási formát, mint a szlovákiai kollégáik.  

Kiemelkedő különbség van azon beavatkozási tevékenységeknél, ahol a pedagógus az 

osztályával vagy a bántalmazásban érintett gyerekekkel kezdeményez beszélgetést. A 

magyarországi pedagógusoknál a bántalmazott gyerekkel való beszélgetés kezdeményezése 

54%, az osztállyal való beszélgetés kezdeményezése a bántalmazásról 50%, a bántalmazó 

gyerekkel való beszélgetés kezdeményezése 43%. A szlovákiai tanároknál az osztállyal való 

beszélgetés a bántalmazásról mint beavatkozási lehetőség 37%, a bántalmazott gyermekkel 

való beszélgetés kezdeményezése 30%, a bántalmazó gyerek esetében 28%. 

Szignifikáns eltérés látható abban, hogy a magyarországi és szlovákiai pedagógusok milyen 

arányban kezdeményeztek megbeszélést azon kollégáikkal, akik ismerik a bántalmazásban 
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érintett gyereket. A szlovákiai tanárok ritkábban (29%) keresik fel a bántalmazásban érintett 

gyereket ismerő kollégáikat, mint a magyarországi pedagógusok (42%).  

Három olyan válaszlehetőséget adtunk, melyek arra vonatkoztak, hogy online bántalmazás 

esetén a pedagógusok valamilyen okból nem tettek semmilyen lépést, vagy nem is jutott 

tudomásukra az online bántalmazás. A válaszadó szlovákiai pedagógusok „az online térben 

történő bántalmazás a szülő hatásköre” választ 4%-ban, a „nem volt elegendő információja 

vagy eszköztelen” lehetőséget 10%-ban, a „nem jutott tudomására” opciót 43%-ban 

választották. A magyarországi tanárok esetében a szülők felelősségét 1%, az információhiányt 

és eszköztelenséget 10%, a „nem jutott tudomásomra online bántalmazás” választ a 

pedagógusok 31%-a jelölte meg. 

Online bántalmazáskor a szülők bevonásában szintén eltérés tapasztalható a két ország között. 

A magyarországi pedagógusok esetében 34-35%, a szlovákiai kollégák esetében pedig 15-15% 

ez az arány. 
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Összkép – Következtetések, javaslatok 
 

A kérdőíves kutatás eredményei alapján az iskolákban jelen van a kortársak közötti 

bántalmazás, a válaszadók szerint enyhébb formákban. A fókuszcsoportok ezt a képet 

árnyalták, közepesen súlyos esetekről is beszámoltak a résztvevők, főleg a szülők és a gyerekek. 

Több beavatkozási pontot találtunk, amelyeken keresztül javítható lehet a helyzet. Az első ilyen 

pont az iskolai légkör pozitív irányú változása, a bizalomra épülő kapcsolat kiépítése. Ezen a 

téren elsősorban a társak között van hiányosság, de a szülő és a pedagógus kapcsolatát is 

szükséges támogatni. Bántalmazás esetén a pedagógusok részéről megvan a segítő szándék, de 

eszközeiket hiányosnak érzik. Fontos feladatként jelentkezik a jelzési háló kiépítése, illetve 

erősítése, különös tekintettel a szemtanú gyerekeknek a szlovákiai iskolákban tapasztalható 

hallgatására. Beavatkozási pont az ő félelmeiknek kezelése, és az elhallgatás enyhítése. 

Összességében a cél: hatékony eszközök kidolgozása az iskolában tapasztalható bántalmazási 

esetek kezelésére, és azok megelőzésére. 

 

Online bántalmazás esetében sajnos magas azoknak a válaszoknak az aránya, ahol a pedagógus 

nem szerez tudomást a bántalmazás tényéről, vagy információhiány, esetleg a felelősség 

elhárítása miatt nem kíván semmilyen módon beavatkozni. Az eredmények azt mutatják, hogy 

bár eltérő intenzitással, de a pedagógusok szerint az online bántalmazás minden megkérdezett 

formája jelen van az iskolában. Az iskoláskorú gyerekek egymás közötti internetes 

bántalmazásáról való információhiány és a felelősség hárítása mind rávilágítanak arra, hogy 

mennyire fontos hangsúlyt fektetni az online bántalmazás prevenciójára az iskolákban, 

információs anyaggal és kézikönyvekkel ellátni a pedagógusokat, hogy könnyebben 

észrevehessék és kezelni tudják azokat az eseteket, amikor a gyerekek közötti online 

bántalmazással találkoznak.  
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Kérdőív pedagógusok számára 
 

1. Jelölje be, hogy érvényesek-e Önre az alábbi állítások: 

 

Osztályfőnök vagyok      igen  nem 

Iskolai munkaközösség vezetője vagyok   igen  nem 

Tagja vagyok valamelyik iskolai munkaközösségnek igen  nem 

Igazgatóhelyettes vagyok     igen  nem 

Szervezője vagy vezetője olyan iskolai programnak,  

melyen a gyerekek szabadidejükben vesznek részt  

(pl. szakkörök, sportkörök stb.)    igen  nem 

 

Hány éves pedagógiai tapasztalata van?        ………………………………. 

 

2. Egyetért-e a következő állításokkal? 

1 – egyáltalán nem értek egyet 2 – inkább nem értek egyet 3 – nem tudom eldönteni, hogy 

egyetértek-e 4 – inkább egyetértek 5 – teljes mértékben egyetértek 

A gyerekek elfogadóak és nyitottak egymással 

 a saját osztályukban     1 2 3 4 5 

Általában jók és megtartóak az osztályközösségek,  

így a gyerekek nem félnek hibázni a többiek előtt 1 2 3 4 5 

Engem érdekel, hogy milyen kapcsolat van a gyerekek  

között, hogyan működnek a kortárs kapcsolatok 1 2 3 4 5 

Teszek azért, hogy az iskolában ne legyenek magányos,  

kirekesztett diákok     1 2 3 4 5 

A gyerekek megkeresnek a problémáikkal, bizalommal  

fordulnak hozzám, ha nehézségük van   1 2 3 4

 5 
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Észreveszem ha egy gyerekeknek gondja van, ha  

máshogy viselkedik, mint ahogy általában szokott 1 2 3 4 5 

Ha érzékelem, hogy egy gyereknek nehézsége lehet,  

felajánlom a segítségemet    1 2 3 4 5 

Képes vagyok segítséget nyújtani, ha probléma  

alakul ki a diákok körében    1 2 3 4 5 

Eszköztelennek érzem magam a diákok közötti  

konfliktusok kezelése kapcsán    1 2 3 4

 5 

A szülőkkel kölcsönösen jó viszonyban vagyunk   1 2 3 4

 5 

A szülők szívesen fordulnak hozzám a gyerekükkel  

kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal   1 2 3 4 5 

 

3. Mennyire érzi súlyos bántalmazásnak az alábbiakat?  

1 – nem bántalmazás 2 – határeset  3 – enyhe bántalmazás  4 – durva bántalmazás  5 – 

kétségbeejtő 

 

Valakit megütnek, megvernek    1 2 3 4 5 

Valakit kényszerítenek valamire    1 2 3 4 5 

Valakit bezárnak valahová    1 2 3 4 5 

Valakit lökdösnek     1 2 3 4 5 

Valakit csúfolnak, kinevetnek, pletykákat  

terjesztenek róla    1 2 3 4 5 

Valakinek elveszik vagy megrongálják valamiét  1 2 3 4 5 

Valakit kiközösítenek és levegőnek néznek  1 2 3 4 5 

Valakit fenyegetnek, megzsarolnak   1 2 3 4 5 

Valakit fogdosnak, tapogatnak    1 2 3 4 5 

Valakit bosszantanak, cukkolnak, provokálnak  1 2 3 4 5 



 

  www.skhu.eu  

Egyéb (nevezze meg):     

 

 

4. Milyen gyakran találkozik az iskolában az alábbiakkal?  

1 – soha 2 – ritkán (kb. félévente) 3 – gyakran (havi szinten) 4 – nagyon gyakran (heti szinten) 

5 – rendszeresen (napi szinten) 

Valakit megütnek, megvernek    1 2 3 4 5 

Valakit kényszerítenek valamire    1 2 3 4 5 

Valakit bezárnak valahová    1 2 3 4 5 

Valakit lökdösnek     1 2 3 4 5 

Valakit csúfolnak, kinevetnek, pletykákat  

terjesztenek róla    1 2 3 4 5 

Valakinek elveszik vagy megrongálják valamiét  1 2 3 4 5 

Valakit kiközösítenek és levegőnek néznek  1 2 3 4 5 

Valakit fenyegetnek, megzsarolnak   1 2 3 4 5 

Valakit fogdosnak, tapogatnak    1 2 3 4 5 

Valakit bosszantanak, cukkolnak, provokálnak  1 2 3 4 5 

Egyéb (nevezze meg):     

 

 

 

5. Hol és mikor találkozott ezekkel a jelenségekkel?  

1 – soha 2 – ritkán (kb. félévente) 3 – gyakran (havi szinten) 4 – nagyon gyakran (heti szinten) 

5 – rendszeresen (napi szinten) 

Osztályban szünetben    1 2 3 4 5 

Osztályban óra alatt    1 2 3 4 5 

Folyosón szünetben    1 2 3 4 5 

WC-n szünetben    1 2 3 4 5 

WC-n óra alatt     1 2 3 4 5 
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Udvaron     1 2 3 4 5 

Interneten      1 2 3 4 5 

Telefonon     1 2 3 4 5 

Egyéb (nevezze meg): 

 

 

 

6. Amikor az előző listában lévő bántalmazások közül valamelyiket tapasztalta, mit tett? 

1 – soha 2 – ritkán 3 – gyakran 4 – nagyon gyakran 5 – rendszeresen  

Az osztályban általános beszélgetést kezdeményeztem  

a bántalmazásról    1 2 3 4 5 

Külső előadót hívtam meg / külső foglalkozásra  

vittem őket      1 2 3 4 5 

Kapcsolódó filmet / előadást néztünk meg  1 2 3 4 5 

 

Beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazott  

gyerekkel, lelki támogatást nyújtottam neki 1 2 3 4 5 

Pszichológusi segítséget szerveztem  

a bántalmazott gyerek számára   1 2 3 4 5 

 

 Beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazó 

  gyerekkel, gyerekekkel    1 2 3 4 5 

Pszichológusi segítséget szerveztem a bántalmazó  

gyerek, gyerekek számára   1 2 3 4 5 

Mivel nem az én osztályomban történt, beszélgetést   

kezdeményeztem az osztályfőnökkel  1 2 3 4 5 

Megbeszélést kezdeményeztem az érintett gyerekeket  

ismerő kollégáimmal, a helyzet feltárása  
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érdekében     1 2 3 4 5  

Jeleztem a problémát  az igazgató felé   1 2 3 4 5 

Megbeszélést kezdeményeztem a bántalmazott  

gyerek szüleivel    1 2 3 4 5 

Megbeszélést kezdeményeztem a bántalmazó 

gyerek szüleivel    1 2 3 4 5 

Iskolán kívüli intézmény, szervezet segítségét kértem 

az eset kezelése kapcsán (pl. Gyermekjóléti  

Szolgálat, civil szervezetek stb.)  1 2 3 4 5 

Beírással, rosszabb magatartásjeggyel kezeltem a 

helyzetet     1 2 3 4 5 

Nem tettem semmilyen speciális intézkedést, 

mert nincs elegendő információm az esetről, 

és eszköztelennek érzem magam  1 2 3 4 5 

Egyéb: 

 

 

 

7. Mennyire érzi  hatékonynak a bántalmazás pedagógiai kezelését az alábbi módokon? 

 

1 – Egyáltalán nem eredményes (nem történik változás) 2 – Kicsit eredményes (rövid időre 

van változás) 3 – Eredményes (kicsit hosszabb ideig van változás) 4 – Nagyon eredményes 

(hosszú ideig van változás) 5 – Teljesen megoldja a helyzetet (teljesen megoldódik a helyzet, 

és azután sincs probléma)   

Az osztályban általános beszélgetést kezdeményezek  

a bántalmazásról    1 2 3 4 5 

Külső előadót hívok meg / külső foglalkozásra  

viszem őket      1 2 3 4 5 

Kapcsolódó filmet / előadást nézünk meg  1 2 3 4 5 



 

  www.skhu.eu  

 

Beszélgetést kezdeményezek a bántalmazott  

gyerekkel, lelki támogatást nyújtok neki 1 2 3 4 5 

Pszichológusi segítséget szervezek  

a bántalmazott gyerek számára   1 2 3 4 5 

 Beszélgetést kezdeményezek a bántalmazó 

  gyerekkel, gyerekekkel   1 2 3 4 5 

Pszichológusi segítséget szervezek a bántalmazó  

gyerek, gyerekek számára   1 2 3 4 5 

Mivel nem az én osztályomban történt, beszélgetést  

kezdeményezek az osztályfőnökkel  1 2 3 4 5l 

 

Megbeszélést kezdeményezek az érintett gyerekeket  

ismerő kollégáimmal, a helyzet feltárása  

érdekében     1 2 3 4 5  

Jelzem a problémát  az igazgató felé   1 2 3 4 5 

Megbeszélést kezdeményezek a bántalmazott  

gyerek szüleivel    1 2 3 4 5 

Megbeszélést kezdeményezek a bántalmazó 

gyerek szüleivel    1 2 3 4 5 

Iskolán kívüli intézmény, szervezet segítségét kérem 

az eset kezelése kapcsán (pl. Gyermekjóléti  

Szolgálat, civil szervezetek stb.)  1 2 3 4 5 

A bántalmazónak adott beírással, rosszabb magatartásjeggyel kezeltem a 

helyzetet 

Nem teszek semmilyen speciális intézkedést 1 2 3 4 5 

Egyéb: 
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8. Amikor bántalmazás jutott tudomására, honnan tudta meg? 

1 – soha 2 – ritkán 3 – gyakran 4 – nagyon gyakran 5 – rendszeresen 

 

Észrevettem     1 2 3 4 5 

A gyerektől, akit bántottak   1 2 3 4 5 

Gyerektől, aki szemtanú   1 2 3 4 5 

A gyerektől, aki bántott   1 2 3 4 5 

Szülőtől     1 2 3 4 5 

Pedagógus kollégától    1 2 3 4 5 

Az iskola vezetőségétől   1 2 3 4 5 

Iskolapszichológustól    1 2 3 4 5 

Nem volt még ilyen    1 2 3 4 5 

Egyéb: 

 

 

9. Mit gondol, mi lehet a bántalmazók motivációja?  

(Kérjük jelölje be a megfelelő állítást, egyszerre akár többet is.) 

 

Azért, mert: 

a. A bántalmazók erősebbnek érzik magukat a bántalmazottnál igen/nem 
b. A bántalmazók idősebbek a bántalmazottnál   igen/nem 
c. A bántalmazók többen vannak     igen/nem 
d. A bántalmazók gazdagabbak      igen/nem 
e. A bántalmazók szegényebbek     igen/nem 
f. A bántalmazók ettől lesznek népszerűek    igen/nem 
g. Az áldozat nem akar verekedni     igen/nem 
h. Az áldozat magányos       igen/nem 
i. Az áldozatot senki nem védi meg     igen/nem 
j. Az áldozat viselkedése irritálja/idegesíti a bántalmazókat  igen/nem 
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k. Az áldozat jobb tanuló       igen/nem 
l. Az áldozat rosszabb tanuló      igen/nem 
m. Az áldozat „más” külsőleg (hajviselet, magasság, testalkat, szeplő, ruházat, nemi 

érettség/éretlenség stb.)      igen/nem 
n. Az áldozatnak más a bőrszíne, más etnikumhoz tartozik vagy más nemzetiségű 

      igen/nem 
o. Az áldozat „más” belsőleg (érdeklődési kör, vallás stb.)  igen/nem 
p. Az áldozat új az osztályban      igen/nem 
q. Az áldozatra véletlenszerűen esett a választás   igen/nem 
r. Egyéb (írhat több dolgot is) 

 

 

10. Van-e tudomása arról, hogy az iskola egy diákját érintette az alábbiak közül valamelyik 

online bántalmazási forma? 

 

Megfélemlítő vagy megszégyenítő  üzenetet kapott  igen  nem 

Bántó, megszégyenítő vagy hamis 

poszt készült róla      igen  nem 

Szexuális tartalmú üzenetet kapott     igen  nem 

Feltörték valamilyen fiókját, álprofilt hoztak létre  igen  nem 

Kizárták egy online csoportból    igen  nem 

Kibeszélték a háta mögött az interneten   igen  nem 

Kicsaltak tőle fontos információkat, 

hogy visszaéljenek vele     igen  nem 

 

11. Mikor tudomást szerzett arról, hogy egy iskolai diák online bántalmazás áldozata, mit 

tett?  

(Kérjük jelölje be a megfelelő állítást, egyszerre akár többet is.) 

 

s. Nem jutott tudomásomra online bántalmazás 

t. Az osztályban általános beszélgetést kezdeményeztem  

a bántalmazásról 

u. Külső előadót hívtam meg / külső foglalkozásra vittem őket 
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v. Kapcsolódó filmet / előadást néztünk meg 

w. Beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazott gyerekkel, lelki támogatást nyújtottam 

neki. 

x. Pszichológusi segítséget szerveztem a bántalmazott gyerek számára 

y. Beszélgetést kezdeményeztem a bántalmazó gyerekkel, gyerekekkel 

z. Pszichológusi segítséget szerveztem a bántalmazó gyerek számára 

aa. Mivel nem az én osztályomban történt, beszélgetést kezdeményeztem az 

osztályfőnökkel 

bb. Megbeszélést kezdeményeztem az érintett gyerekeket ismerő kollégáimmal, a 

helyzet feltárása érdekében 

cc. Jeleztem a problémát  az igazgató felé 

dd. Megbeszélést kezdeményeztem a bántalmazott gyerek szüleivel 

ee. Megbeszélést kezdeményeztem a bántalmazó gyerek szüleivel 

ff. Iskolán kívüli intézmény, szervezet segítségét kértem az eset kezelése kapcsán (pl. 

gg. Gyermekjóléti Szolgálat, civil szervezetek, stb.) 

hh. A bántalmazónak adott beírással, rosszabb magatartásjeggyel kezeltem a 

ii. helyzetet 

jj. Nem tettem semmilyen speciális intézkedést, mert nem volt elegendő információm 

az esetről és eszköztelennek éreztem magam 

kk. Nem tettem semmilyen speciális intézkedést, mert úgy gondolom, hogy az online 

térben történő bántalmazás kezelése elsősorban a szülők hatásköre 

ll. Egyéb  

 

12. Ha bármi egyebet szeretne velünk megosztani, kérjük írja ide: 

……………………………………………………………….  
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2. számú melléklet: SPSS output statisztikailag szignifikáns eredményekről 
 

2.1. Honnan tudott róla? – A gyerektől, aki szemtanú 

Case Processing Summary 

     Cases     

  

Included 

 

Excluded 

 

Total     

 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent       

           

Gyerektől,  208 100,0%  0  0,0%  208  100,0% 

aki            

szemtanú            

* Hol            

található            

az iskola?            

            

 

Report 

Gyerektől, aki szemtanú   

Hol 

   

   

található   Std. 

az iskola? N Mean Deviation 

Szlovákia 105 3,1905 0,99126 

    

Magyarors 103 3,5146 0,94831 

zág    

Total 208 3,3510 0,98142 

    

ANOVA Table 
 

   Sum of  Mean   

   Squares df Square F Sig. 

        

Gyerektől, Between (Combined 5,461 1 5,461 5,801 0,017 

aki Groups )      
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szemtanú * Within Groups 193,919 206 0,941   

Hol 

       

Total 

 

199,380 207 

   

található 

    

       

 

 

Measures of Association 
 

  Eta 

 Eta Squared 

   

Gyerektől, 0,166 0,027 

aki   

szemtanú *   

Hol   

található   

az iskola?   

   

 

means q83 by MO / cel cou mea stddev / sta anova. 
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2.2. Honnan tudott róla? – A gyerektől, akit bántottak 

Case Processing Summary 

 

     Cases     

  

Included 

 

Excluded 

 

Total     

 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent 

 

N 

 

Percent       

           

A  208 100,0%  0  0,0%  208  100,0% 

gyerektől,            

akit            

bántottak  *            

Hol            

található            

az iskola?            
            

Report 

A gyerektől, akit bántottak   

Hol 

    

    

található    Std. 

az iskola? N  Mean Deviation 

     

Szlovákia 105  2,8857 1,09469 

     

Magyarors 103  3,2718 0,90958 

zág     

Total 208  3,0769 1,02333 

     

ANOVA Table 
 

   Sum of  Mean   

   Squares df Square F Sig. 

A Between (Combined 7,752 1 7,752 7,640 0,006 

gyerektől, Groups )      

akit Within Groups 209,017 206 1,015   
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bántottak * 

       

Total  216,769 207    

Hol        

található        

az iskola?        

        

 

Measures of Association 
 

Eta 

 

Eta Squared 

 

A 0,189 0,036 

gyerektől,   

akit   

bántottak *   

Hol   

található   

az iskola?   
   

 

means q82 by MO / cel cou mea stddev / sta anova. 
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A bullying jelenlétének felmérése a szlovák-magyar határmenti régió 

kiválasztott iskoláiban a diákok körében 

Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme 

keretében a “STOP BULLYING - NO BULLYING” című projekt részeként készült. 
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’The content of this study does not necessarily represent the official position of the European 
Union.’ 
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