
 

 

 
 

 
Az INTERNET veszélyei! 

 
A gyermek és fiatalkorúak védelme az internet káros 

tartalmaival szemben egyre fontosabb és égetően aktuális kérdés 
napjainkban. Ennek oka, hogy a felnövekvő nemzedék napról-napra 
otthonosabban mozog az internet világában, előszeretettel igénybe vett 
alkalmazásaik között nem csupán a tartalmi szolgáltatások 
megtekintése áll, hanem a chatelés és az e-mail küldés is. 
Elkerülhetetlen, hogy gyermekünk ne ismerkedjen meg a 
számítógéppel, s 3-4 éves kora környékén már túl van az első 
kattintáson. 
 

Pedofil bűnözők az interneten 
 

Azokat a szexuálisan, testileg érett személyeket nevezik pedofiloknak, akik nemi 
vágyaikat szexuálisan éretlen személyekkel szeretik kiélni. Hátterében a személyiség és a 
pszichoszexuális fejlődés zavara áll. 

A tudomány mai állása szerint genetikailag programozott hajlam található az ilyen 
személyekben, de ennek a hajlamnak a kifejlődése vagy elnyomása már a személy 
szocializációja során történik. Az ilyen jellegű bűncselekményekért elítélt személyeknél 
aggasztóan magas a visszaesés. 

Az internet fantasztikus találmány, ám anonimitásából adódóan a bűnözők kedvelt 
területe, a pedofiloknak a világháló ideális hely az ismerkedésre. Az anonimitásnak 
köszönhetően más személynek adják ki magukat. Alig várják az alkalmat a személye 
találkozásra. Általában akkora időzítik, amikor a kiskorú sebezhető: zaklatott, összeveszett a 
szüleivel, rossz jegyet kapott. 

 
 

A megelőzés lehetőségei 
 

A védelmet legmegfelelőbben a szülői felügyelet szolgálhatja, emellett szoftveres 
szűrőprogramok is segítségünkre lehetnek. A technikai megoldások azonban soha sem 
helyettesíthetik a szülői felügyeletet. Ennek érdekében az internetet használó gyermek 
szüleinek kell annak használatával és tartalmával megismerkednie. Ekkor válhat képessé arra, 
hogy megbeszélje gyermekével azokat a kérdéseket és problémákat, amelyeket ő is észlel. Így 
képes lesz megelőzni a bajt.  

Az Internet bizonyos tartalmainál fogva jelenthet veszélyt. A tisztességes weboldalak 
mellett ugyanis találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis információkat, 
vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésükre káros tartalmakat, így pornográf és 
erőszakos tartalmú információkat közölhetnek.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők ugyan megtanítják a gyermekeiknek, hogy 
miként kezeljék, ha az utcán találkoznak egy rosszindulatú emberrel. Az interneten zajló 
hasonló szituációk elkerülésére azonban nem. 
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Nagyon fontos az ilyen oldalak mellőzése érdekében: 

 
• A szülő irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését. 
• Legyen a segítségére felfedezni azokat a honlapokat, amelyek a számára érdekesek, 

hasznosak és szórakoztatóak.  
• E pozitív tartalmak elérhetővé tétele az, amely a leginkább jótékonyan befolyásolhatja a 

gyermekek internetezési szokásait.  
• Lényeges az is, hogy a szülő mindig legyen érdeklődő akkor, ha a gyermek valamilyen, 

általa felfedezett netes újdonságról számol be, vagy éppen valami olyanról, amely a 
számára nem tetsző. Az ilyen beszélgetések segíthetik az igényes internetezés kialakítását.  

• Az ilyen alkalmak lehetnek jók arra is, hogy gyermekünkben tudatosítsuk, hogy a zavaró, 
nem tetsző oldalakat csak egyszerűen hagyja el, hiszen az internetezés szabadsága éppen 
arra jó, hogy azt tekintsük meg, ami számunkra hasznos és helyes. 

 
 

Kommentár nélkül: 
 
„ Kinga az okos, jó tanuló, szófogadó gyerek egyik 
pillanatról a másikra változott meg. Elhanyagolta magát, alig 
érdekelte valami, ritkán járt el otthonról, leromlott a 
tanulmányi eredménye és minden szót harapófogóval kellett 
kihúzni belőle. A szülei először azt gondolták, hogy mindez 
a kamaszkor természetes velejárója, de amikor a lányuk már 
aludni sem tudott, nyomozni kezdtek. Kiderült, hogy Kinga 
összeakadt az interneten egy felnőtt férfival, aki eleinte csak 
barátkozott vele, de egy idő után már látni is akarta a lányt a 
webkamera segítségével, majd arra kérte Kingát, hogy 
vetkőzzön le és végezzen önkielégítést. Kinga ekkor már 
szerette volna megszakítani a kapcsolatot, de a férfi 
megfenyegette, hogy közzéteszi a beszélgetéseiket az iskola honlapján. „ 
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