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FOF2020 – INTERNETES ABÚZUS FELMÉRŐ LAP 

FELMÉRT SZEMÉLY NEVE:  

GONDNOKSÁG ALATT VAN?  

FELMÉRÉS DÁTUMA:  

FELMÉRÉS HELYSZÍNE:  

FELMÉRÉST VÉGZŐ SZEMÉLY NEVE:  

 

A felmérés célja, hogy körbejárja az abúzus témakörét, és felmérje, hogy előfordul-e bármilyen típusú (akár fizikai, akár érzelmi) bántalmazás 

értelmileg akadályozott személyeknél. A felmérést CSAK hozzáértő személy veheti fel (pszichológus, gyógypedagógus, mentálhigiénés 

szakember). A kérdőívet a felmérést végző személy tölti ki. A felmérés nyugodt körülmények között, zárt térben, kétszemélyes helyzetben 

történjék. 

A felmérés előtt beszéljük meg a felmért személlyel, hogy mit jelentenek az egyes bántalmazói csoportok: 

„Olyan kérdéseket teszünk fel most, amelyek a felmért személy családjára, gondnokára, partnerére, segítőire, a környezetében lévő 

szolgáltatókra, ismerősökre és idegenekre vonatkoznak.  

● Családtagok; akikhez rokoni kötelék fűz, a családunk tagjai, mint a szülők, testvérek, nagyszülők és rokonok. Akikkel együtt 

élünk/éltünk, vagy gyakran találkozunk. 

● Gondnok a törvény által kijelölt képviselő, aki ügyeket intéz és az ügyfél ügyeiben döntéseket hoz. 

● A partnerünk; akivel párkapcsolatunk van, akivel együtt járunk vagy együtt élünk. 

● Ismerősök, barátok; azok a személyek, akik közel állnak hozzánk, akikkel együtt élünk, együtt dolgozunk, vagy szabadidős 

tevékenységek alkalmával rendszeresen találkozunk. Ilyenek a barátok, lakótársak, a munkatársak, és akikkel a sport vagy hobbi 

területén közös programokban veszünk részt. 

● Idegenek; azok az emberek, akikkel ritkán találkozunk, és nem ismerjük őket. 
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● Szolgáltatók, akikhez több-kevesebb rendszerességgel járunk. Például az orvosunk, vagy a fodrász, a kozmetikus, a masszőr, az 

edzőnk, a bolti eladó, a pincér, és a szolgáltató helyen vagy a boltban dolgozó többi ember, akiket látásból ismerünk. 

● Idegenek, például utcán a járókelők, vagy akár a közlekedés során, a járműveken a többi utas, a többi vendég egy étteremben vagy 

vásárlók a boltban.  

Más embert bántalmazni tilos. A bántalmazás elfogadhatatlan. Önt sincs joga bántalmazni senkinek. Segíteni kell azoknak, akiket 

bántalmaznak. A bántalmazást senki nem érdemli meg! 

Ön is kaphat segítséget, ha bántalmazták. Ezért nagyon fontos, hogy őszintén válaszoljon a kérdésekre.” 

 

INTERNETHASZNÁLAT ÁLTALÁBAN 

1. Szokott-e internetet használni?             IGEN 

 NEM 

 

2. Egyedül szokott internetezni, vagy van, aki segít az internethasználatban? Ha van ilyen személy, akkor ki az? 

EGYEDÜL   SEGÍTSÉGGEL, A SEGÍTŐ SZEMÉLYE: …………………………………….. 

 

3. Ha egyedül szokott internetezni, akkor van-e olyan személy, akivel tud beszélni az interneten látottakról? 

 

IGEN, VAN ILYEN SZEMÉLY: ……………………………………..  NEM, NINCS 

 

4. Milyen célból használja az internetet, számítógépet? 

 

◻ Email (Gmail, Freemail, Citromail stb.) 

◻ Csak üzenetküldésre és hívásra való alkalmazás (Messenger, Viber, WhatApp, Telegram stb.) 

◻ Szociális média (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok stb.) 

◻ Ismerkedés (Tinder, Randivonal stb.) 

◻ Információgyűjtés, keresés, böngészés (Google, receptek, hírek, magazinok stb.) 
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◻ Videónézés (pl. YouTube, videa.hu stb.) 

◻ Pornónézés, szexuális tartalmak keresése (pl. Pornhub, Redtube stb.) 

◻ Zenehallgatás (YouTube, Spotify, Deezer stb.) 

◻ Office alkalmazások (Word, PowerPoint, Excel stb.) 

◻ Rajzoló program, alkalmazás (pl. Paint) 

◻ Játékok, fejlesztő alkalmazások 

◻ Saját fényképek tárolása, rendezése 

 

Megjegyzés: …………………………………………………………………………… 

 

 

5. Hogyan használja az olyan közösségi oldalakat, mint Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok stb.? 

 

◻ Saját bejegyzéseket ír, képeket, videókat tölt fel stb. 

◻ Mások bejegyzéseit megosztja, hozzászólást ír, like-ol 

◻ Egyik sem, csak megfigyelő 

◻ Nem használ ilyen oldalt 

 

 

6. Milyen saját tartalmakat készít? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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BIZTONSÁGOS INTERNETHASZNÁLAT 

7. Vásárolt-e már valamit önállóan az interneten keresztül?         IGEN 

 NEM 

 

Ha igen, akkor honnan tudta, hogy megbízható az eladó? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Volt-e internetes átverés áldozata? (Rendelt-e valamit, ami később nem érkezett meg, vagy kifizette és nem érkezett meg, vagy kifizette és 

más érkezett, mint amit rendelt, stb.)            IGEN 

 NEM 

 

Ha történt ilyen, akkor idézze fel az esemény körülményeit! Milyen intő jelekre figyel azóta? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Szokott-e interneten játszani a telefonján / tabletjén / számítógépén?       IGEN  NEM 

 

Vásárolt-e már valamit egy játékon belül? Ha igen, akkor milyen játékban, mit, milyen gyakorisággal? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Lett-e már vírusos a számítógépe, tabletje vagy telefonja?         IGEN 

 NEM 
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Ha igen, tudja, miért történt ez? (e-maillel érkezett, megbízhatatlan oldalra kattintott, letöltött valamit, stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Rá szokott-e kattintani ismeretlen, gyanús linkekre, oldalakra?        IGEN  NEM 

 

Érte-e már valamilyen kár/kellemetlenség azért, mert gyanús linkre kattintott? Ha igen, akkor mi? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Megadta-e már valaha valamilyen személyes adatát (lakcím, telefonszám, hivatalos iratok azonosítószáma, bankkártya adatok, jelszó stb.) 

egy ismeretlen oldalon vagy valakinek az interneten?          IGEN 

 NEM 

Érte-e már valamilyen kár/kellemetlenség abból adódóan, hogy megadta adatait? Ha igen, akkor mi? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IDEGENEKKEL VALÓ INTERAKCIÓ AZ INTERNETEN 

13. Kiket szokott visszajelölni ismerősnek? Olyan embereket, akiket a való életben is ismer, vagy akárkit visszajelöl? 

 

CSAK SZEMÉLYES ISMERŐSÖKET   IDEGENEKET IS VISSZAJELÖL 

 

14. Kapott-e idegenektől üzeneteket?             IGEN 

 NEM 

 

15. Ha igen, milyen témában, mit írtak? ………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Válaszolt nekik?               IGEN 

 NEM 

 

17. Ha válaszolt, akkor hogyan? (Pl. elkezdett-e beszélgetni az idegennel, vagy csak megkérdezte, hogy miért írt rá?) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Ön szokott-e beszélgetést kezdeményezni idegenekkel?         IGEN 

 NEM 

 

19. Ha igen, akkor miért, milyen indíttatásból? Milyen választ/reakciót vár és milyen választ szokott kapni, ha kap? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZAKLATÁS AZ INTERNETEN 
Internetes zaklatásnak számítanak 
például a bántó, sértő megjegyzések, 
üzenetek, illetve nemkívánatos 
(erőszakot ábrázoló vagy szexuális 
tartalmú) képek és videók küldése 
másoknak. Továbbá a fenyegetés, a 
zsarolás, meztelen képek kérése. 

0-soha; 1-ritkán (1-2 alkalom); 2-gyakran (több mint 1-2 alkalom);  

nér - nem érvényes rá. 

Szükség esetén, húzzuk alá a megfelelő választ a bántalmazó kategórián belül (pl. családtag 
vagy gondok). 

  
ELŐFORDULT-E MÁR, HOGY: 

CSALÁDTAG / 
GONDNOK 

SEGÍTŐ / 
MENTOR 

 
PÁRKAPCSOLAT 

KORTÁRS 
(lakótárs/barát/ 

munkatárs) 

IDEGEN 
(közlekedés, 

járókelő, orvos) 

1 sértő, bántó megjegyzést, 
kommentet kapott? Például a 
FB-re felrakott, fényképe vagy 
szövege kapcsán. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

2 kéretlen üzenetet kapott? 
Például nemkívánatos embertől 
vagy nemkívánatos témában. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

3 valaki rendre üzenetet vagy 
megjegyzéseket küldött Önnek 
annak ellenére, hogy megkérte, 
hogy ne tegye? 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

4 sértő, bántó üzenetet kapott? 
Például a külső megjelenése, 
belső tulajdonsága vagy 
viselkedése kapcsán. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

5 valaki megfenyegette Önt az 
interneten, hogy bántani fogja? 
Például megveri, megüti, követni 
fogja vagy megerőszakolja. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 
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6 valaki valamilyen erőszakot 
ábrázoló képet vagy videót 
küldött Önnek? Például 
állatkínzásról vagy emberek 
bántalmazásáról. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

7 valaki akarata ellenére szexuális 
tartalmú képet vagy videót 
küldött Önnek? Például meztelen 
képet, a nemiszervéről készült 
képet vagy közösülésről készült 
videót. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

8 valaki győzködte Önt, hogy 
küldjön magáról intim, szexuális 
tartalmú képet? Például 
meztelen képet. 

0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 0 1 2 nér 

  

Megjegyzés 

 Ha bármelyik kérdésre más a válasz, mint soha (v. nem releváns), akkor kérdezzük meg: 

Pontosan mi történt?  

Mikor történt a bántalmazás?   
 

Hol történt a bántalmazás?  
  

Kihez köthető a bántalmazás?  
  

 


