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,,A magyarországi társadalmi átalakulás 

azzal is járt, hogy mostanra se a tanárok,  

se a diákok, se a szülők nem  tudják, 

hogy mely viselkedési, erkölcsi normákat 

kellene betartaniuk”  

(Münnich Iván agressziókutató)
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1. Problémafelvetés  

Erőszak az iskolában, erőszak a mindennapokban, az hogy ki gyakorolja már szinte 

lényegtelen.  

Napjainkban talán az a legfontosabb, hogy miként változik, illetve változik-e, súlyosbodik-e a 

helyzet. Azt, hogy a mai helyzet hol tart, csak felmérések után tudhatjuk meg, illetve az 

elkövetett cselekmények köztudatba kerülése után. 

Mindenki látja, sőt a bőrén is tapasztalja, hogy a mai iskola még mindig nem tanuló és tanár 

barát.  

Néha a gyerekek sem szívesen járnak be, mert az iskola pedagógusai nem várják, nem 

kíváncsiak a fejlődésükre, csak a tananyag átadására és annak számonkérésére. A mai iskola 

az átlag gyereket, az átlag problémát, és az átlag problémakezelést tudja elfogadni. Az ettől 

eltérő kilengéseket csak nagyon ritkán. A túl önálló, kreatív gyerek nagyon zavaró, még ha 

csendben is üldögél, a butuska, lemaradó szintén kihívást jelent az iskolának, főleg ha 

magatartási problémákkal is társul.  

A tanárok túlterheltek, kiégettek, ingerültek. Az általuk közvetített mintaadás csak egy-két 

esetben példaértékű. A szülőkkel és a gyerekekkel alig alakul ki bizalmon alapuló párbeszéd a 

gyermekek érdekében, ezért elmondhatjuk, hogy az iskolában zajló jelenségek hűen tükrözik 

vissza a társadalom bajait, problémáit. S, hogy hol keletkeznek ezek a problémák, 

feszültségek, melyek agresszióba csapnak át a következő fejezetekben fejtem ki. 

2. Az iskolai erőszak rizikótényezői  

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az iskolákban bekövetkező súlyos rendkívüli 

események. Nem csak külföldön, de sajnos hazánkban is csaknem mindennaposakká váltak a 

pedagógusokat, és tanulókat érő verbális és gyakran agresszív, tettlegességgel nem csak 

fenyegető, de sajnos azzá fajuló konfliktushelyzetek. 

A gyermekek, által családi környezetben, szubkultúrákban megélt agresszió tovább 

folytatásának, levezetésének színterévé váltak az iskolák. A kortárscsoportokban megjelenő 

egymásközti diák-diák agresszió mellett gyakran találkozhatunk a tanár-diák közti 

feszültség, nézeteltérés sajátos módon történő levezetésével is. Egyre gyakoribb az olyan 

jellegű konfliktusok előfordulása, ahol összetűzésbe kerül egymással a pedagógus és a 

gyermekét védelmező szülő is.  

                                                 
1
 nyilatkozta az InfoRádiónak Münnich Iván agressziókutató 2008. március 26-án. 
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A személyiségfejlődés részét képező összeütközések különböző és egyre agresszívabb 

megjelenési formái mindenki előtt ismertek. A kötekedő agresszor jellemrajza és 

személyisége, aki megfélemlíti, és állandó szorongásban tartja osztálytársait, nem ritkán nyílt 

erőszaktól, zsarolástól és a terror egyéb eszközeitől sem visszariadva (bullying
2
, mobbing

3
). 

Ezzel a magatartásukkal keresik a társak elismerését, gyakran vállalva a pedagógussal való 

konfliktusokat is. A jelenségek hosszúidejű fennmaradásában a társak félelme és 

tájékozatlansága adhat okot. 

Itt szeretném tisztázni, hogy mit is értünk iskolán és erőszakon. 

Az erőszak fogalma alatt embertől eredő másik emberre közvetlenül irányuló, s a cél 

elérésére alkalmas fizikai támadással, bántalmazással, kényszerítéssel és/vagy fenyegetéssel, 

továbbá pszichikai agresszivitással megvalósult magatartást értünk, ahol emiatt nem vagy 

csak korlátozott mértékben volt meg a sértett választási vagy cselekvési lehetősége.
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Az iskola alatt olyan oktatási intézményt értünk, amely felelős a gyermekek, tanulók testi, 

értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és 

fejlődéséért.  

Ennek érdekében 

a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek 

kibontakoztatásában együttműködik a szülővel,  

b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők 

közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,  

c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.
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Fontos kiemelnem, hogy az iskola szerepe a gyermekek szocializációs folyamatában 

kiemelkedő jelentőségű, hiszen köztudott, hogy a kisdiákoknak az életük egyik 

legmeghatározóbb és legfontosabb állomása a családi-fészek után az iskola. Az iskola 

jelentőségét az is növeli, hogy sok gyermeknek a családjában van valamilyen probléma. A 

probléma lehet: anyagi (nincs elég jövedelme a családnak), emocionális (szeretet hiánya), 

családi kapcsolatok hiánya (állami gondozott gyermek, elhagyott gyermek, válások 

emelkedése) és még sorolhatnám azokat az okokat, amelyek miatt a gyermekek számára a 

filmekből is ismert szép és egészséges nukleáris család modell hiányzik. Pont emiatt 

emelkedne fel az iskola jelentősége, de mivel mostanában a pedagógusok bizonyos (szerintem 

jelentős) százaléka szintén ugyanolyan problémákkal küzd, mint azok a szülők, akik nem 

tudnak foglalkozni a saját gyermekeikkel, nem tudnak megfelelően foglalkozni a rájuk bízott 

gyermekek egészséges fejlődésével. 

Az iskolai agressziót kiváltó okokat több szociológus, pszichológus kutatta, az általuk kiemelt 

rizikótényezők közül a következő tényezőket emelném ki: 

                                                 
2
 Dan Olweus, aki a bullying kutatásban úttörő személynek számít, és a norvég Bergen Egyetem professzora úgy 

definiálja a bullying-ot, mint egy ismétlődő negatív cselekedetet, amit egy személy vagy egy csoport mutat egy 

személy felé. Ez a definíció magába foglalja a viselkedés mögöttes motívumát is. A bullying valami olyan, amit 

a személy azért tesz vagy mond, mert szeretne hatalmat vagy dominanciát elérni mások felett, minden olyan 

viselkedés beletartozik, amelynek ez a célja, vagy minden olyan viselkedés, amely fenyegetést, vagy 

félelemkeltést jelent.(Forrás:Kökönyei Gyöngyi Bullying segédanyag: 

pszicho.btk.ppke.hu/diakelet/segedanyagok/szoczavar/bullying.doc) 
3
 A mobbing egy csoportnak az egyénnel szemben alkalmazott lelki terrorját(pszichoterror)jelenti. 

4
 BAKÓCZI Antal, SÁRKÁNY István: Erőszak a bűnözésben , BM Kiadó Budapest, 2001. 70.oldal. 

5
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2.§.(4) 
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2.1. szülői elhanyagolás, családon belüli erőszak, abúzus  

 

Pszichológusok, szociológusok szerint a családon belül zajló jelenségek aktívan beépülnek a 

gyermek viselkedésébe. A szülők mintája, a családtagok problémamegoldása teljes mértékben 

meghatározza a gyermek szocializációs folyamatát. 

A fizikailag, érzelmileg, intellektuálisan elhanyagolt gyermek gyakran válhat elkövetővé vagy 

áldozattá. Az éhező gyermek előbb válik lopás bűncselekményét elkövető személlyé és 

szexuális bűncselekmények áldozatává, mint a normál körülmények között felnövő kortársa. 

A szükséglethiányban szenvedő gyermek frusztrációja az agresszió melegágyává válhat.       

A megfosztott, megszégyenített, elhanyagolt gyermek kortárscsoportba verődve vagy egyedül 

idegen felnőtt követésével próbálja kielégíteni vágyait és szükségleteit. 

 

2.2. negatív életesemények, szülők válása, szeretett személy elvesztése 

 

A szülők közötti konfliktusok elbizonytalanítják, és súlyos önváddal ruházzák fel az ilyen 

légkörben élő gyerekeket. 

A családban, vagy a baráti körben bekövetkezett haláleset szintén biztonságvesztéssel és a 

lelki társ (ha mélyebb kötödés volt köztük) elvesztésével jár. Amennyiben a gyászmunkában 

nem kap segítséget a fiatal, hosszú évekig elhúzódó pszichés zavarok fogják kísérni 

kortárskapcsolatát, és iskolai életét. 

 

2.3. lakhatás hiánya 

 

Napjainkban egyre gyakoribb a moratóriumi időszakok lejártával a kilakoltatások 

végrehajtása. Az eladósodott családok utolsó lakhatási lehetősége a rokonokhoz való 

beköltözés, illetve az őket befogadó, átmeneti gondozást nyújtó anyaotthonok és családok 

átmeneti otthona. 

Az itt élő gyerekek szinte mindennap ki vannak téve kisebb-nagyobb konfliktusnak. Az 

otthon szabályainak megszegése miatt, az ott élők zsúfolt elszállásolása miatt, valamint a 

közös helyiségek használatából adódóan. 

A gyerekek szem és fültanúi a folyamatos súrlódásoknak, illetve elkövetői vagy elszenvedői 

az intézményen belül kialakult negatív élethelyzeteknek.  

Előfordul, hogy a lakók egymást bevonva kisebb-nagyobb bűncselekmények, vagy 

szabálysértések elkövetésére veszik rá a kiskorúakat. 

Az itt elszenvedett sérelmeket tovább hordozzák, generálva az iskolai hátrányokat és 

kudarcokat. 

 

2.4. szegénység, szociális depriváció, megélhetési gondok 

 

A szegénységgel, mint napjaink másik kiugró jelenségével szintén mindennap találkozhatunk. 

A munkájukat elvesztett családtagok a napi megélhetést sem tudják biztosítani 

gyermekeiknek. A gyerekek szociális krízishelyzetbe kerülnek, melynek következményeként 
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a család vagy kap hathatós segítséget a helyi szociálisrendszertől, vagy pedig a gyerekek 

családból való kiemelése mellett döntenek a szociális szakemberek. 

A kezeletlen élethelyzetek, súlyos emberi tragédiákba torkolhatnak, mely jelenségek a 

tanórákra is beszivároghatnak.  

Fontos lenne szerintem, hogy az iskola a nehéz, szegény sorsú gyermekek jövőképét alakítsa 

ki és erősítse meg.  

A jövőkép kialakítása és megerősítése a családon kívül a pedagóguson is múlik, mert ha értő 

figyelmet és elfogadást kaphatnak tőle tanulói, akkor a változásra, változtatásra való 

képességet erősíthetik meg bennük. 

 

2.5. kamaszkor, mint rizikótényező 

 

Kamaszkori szűrővizsgálatok is alátámasztják, hogy a fiatalok szorongása, depresszióra való 

hajlama sokkal magasabb ezen időszakban, mint előtte, vagy utána. A tinédzserek sokkal 

impulzívabban reagálnak a külvilág változásaira, ezért meggondolatlanul, ok-okozati 

következményt nem felmérve indulnak a kortársakkal és a világgal szembe. 

Alacsony önbizalmuk szintén a keretek feszegetéséről, az én kereséséről szól, ezért próbálják 

ki magukat szinte minden élethelyzetben. 

 

2.6. iskolai kudarcok 

 

Azok a gyerekek, akik folyamatos tanulási kudarcnak, a társaik által megvetésnek, 

megaláztatásnak vannak kitéve előbb-utóbb az iskola, a pedagógus és a társaik ellen fognak 

lázadni. Az áldozattá váltak elkövetővé válnak, áldozattá alacsonyítva a bántalmazókat.  

 

2.7. sajátos szükségletű gyermekek látásmódja, elfogadása  

 

Azok a gyerekek, akik hátránnyal indulnak, nem értik a körülöttük levő világot, sőt az 

iskolában zajló jelenségeket, csoportdinamikai mozgásokat. 

Előfordul, hogy a társaiktól, csak negatív visszajelzéseket kapnak, melynek egyenes 

következménye lehet az erőszakos magatartás megjelenése. Azonban az iskola és a szülő  

folyamatos párbeszéde, valamint a pozitív eredményekre épített pedagógiai program ezeket a 

perifériára sodródó jelenségeket is megváltoztathatja.  

 

2.8. szülők és gyerekek menthális problémái, krónikus betegségek 

 

Az utóbbi időben ugrásszerűen megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. A kezeletlen 

fóbiák, depressziók, vagy egyéb folyamatos gondozást igénylő pszichiátriai betegségek nem 

kerülik el a gyermekeket, illetve az őket nevelő családokat sem.  

Az ilyen betegségekkel, vagy ilyen családban élő, nevelkedő gyerekek szinte folyamatos 

alanyai az iskolai agressziónak.  

 

2.9. drog, szerhasználat 
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Az alkalmi és folyamatos drog, és gyógyszerfogyasztás megváltozott tudatállapotot válthat ki. 

Az ilyen állapotban végrehajtott cselekmények szinte minden esetben kontrollvesztést 

eredményeznek. 

Amennyiben a fiatal nem kap segítséget, gyógyszerest vagy pszichoterápiát, „elterelést”, 

mentális állapota, egészsége, és magatartása is gyors és visszafordíthatatlan állapotba kerül. 

 

2.10. a média negatív közvetítő szerepe  

A média által közvetített viselkedési minták a valóságtól elrugaszkodva nyújtanak 

alternatívákat a gyerekeknek. 

A tv, és a tömegtájékoztatás eszközei, a pc játékok, küzdősportok-főleg a boksz és a K1-, és a 

pankráció, sőt még a reklámok is az erőfitogtatást, az agressziót juttatják el a kiskorúakhoz. 

Sajnos a rajzfilmek sem közvetítenek értéket, - tisztelet a kivételnek -, csak a versengés 

mindenek felett.  

 

2.11. pedagógus személyisége, leterheltsége, iskolai dolgozók mintái, felkészületlensége  

Az otthoni és iskolai problémák kezelése a tanárok számára a tanításon kivűl is új kihívásokat 

ad. 

Az elfogadó, támogató pedagógus, némi konfliktuskezelési ismerettel képes a diákok 

gondjainak és bajainak feldolgozására. Sajnos azonban a tanárok tapasztalatlansága, ismeret 

hiánya és némelyik pedagógus stílusa kiválhatja, illetve gerjesztheti az iskolai konfliktusokat. 

 

Az a tanárnő/tanár aki ideges az iskolában, mert nem akart pedagógus lenni,de nem volt más 

választása, vagy az a pedagógus akit nem fizetnek meg tisztességesen, vagy családi 

problémáit nem tudta otthon hagyni, vagy az, aki  áldozata volt régebben iskolai, vagy utcai 

konfliktusnak vagy előítélettel viseltetik vallási, faji, politikai alapon a diák iránt az tovább 

élteti az iskolán belüli agressziót. 

A pedagógusok mellett nagyon fontos a technikai dolgozók mintája is. Az empátia, az 

elfogadás, és konfliktuskezelés hiányában dolgozó munkatársak nem jelenthetnek segítséget 

az iskolai erőszak megakadályozásában. 

3. Kérdőíves kutatásom Budapesten 

 

Itt szeretnék először is köszönetet mondani az oktatási intézményeknek és az 

intézményvezetőinek, pedagógusainak, hogy lehetővé tették számomra az anonim kérdőívek 

felvételét. A kérdőíves kutatást  május 15. és június 15.napja között a Budapest X. kerületi 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mindhárom 

tagintézményében (Bánya utca 32.,Kápolna tér 4. és az Üllői út 118.), a Facultas Humán 

Gimnázium és Szakközépiskolában, a Szabómester Szakközépiskola és szakiskolában, a 

Teleki Blanka Gimnáziumban és a XIII. kerületi gyermekjóléti szolgálat 

kamaszcsoportjában töltötték ki a diákok, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a segítő 

együttműködésüket.  

Nagyon fontosnak tartottam, hogy ne csak szakkönyveket olvassak az iskolai erőszakról, 

hanem valamilyen gyakorlati kutatással is bebizonyítsam azt, hogy ez a jelenség ma is jelen 
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van az oktatási intézményekben, és sorozatos, folyamatos segítséget, támogatást igényelne.  A 

lekérdezett kérdőívem harmincöt kérdést tartalmazott. Az első blokkban a kiskorúak 

életkoráról, nemi hovatartozásáról, társadalmi státuszáról, családjának struktúrájáról, és az 

oktatási intézmény fenntartásáról és elhelyezkedéséről gyűjtöttem információkat. A második 

blokkban a tanulók társas kapcsolatának feltérképezéséről illetve az agresszió megjelenési 

formáiról és az átélt, megélt, elszenvedett eseményekről érdeklődtem. A kiértékelés során 

előre is elnézést kérek a helyesírási hibák és a cenzúrázatlan néha vulgáris nyelvezetért, mivel 

a tanulók őszintén írták le gondolataikat az adott kérdéssel kapcsolatban, és ezen nem 

kívántam változtatni.  

 

 
 

 

Megállapítást nyert, hogy 220 diák töltötte ki összesen a kérdőívet, és az is, hogy ki milyen 

iskolába jár. 

 

 

Az önkormányzati fenntartású oktatási 

intézmények tanulói a Budapest X. kerületi 

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskolából, a 

Szabómester Szakközépiskola és 

szakiskolából (felzárkóztató osztályai), a 

Teleki Blanka Gimnáziumból és a XIII. 

kerületi gyermekjóléti szolgálat 

kamaszcsoportjából kerültek ki. 

A 70 tanuló a Facultas Cognoscendi 

Alapítvány által fenntartott Facultas 

Humán Gimnázium és Szakközépiskolába 

járt. Sajnálatos módon egyházi fenntartású 

oktatási intézményben nem kutattam, de 

igyekszem bepótolni a jövőben. 
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A 9-es grafikonon jól látható, hogy a nukleáris család modell 110 diák életében van jelen. 

Sajnos egy diáknak intézet nyújtja az elsődleges szocializációs folyamatot. 

 
 

 
 



9 

 

 
 

 
 

 

A 16. kérdésnél kíváncsi voltam arra, hogy ha valakit bántanak, akkor pontosan milyen 

módon történik a bántalmazás. 

A következő válaszokat kaptam: fizikailag, érzelmileg, verbálisan, csúfolódással, 

káromkodással, beszólogatással, rasszista megjegyzésekkel.  
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Máshol kategória a diákok körében: sehol, mindenhol, bárhol, az utcán, mindenütt mindig, 

tornateremben. 

 

Más egyéb módon, pl.:  

- „csúfolnak mert szemüveges vagyok” 

- „csúfolnak mert más a bőrszínem” 

- „Igazából nem szoktak bántani, 

rendszeresen húzzuk egymás agyát, de 

szerintem ez természetes.” 

- „az utcán egy ismeretlen gyerek 

megpróbált megütni” 
- „dobálnak” 

- „hasba vernek” 

-  „kigáncsolnak csak mert hosszabb a 

hajam” 

- „lenéznek egy adott tantárgyból való 

képességem miatt” 

 

 

 

 

Más okok: szellemi fejlettségük alábbhagy az 

átlag szintnél; mert óvodában érzik magukat; 

mert barna a bőröm; más a bőrszínem; mert nem 

felelek meg nekik; mert kisebbségiek. 
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A 24. kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogyha már bántott valakit a tanuló, akkor milyen 

módon?A válaszok nagyon érdekesek voltak:  

- „Cukkolom a barátnőimet néha.” 

- „A barátaimat viccből cukkolom, de ők mindig veszik az adást.” 

- „Beszólok neki, amikor bunkó.” 

- „érzelmileg terrorizálok” 

-  „szétoltottam és azóta nem szól hozzám” 

- „szóval vagy ha eldurvult 1-2 saller” 

- „bunkó vagyok a hölgyekkel” 

- „csak szóban, és humoros formában, amiről ő is tudja, hogy nem komoly” 

- „megverem őket, ha anyáznak csak akkor de nagyon” 

- „visszaadom amit megérdemel” 

- „lelkileg minden korosztályt” 

-  „pofon” 

- „testileg és lelkileg” 

- „A testvéremet szoktam cukkolni, néha össze is kapunk, verekszünk és megverjük 

egymást.” 

- „cukkoltuk” 

- „beszóltam neki, de nem kisebbséginek, mert felhúzott” 

- „Inkább csak baráti heccnek nevezném: elvesszük egymás cuccait és úgy teszünk, 

mintha nem tudnánk mi lett vele. Persze a végén mindig visszaadjuk és jót röhögünk 

rajta.” 

- „fenyegetés” 

- „eltörtem az ujját” 
6
 

 

  

                                                 
6
 Kiemelés tőlem. Bata Marcell 
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Ha igen, hogyan: 

- „néha odaszólok a tanáromnak ha 

igazságtalannak érzek dolgokat”  

- „Túlzásba viszem a viccelődést és 

kritizálom az iskolát.” 

- „Értetlenségemmel és nem tanulásommal.” 

- „Megfeledkezem arról az óra alatt, hogy 

nem szabad beszélni.” 

- „mindig máshogy”,„szemtelenséggel” 

- „nem hagyom őket dolgozni, 

hülyeségeimmel megszakítom az órát” 

- „megfelelötlen magatartással”,„szóban” 

- „egyszer véletlenül ráborítottam a padot 

és személyes támadásnak vette”
7
 

- „ha úgy érzem igazságtalan valamilyen 

cselekedetük azt jelzem.” 

- „órai beszólásaimmal” 

- „nem figyelek vagy beszélgetek az órán” 

- „elegem van és visszaszólok” 

- „csak néha szemtelenül cukkolom őket, 

szúrkálodom”  

- „visszaszólok meg néha bunkó vagyok” 

- „visszaszólok, ha igazságtalannak 

gondolom a helyzetet” 

- „kiállok másokért” 

 

Ha igen milyen módon: 

- „érzelmileg és fizikailag is” 

- „veszekedés” 

- „megpofozom” 

- „érzelmi zsarolás és a gyenge pontjára 

támadok, NEM fizikailag” 

- „verekszek” 

- „rácsapok a kezére” 

- „játékból” 

- „Néha játék közben túl nagyot ütök a 

testvéremre.” 

- „csak szóban” 

- „a hugomat néha felpofozom meg 

elküldöm a picsába, ha felidegesít” 

- „verekedés de nem én kezdem” 

- „játszottunk és eldurvult” 

- „megverem” 

- „cukkoljuk egymást” 

- „verekedés” 

- „szóban összeverekszünk” 

                                                 
7
 Kiemelés tőlem Bata Marcell 
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- „csak szóval” 

- „verekszek az öcsémmel” 

- „megütöm, verekszek a húgommal. De 

nem komoly bántalmazás.” 

- „amikor felidegesít akkor néha megütöm, 

de viccből is szoktunk verekedni.” 

- „általában szóban” 

- „cukkolom a testvéremet és össze is 

kapunk” 

- „csak cukkolással” 

- „testvéremet de csak heccből” 

- „Mert olyanért szólnak rám amit nem is én 

csináltam és ha ők is akkor én is.” 

- „Testvéreimmel néha verekszünk, de ezt 

nem véresen komolyan gondoljuk.” 

- „verekedtem” 

- „piszkálom” 

- „sokszor rákiabálok a kistestvéreimre, 

amikor felidegesítenek” 

- „testvérek közötti verekedés” 

- „szóban és néha meg is ütöttem” 

- „nővérem oltom, és ilyenkor el is megy 

otthonról” 

- „a testvéri szeretet néha megmutatkozik, 

de ennyi” 
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A 32.kérdésnél néhány tanuló írta az egyéb okot jelölt meg a bántás kiinduló okának. Ezek az 

egyéb okok a következők:  

- „cigányozik” 

- „belém kötött” 

A 33. kérdés:  A tanárokat azért ingerlem, mert: 

- „szókimondó vagyok. Nem értek egyet az iskolavezetéssel és azzal, ahogy tanítanak.” 

- „időnként túl nagy a szám és okoskodok.(de legalább van önkritikám)” 

- „néha az igazság fontos” 

- „túl sok feszültség van bennem a megfelelés miatt mind az iskolában, mind a család 

előtt” 

- „hát csak hobbi szinten, de nem annyira, hogy megrovás járjon utána” 

- „megbuktatnak” 

- „ha nem muszáj akkor nem” 

- „gyakran igazságtalanok a tanárok az osztálytársaimmal és ha nincs rá okuk akkor 

közbeszólók” 

- „szerintem nekem van igazam” 

- „ha szerintem nincs igazuk” 

- „mert néha napján elunom magam az órán” 

- „mert nem szeretem őket” 

- „mert máshogy néztek rám, mint másra” 

- „unalmas az órán” 

- „ők is néha ok nélkül belém kötnek” 

- „nem szoktam” 

- „néha jólesik” 

- „egy tanár van, akit ingereltem, mert idegesít a feje” 

- „unatkozom” 

- „utálom az összeset” 

- „nem bírom” 

- „idegesítenek” 
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- „vicces” 

- „az órán unatkozok és elkezdek beszélgetni” 

- „nem szándékosan” 

- „mert fiú vagyok” 

- „felidegesítenek” 

- „visszabeszélek és nem viselkedek jól az órán” 

- „nem igazságosak velem” 

- „mert ők is engem” 

- „Néha szomorúnak tűnnek és elejtek 1-2 poént és még idegesebb lesz.”  

- „szemtelen vagyok” 

- „nem tudok mit kezdeni magammal”  

- „mert élvezem, ha idegesíthetem” 

- „gyakran vagyok idegesítő és flegma, de ettől függetlenül tisztelettudó vagyok” 

- „Így próbálok megfelelni az osztályom azon rétegének akik ezek a tevékenységek 

nélkül kevésbé fogadnának be.” 

- „Mert ők sem képesek mindig reálisan dönteni, ha 20 másik ember ordít körülöttük.” 

 
 

A 34. kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy hol történnek az erőszakos cselekmények a 

diákokkal. Sokan csak aláhúzták vagy bekarikázták a más helyet. Külön köszönöm azoknak, 

akik konkretizálták, hogy hol bántják a másikat. Íme a válaszok a más helyre:  

- „otthon a testvéreimet” 

- „ iskola előtt vagy a Csajkovszkiba”
8
 

- „ máshol,de csak azért mert szeretem őket, értik a viccet” 

- „az utcán” 

- „hogy ne tudja senki” 

- „mindegy hogy hol” 

A 35. kérdésnél kíváncsi voltam, hogy mit éreznek(félnek vagy örülnek) a diákok a 

bántalmazás után. Íme a válaszok: 

                                                 
8
 Csajkovszkij=Csajkovszkij park. Budapest X. kerületének egyik parkja, régi nevén Kőbányai Ifjúsági Park. A 

parkban található sok zeneszerző mellszobra köztük Csajkovszkijé is. Budapest mértani középpontja is elvileg itt 

van. 
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- „Utána megbánom, és bocsánatot kérek. Próbálok javítani dühkitöréseimen, és 

szerencsére mostanában egyre jobb a helyzet.” 

- „semmi” 

- „lelkiismeret-furdalás, szégyen, bánat”  

- „felsőbbrendűnek érzem magam. Egy jól sikerült poén után elismerésre vágyok.” 

- „Mindig rájövök, hogy butaságot csináltam, megbántam, majd végül elnézést kérek az 

illetőtől.” 

- „Néha jó szándékkal teszem, hogy nézzen magára, nincs lelkiismeret furdalásom és 

bűntudatom.” 

- „Félek, hogy szól valakinek” 

- „Fájdalom ha engem bántanak, és nem csak én bántok” 

- „Nem bántásnak nevezném azt, ha valaki túl sokat gondol magáról és én meg 

felvilágosítom. De olyankor semleges érzéseim vannak, ez nekem se nem jó, se nem 

rossz.” 

- „Jogtalanul nem piszkálok senkit, ha valaki beszólna (vagy alázna) teljesen jogosan 

elküldöm a halálba. Nem félek, nem is okoz örömöt.” 

- „Ha jogosan csinálom, akkor nincs lelkiismeretem. De viszont ha rájövök a végén, 

hogy nem volt igazam, akkor bocsánatot kérek.” 

- „Nem tudom, hogy megbántottam- e valakit. Nem veszem észre. Eddig még nem 

vettem észre.” 

- „ha homokos akkor bűntudat, ha nem akkor semmi” 

- „igazából akkor bántok valakit ha szerintem jogos és nem bánom meg. Egyszer 

mondjuk elhamarkodtam, azt picit sajnálom, de hát ilyen az élet ” 

- „magamba nézek gyorsan, és elemzem miért is történt” 

- „Örülök neki, megkapta ami járt neki.” 

- „az hogy már nem fog cigányozni” 

- „bocsánatot kérek utána, mert fontosak nekem.” 

- „annyira nem szoktam, hogy valami legyen belőle” 

- „nem bántok senkit” 

- „jó érzés hogy már ez után félni fog tőlem” 

- „örömet” 

- „lelkiismeret-furdalás” 

- „megbánom az egészet” 

- „csak szóval szoktam bántani és nincs lelki ismeretfurdalásom”  

- „látom rosszat tettem” 

- „hát azért bántottam mert csufolt és utána megbántam de későn” 

- „szar mert felhuzot a hüjeségeivel” 

- „Nem szoktam bántani senkit, kivéve öcsémet, de az csak baráti odébb lökés.” 

- „izgulok és félek” 

- „mindig megbánom és lelkiismeret furdalásom lesz” 

- „lelkiismeret furdalásom van és igyekszem jóvá tenni. De csak nagyon ritkán kerül 

ilyenre sor.” 

- „semmilyen mert ha én bántok valakit akkor az nem véletlenül történt, hanem azért 

mert beszólt vagy olyat tett ami nekem nagyon nem tetszett” 
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- „sajnálom, de nem kell kötegedni” 

- „szarul érzem magam” 

- „Ha nem én bántok valakit akkor rossz nézni hogy a mást verik és látom a szenvedést 

és énis át érzem mikor mást ritkán ütöm.” 

- „Félek, hogy valami komoly következménye lesz, és örülök, mert így elfogadnak a 

barátaim.” 

- „Ha bántok valakit, akkor önelégült leszek és úgy érzem, hogy erősebb fél vagyok, 

mint a másik.(Ez inkább a családon belül jellemző.)” 

- „Néha megbánom, kivéve ha megérdemli.” 

- „Ha győztesen kerülök ki: öröm, büszkeség, ha vesztesen kerülök ki: csalódottság, 

bosszúvágy.” 

- „Csak akkor keveredek verekedésbe, ha nagyon komoly a helyzet, eddig 2 ilyen 

alkalom volt és mivel komoly volt a helyzet, nem érzek lelkiismeret furdalást, 

nincsenek rossz érzéseim.” 

- „Ideges vagyok a dühtől a bántás előtt, utána egész nyugodt.” 

- „Ha jogos volt, az adrenalin felszabadulásának következtében öröm mámor lett úrrá 

rajtam.” 

- „Megvagyok elégedve önmagammal” 

 

A kérdőív utolsó kérdését nem számoztam be, mert így szabadabban kifejthette a kérdőívet 

kitöltő személy, megoszthatta velem azokat az információkat, amit névvel nem biztos, hogy 

vállalt volna.  A következőkben kommentár nélkül megosztanám a diákok véleményét. 

Íme: 

-  „Nagyon szomorúnak tartom, hogy manapság egyre gyakrabban fordul elő az iskolai 

agresszió. Úgy gondolom, hogy ennek nagy mértékben a családi háttér az oka.” 18 

éves lány 

- „Őszintén sajnálom hogy mostanság többször előfordul a bántalmazás az iskolában. 

Ha látom, hogy mások másokat bántanak, mindig próbálok közbeavatkozni, néha 

sikerrel. Szeretném hogy mások is lássák, hogy milyen rossz dolog a bántalmazás.” 18 

éves lány 

- „Belegondoltam, hogy mi ebben az iskolában még egész jó helyzetben vagyunk. 

Vannak olyan sulik, ahol sokkal több és morbidabb bántalmazás történik.” 18 éves 

lány 

- „Mivel még nem bántottam senkit, se érzelmileg, se fizikailag, ezért sok kérdésre nem 

kellett válaszolnom, de akik már bántottak másokat, náluk jók voltak a kérdések.” 17 

éves lány 

- „ Nem volt sosem igazi családom. 16 éves koromtól dolgozok iskola mellett. 

Nehéznek találom az életet, főleg hogy nincs mellettem felnőtt. De ez talán megerősít. 

Fontos a pozitív gondolkodás.”19 éves lány 

- „Engem általános iskolában 8 éven keresztül csúfoltak, gúnyoltak, ennek 

következtében pánik-beteg lettem. Ma már ha bántok valakit csak azért teszem, hogy 

viszonozzam. Testvéreimet inkább anyukám helyett nevelem.” 18 éves lány 

- „Belegondoltam, hogy vajon a többiek mit gondoltak rólam. Értenek-e valamit rám 

(szerintem nem merik).” 17éves fiú 
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- „Fizikai bántalmazást nem túl gyakran látok az iskolában, de az érzelmit igen. 

Szerintem elég undorító másokat bántani azért, mert valamiben különbözik az 

átlagtól.” 17 éves lány  

- „Engem nem igazán bántanak és én sem bántok senkit, főleg fizikai módon. 

Érzelmileg más kérdés, mert van, hogy akaratlanul megbántok valakit, vagy 

megbántanak engem- de ez véletlenül, vagy tudat alatt történik. Érdekes volt a teszt, 

én ha valaki agresszív azt mindig pszichológiai és szociológiai oldalról vizsgálom, 

mert sokszor előfordul, hogy az illető nem is tehet róla (rossz gyermekkor, nem 

törődtek vele, bántalmazták). Az, hogy valaki erőszakos, az szerintem más kérdés, 

mert saját magamat makacsnak tartom, de agresszív soha nem vagyok.” 18éves lány 

- „ Erre az iskolára nem jellemző, hogy erőszakosan bántalmaznák egymást a diákok, 

mind fizikailag, mind szellemileg. Néhányszor előfordult, hogy egy- két 

osztálytársamat csúfolták és viccelődtek vele, de a normálisabbak mellé álltak és 

idővel ez is megszűnt. Még nem láttam verekedést itt sem az osztályon belül, sem 

osztályon kívül.” 17 éves lány 

- „Nem vagyok olyan típus, akit csak úgy basztathatnak. Én pedig kiemelkedő ok nélkül 

nem verek senkit.” 17 éves lány. 

- „Teszt kitöltése tanulságos volt, talán ha bántok, piszkálok, szivatok valakit tegyem 

azt egyedül vagy csoportban, jogosan vagy anélkül, megfontolom döntésem, és 

eszembe jut ez a teszt.” 17 éves fiú 

- „Egész jó volt, élveztem! Tetszettek a kérdések!” 18 éves fiú 

- „Tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal, de nem tudok mit tenni ellene. Sajnálom azt 

az egy személyt, de túlságosan is irritál.” 17 éves fiú 

- „Furcsának találtam a kérdőívet nem hiszem, hogy ilyen szinten jelen lenne az 

iskolában az erőszak.” 17 éves fiú 

- „Érdekes volt. Jó hogy foglalkoznak ilyennel.” 18 éves fiú. 

- „ Nálunk az iskolában nem szokott rendszeres verekedés történni, persze már volt rá 

példa. De akkor sem úgy, hogy többen körbeállnak egy gyereket, hanem ha 2 illetőnek 

baja volt egymással, akkor lerendezték. De ez nem sűrű, 3 éves itt létem alatt jó ha 2 

ilyet láttam. Egyébként teljes mértékben a fizikai erőszak ellen vagyok, szerintem a 

konfliktusok primitív megoldása (és ezt fiú létemre mondom.).” 17 éves fiú 

- „Sok feladatot kihagytam, mivel erre az iskolába és a környezetemre nem jellemző az 

erőszakos viselkedés, csak akkor ha adjuk a ’habirajt’, vagyis viccből úgy beszélünk, 

mint a barnább bőrű embertársaink, vagyis a cigányok, de rendszerint ezeket a 

párbeszédeket nem vesszük fel, mert tudjuk egymásról hogy csak ’játszuk a 

cigányokat’. Aki beszív az passzív, ez a kender, Aki iszik agresszív, így visszaáll a 

tender. AKPH” 18 éves fiú 

- „Semmi különösebb gondolatom nem volt, egyszerű, közvetlen stílusban válaszoltam 

és ennyi! Talán az volt a legmeghatározóbb gondolatom, hogy utálom az olyan 

embereket, akik igazságtalanul és alaptalanul bántanak másokat, mert ez okoz nekik 

örömöt, az ilyen embereknek nincs gerince.” 18 éves lány 

- „ Az a baj, hogy a világon nagyon elterjedt az iskolán belüli erőszak. Bár kérdés a sok 

fiatal, aki kitölti a kérdőívet mennyire őszinte. Remélem többnyire őszintékkel 

találkozol. Szerintem elég megalázó bántani valakit, nincs is joga rá! Mit érezne, ha 
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vele tennék ezt, biztosan örülne neki. Gondolkodjunk már el EMBER MIÉRT 

BÁNTOD A MÁSIKAT?” 18 éves fiú 

- „Ebben az iskolában még nem tapasztaltam fizikai bántalmazásokat. Jelentősebb 

érzelmi bántalmazásokat sem, maximum az osztályban a „klikkek” miatt vannak 

eltérések, hogy egyes emberek azt hiszik felsőbbrendűek másoknál, és több dolgot 

megtehetnek, (akár másokkal is) ha pedig a „kisebbrendű” csinálja ugyanazt, akkor a 

másik fél ki van akadva, hogy vele ezt nem tehetik, pedig csak ugyanazt kapta vissza 

amit ő adott társainak.” 17 éves lány 

- „Nekem az iskolában vannak barátaim, de nem tartok velük szoros kapcsolatot, 

beszélgetünk, de nem hívnak sehova.”17 éves lány 

- „ Nem voltak érzéseim.” 16 éves fiú 

- „Velem nem szokott előfordulni, hogy bárki bántana, elég nagy a szám ahhoz, hogy 

megvédjem magam. Ok nélkül sosem bántok meg senkit. Ami maximum előfordul, 

hogy ha valamelyik osztálytársam bunkó csúnyán beszél és nem tetszik, emelt 

hangnemben megkérdezem hogy miért ilyen bunkó?!”16 éves lány 

- „Az érzéseim gyakran nem jelennek meg és ennek következtében mihelyt rájöttem, 

hogy ezt az alkalmat elszúrtam indulatos, haragos leszek. Amúgy békés ember 

vagyok. Csak ha ingerült vagyok nem tudom visszafogni magam, ilyenkor gyakran 

veszekedés, verekedés lesz belőle. Tiszteletben tartok másokat, véleményüket, de ha 

kell megmondom az őszinte véleményem.” 17 éves fiú 

- „ Ha egy diák a családjának köszönhetően erkölcsös értékrendet képvisel, akkor 

nagyon tudja idegesíteni, bosszantani, hogy nap mint nap nálánál jóval primitívebb, 

butább emberekkel van körülvéve.” 16 éves lány 

- „Rossz a kérdőív, mert a 28-33 kérdéseknél nincs olyan, hogy sosem és sem. A 

HARLEMI GETTÓBAN VAGYUNK, szol ennek semmi értelme!!!!!! Aki ezt 

kitalálta, az NAGYOT TÉVEDETT. Bata Marcell joghallgató jobban halgass!!!!” 14 

éves fiú 

- „Azt gondolom, hogy nem kéne másokat bántalmazni. De mivel valaki elkezdi akkor 

belefolyik a többi is. Én is szoktam bántani egy gyereket de annak oka van. Vannak 

azért olyan tanárok, akik ok nélkül bele kötnek a gyerekbe. Én őszinte leszek, szoktam 

néha a tanárokat csúfolni, de én akkor is azt gondolom hogy a másiknak nem kéne. Ha 

például én csúfolok egy tanárt a többi folytatja de nem kéne. Elég annak a tanárnak ha 

egy gyerek csúfolja. De hogy a egy „Benő” nevezetű gyerek csúfolja ő nem a 

„Benőhöz” megy oda elintézni hanem egy másik gyerekhez. Úgyhogy szerintem nem 

kéne a tanárokat csúfolni. De hogyha ő csúfol téged és te vissza csúfolod akkor te 

iszod meg a levét. Azt a gyereket se azért bántom mert lecsúnyáz vagy valami ilyesmi 

hanem azt hogy milyen a fajtám. Igaz hogy csak félig vagyok cigány de a cigányok 

hogyha a fajtájukat csúfolják akkor begurulnak én is csak ezért bántom mert ha a 

szépszó nem használ nincs más választás. De mondjuk nem nekem kéne a gyereknek 

elmagyarázni hogy mit szabad mondani és mit nem hanem a szülőnek. Szerintem az a 

gyerek nagyon rosszul lehet otthon ha így viselkedik. Köszönöm.” 13 éves lány 

-  „eszembe jutott hogy egyszer majdnem megfolytottam egy nálam fiatalabb gyereket 

mert nagyon felidegesített.” 17 éves lány 

- „Nem szeretek erről beszélni.”17 éves lány 
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- „Nem szoktam senkinek beszámolni az érzéseimről.” 17 éves fiú 

- „Én az érzéseimet nem mutatom ki. Problémáimat jobb szeretem egyedül megoldani.” 

18 éves fiú 

- „Nem szeretek kérdőívet kitölteni. Bocs.” 16 éves fiú 

- „ A testi fájdalmon kívül megvetést érzek.” 15éves fiú 

- „Őszintén válaszoltam a kérdésekre, és örülök, hogy én is kitölthettem a kérdőívet.” 

13 éves lány 

- „Az iskolánkban van pár ember, akik bántják a többieket /fizikailag is és érzelmileg is/ 

de őket nem lehet kirúgni, mert körzetisek.” 13 éves lány 

- „ Végig az undorító cigányokon járt az eszem. Én tudom, hogy nem minden 

kisebbségi rossz. De azok, akik rosszak, azok ellen tenni kellene. Mindegyiknek adni 

kell 1 esélyt (DE CSAK 1-ET!!) és ha azt megszegik, vissza ÁZSIÁBA!” 14 éves fiú 

- „Azt éreztem, hogy jó, ezeket megkérdezik tőlünk, foglalkoznak a témával, mert 

akkor valószínűleg szeretnének tenni valamit ezek ellen. És jó lenne ha ezeket 

megoldanák és senkinek sem kellene félni.” 
9
14 éves lány 

- „Míg a kérdőívet töltöttem ki nagyon elgondolkodtam rajta, hogy mennyi erőszak 

történhet baráti körön belül vagy akár az iskolában. Szívszakasztó amit az iskolában 

vagy máshol csinálnak.” 14 éves lány 

- „Nem érzek semmit, legszívesebben visszaütnék.” 14 éves fiú 

- „Az iskolába ügyeletes felügyelő kéne aki vigyáz a rendre. a problémás gyerekeket ha 

többszöri figyelmeztetésre se lehet megálitani tanácsolják el pl.(cigiző, sujos testi 

sértést elkövetöt!)” 13 éves fiú 

- „Arra gondoltam, hogyha egyre több negatív jelzéseket adnak a gyerekek, szülők 

az iskola felől, akkor előbb utóbb tesznek arról, hogy kevesebb legyen az erőszak.  

Érzéseim: szerencsésnek tartom magam, hogy az évek múltával egyre jobban be tudok 

illeszkedni, de rossz tapasztalni, hogy másokat külső vagy belső hibáik esetleg 

megalázkodásuk miatt bántanak.”
10

 13 éves lány 

- „Próbáltam igaz válaszokat adni és szembesültem néhány rossz tulajdonságommal.”  

13 éves fiú 

-  „Hasznosnak vélem a kérdőív kitöltését, mert legalább a felmérésből kiderül hány 

erőszakos tevékenység folyik szerte az ország oktatási intézményeiben. Különösebben 

nem vagyok része az iskolai bántalmazásoknak, de az általános iskolában majdnem a 

központjává váltam és így nehezebben tudtam teljesíteni is mert a lelki gondok 

elvonták a figyelmem a tanulásról. A helyzet megváltozott mióta középiskolás lettem, 

de vannak olyan napjaim amelyek nem túlzottan harmonikusak az osztálytársaimnak 

köszönhetően. Szerintem a bántalmazások nagy mértékben függnek a családi háttértől 

és a szülői neveléstől.”17 éves lány 

- „ Érdekesnek találtam ezt a kérdőívet, mert ezen kérdőív által magamba is bepillantást 

nyertem és remélem segítséget nyújtanak a válaszaim a szükséges dologban.” 17 éves 

lány 

                                                 
9
 Kiemelés tőlem Bata Marcell 

10
 Kiemelés tőlem:Bata Marcell 
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- „Annyira nem vagyunk bántó típusok csak ha valaki ok nélkül beszól akkor össze 

bandázunk és év végéig szekáljuk ha valami olyat tesz ami nem tetszik vagy esetleg 

megint beszól.” 17 éves lány 

- „Én a teszt alatt arra gondoltam, hogy el kéne húzni a teszt kitöltését az óra végéig, 

habár szeretem a föcit, de azért jobb nem csinálni semmit.” 17 éves fiú 

- „Nincs gondom az iskolával, mert jól tanítanak a tanárok és jól felkészítenek az 

érettségire.” 17 éves fiú 

- „Talán ráébreszt másokat, hogyha bántanak valakit milyen lehet neki és lehet, hogy 

valaki majd ugyanezt csinálhatja velünk is.” 17éves fiú 

- „Hát végre egy óra elmaradt, úgyhogy örülök és boldog vagyok!!!!” 16 éves fiú 

- „Sokszor bántanak, de csak érzelmileg. Ez annak köszönhető, hogy az osztály szintje 

nagyon alacsonyan van. Sokan azt hiszik, hogy bármit megtehetnek és túl nagy a 

szájuk. Mindig az jut eszembe ilyenkor, hogy ő ki és mire fel piszkál engem. Ha lenne 

valaki, akkor annyi lehetne benne, hogy visszafogja magát.” 18 éves lány 

- „Rájöttem milyen gonosz dolog bántani valakit. A dagikat szeretem oltogatni, mert 

reménykedek abban, hogy építőjellegű kritikának veszi és elhatározza magát jelen 

esetben a fogyásra.” 18 éves fiú 

- „ Nagyszerű volt.” 19 éves fiú 

Az adatok feldolgozása után jól láthatóvá vált, hogy a mai tanuló ifjúság érzelmi akarati élete 

komolyan sérült. Ahogy a kérdőívek utolsó válaszaiban a visszajelzésekből tükröződik, hogy 

morálisan érzik és sejtik, hogy valami rosszul működik a hétköznapokban, de mivel a 

szocializációs folyamataikban nem kaptak konfliktuskezelő mintákat ezért ösztönösen a 

legprimitívebb eszközökkel és módszerekkel rendezik le konfliktusaikat. Néha már a humor 

határát súrolja egy-egy önkritikus megfogalmazásuk az iskolai helyzetről vagy a felmerülő 

konfliktusokról. De egyes diákok válaszában a rasszizmus is élő jelenség. Ilyen a mai 

generáció, kapaszkodók és segítségek nélkül. Tehát mindenképpen segítő szakemberek 

aktívabb bevonását tenné szükségessé. Visszajelzéseim után szóbeli megerősítést kaptam, 

hogy egy-egy intézményen belül a pszichológusi támogatás folyamatos lesz. De ahhoz, hogy 

ezek az éles helyzetek minimalizálódjanak folyamatos prevenciós programokra lenne szükség 

az iskolai életben. 

 

Zárszó 

 

Itt szeretném megköszönni konzulensem Dr. Deres Petronella a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának, Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-

végrehajtási Jogi Tanszék egyetemi docens asszonyának és Topa Zoltán rendőr főhadnagy 

úrnak, a BRFK Bűnmegelőzési Osztály gyermek– és ifjúságvédelmi főelőadójának a szakmai 

segítségét.  

Az iskolai erőszakkal kapcsolatos konklúzióm a következő:  

A meglevő társadalmi és gazdasági problémák miatt a társadalom egyre közömbösebben 

viseltetik a felnövekvő generációval szemben. A problémákat rájuk vetítik ki, pedig a 

szocializáció során a kiskorúaknak folyamatos törődésre és segítségre lenne szükségük.  

A társadalom zavarai ( érték és normaválsága) egyre jobban kivetítődnek az iskolában zajló 

nevelési és oktatási folyamatokra. A tanulók a mai bizonytalan helyzetben is úgy érzik 
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magukat, mintha egy kísérlet alanyai lennének, de visszacsatolásokat nem kapnak. A félelem 

és a bizonytalanság ezért továbbra is konzerválja a már meglévő helyzetet.  

Ezért: 

 - Szükség lenne a társadalom gyermekközpontú szemléletére. 

 - Szükség lenne a családban való nevelkedésre és annak támogatására. 

 - Szüksége lenne az iskola befogadó,  elfogadó, tanulásban sikert adó gyakorlatára. 

 - Szükség lenne az elfogadásra, toleranciára, és a segítőszándékra, arra, hogy az emberek 

egymás felé nyissanak, ne lássák mindenkiben az ellenséget. 

 - Szükség lenne jól képzett és kellő hivatástudattal rendelkező pedagógusokra,    

segítőszakemberekre, mind az oktatási intézményekben, mind a kiskorúak életterét behálózó 

intézményrendszerekben. 

 - Szükség lenne kooperációra is az élet minden területén, de leginkább az iskolában.  

(Sajnos a mai gyakorlatban alig vannak kooperatív szemléletet kialakító és alkalmazó oktatási 

intézmények. Magyarországon is elfogadott gyakorlat, hogy a diákok maguknak tanulnak, és 

a jó eredményeket, sikereket ösztönzik csak, egyéni elismerésekkel.)  

 

Véleményem szerint tehát nyitni kell a másik felé, kommunikatívnak és érdeklődőnek kellene 

lenni. Meg kell ismerni a másik szükségleteit, hogy kellő időben és hatékonysággal választ és 

segítséget kaphasson. 

A pedagógusoknak és segítőszakembereknek felkészülten kell várniuk a problémák 

megjelenését, hogy a problémakezeléssel egy egészségesebb társadalmi együttműködés 

alapjait tehessék le.  

5. Melléklet 

 

1.melléklet: Kérdőív Az iskolai erőszak jelensége hazánkban című szakdolgozathoz.  

K É R D Ő Í V 

Az iskolai erőszak jelensége hazánkban című szakdolgozathoz 

                                               a válaszadás önkéntes és anonim 

( A megfelelő választ karikázd be, illetve húzd alá.) 

 

1. Milyen iskolába jársz?  
- általános  

- középiskola :      a- gimnázium                    b- szakközépiskola                   c- szakiskola  

 

2. Milyen fenntartású?   
                             a- önkormányzati              b- alapítványi                            c- egyházi  

 

3. Iskolád, Budapest   
                            a- belvárosában                  b- külvárosában található. 

 

4. Lakhelyed  
                            a- Budapest belvárosában       b- Budapest külvárosában         

                            c- Budapesten kívül van.  
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5. Nemed:  
                           a- fiú                                   b- lány  

 

6. Hány éves vagy?  

 

                         10,     11,     12,     13,      14,     15,     16,     17,     18,     19,      20,       21  

 

7. Vannak-e testvéreid?  
                          a- nincsenek                       b- vannak  

 

8. Ha vannak testvéreid, hányan vannak?  
                         a- édestestvér: 1, ….2,…..3,…….4,…….5,……  

                         b- féltestvér:    1, ….2, ….3,…….4,….... 5,…… 

  

9. Milyen családban élsz?  
                         a- teljes (anya+apa+te+testvére-(d,-id) ) 

                         b- egyszülős (anya/apa+te+testvére-(d,-id) ) 

                         c- nagyszülővel, több generációs (anya+apa+te+testvére-(d.-id)+nagyszülő(-k)  

 

10. Van-e munkanélküli családtag a családban?  
                        a- van                                 b- nincs 

 

11. Hogy érzed magad az iskolában?  
                        a- kitűnően         b- jól         c- elfogadhatóan         d- rosszul  

 

12. Hogy érzed magad az osztályban?  
                        a- kitűnően         b- jól         c- elfogadhatóan         d- rosszul  

 

13. Az osztályban vannak- barátaid?  
                      a- vannak                              b- nincsenek 

 

 

14. Átlagban hányan?  

                     1,……2,……3,……4,……5,..…..  

 

15. Az osztálytársaid közül valaki vagy valakik szoktak-e bántani?   
fizikailag:     a- nem                   b- sajnos igen, néha                c- sajnos igen, gyakran  

érzelmileg:   a- nem                   b- sajnos igen, néha                c- sajnos igen, gyakran 

 

16. Az iskolából  nagyobb diák(-ok) vagy felnőtt(-ek) bántanak?  

 

                     a- diák(-ok)                           b- felnőtt(-ek) 

Ha igen, milyen 

módon?…………………………………………………………………………. 

 

17. Ugyanazok bántanak?  
                     a- igen                                    b- nem  

 

18. Tudsz védekezni?  

 



24 

 

a- igen(mindig, gyakran, ritkán)                                     b- sohasem  

 

19. Vesztesnek érzed magad?  
                    a- igen                                    b- néha                     c- gyakran               d- soha 

 

20. Hol történhet bántalmazás?  

 

                   a- osztályteremben az órán      

                   b- szünetben (osztályteremben, folyóson, mosdóban, iskola udvarán, az utcán)  

                   c- más helyen: ………………………. 

 

21. Milyen módon bántanak? Húzd alá a megfelelő szót, akár többet is! Ha kell, te is  

hozzáírhatsz a listához. 

 

megvernek – csúfolnak - kihagynak a játékból - elveszik a „dolgaimat”- nem barátkoznak 

velem- bosszantanak, cukkolnak – zsarolnak – fenyegetnek - más egyéb módon, pl.:  

..............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................  

22. Miért bántottak?  

Mert: 

-nincs barátom,  

-nincs aki megvédjen,   

-erősebb(-ek),  

-jobb tanuló vagyok,  

-én rossz tanuló vagyok,  

-idősebb(-ek),  

-én szemüveges vagyok,  

-én „más” vagyok, mint a többiek,  

-félek tőle, tőlük,  

-nem akarok verekedni,  

-ő a főnők a csoportban, 

 

-nem vagyok 

rendbontó, 

-figyelek az 

órán, 

-anyagoztak 

-más ok(-ok):  

23. Én is szoktam bántani más-(t,-okat)!  
              a- egyedül (egyet- többet)              b- csoportosan( egyet- többet) 

  

24. Ha előfordult, milyen módon bántottad?  
................................................................................................................................................  

 

25. Az iskolából kisebbeket, velem egykorúakat, nagyobbakat bánto(-k,-ttam).  
Ha előfordult, milyen módon? 

kisebbeket:………………………………………………………………………………….  

velem egykorúakat:………………………………………………………………………… 

nagyobbakat:………………………………………………………………………………..  

 

26. Ugyanazt a gyereket vagy gyerekeket bánto(-m,-ttam).  
             a- igen                           b- néha                        c- gyakran                    d- nem              

 

27. Ha verekedés van, csatlakozom az erőszakoskodó(-k)hoz!  

            a- igen                           b- néha                        c- gyakran                    d- nem   

 

28.Az iskolában a tanáraimat ingerlem!  
           a- soha                                             b- néha                                     c- gyakran  

Ha igen, hogyan: ...................................................................................................................... 

 

29. Otthon is előfordul, hogy bánto(-m.-ttam) a testvéreimet, barátaimat. 

           a- soha                                             b- néha                                     c- gyakran  



25 

 

Milyen módon?……………………………………………………………………………....  

 

30. Ha a társaim között erőszakot tapasztalok, megpróbálom kibékíteni őket!  
          a- igen                                              b- nem  

 

31. A tanárok mindig beavatkoznak, ha az iskolában erőszakos jelenetek alakulnak ki. 

          a- soha                                             b- néha                                     c- gyakran  

 

 

32. A következő állításokat csak akkor kell kitölteni, ha előfordult veled, hogy már 

bántottál valakit!  
          a- egyedül tettem                            b- másokkal együtt  

Bántani szoktam mást, mert:  

- más a bőre színe  

- idegesít  

- védtelen  

- gyengébb  

- rossz tanuló  

- dicsekvő  

- én jó tanuló vagyok  

 

- gyáva  

- tudom, hogy fél tőlem 

- anyagoztam 

- talpnyaló  

- félek tőle  

-  „más”  

- nincs barátja  

 

- jó érzés, hogy szenved  

- tudom, hogy fél tőlem  

- örömöm lelem a bántásban  

- a barátaimnak ezzel megfelelek  

- nem öltözik divatosan 

- anyagozott  

- egyéb: 

33. A tanárokat azért ingerlem, mert: ...................................................................................  

....................................................................................................................................................  

34. Ha bántok másokat, azt  
          a- az iskolában                    b- más helyen teszem:…………………………………….. 

 

35. Ha bántok valakit utána érzéseim (félelmeim, örömeim) a következők: 
....................................................................................................................................................  

Most pedig lehetőséged van arra, hogy leírd, érzéseidet, gondolataidat, míg a kérdőívet 

kitöltötted: …………………………………………………………………………………… 

 

Nagyon köszönöm, hogy együttműködtél a kérdőív kitöltésében! 

 

                                                                                                      Bata Marcell 

                                                                                                       joghallgató 
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