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Előszó
Szia!

Ezt a kiadványt a 2020-as Iskolai Sokszínűség Hete alkalmából állítottuk 

össze Neked és osztálytársaidnak. A program egyik fő célja, hogy ráirányítsa 

a figyelmet a saját közösségetek sokszínűségére. A másik az, hogy gondol-

kozzatok közösen: mit lehet tenni a kirekesztés, az előítéletek és az iskolai 

bántalmazás megelőzése, megszüntetése érdekében. A Sokszínűség Hete 

meghirdetésével arra szeretnénk biztatni tanáraitokat és Titeket, hogy beszélges-

setek, akár vitatkozzatok ezekről a témákról.  Hiszen fellépni a bántalmazás és az 

előítéletesség ellen nem egyszerű dolog, és az, hogy milyen közegben tanultok, az 

egész iskolán múlik.

Biztos te is hallottad már azt a kifejezést, hogy „bullying”, vagy „iskolai bántalma-

zás”. Mostanában egyre többet foglalkoznak vele, nemcsak a pedagógusok: sok 

könyvnek, filmnek és sorozatnak is a témája ez a jelenség. Nehéz egy mondatban 

megragadni, mi is ez: ismétlődő, az áldozatot egyre inkább a tehetetlenség és 

a kétségbeesés érzésébe taszító zaklatás, bántalmazás, megszégyenítés vagy 

kiközösítés. (Például a 13 okom volt című könyv és a belőle készült sorozat tragikus 

cselekményének is fontos eleme ez.) Azt is biztosan tapasztaltátok már, hogy 

nagyon sok előítélet – igazságtalan és kirekesztő negatív ítélet – éri azokat az em-

bereket, akik valamilyen szempontból mások, mint a többség: más a vallásuk, a 

származásuk, a szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk1, esetleg valamilyen 

fogyatékossággal élnek. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport egyszerre szeretne 

1 A szexuális irányultság/orientáció az a tulajdonság, amely meghatározza, hogy valaki 
milyen nemű személyekhez vonzódik (vagy nem vonzódik) szexuálisan. A szexuális irányultság nem 
merev kategória, az életút során változhat. A nemi identitás pedig az az érzés, hogy valaki férfinak 
vagy nőnek érzi magát, esetleg egyiknek sem. Ez nem feltétlenül esik egybe az adott személy születé-
sekor megjelölt nemével. 

Az előbbi két fogalom által megjelölt érzés és tulajdonság nem függ össze egymással, tehát valakinek 
a nemi identitásából nem következtethetünk a szexuális irányultságára, s a szexuális irányultságából 
sem következtethetünk a nemi identitására. (Szexuális irányultsággal és nemi identitással kapcsolatos 

témákról bővebben a www.szivarvanyszakkor.hu oldalon olvashattok.)
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támpontokat és inspirációt adni az iskolai bántalmazás és az előítéletek elleni 

harchoz. 

És hogy miért nektek és tanáraitoknak szeretnénk elsősorban segíteni? 

Azért, mert minden iskolai közösség sokszínű. 

Nemcsak aszerint, hogy ki milyen zenét szeret, milyen a hajszíne, a testalkata 

vagy milyen tantárgyból jó. Magyarországon sokféle kisebbség él együtt, magyar-

ként: romák, zsidók, esetleg Ázsiából, vagy máshonnan bevándorolt emberek. És 

sokféle képességgel élünk: van, aki épnek mondhatja magát, van, aki valamilyen 

testi vagy szellemi fogyatékossággal él. Sokféle identitás és beállítottság létezik: 

vannak heteroszexuálisok, vannak LMBTQI2 emberek, akik szintén nagyon sokfé-

lék lehetnek.  

Azért, mert az iskolában dolgozó felnőttek felelősek azért, hogy minden diák 

biztonságos és elfogadó közegben tanuljon – ez pedig sokszor nehezebb feladat, 

mint a például a harmincéves háború megtanítása.

Azért, mert ti is képesek vagytok rá, hogy kiálljatok a társaitokért. Persze nem 

mindig egyértelmű, ezt hogyan kell.

Azért, mert ti, gyerekek és fiatalok tudjátok leginkább jobbá, elfogadóbbá, bé-

késebbé és nyitottabbá tenni a közösségeket (például a későbbi munkahelyetek 

közösségét, vagy akár a városét, az országét, ahol éltek). 

2 Az LMBTQI betűszót a többségtől eltérő nemi identitású és szexuális irányultságú emberek 
csoportjára szoktuk használni. (A benne lévő betűk a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer 
és interszexuális szavakat jelölik.)
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Azért, mert ti éppen most foglalkoztok azzal, hogy a legfontosabb kérdésekre 

válaszoljatok: például, hogy kik vagytok ti, milyen értékekkel tudtok azonosulni 

és milyenekkel nem, mit jelent számotokra a többi ember, hogyan gondolkodtok 

az emberek közti hasonlóságokról és különbségekről. Ezekről a fontos témákról 

sok felnőttnek már eléggé megszilárdult véleménye van, és nehezen változtat rajta.

A füzetben igyekeztünk összegyűjteni néhány alapvető információt és példát 

az iskolai bántalmazásról és az előítéletekről. Összeírtunk pár tanácsot is, ami 

alapján továbbgondolhatod e témákat, és amelyek segíthetnek, ha te is szeret-

néd elfogadóbbá és támogatóbbá tenni a közösséget. Kérdéseket is felteszünk 

Neked, amelyek segíthetnek összegezni a gondolataidat, tapasztalataidat az adott 

témában. Bemutatjuk a Sokszínűség Oktatási Munkacsoporthoz csatlakozott 

szervezeteket is, hátha valamelyikük munkája felkelti az érdeklődéseteket. 
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Mi micsoda?
2.1. A sokarcú iskolai bántalmazás 

Peti cuccait rendszeresen eldugják a társai, amíg nem figyel oda? A félénk Hanna 
minden reggel összezsugorodik a padban, amikor a népszerű Judit megérkezik, 
mert esélyes, hogy aznap is jut neki pár lekicsinylő megjegyzés? Gergőt az osztály-
társai rendszeresen lefotózzák mobillal, és ruháját gúnyoló kommentekkel osztják 
meg a képeket? Ebben a három esetben iskolai bántalmazásról van szó. De fejtsük ki 
ennek a jellemzőit bővebben!

„Bullying”: nehéz egy szóval lefordítani ezt az angol szót, magyarul leggyakrabban 

iskolai zaklatásként vagy bántalmazásként, esetleg kortárs bántalmazásként 

szokták meghatározni a jelenséget, a szándékosan bántó, megfélemlítő vagy 

agresszív viselkedést. Az iskolás gyerekek, tizenévesek közötti egyenlőtlen 

erőviszonyokon alapul, és nem személyes konfliktusból ered. Ez a viselkedés 

leggyakrabban ismétlődő. 

Szándékosan megfélemlítő, bántó vagy agresszív 
viselkedés? Mit jelent ez? 

A leglátványosabb, de közel sem a leggyakoribb formája a fizikai (testi erőt hasz-

náló) zaklatás vagy bántalmazás: ütés, lökdösés, rugdosás, vagy akár a tulajdon 
megrongálása, eltulajdonítása. A felnőttek számára kevésbé feltűnő formája a 

verbális, szóbeli zaklatás: gúnyolódás, fenyegetőzés, szóbeli megalázás, becsmér-
lő kifejezésekkel való dobálózás. Szintén gyakran előforduló típusa a  kapcsolati 

bullying, például a kiközösítés, pletykák terjesztése. Valószínűleg a cyberbullying 

is mindenkinek ismerős:  amikor a zaklatás az interneten történik, például kínos 

képet, videót osztanak meg valakiről, aminek az útja már-már kontrollálhatatlan-

ná válik, vagy csoportot hoznak létre, amelynek csak egyvalaki nem tagja, és ahol 

a kihagyott személyt beszélik ki. Ebben 

2



az esetben nem konkrétan az iskolában történik a bántalmazás, de egyértelműen 

az iskolai közösséghez köthető.

Mit jelent az egyenlőtlen erőviszony? 

Az, aki zaklat az erőfölényét használja fel a másik ellen – ez nemcsak testi erőt 

jelent, hanem népszerűséget, magabiztosságot, hozzáférést valamilyen kínos 

(vagy csak egyesek szerint kínos) információhoz, stb. Sőt, az erőfölény alapja 

az is lehet, hogy az áldozat valamilyen kisebbséghez tartozik. Sok emberben 

előítéletek élnek egyes etnikai, vallási, szexuális irányultságot vagy nemi identitást 

érintő, esetleg fogyatékossággal élő kisebbségekkel szemben. Aki ezekhez a cso-

portokhoz tartozik, sokszor a környezetben makacsul berögzült előítéletek miatt 

nehezebben tudja megvédeni magát a zaklatással szemben, kisebb valószínűség-

gel kap segítséget, vagy nehezebben dolgozza fel az őt ért sérelmeket – ebből is 

adódhat tehát az erőegyensúly hiánya.

Itt olyan szavakat olvashattál, amelyeket egy gyerek vagy felnőtt használhat 

az iskolai zaklatás szinonimájaként (van, amit akár mentegetőzés gyanánt). 

Nem nagyon tükrözik ennek a fogalomnak a lényegét, és esetenként súlyta-

lanok is. Te tudsz olyan szót vagy kifejezést (akár szlenget is), ami megragad-

hatja az iskolai zaklatás jelentését? Ugye, nehéz feladat?

DRÁMA

BALHÉ

CIRKUSZ
HEPAJ

CSETEPATÉ

HARC NEMULASS

SZEKÁLÁS

PISZKÁLÁS

CSÚFOLÓDÁS

ARCOSKODÁS

CSÍNY

VICC

RÁSZÁLL

SZEMÉTKEDÉS
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További kérdések

Minden iskolában vannak klikkek. A tiédben milyenek vannak?

Klikk alatt itt olyan zárt csoportot értünk, amely tagjai valamilyen közös, vagy 
közösnek vélt tulajdonságuk alapján megkülönböztetik magukat a többiektől. A ta-
gokat nem feltétlenül őszinte barátság köti össze, inkább egy meghatározott módon 
kell viselkedniük ahhoz, hogy bent maradhassanak, más esetben kiközösíthetik őket. 

Szerinted mikor válhat problémává a klikkesedés?

A te iskoládban, osztályodban vannak egyértelműen észrevehető „hatalmi” 

különbségek a diákok között? Ha igen, szerinted mi ezeknek az oka?

Képzeld el a legnépszerűbb diák egy napját. Hogy érezheti magát?

Képzeld el a legvisszahúzódóbb diák egy napját. Hogy érezheti magát?

Mennyire érzed elfogadónak és biztonságosnak az iskoládat?

Az elmúlt félévben 

…hallottál-e az iskolában előítéletes megjegyzést? 

Íme pár példa, ami sajnos nem tűnik fel mindenkinek:

„Itt buziskodik, nem mer leugrani a bordásfalról.” 
„Ne légy zsidó, adj kölcsön egy tizest!” 
„Hú, de fogyik a cések, a fele osztály megbukott kémiából.” 
„Persze, hogy hatan vannak testvérek a Robiék, nem idén barnult le ő se.”

…hallottál-e verbális zaklatást? 

…láttál-e fizikai zaklatást vagy bántalmazást? 



2.2. Sztereotípiák és előítéletek

Az előző bekezdésekben többször is használtuk az „előítélet” kifejezést. 

Bizonyára már sokszor találkoztál vele. Ez is olyan téma, amelyről napokat lehet 

végig beszélgetni. Az iskolai zaklatásos helyzetek egy részében szerepet 

játszhatnak előítéletek. 

Egy másik fogalom, a „sztereotípia” felől érdemes megközelíteni a témát.

Sztereotípia: Általában felszínes, negatív, pozitív vagy semleges elképzelések, 

tulajdonságok együttese egy adott társadalmi csoportról. Ezeket az emberek 

a csoport minden tagjára érvényesnek gondolják, tehát általánosítanak, akár 

anélkül, hogy bárkit ismernének, aki a csoportba tartozik.

Ildi, biztos, hogy szám-

tech fakultációra akarsz 

menni? Nem választasz 

valami lányosabbat?

Tomi, ne foglalkozz

annyit a hajaddal, 

olyan vagy, mint

egy lány.

A csajok biztos
a pasizásról

beszélgetnek
olyan lelkesen.

Béci, a fiúk
nem sírnak, szedd 

össze magad!
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Biztos ti is hallottatok már hasonló megnyilatkozásokat. Ezek sztereotípiákon 

alapulnak, méghozzá egy fajtájukon, a nemi sztereotípiákon, amelyek szerint 

„a fiúk ilyenek (pl. kemények, nem érdekli őket a külsejük, stb.), a lányok olyanok 

(pl. humán beállítottságúak, gondoskodóak, tetszeni akarnak)”. Pedig tapasztalni 

lehet, hogy a fiúkat is ugyanúgy érdekelheti a divat, mint a lányokat, éés a lányok 

is lehetnek nagy sportrajongók. Az pedig fájdalmas lehet, ha mégis mást várnak el 

tőlük, vagy nem nézik ki belőlük, hogy másban is jók, mint amit a sztereotípiák 

„diktálnak”.

A fentieken kívül sok másféle sztereotípia is létezik. A szőke nők buták. Az olaszok 
hangosak, és szeretnek enni. A romák jó zenészek, de lopnak. A zsidók értenek 
a pénzhez, de zsugoriak. A leszbikusok férfiasak.  Aki vallásos, az maradian gondol-
kodik. Ugye ismerős ezek közül legalább egy-kettő?

Nos, az előítéletek az előbbiek rokonai, de bonyolultabbak, és sokkal inkább átita-

tódtak érzelmekkel.

Előítélet: Egy adott társadalmi csoport tagjaira vonatkozó értékítélet, erős nega-

tív érzelmi viszonyulás, amely nem támaszkodik valós tapasztalatra vagy racioná-

lis érvre. Mivel érzelmek társulnak hozzá, nagyon nehezen változik, és a csoporton 

belüli egyéni különbségektől függetlenül mindenkire érvényesnek gondolják. 

Az előítéletes viszonyulás következménye az adott csoport elleni diszkrimináció, 

kirekesztés, erőszak.

Ahogy korábban utaltunk rá, az előítéletek jelen vannak a társadalmunkban, ami 

biztos a te figyelmedet sem kerülte el. Vannak, akik racionális indokok nélkül ne-

gatívan viszonyulnak bizonyos csoportokhoz, és ezeket gyakran összekapcsolják, 

alátámasztják rosszindulatú tévhitekkel vagy sztereotípiákkal (Pl.: „A menekültek 

elveszik az állásainkat”. „A gender-lobbi meg akarja rontani a fiatalokat.” )

Korábban írtuk, hogy napokat végig lehetne beszélgetni a témáról. Hiszen nagyon 

sokféle előítélet lehet az emberekben (mi magunk sem vagyunk mentesek tőlük), 

és ezeket nem egyformán ítéljük meg. Tehát rengeteg vitára adhatnak okot, 

alkalmat.



Amit mi javaslunk: a sok-sok párbeszédet és a tájékozódást. (A 4. részben mind-

kettőhöz adunk ötleteket, lehetőségeket, forrásokat!)

Kérdések

Szerinted rád milyen sztereotípiákat lehetne aggatni? Pl.: Jó tanuló/rossz 

tanuló? Az osztály bohóca? Drámakirály(nő)? Kocka? Miért lenne rossz, ha 

mindenki ez alapján gondolkodna rólad, vagy viselkedne veled? 

Te milyen nemi sztereotípiákat ismersz? Melyikkel tudsz azonosulni, 

és melyikkel nem?

Szerinted miért alakultak ki az előítéletek?

Te milyen előítéleteket ismersz, látsz magad körül?

Volt-e valaha olyan élményed, hogy megváltozott a véleményed egy 

emberről, vagy egy csoportról a vele vagy velük való találkozás után? 

?
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2.3. Mi nem bántalmazás?

A fenti két leírás egy-egy könnyen felismerhető példa a „sima” konfliktusra, ami 

egyenlő felek közt történik, és az erőfölényen alapuló bántalmazásra.

Miért is fontos a különbségtétel? 

Több okból is: azért, mert nem ugyanolyanok bennük az erőviszonyok, nem 

ugyanolyan súlyúak, és nem ugyanúgy kell kezelni őket.

• Kiegyenlítetlen erőviszonyok: 

A puszta konfliktus, veszekedés vagy vita két (vagy több) egyenlő fél

között zajlik.

Tavaly összevesztem, Pannival, mert 

nem adta kölcsön az Éhezők viadala könyveit, 

pedig megígérte. Veszekedtünk, meglöktem, 

és ő visszalökött. Anna néni ezért mindkettőnkkel 

elbeszélgetett. Tudom, hogy nem volt szép tőlem 

a lökdösődés, de Panni is betarthatta volna 

az ígéretét. Viszont azóta is jóban vagyunk, 

valószínűleg idén ilyesmin már

nem fogunk összeveszni.

Tomit egy csapat cés majdnem minden nap 

megkergeti suli után. Tomiék romák, és a fiúk mindig 

azt kiabálják Tomi után, hogy ‚fuss, cigány’. 

Miután Péter bácsihoz eljutott a hír, próbált beszélni 

a dologról a césekkel, meg a szülői értekezleten is 

szóba került. Már nem kergetőznek, csak nevetnek 

Tomi háta mögött. Péter bácsi valamilyen foglalkozást 

szeretne tartani velünk, és jön egy roma

előadó is beszélgetni, aki elmeséli

a gyerekkori élményeit.



• Más a súlyuk:

Természetesen a veszekedések is lehetnek rendkívül fájdalmasak, lehetnek ben-

nük igazságtalanságok és fontos foglalkozni velük. De míg az egyenrangú felek 

közti konfliktus miatti fájdalmat a béküléssel, kompromisszummal viszonylag 

könnyen fel lehet dolgozni, addig az iskolai zaklatás nemcsak az áldozat, ha-

nem akár az elkövető életét is hosszú távon megkeserítheti.

• Más megoldást érdemes alkalmazni:

Sokszor összekeverik, mikor mi a jó megoldás. Ha iskolai zaklatásról van szó, 

káros, ha kompromisszumra, vagy kölcsönös bocsánatkérésre buzdítják őket. Az 

olyan, mintha azt mondanák, az áldozat is hibás az őt ért zaklatásért. 

Kérdés

Volt már tapasztalatod iskolai bántalmazásról – akár úgy, hogy csak szemtanú 

voltál? Annak lett-e megoldása, és ha igen, mi volt az? Szerinted hatásos volt?
?

Természetesen az áldozat az, aki mellé 

mindenképpen fontos együttérzően odaállnunk. 

De gondolj bele: ha valaki úgy nő fel, hogy csak

az erőszakot ismeri, mint “megoldást” a problémáira, 

vagy az érvényesülés lehetőségeként tekint rá, 

az lehet, hogy felnőttkorára sem tanul meg értékes, 

egyenrangú társas kapcsolatokat kialakítani. 

Ezért érdemes az elkövetőre is úgy tekinteni, mint 

akinek érdekében áll a változtatás.

Na ne, akkor 

most sajnáljuk
az elkövetőt?
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2.4. De mi a megoldás?

Mit csinálnak azok az iskolák, ahol sikeresen előzik vagy oldják meg a zaklatást és 

a kirekesztést? 

Sok, egymást kiegészítő programot szerveznek és olyan intézkedéseket hoznak, 

amelyek az egész iskolai életet érinti.

TOMI, 14

SACI, 17

Az általánosban már elsőtől kezdve arra neveltek minket, hogy nyitottan 

forduljunk a másik felé. Persze ezzel kapcsolatban alsóból csak a sok játékra

emlékszem, meg hogy az ofő nagyon sokat foglalkozott azokkal, akik esetleg 

balhéztak. Aztán felsőben voltak már komoly, nagy beszélgetések, amikor 

jobban kijött, hogy mennyire mások vagyunk. Mégsem voltak ilyen kiközösítős 

ügyek, gondolom azért, mert alsóban annyi közösségépítő és ismerkedős

program volt, meg Timi néniék nem hagyták annyiban a szekálásokat. 

Azért kicsit parázok, hogy a gimi is ilyen lesz-e.

Nálunk szoktak tartani tolerancia napot, amin egész jó programok vannak. 

Idén a legjobb az Élő Könyvtár volt. Emberek voltak a könyvek, de sokfélék: 

például volt hajléktalan, meg leszbikus, meg egy mozgássérült lány, meg volt 

egy muszlim hitre áttért magyar anyuka is. Ki lehetett őket kölcsönözni,

ami azt jelentette, hogy elmondták az életüket, és lehetett tőlük kérdezni

is. Persze volt évfolyamtársam, aki kijelentette, hogy ő aztán szóba se

áll velük, de ott volt a skinhead Fanni is, aki meglepődött, hogy milyen

jól eldumált a muszlim nővel.



Például: 

Tudsz-e róla, hogy van-e nálatok a suliban zaklatás- és bántalmazás-ellenes 

szabályzat? Ha van, szerinted mindenki ismeri, és tudja, mi áll benne?

Volt-e már nálatok olyan foglalkozás, beszélgetés, amin az iskolai zaklatásról, 

bántalmazásról, annak megelőzéséről volt szó?

Volt-e már nálatok olyan foglalkozás, ahol emberi jogokról, előítéletekről vagy 

kisebbségekről volt szó? (Ilyet tart pl. az Amnesty International, a Melegség és 

Megismerés, a Haver Zsidó Informális Oktatási Alapítvány, az Uccu Roma Informá-

lis Oktatási Alapítvány) 

Van-e nálatok olyan felnőtt (tanár, iskolapszichológus, iskolai szociális segítő), 

akihez fordulni lehet, ha valakit (akár téged, akár mást) bántalmazás ér?

Ezek a programok, intézkedések pedig a tapasztalatok szerint akkor a leghatáso-

sabbak, ha 

• nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, vagyis a békés, elfogadó, nyitott 

légkör megteremtésére

• fejlesztik a segítőkészséget és az empátiát, tehát azt célozzák meg, hogy a 

diákok szemtanúként merjenek és tudjanak segíteni annak, akit bántanak 

• a zaklatásos eseteket egyéni igények szerint, a jóvátételre fókuszálálva oldják 

meg, ahol a zaklató felet is olyan személyként kezelik, aki képes a változásra, 

és esetleg valamiben ő is segítségre szorul.

Ez persze hosszú távú munka, és nagymértékű elköteleződést és erőfeszítést kíván. 

Gyakran előfordul – többnyire a tanácstalanság és az eszköztelenség miatt, 

hogy vagy az elkövetőt, vagy az áldozatot másik iskolába íratják, ez azonban nem 

a legjobb megoldás, mert nem garancia arra, hogy az elkövető nem fog mást 

bántani. Ráadásul ha az áldozatot kényszerítjük iskolaváltásra, az olyan érzést 
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kelthet, mintha őt büntetnénk – még akkor is, ha szerencsés esetben egy jó, befo-

gadó közegbe kerül az új iskolájában.

Ha érdekelnek a különböző, iskolába meghívható szervezetek foglalkozásai, 

olvass az Amnesty International, a Haver, az Uccu és a Melegség és Megisme-

rés programjairól a 4. részben!

2.5. Majd kinövi?

Ilyen a suli,

meg kell várni, míg

elballagunk, és minden 

megoldódik.

Majd
kinövik.

A gyerekek
már csak
ilyenek!



Ugye, hogy sántítanak ezek a bagatellizáló kijelentések? Ne hagyd, hogy megy-

győzzenek ezek a hangok! Az iskolai bántalmazást nem tekinthetjük természe-

tesnek. Ez egy komoly probléma. Az áldozat iskolai teljesítményére, fizikai és 

lelki egészségére is negatív hatással van. Az, akit bántanak, nagy valószínűség-

gel tapasztalja a következőket:

• depressziót, idegességet, a szomorúságot, magányt, alvási nehézségeket és 

étkezésési zavarokat, alacsony önbizalmat

• a korábban kedvelt hobbik iránti érdeklődés elvesztését

• betegségeket, testi panaszokat

• az iskolai eredmények, jegyek romlását. Akit zaklatnak, hajlamosabb az 

iskolakerülésre is, mindezek együtt növelik az esélyét annak, hogy el kell 

hagynia az iskolát.

A kutatások szerint az, akit zaklattak kiskorában, felnőttként sokkal hajlamosabb 

lesz depresszióra és alacsony önbecsülésre, mint az, akit nem zaklattak. 

Azok pedig, akik zaklatók voltak, nagyobb eséllyel mutatnak később is 

antiszociális, erőszakos, veszélyes viselkedést.

Az iskolai bántalmazás azokra is rossz hatással van lelkileg és akár fizikailag 

is, akik csupán szemtanúként voltak jelen, még ha nem is váltak célponttá. 

Nem az áldozat hibája, ha bántják. Vannak olyanok, akiknek megvan a kellő 

magabiztosságuk ahhoz, hogy megállítsák a zaklatást, vannak olyanok, akiknek 

nincs meg. Természetesen hasznos, ha a visszavágást lehetővé tevő készségeket 

fejlesztjük, és magabiztosságra buzdítjuk azt, akit zaklatás ér. De elvárni senkitől 

nem szabad, hogy egyedül birkózzon meg a helyzettel. (Hiszen az iskolaközössé-

gen kívüli bűncselekmények, pl. testi sértés vagy rablás áldozataitól sem várjuk el, 

hogy ők oldják meg az őket ért sérelmeket.)

A felnőtteknek tehát fontos szerepük van az iskolai zaklatás megfékezésében,  

csakúgy, mint a kortárs szemtanúknak, osztály- és iskolatársaknak. 

Szedje össze

magát, az ő hibája, 

ha bántják!
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2.6. A felnőttek és az iskolai 
bántalmazás

A felnőttek – szülők, tanárok és más iskolai dolgozók – gyakran nem tudnak a 

zaklatásos, bántalmazásos esetekről, hiszen nincsenek jelen, amikor történnek. Az 

áldozatok, szemtanúk sokszor nem szólnak róla, nem kérnek segítséget. A felnőt-

tek sem mindig tudják, mik azok a jelek, amelyekből észrevehető, hogy a gyerekek 

zaklatás elszenvedői, szemtanúi vagy résztvevői. 

A félelem a segítségkéréstől sok esetben érthető. 

„Mi van, ha bántani fognak ezért, vagy kigúnyolnak?”  

„Mi van, ha nem tud segíteni?”

„Mi van, ha nem hisznek nekem, vagy engem okolnak majd?”

Rengetegféle kétely kavaroghat ilyenkor bennünk. Érdemes arra gondolni ilyenkor, 

hogy többen többet  tudnak tenni, és a felnőtteknek fontos feladata, hogy vigyáz-

zanak a rájuk bízott gyerekekre, fizikailag és lelkileg is.

Ha mégsem kapnál a környezetedben segítséget, fordulj egy lelkisegély-szolgá-

lathoz, ahol megértő, tapasztalt és képzett emberektől kérhetsz akár konkrét 

tanácsokat, stb., akár csak egy beszélgetésre van szükséged! (Lásd pl. a minden 

gyerek hívását váró Kék Vonal Alapítvány szolgáltatását a 4. részben, vagy a Háttér 

Társaságét, ahol LMBTQI embereknek segítenek!)   



Kérdések

Lehetséges, hogy már te is voltál hasonló helyzetben. Te miért nem szóltál, 

amikor hasonló helyzetben voltál? És miért szóltál, ha szóltál? Szerinted mi 

kell ahhoz, hogy az ember szólni merjen?

A te iskoládban hány olyan felnőtt (vagy akár diák) van, akitől segítséget lehet 

kérni szerinted? 

A családoddal szoktál beszélgetni arról, hogy mi zajlik a diákok között?

2.7. Ki kicsoda a bántalmazás 
résztvevői közül?

Az elkövető:

Bár nem lehetséges megjósolni, ki lesz zaklatásos esemény szereplője, mert szinte 

bárki kerülhet ilyen helyzetbe, a kutatások alapján vannak olyanok, akik nagyobb 

valószínűséggel válhatnak zaklatóvá:

• azok, akik népszerűek, de túlságosan is aggódnak a népszerűségük miatt, és 

szeretnek irányító szerepben lenni a társaik között

• azok, akik ingerlékenyek, idegesek, akiket könnyebben felzaklatnak mások, 

vagy nehezükre esik a saját érzéseiket (és másokét) azonosítani

Az áldozat:

Bármelyik diák lehet bántalmazás, zaklatás célpontja, de bizonyos fiataloknál 

magasabb ennek kockázata. 

?
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Veszélyeztetettebb, …

…Akit a társai „másnak” láthatnak. (Például ha túlsúlyos vagy túl sovány, szokat-

lanul öltözködik, viselkedik, más nemzetiségű, vallású, vagy nem engedheti meg 

magának a többiek által menőnek tartott tárgyakat, ruhákat.)

Erős a kapcsolat az előítéletek jelenléte és a zaklatás között. Bár áldozat 

bárki lehet, a a zaklatók célpontjai gyakran marginalizálódott, sérülékeny 

csoporthoz tartoznak valamilyen tulajdonságuk (például etnikai hovatartozásuk, 

bevándorló státuszuk, szexuális irányultságuk, vallásuk, nemi önkifejezésük vagy 

identitásuk, esetleg testalkatuk) miatt, ami felé társaik előítéletekkel fordulnak.

…Aki gyengének tűnik, vagy olyannak, aki nem tudja megvédeni magát.

…Aki sokszor lehangolt, ideges, vagy alacsony az önbizalma.

…Aki kevésbé népszerű, vagy úgy tűnik, nincsenek barátai.

…Aki nem jön ki jól a társaival, a többiek idegesítőnek vagy provokatívnak látják.

A „zaklató” és „áldozat” címkék azt üzenhetik, hogy ezek a szerepek megváltoztat-

hatatlanok. A valóságban viszont a gyerekek és fiatalok meg tudják változtatni 

a viselkedésüket, ha ebben a környezetük támogatja és biztatja őket. 



A szemlélő:

Lehet, hogy nem magától értetődő, de fontos szereplői a bántalmazásnak a szem-

tanúk vagy szemlélők is. Ők azok, akik nem vesznek részt az incidensben, de 

• cinkossá válhatnak, ha például nevetnek a zaklatáson, de akkor is, ha passzí-

vak maradnak. Ezzel jóváhagyják, ami történik. 

• segítővé válhatnak, ha közbelépnek és támogatják az áldozatot. Tudjuk, ez 

igen nehéz feladatnak tűnik. 

A következő részben arról lesz szó, hogy mi segíthet, ha nem akarsz passzív marad-

ni ilyen helyzetekben.

Legalább öten ott voltunk, amikor megtörtént. 

Amikor Zoli direkt rátüsszentett Gabira, de nagyon

undorítóan. Ferkó elfordult, úgy tett, mintha

nem látná, és a telefonjába temetkezett. Andris 

zavartan vihorászott, de azt hiszem, nem jókedvében. 

Peti undorodva, némán forgatta a szemeit. 

Én csak lefagytam és bámultam magam elé.
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Mit tehetsz te?
3.1. Légy őszinte magaddal!

Te már mondtál olyat, ami másoknak rosszul esett? Neked vannak előítéle-

teid? Volt már olyan, hogy úgy gondoltad, nem érdemes közbelépni, amikor 

bántottak valakit?

Nagyon kevés ember van, aki mindhárom kérdésre nemmel válaszol.

Mindenkivel előfordul, hogy olyasmi csúszik ki a száján, ami bántó más számára. 

Még ha „nem is úgy gondoltuk”, érdemes megpróbálni beleélni magát a másik 

helyzetébe is.

„Amikor az Egri csillagokat vettük általánosban, Jumurdzsáknak hívtam Timit, mert 
az egyik szemével nem lát, de már nagyon bánom. Viccnek szántam, de csak megrí-
kattam Timit.”

Mindenkiben élnek sztereotípiák, előítéletek. De míg sokan letagadják, vagy 

semmit nem tesznek azért, hogy kiderítsék, van-e valóságalapja annak, amit hisz-

nek, neked megvan a lehetőséged arra, hogy átgondold, amit hiszel, hallasz vagy 

olvasol.

„Én korábban azt hittem, a melegség egy viszonylag ritka betegség, mert hallottam 
egyszer, hogy a szomszéd néni ezt magyarázta anyukámnak, amikor a Pride volt. 
De jött az osztályba egy lány, Zsani, akinek két anyukája van, egyikük pszicholó-
gus, másikuk tanár. Nagyon büszke rájuk, és szívesen beszél róluk. Zsani mondta el, 
hogy a emberi szexualitás egy normális változata a melegség, amit a tudósok már 
véletlenül sem tartanak betegségnek. És nem is olyan ritka, csak sokan nem merik 
elmondani.”

Előfordulhat, hogy valaki a könnyebbik utat választja, félelemből vagy kényelem-

ből. De fontos, hogy ezt tudatosítsuk is magunk előtt. Ez az első lépés ahhoz, hogy 

változtatni tudjunk.

3



„Múlt hónapban a tesiöltözőben pár fiú horogkereszteket rajzolt a falra grafittal, 
direkt Beninek címezve. Én akkor nem csináltam semmit, de rossz érzés volt. Azóta 
rágom magam ezen. Ha legközelebb ilyesmi történik, mondok valamit, és nem 
hagyom, hogy Beni egyedül radírozza a falról a horogkereszteket. Szólni kéne Anti 
bának is…”

3.2. Figyelj a szavakra!

A szavaknak nagy hatalmuk van. Tudatosítsd, ha körülötted valakit folyton 

csúfolnak, becsmérelnek, tudatosítsd, ha homofób3, transzfób4, rasszista5, 

antiszemita6, xenofób7 kifejezésekkel dobálóznak. Még ha épp nincs is konkrét 

célpontja az adott helyzetben ezeknek a kifejezéseknek (pl. lehet „csak” egy nyelvi 

fordulat valakinél), az esetlegesen érintett diákoknak ugyanúgy fáj. Az ilyen kife-

jezések ugyanúgy azt üzenik, hogy, LMBTQI/roma/zsidó/nem magyar embernek 

(vagy akire vonatkozik a kifejezés) lenni ciki vagy vicces – ez táptalajt ad a sztereo-

típiák és előítéletek továbbélésének.

3 Homofóbia: Ha egyének szintjén nézzük, irracionális félelem vagy irtózás az azonos 
neműekhez fűződő vonzalomtól, illetve azoknak az embereknek a merev elutasítása, akik azonos 
neműekhez vonzódnak. Közösségi vagy társadalmi szinten a meleg, leszbikus és biszexuális emberek 
hátrányos megkülönböztetése, kirekesztése.

4 Transzfóbia: Ha egyének szintjén nézzük, a transznemű emberek merev elutasítása vagy 
irracionális félelem, irtózás tőlük. Közösségi vagy társadalmi szinten a transznemű emberek hátrányos 
megkülönböztetése, kirekesztése. Transznemű: Gyűjtőfogalom azokra, akiknek a nemi identitása és/
vagy nemi önkifejezése eltér a születésükkor számukra kijelölt nemtől. Pl.: Nőként azonosították őket 
születésükkor, de később rájöttek, ők valójában férfiak.

5 Rasszizmus: Olyan gondolkodásmódot jelent, amely az emberek külső (pl.: bőrszín) vagy 
etnikumhoz, rasszhoz köthető tulajdonságait kiemeli, ezekhez morális, társadalmi vagy politikai 
különbségeket rendel hozzá, és az így létrehozott csoportok között – feltételezett tulajdonságaik vagy 
értékeik alapján – hierarchiát állít fel, amely szerint az egyik ember magasabb rendű, mint a másik.

6 Antiszemitizmus: Egyéni szinten egy ember irracionális félelme, irtózása a zsidó származá-
sú, vallású, vagy általa zsidónak vélt emberektől, melyekhez gyakran tévhiteket, összeesküvés-elméle-
teket is társít. Társadalmi szinten a zsidó származású emberek megkülönböztetése, kirekesztése.

7 Xenofóbia: Irracionális félelem vagy irtózás az „idegenektől”, vagyis a más országból szár-
mazó, más anyanyelvű, vallású, stb. emberektől.
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Azon a káron felül, amit a becsmérelt diákoknak okoznak az előítéletes meg-

nyilatkozások, az egész iskolai közösségre hatnak ezek a beszólások: ellen-

séges, kellemetlen légkört teremtenek mindenki számára. Megbélyegző, gúnyos 

megnyilvánulások célba vehetnek bárkit, akit valamiért ki akarnak gúnyolni. 

3.3. Figyelj oda másokra!

Lehetséges, hogy te is úgy gondolod, ne erőltessük, hogy mindenki mindenkinek a 

barátja legyen. Hogy irreális és meseszerű elvárás, hogy egy  iskolaközösség „nagy 

boldog családként” viselkedjen. Nem is ezt javasoljuk. Igaz, óriási megtartó erő, és 

gazdagabbá is tesz minket, ha sok, sokféle barátunk van. De itt inkább azt monda-

nánk, olyanok vagytok, mint egy hajó legénysége, egy étterem személyzete, vagy 

egy színtársulat. Vagyis egy közösség. A legénységben, a konyha személyzetében, 

a színtársulatban valamilyen szempontból sorstárs mindenki. Felelősek egymá-

sért, a különbözőségek ellenére közös céljaik, élményeik, sikereik és kudarcaik 

vannak. Ilyenek az osztály- és iskolaközösségek is. Nem kell mindenkivel barátkoz-

ni. De mindenkire oda kell figyelni.

Hogy ezt a fi gyelmet hogyan lehet tettekre 
lefordítani?

Egyszerű dolgokkal:

• odaülünk a másik mellé az ebédlőben

• szóba elegyedünk vele a folyosón

• bevesszük csoportos tevékenységekbe (fociba, társasba, stb.)

• észrevesszük és szóvá tesszük, ha úgy tűnik, valami baja van

• ha úgy adódik, meghallgatjuk és támogatjuk a másikat



3.4. A legnehezebb: lépj közbe,
szólalj fel!

A szóbeli, fizikai zaklatásnak, bántalmazásnak elfogadhatatlannak kellene 

lennie minden közösségben, mégis megtörténik a legtöbb iskolában. Tudjuk, 

hogy nehéz közbelépni. Minden jelenlévő számára ijesztő, ha valakit bántanak, 

mindenki fél, hogy ő lehet a következő áldozat. De az a tapasztalat, hogy ilyen 

helyzetekben a legtöbbször a jelen lévő diáktársak reakcióján múlik, hogy ab-

bamarad-e a zaklatás, vagy előfordul-e újra. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy 

zaklatás, bántalmazás esetén minél többen azonnal közbelépjenek, illetve gyorsan 

kérjék felnőttek (iskolai dolgozók, tanárok, szülők) segítségét. Ezzel súlyos követ-

kezményektől óvhatják meg azt, akit bántanak. Ezenkívül kifejezhetik támogatásu-

kat az áldozat felé, a zaklatás elfogadhatatlanságát pedig a zaklató felé. 

Jó, ha tudod: nemcsak az bátoríthatja a zaklatót, ha a szemlélődő osztály- vagy 

iskolatársak valamilyen módon támogatják a zaklatást (pl. nevetnek, poénkod-

nak, bámészkodnak), hanem az is, ha közönyösek maradnak, és úgy csinálnak, 

mintha mi sem történt volna (pl. nem néznek oda, elfordulnak, elmennek) – ez azt 

üzeni, hogy a zaklató vagy bántalmazó bármit megtehet.

Fontos, hogy tudatosítsd, a bántalmazás és zaklatás jelentése nem „árulkodás”, 

és aki ezt teszi, az nem „spicli”. A másik ember testi-lelki épsége elsődleges kell 

hogy legyen egy ilyen helyzetben. Az áldozat érdemel szolidaritást, nem pedig a 

bántalmazó. A felnőtteknek pedig kötelességük megvédeni a rájuk bízott gyereke-

ket.

Bár nem menti fel a felelősség alól, általában a zaklató fél is valamilyen szem-

pontból áldozat, aki segítségre szorul. Sok agresszív fiatalra igaz, hogy nem ta-

nulta meg a saját és mások érzéseit értelmezni, a feszültségek okát felismerni, és 

a konfliktusokat kezelni. Lehetséges, hogy valamely közösségben – pl. a családjá-

ban – felé fordulnak agresszíven vagy elutasítóan, és ez mintává válik számára. Ha 

kap segítséget (pl. pszichológustól, tanároktól), és energiát fektet viselkedésének 

megváltoztatásába, megérdemel egy új esélyt.
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Mit lehet tenni az adott pillanatban?

• a bántalmazót elválasztjuk az áldozattól, és az áldozatot kimenekítjük 

a helyzetből (ha biztonságos)

• határozottan arra kérjük a zaklatót, hogy hagyja békén a másikat 

(ha biztonságos)

• kijelentjük, hogy amit csinál/mond a bántalmazó, nem igazságos, nem vicces, 

nem menő, stb. 

• gyorsan segítséget kérünk egy felnőttől, akiben megbízunk, vagy az arra 

kijelölt felelőstől

Mit lehet tenni később?

• beszélgethetünk az áldozattal, és éreztethetjük vele, hogy nem ő tehet a bán-

talmazásról, és fontos, értékes személy

• segíthetünk, hogy az ügy eljusson egy támogató felnőtthöz, aki beszél a részt-

vevőkkel, ha ez addig nem történt meg

• ha a zaklató, bántalmazó személlyel olyan viszonyban vagyunk, hogy akár 

hatással is lehetünk rá, utólag (is) beszélgethetünk vele arról, hogy nagyon 

nem elfogadható, amit tett

Bár a filmekben látványos lehet egy „ igazságosztó szuperhős-bunyó”, az erőszak-

ra az erőszak nem jó válasz. Olyan probléma- és konfliktusmegoldási stratégiát 

erősít meg, amelyben a fizikai erő dönt, s amelyben „bosszút lehet állni”. Ez az 

esetlegesen alulmaradó zaklatónak sem azt üzeni, hogy viselkedése nem helyes, 

legfeljebb azt, hogy nem elég erős.



SOM tipp: Nézd meg a kisfi lmünket!

Te mit csinálnál? Kisfilm az iskolai zaklatásról / A Sokszínűség Oktatási Munka-

csoport 2019-es kisfilmje – felső tagozatosoknak és középiskolásoknak

Elérhető: a Youtube-on, a Sokszínűség Oktatási Munkacsoport honlapján és Face-

book oldalán is. Időtartam: 3 perc, 42 másodperc

A Szeleczki Rozália és Deák Kristóf által készített, az iskolai verbális zaklatás 

témáját feldolgozó kisfimet kifejezetten az első, 2019-es Iskolai Sokszínűség 

Hetére forgattuk. A célunk az volt vele, hogy kiindulópont lehessen az előítéletes 

alapú iskolai zaklatásról való beszélgetéshez. A film olyan atrocitásokat bemutató 

jelenettel indul, amihez hasonlóval sajnos minden iskolában találkozhatunk, akár 

általános, akár középiskoláról, akár állami, akár egyházi, akár vidéki, akár fővárosi, 

akár falusi iskoláról van szó. A jelenethez háromféle befejezést mellékelünk: ezek 

viszont nem egyformán valószínűek, és sokféle körülmény együttállásától függ, 

megvalósulhatnak-e. A film nem mondja meg, mit kell csinálni egy-egy hasonló 

helyzetben, de gondolatébresztőként és vitaindítóként szolgálhat.



31

3.5. Terjeszd a tudást!

Ha probléma az iskoládban a zaklatás vagy a kirekesztés, ha úgy látod, sok az 

előítélet, és vannak, akik kirekesztve érzik magukat, beszélj a társaiddal, javasold 

a Diákönkormányzatnak, a tanáraidnak, hogy foglalkozzatok a témával: a problé-

mák megoldatlanságának sokszor ugyanis az elhallgatás, a tabusítás az oka.

Hasonlóan gondolkodó társaiddal szorgalmazhatjátok, hogy induljon az iskolá-

tokban emberi jogokkal vagy segítségnyújtással foglalkozó csoport, szervezhettek 

filmklubot kapcsolódó témákban, kereshettek egy erre nyitott, támogató pedagó-

gust, és meghívhattok előadókat.

A következő részben olyan szervezeteket mutatunk be, amelyek sokat tudnak 

segíteni – például programokkal vagy információs kiadványokkal –, ha szeret-

nél fellépni társaiddal, tanáraiddal együtt az előítélet alapú iskolai zaklatás-

sal szemben.

SZÓLALJ
FEL!
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A Sokszínűség Oktatási 
Munkacsoport
 – szervezetek a gyerekekért, 
az  elfogadó közösségekért, a párbeszédért, 
az emberi jogokért

A Sokszínűség Oktatási Munkacsoportnak vannak olyan partnerei, akik foglalkozá-

sokat tartanak kisebbségekről vagy emberi jogokról, és olyanok, akik gyermekjo-

gokkal foglalkoznak. Olyan szervezet is akad, amely az iskolai zaklatás megelőzé-

sére koncentrál, és ebben a témában nyújt szakmai támogatást pedagógusoknak 

és más szakembereknek. Egy-egy csoport érdekeinek védelmével foglalkozó 

szervezetek is csatlakoztak a SOM-hoz.

Amnesty International Magyarország

Nemzetközi mozgalom az igazságtalanságok ellen, az emberi jogok 

érvényesüléséért.

Meghívhatjátok iskolátokba valamelyik interaktív foglalkozásukat - 

például a bullyingról 

 oktatas.amnesty.hu

Részt vehettek középsikolásoknak szóló emberi jogi versenyükön 

 oktatas.amnesty.hu/osszpont

Megnézhetitek „Mindannyiunkat érint” című infovideójukat 

a gyűlöletbűncselekményekről 

 www.youtube.com/watch?v=a4rbw30zGqI

4



Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány

www.haver.hu

Középiskolásoknak és egyetemistáknak tartanak interaktív órákat 

a zsidóság témájában. 

Foglalkozásaik olyan témákra épülnek, mint a zsidó identitás, zsidó kultúra 

és tradíció, zsidó történelem, holokauszt, zsidó vallás és közösségek.

Sétát is vezetnek a Zsidónegyedben.

Melegség és Megismerés

www.melegsegesmegismeres.hu

A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület közreműködésével 

működik. 

Legfőképpen iskolákban tartanak LMBTQ témájú érzékenyítő 

foglalkozásokat, beszélgetéseket.

Személyes történeteken keresztül igyekeznek bemutatni LMBTQ személyeket 

hitelesen, érzéseikkel, gondolataikkal, problémáikkal együtt.
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UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány

 www.uccualapitvany.hu

 www.uccusetak.hu

Lehetőséget teremtenek a roma és nem roma fiatalok 

közti párbeszédre. 

Céljuk, hogy csökkentsék a társadalomban a romákkal 

kapcsolatos tévhiteket és előítéleteket, hogy egy befogadóbb és 

nyitottabb világban élhessünk.

Interaktív foglalkozásokat tartanak, és sétákat vezetnek

a nyolcadik kerületben.

Békés Iskolák

 www.bekesiskolak.hu

A módszert Stuart W. Twemlow (pszichiáter) és Frank C. Sacco 

(pszichológus) találta ki, amikor megoldást kerestek a zaklatás 

megelőzésére, és az iskolai konfliktusok békés rendezésére.

A program nagy jelentőséget tulajdonít a szemlélőknek, akik magatartásukkal 

felerősíthetik, de akár meg is akadályozhatják a zaklatást.

A szemlélet szerint a közösségben rejlő passzivitást kell megváltoztatni. 

 



EJHA Emberi Jogi Nevelők Hálózata

 ejha-halozat.hu

A hálózat tagjai az emberi jogok érvényesüléséért tenni akaró tanárok, 

iskolai dolgozók, vagy más személyek.

Összekötni és támogatni szeretnék a pedagógusokat, képzőket, 

ifjúságsegítőket, aktivistákat, kutatókat, diákokat, civil szervezetek 

képviselőit.

Tartanak képzéseket az emberi jogok oktatásáról, és rendeznek 

konferenciákat is.

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 

 hintalovon.hu/hu 

Azért dolgoznak, hogy a felnőttek az élet minden területén vegyék 

figyelembe a gyerekek jogait, érdekeit, szempontjait, s hogy az ország

jobb hely legyen a gyerekek számára. 

Ők működtetik a Yelon nevű szexedukációs portált és szolgáltatást 

 (www.yelon.hu), amihez chat és mobilalkalmazás is tartozik. Ha még

nem ismered, érdemes megnézni!

Gyermekjogi Követ Programjuk is van, amiben akár te is részt vehetsz! 

 hintalovon.hu/hu/gyermekjogi-kovet-program
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Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

www.kek-vonal.hu 

Ingyenes Lelkisegély vonaluk  a 116 111-es számon elérhető. Hívd fel őket, 

ha baj van, és nem tudsz kitől segítséget kérni! Keresd őket, ha bántanak 

téged vagy egy osztálytársadat, ha úgy érzed, nem fogadnak el, ha úgy 

érzed, senki nem ért meg!

A 116 000-s telefonszámon (Segélyvonal a Bántalmazott és Eltűnt Gyerekekért) 

szülők, tanárok, felelős felnőttek hívását várják. 

Iskolai Prevenciós Programjuk keretében szolgáltatásaikról, bullyingról, 

internetbiztonságról és párkapcsolatokról tartanak foglalkozásokat budapesti 

és a főváros környéki iskolákban. 

Kortárs segítő programjuk is van.

MONDO 

mondo.tasz.hu

A MONDO kártyák alapján fogyatékkal élő és ép gyerekek egyaránt 

megismerhetik és megtanulhatják, milyen jogaik vannak, az iskolában

és azon kívül is.

A kártyákat eredetileg fogyatékossággal élő gyerekek számára fejlesztett ki 

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), valamint a sérült gyermekeket nevelő 

Csillagház Általános Iskola. 

Színdarab is készült a MONDO koncepciója alapján, Csodálatos Zoli 

robot címmel.



Magyar LMBT Szövetség

 www.lmbtszovetseg.hu

A Magyarországon működő leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű szerveze-

teket összefogó ernyőszervezet.

Készített egy Szivárvány Szakkör című honlapot és kiadványt diákoknak, ami 

LMBTQI témákról szól, de nemcsak LMBTQI fiataloknak:

 www.szivarvanyszakkor.hu

 Háttér Társaság

Magyarország legnagyobb és legrégibb leszbikus, meleg, biszexuális, 

transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI) civil szervezete. 

Fő céljuk az LMBTQI emberek érdekeinek képviselete minden területen 

2017-es iskolai kutatásauk minden korábbinál részletesebb képet ad az LMBTQI 

diákok iskolai tapasztalatairól: 

 hatter.hu/kiadvanyaink/iskolai-kornyezet-kutatas-2017

Szálljatok le rólam! Jogod van a biztonságos iskolai környezethez! című 

kisfilmjükben a homofób zaklatás elleni fellépésről van szó:  

 www.youtube.com/watch?v=Lr4d9PIAcV4

Információs és Lelkisegély Szolgálatuk: 

 hatter.hu/tevekenysegunk/informacios-es-lelkisegely-szolgalat

Jogsegély-szolgálatuk: 

 hatter.hu/jogsegely

Személyes Segítő Szolgálatuk: 

 hatter.hu/tevekenysegunk/szemelyes-segito-szolgalat
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 Önállóan lakni – közösségben élni

 onalloanlakni.blog.hu

Mozgáskorlátozott emberek érdekvédelmi csoportja

Egy közös kutatás hozta össze őket: feltárták fel a mozgáskorlátozottak közlekedé-

si, lakhatási, helyzetét, szükségleteit, problémáit

Azért munkálkodnak, hogy minden mozgássérült ember szabadon eldönthesse, 

hol és hogyan szeretne élni.

Folyamatosan lehet hozzájuk csatlakozni tagként és önkéntesként is!
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Könyvajánló a HUBBY-tól

Szeretsz olvasni? A HUBBY − Magyar Gyerekkönyv Fórum ajánlásával most négy 

könyvet mutatunk be neked. Az a közös bennük, hogy nektek, fiataloknak íródtak, 

fiatalokról, olyan élethelyzetekről, amiket akár ti is megélhettek,  és jelen kiadvá-

nyunk témáihoz is kapcsolódnak.

11+

Wéber Anikó – Az osztály vesztese

Pozsonyi Pagony Kiadó, 2016. (2 490 Ft)
(A 2016-os Év Ifjúsági Könyv Írója Díj shortlistjén szerepelt.)

 A történet középpontjában két ötödikes diák konfliktusa áll. Hogy kik is ők való-

jában, csak a kötet végén tudhatod meg! Minden fejezetben más-más szereplő 

nézőpontjából hallgathatod meg, hogyan kerülhetett Az osztály vesztese felirat 

a csoport Facebook oldalára, de ami ennél talán még izgalmasabb, hogy milyen 

is egy ötödikes élete.  A személyes történeteken keresztül megjelennek azok az 

iskolai kapcsolatok és helyzetek, amelyekben így vagy úgy valamennyien része-

sülhettetek már. Ahogy a valóságban, úgy itt is minden szereplőnek vannak olyan 

féltett titkai, amelyeket még a legjobb barátaiknak sem mernek elmondani. Magas 

elvárások, kiközösítés, családi zűrök, versengés a népszerűségért, ismerős témák, 

igaz? Az osztály vesztesének hőseivel sincs ez másként, olvasás közben könnyen 

azon kaphatod magad, hogy elgondolkozol, vajon mit tettem volna a helyében? 

Ez velem is megtörténhet? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne legyek el-

szenvedője a szívatásoknak, és én se szívassak másokat?

5



14+ 

Jelen! – Kortárs ifjúsági novellák

Móra Kiadó, 2016. (2 499 Ft)
(A 2016-os Év Ifjúsági Könyv Írója Díj nyertese) 

A kötet tizenhét novellája egy 2015-ben megszervezett ifjúsági novellaíró pályázat 

eredményeképpen jött létre. Tehetséges fiatal szerzők tollából olvashatsz olyan 

történeteket, amelyek nem sárkányok vagy a vámpírok világába kalauzolnak, ha-

nem a minket körülvevő világra nyitnak ablakot. A novellák szereplői kamaszok és 

fiatalok, személyes történeteiken keresztül beleláthatsz legféltettebb gondolataik-

ba.  Testképzavar, megváltozott élethelyzet, közösségi oldalak nyújtotta alternatív 

valóság, családi problémák, rasszizmus, alkoholizmus, drogok, bulik, drámák, 

mély érzelmek, súlyos döntések és meghatározó életesemények. Mindenkinek 

más van a puttonyában, ettől színesek a hétköznapok. A novellák humorral és 

olykor kegyetlen őszinteséggel világítanak rá az elsőre mindennaposnak tűnő tör-

ténésekre. Azonban az ábrázolt helyzetek nem feltétlenül tipikusak, mégis könnyű 

velük azonosulni, hiszen saját jelenünk köszön vissza olvasás közben. 

14+

Mészöly Ágnes – Szabadlábon

Tilos Az Á Könyvek, 2016. (2 990 Ft)
(A 2016-os Év Ifjúsági Könyv Írója Díj shortlistjén szerepel) 

Győri Dani látszólag egy átlagos gimnazista, olyan hétköznapi problémákkal, 

mint szerelem, barátság, beilleszkedés, zenekari próbák szervezése. Ám Dani 

élete korán sem egyszerű, mivel kerekesszék vagy egyéb segítség nélkül nem tud 

közlekedni. Emellett még ott van a suli, édesanyja állandó aggodalma és elvárá-

sai Danival szemben. Dani édesapját elveszettnek hiszi, ezért amikor rájön, hogy 

édesanyja évekig hazudott róla, egy rosszul sikerült iskolai program után, tehe-

tetlenségében és dühében elhatározza, hogy a saját kezébe veszi az irányítást, és 

lelép egyedül. Ekkor veszi kezdetét az igazi roadmovie, Dani kalandok és kihívások 
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elé állítja saját magát annak érdekében, hogy találkozhasson az apukájával, job-

ban megismerhesse magát és a világot. Hajmeresztő helyzetekbe kerül, amelyek 

során különféle származású és életvitelű, izgalmas figurával ismerkedik meg. Gu-

rulj keresztül Danival Európán, olvasd el Mészöly Ágnes humorral és kellő mennyi-

ségű iróniával tűzdelt történetét!

18+ 

Róbert Katalin – Szívből, színből, igazán

Könyvmolyképző Kiadó Kft ., 2014. (2 999 Ft)

Alex és Lilla testvérek. Az idő múlásával közös gyerekkori barátjukkal, Patrikkal 

is átalakul kapcsolatuk. Ugyanis a testvérpár mindkét tagja beleszeret Patrikba, 

aki egy nagy családi tragédia után visszahúzódóvá válik az iskolában. Csak közeli 

barátja, Alex érez elég bátorságot ahhoz, hogy mélyebbre ásson a gyászoló fiú 

lelkében. Patriknak is meg kell küzdenie érzéseivel, a változásokkal. Alex is fél 

szembenézni saját melegségével, emiatt tehetetlennek érzi magát. Miközben 

próbálja megtalálni az útját, helyt kell állnia azokban a játszmákban is, amelyeket 

Patrik diktál. A két testvér eközben Patrik szerelméért verseng. A történet azonban 

túlmutat a különleges szerelmi háromszög ábrázolásán. Olyan kérdéseket feszeget, 

mit önmagunk elfogadása, veszteség és halál feldolgozása, vagy a komplikált csa-

ládi viszonyok rendezése. A jól kidolgozott karaktereknek köszönhetően könnyen 

megkedvelheted a kötet három főhősét, annak ellenére, hogy nem hibátlanok, sőt, 

számos megkérdőjelezhető döntést hoznak. Vajon a helyükben a boldogságért 

cserébe fel mernéd vállalni önmagad a család, a barátok és az egész iskola előtt?
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Források
A 2. és 3. rész megírásához az alábbi írásokat használtuk fel:

Béres-Deák – Bognár – Boros – Daróczi – Dombos – Liska – Majoros: Útmutató 

az előítéletes alapú iskolai zaklatás megelőzéséhez és kezeléséhez. A Háttér 

Társaság, a Romaversitas Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért és a Tett 

és Védelem Alapítvány kiadványa. Budapest, 2016. 

 iskolaizaklatas.hu/sites/default/files/iskolaizaklatas_utmutato.pdf

Bullying Basics – Teaching Tolerance 

 www.tolerance.org

Várnai – Jármi – Arnold – Demetrovics – Németh – Kökönyei – Örkény: 

A kortársbántalmazás (bullying) értelmezésének vizsgálata kvaltatív módszerrel. 

Magyar Pszichológiai Szemle, 2018, 73. 4/1. 519–539

Roles that kids play in bullying

 bullyingnoway.gov.au/UnderstandingBullying/Pages/Roles-that-kids-play.aspx

 Az 5. rész könyvajánlóját Sándor Enikő, a HUBBY munkatársa állította össze.
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Szerkesztette: Tihanyi Katalin

Kiadja a Háttér Társaság, 2020. február
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