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I. Szakirodalmi áttekintés 

Összegzés 

Ez a jelentés a NEMO projekthez tartozó igényelemzés részeként jött létre. Az összegyűjtött információk 
egy olyan toolkit létrehozása érdekében kerülnek felhasználásra, amely megoldást kínálhat az 
iskoláknak a fiatal tizenévesek támogatására (11-14 éves korig), hogy megfelelő eszközökkel 
léphessenek be az online világba az online kommunikáció és információk tudatos és kiegyensúlyozott 
használatához. A kutatást hivatalos, tudományos adatok és nem kormányzati szervezetek jelentései 
alapján végeztük. A jelentés középpontjában a Magyarországi nyilvánosság általános vélekedése és a 
diszkrimináció elemzése áll harmadik országbeli állampolgárok és más releváns etnikai kisebbségekre 
vonatkozóan. 

Magyarországon hagyományosan alacsony a bevándorlás mértéke, többnyire tranzitországnak 
tekinthető. Kováts és Suppan szerint miután az egyik első olyan állam volt, amely politikai úton hagyta 
el a keleti blokkot, megnyitotta határait a Nyugat felé, Magyarország a szocialista rendszer részét 
képező államokból menekülő illetve Ázsiából és Afrikából érkező bevándorló hátterű személyek 
tranzitországává tette magát1. A 2015-ös menekültválságig az átlag magyar állampolgár általában 
csak néhány kínai bevándorlóval és magyar etnikai kisebbségekkel találkozott, akik egyébként még ma 
is a legszélesebb bevándorló hátterű réteg az országban2. Ennek fényében a szakirodalom azt mutatja, 
hogy a magyar társadalom már önmagában történelmileg számos félelmet hordoz a különböző etnikai, 
kulturális, vallási kisebbségekkel csoportokkal szemben. Ez a félelem jó szaporodási alapként szolgálhat 
a sztereotípiák, az előítéletek, a gyűlöletbeszéd, és a növekvő idegengyűlölet számára. 

A legutóbbi Eurobarométer-felmérés szerint bár a Magyarországon élő külföldiek száma az elmúlt 
években csökkent, az általános közvélemény negatív maradt a bevándorló hátterű személyek felé. A 
magyarok 65% -a úgy véli, hogy a bevándorlás az első számú legfontosabb EU-t érintő kérdés, ezzel 
megelőzve a terrorizmus és a gazdasági fejlődés ügyeit. Ugyanezen Eurobarométer-felmérésben a 
magyarok 81% -a válaszolta, hogy negatívan vélekednek az EU-n kívülről érkező bevándorlással 
szemben, és 94% -uk válaszolta, hogy további szabályozásokat kéne bevezetni az szabályozatlan 
migráció ellen (Standard Eurobarometer 86).3  

Az Eurobarometer4 által végzett felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy nemcsak a magyarok 
utasítják el a bevándorlókat, hanem ez az összes többi kelet-európai ország polgárainak többségére 
igaz. Boros szerint legalább négy különböző oka van ennek a jelenségnek. Először is, a kelet-európai 
országok egyike sem vett részt a 15. és 20. század közötti európai gyarmatosításban, és nemzeteik nem 
építették gazdaságukat Afrikából vagy Ázsiából érkező munkaerőre és nyersanyagokra. Másodszor, 
mivel ezek az országok a második világháború után a kommunista blokk részét képezték, a nyugat-
európai országoktól eltérő stratégiát követték az 1950-es évek demográfiai kihívásainak kezelésére. A 
kommunista blokkba (a Szovjetunió kivételével) más kontinensekről származó bevándorlók nem 
kerültek be a munkaerőhiány problémájának megoldása érdekében. Ebből következően a közép- és 
kelet-európaiak számára ismeretlen élmény maradt a különböző vallásokból származó, különböző 
bőrszínnel és más kultúrával rendelkező emberekkel való együttélés. Harmadszor, mivel a szegénység 
továbbra is jelenlévő probléma ebben a régióban, a stabilitás és a biztonság a legtöbb polgár számára 
fontosabb értékek, mint a változás és a szabadság. Negyedszer, a posztkommunista országokban a legtöbb 
ember úgy véli, hogy a „gazdag nyugat-európaiak” feladata, hogy segítsenek a menekülteknek. 5 
 

 
1 Kováts A., Suppan C., DIAGNOSTIC REPORT OF CAUSE AND SEVERITY for REALISE – Making the Most of our Human Capital by 2020 A 
project funded by the European Fund for the Integration of Third Country Nationals (Budapest, Menedek Hungarian Association of Migrants, 
2012), 9. o. 
2 Ibid. 
3 Migration Issues Hungary, International Organisation for Migrants, http://www.iom.hu/migration-issues-hungary (Accessed 12 March 2019) 
4 Boros, Funk, Giusto, Gruber, Kyambi, Le Bras, Pelling, Rinke, Scholle, European Public Opinion and Migration: Achieving Common 
Progressive Narratives (FEPS, Friedrich Ebert Stiftung, Fondazione Pietro Nenni, Fondation Jean Jaurès, 2019), 21. o.  
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Magyarország bár 2013-ban elfogadta a 2014–2020-as Nemzeti Migrációs Stratégiát, úgy tűnik, 
hogy a kormány retorikája felülírja ennek tartalmát a 2015-ös menekültválság óta. Fontos 
megjegyezni, hogy sok pozitív intézkedés is történt; például lépéseket tettek a nemzeti és etnikai 
kisebbségek (különösen a romák) elleni hátrányos megkülönböztetés csökkentésére, javították 
helyzetüket, de még mindig sok a teendő ezen a területen. 

1.  Bevezetés – A kontextus 

2010 óta Magyarországon a jobboldali/nacionalista Fidesz/KDNP koalíció kormányoz, 
kétharmados parlamenti többséggel. A magyar kormány egyre nagyobb kontrollt gyakorol a 
társadalom egyre növekvő része felett, amelyet erős kormányzati narratívával egészít ki. A 
legjelentősebb jelenség az erős EU-ellenes retorika.6  

A Mérték7 elemzése szerint a kormány erőteljesen átstrukturálta a médiát is. A kormány többféle 
módon gyakorol kontrollt a média fölött:  

• Szabályozás: egy sor médiatörvényt hoztak 2010 és 2012 között. Ezeket erős kritika érte mind 
belföldről, mind külföldről, mivel alkalmasak a sajtószabadság korlátozására. 

• A közszolgálati média a kormány szócsövévé vált.  

• A felvásárlások és kivásárlások megváltoztatták a magyar médiatulajdonosi képet, olyan 
helyzetet eredményezve, ahol a fősodrú média (néhány kivétellel) a kormány szövetségeseinek 
kezében van (Mertek, 2017).  

• Az állami hirdetések stratégiai elhelyezése azt jelenti, hogy a kormányközeli média virágzik, míg 
a kormánykritikus média küzd a fennmaradásért (Mertek, 2017).  

• A magyar kormány országos óriásplakát-, televíziós és rádiós kampányokat indított több 
témában közpénzem. Ezáltal a magyar kormány kivételes hatást gyakorol a közbeszédre: a 
tematizálásra, a közbeszéd tartalmára, az információáramlásra és a nyelvre. 

A 2015-ben és az azóta bevezetett jogszabályi és szakpolitikai változások mind egybevágtak a 
magyar kormány céljaival és szándékával, amely az ország megvédése az illegális bevándorlóktól. 
Ez az emberjogi szervezetek szerint az ország menedékkérelmi rendszerének összeomlásához 
vezetett, és eltéríti a nemzetközi védelemre szoruló embereket attól, hogy Magyarországon 
keressenek menedéket. A Magyar Helsinki Bizottság jelentése szerint az érintett négy fő terület a 
következő:  

• A Magyarország területéhez és a menedékkérelmi eljáráshoz való hozzáférés korlátozása;  

• Az állandó fogadólétesítmények ideiglenes menedékekkel történő helyettesítése;  

• Az eljárási garanciák romlása, valamint  

• Az állam teljes mértékű kivonulása a nemzetközi védelem kedvezményezettjeinek nyújtott 
integrációs szolgáltatásokból.’8 

 

 
6 Az egyik legutolsó kormánykampány a Sargentini-jelentés elfogadását követte http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-
affairs-and-trade/news/the-sargentini-report-is-revenge-against-hungary A legfrissebb EU-ellenes óriásplakát-kampány 2019 
februárjában indult https://dailynewshungary.com/everything-to-know-about-the-newest-government-campaign-with-soros-and-
juncker/, https://dailynewshungary.com/orban-ep-debate-on-hungary-is-a-soros-campaign-event/ 
7 Mérték Füzetek (2017) Soft Censorship in Hungary in 2016: When Propaganda Rules Public Discourse 
8, ‘Under Destruction: Dismantling Refugee Protection in Hungary in 2016 Information, A Magyar Helsinki Bizottság Jegyzete, 2017 március 
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Feischmidt és Zakariás9 azt állítja, hogy 2015-ben a magyar kormány állt az európai 
biztonságpolitika előterében az év eleje óta. A menekültek kriminalizációjáról szóló viták, 
melynek révén a bevándorlást a magyar és európai biztonságot veszélyeztető jelenségnek 
kezdték tekinteni, azóta sem ellensúlyozható a magyar média és az ellenzéki diskurzus által.10  

1.1. A bevándorlók, az etnikai kisebbségek és menedékkérők definíciója  

Ebben a dokumentumban a bevándorló kifejezést használjuk harmadik országbeli állampolgárora. 
A menekültek és a hivatalos szakpolitikában és jogszabályokban szereplő nemzetközi védelem 
definíciói megfelelnek a Genfi Konvenció és az Európai Unió által használt maghatározásoknak. 

A Magyar Központi Statisztikai Hivatal a ‘külföldi állampolgár’ kifejezést használja a tartózkodási 
vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi személyekre, akik az adott év január 1-jén 
Magyarországon tartózkodtak.  

A nemzetiségek és az etnikai kisebbségek: 

Ebben a jelentésben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 
terminológiáját fogjuk használni:  

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő mindazon magyar 
állampolgárságú személyekre, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez 
tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire. 

(2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) minden olyan, 
a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam 
lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi 
részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-
tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

2. § E törvény hatálya nem terjed ki a menekültekre, a bevándorlókra, a letelepedett külföldi 
állampolgárokra és a hontalanokra. 

Határon túli magyarok: Magyarok, akik a Magyar Királyság területén éltek a Trianoni 
Békeszerződés előtt, amely területek most Magyarország hét szomszédos országának egyikéhez 
tartoznak, főképp Szlovákiához, Ukrajnához, Romániához, Szerbiához, Horvátországhoz, 
Szlovéniához és Ausztriához. (Nagyszámú magyar felmenőkkel rendelkező személy él szerte a 
világon, a legtöbben az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Franciaországban, az 
Egyesült Királyságban, Brazíliában, Ausztráliában és Argentínában.) 

1.2. A bevándorlók és etnikai kisebbségek jelenlétére vonatkozó statisztikai áttekintés  

BEVÁNDORLÓ HÁTTERŰ SZEMÉLYEK 

A Központi Statisztikai Hivatal szerint Magyarország teljes népessége 2018. január 1-jén: 9 778 
371 fő11. A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok száma 2011 óta csökken. 2011- 

 
9 Feischmidt, M., Zakariás, I., ‘JÓTÉKONYSÁG ÉS POLITIKA A menekülteknek nyújtott közvetlen segítség közéleti hatásai’, 
Politikatudományi Szemle, 27 (2018), 55–83., 56.  
 

11 https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html, Letöltés: 2019. március 12. 
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ben számuk 209 202 fő volt. 2018. január 1-jén pedig: 161 549 fő12. Származásuk alapján leosztva 
a számok a következők: Európa 104 254 fő; Ázsia 44 692, Afrika 6,334, Amerika 5 891, Ausztrália 
és Óceánia 63813. 

A Magyarországra érkező menedékkérők száma 2009 után enyhén csökkent, és a hatóságok 
évente mintegy 2000 emberről számoltak be14. 2013-ban éles növekedés következett; 18 900 
menedékkérés, több mint ötszöröse a 2012-es adatoknak. 2015-re a menedékkérők száma 
177 135-re emelkedett. „A határmenti kerítések építése mellett a magyar kormány számos olyan 
jogi módosítást is végrehajtott, amelyek célja a Magyarországon keresztül történő szabályozatlan 
migráció csökkentése. 2015-ös bevezetésük óta ezek az intézkedések csökkentették a 
menedékjog iránti kérelmeket, és a szabálytalan határátlépések számát a 2015-ös 441 515-es 
csúcs után15. 

2016-ban éles csökkenés következett, és folytatódik azóta is (2016: 29 432 fő, 2017: 3 397 fő, 
2018: 671fő).16 A hatósági elismerések száma még 2015-ben is csak 508 fő volt (elismert 
menekült: 14 fő, oltalmazott: 356 fő, befogadott: 6 fő) 2018-ban 367 (elismert menekült: 68 fő, 
oltalmazott: 281 fő, befogadott: 18 fő) 17. A 2000-2018 közötti időszakban összesen a 
menedékkérők száma 320 969 fő volt, és a hatósági elismerések száma 9 794 fő (elismert 
menekült: 2 638 fő, oltalmazott: 3 222 fő, befogadott: 3 934 fő) 18. 

‘Idővel változás állt be a magyarországi menedékkérők demográfiájában. 2014-ben a legtöbb 
menedékkérelem koszovóiaktól (21 453), afgánoktól (8 796), és szírektől (6 857) érkezett. 
Azonban 2015-ben a szíriai és afgán állampolgároktól érkezett menedékkérelmek száma 
megugrott (64 587-re és 46 227-re), míg a koszovói állampolgároktól érkező menedékkérelmek 
száma továbbra is 24 454 maradt. Bár nem a szír és afgán állampolgároktól érkező nagyszámú 
kérelem arányában, de a pakisztáni állampolgároktól érkező menedékkérelmek száma is nőtt, a 
2014-es 401-ről 15,157-re 2015-ben, a menedékkérelmet benyújtó irakiak száma pedig a 2014-
es 497-ről 2015-re 9,279-re emelkedett. Minden esetben a kérelmek számának csökkenése 2015 
és 2016 között drasztikus volt, és minden valószínűség szerint a fent említett határkerítés 
megépítésének és a jogszabályi változások eredménye, amelyhez hozzájárulnak olyan nemzetközi 
tényezők, mint például az EU és Törökország közötti megállapodás. Az összes menedékkérelem 
száma a 2015-ös 177 135-ről 29 432-re csökkent 2016-ban, a szír kérelmek 92 százalékos 
csökkenésével 4 979-re, az afgán kérelmek 76 százalékos csökkenésével 11 052-re, és a koszovói 
kérelmek 99 százalékos csökkenésével csupán 135-re. Ezek a számok 2017-ben tovább 
csökkentek: csupán 1 432 afgán és 577 szíriai nyújtott be menedékkérelmet. 2018 első 
negyedében a menedékkérelmek száma továbbra is alacsony maradt, csupán összesen 280 
kérelemmel: 115 afgán, 100 iraki, 25 szíriai, 20 iráni, 10 pakisztáni és 10 egyéb.’19 
 

 
12 https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00157.html, Letöltés: 2019. március 12. 
13 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn001b.html, Letöltés: 2019. március 12. 
14 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/menekultekeu.pdf, Letöltés: 2019. március 12. 
15 Migration Issues Hungary, International Organisation for Migrants 
16http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html, Letöltés: 2019. március 12. 
17 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn003.html, Letöltés: 2019. március 12. 
18 https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn003.html, Letöltés: 2019. március 12. 
19Migration Issues Hungary, IOM, http://www.iom.hu/migration-issues-hungary  
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1. tábláza:t Menedékkérők eloszlása 2018-ban nemzetiség szerint (Forrás: Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal, Statisztikai Évkönyv 201820) 

        
‘Még akkor is, mikor megvizsgáljuk a menedékkérők hullámait 1989 óta, mikor Magyarország 
aláírta a Genfi Konvenciót, és főképp 1997 óta (amikor a földrajzi korlátozásokat a konvenció 
értelmében feloldották) 2015 elejéig, ciklikus hullámokban érkeztek magyarok (az első években), 
bosnyákok (1994-95-ben) és koszovóiak, míg az afgánok, pakisztániak és irakiak kisebb szerepet 

játszottak.
10 

Mitöbb, 2016 elejéig a menedékkérők csupán igen kis hányada kapott valamilyen 
fajta védett státuszt, vagy maradt Magyarországon és vitte végig a teljes menedékkérelmi 
eljárást.’21  
 

2. táblázat: A Harmtv. alapján tartózkodási jogosultságot kérelmezők számának alakulása főbb tartózkodási 
célok szerint 2018. I-XII. hónap (Forrás: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Statisztikai Évkönyv 201822) 

 
A Magyarországon élő külföldiek többsége a közép-magyarországi régióban él, majdnem 40 
százalékuk a fővárosban. A nem Budapesten letelepedett bevándorlók 2/3-a vidéki városokban él. 
Származási ország szerint a délkelet-ázsiai bevándorlók alkotják a legnagyobb csoportot 
Budapesten. A Kelet-Ázsiából, Észak-Afrikából és egyéb afrikai országokból érkezett bevándorlók  

 
 

 
20Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, 
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=177&Itemid=1232&lang=hu 
21 Melegh, A. (2016) ‘Unequal exchanges and the radicalization of demographic nationalism in Hungary’. Intersections, 2(4): 87–108., 91. o. 
22 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=177&Itemid=1232&lang=hu, Letöltés: 2019. április 3. 
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száma szintén magas, és majdnem 50 százalékuk Budapesten, 
körülbelül negyedük pedig Kelet-Magyarországon él.23 

HATÁRON TÚLI MAGYAROK 

Az Osztrák-Magyar Monarchia veresége az I. világháborúban és a Monarchia összeomlása vezetett 
az 1920-as Trianoni Békeszerződéshez. Ennek eredményeképpen Magyarország elvesztette 
területe kétharmadát, valamint lakosságának majdnem ugyanekkora részét. Trianon a nemzeti 
gyász jelképe volt Magyarország számára több mint fél évszázadon keresztül.24 2010 óta a FIDESZ 
kormány nagy erőfeszítéseket tesz a „külföldön élő magyarok egyesítésére”. Sok kutató egyetért, 
hogy a határon túl élő magyarok száma mintegy 2 millió. 

2010-ben elfogadták a Magyar Nemzetiségi Törvény módosítását, amely 2011-től lehetővé teszi 
a magyar felmenőkkel rendelkező nem Magyarországon tartózkodó polgárok számára, hogy 
magyar állampolgárságért folyamodjanak. A kérelmezőknek csupán alapszintű magyar 
nyelvtudással és magyar felmenőkkel kell rendelkeznie. A magyar útlevélért folyamodóknak 
bizonyítaniuk kell, hogy vannak magyar felmenőik, illetve a régi Magyarország területén éltek, és 
ezt halotti vagy születési anyakönyvi kivonattal tudják bizonyítani. A törvény lehetővé teszi a 
magyaroknak, akik más országok állampolgárai, hogy kettős állampolgárságot vegyenek fel, 
amivel jogosultak szavazni a magyarországi általános választásokon, valamint az Európai Uniós 
választásokon. A stratégiai cél elsősorban a szomszédos országokban őslakosként élő magyarok 
számára lehetővé tenni, hogy megőrizzék anyanyelvüket és kultúrájukat, így gazdagítva a teljes 
magyar közösséget. 

A 2011-es népszámláláskor 143 000 külföldi születésű, nem magyar állampolgárt regisztráltak 
Magyarországon (amely a népesség 1,4%, szemben az EU-ban jellemző körülbelül 4,1%). Ezek 
mintegy 70% a szomszédos (EU-s és nem EU-s) országokban élő határon túli magyar. 
Kétharmaduknak van magyar állampolgársága. Az Eurostat szerint az állampolgárságot szerzők 
aránya 13% volt Magyarországon 2012-ben, összehasonlítva az EU 27 tagállamában jellemző 
csupán 3%-kal. 2015-ben az EU 28 tagállamában és az EFTA-ban a nem az adott országban 
született állampolgárok 2,4% kapott állampolgárságot átlagosan, míg Magyarországon ez az 
arány 7,8% volt 2011 és 2015 között. Mindazonáltal az állampolgárságot szerzők többsége ezt a 
határon túli magyarok rendelkezésére álló állampolgárságot szerzi meg. Kevesebb, mint hat év 
alatt az önkéntesen magyar állampolgárságot felvett külhoni magyarok száma elérte a 845 000 
főt, és további 155 000 kérelem állt elbírálás alatt 2017 júliusában. Ezelőtt a csúcs előtt az 
állampolgárságot szerzők és újra megszerzők száma 1994-2010 között 134 887 volt, és a nem 
önként választott, határon túli magyarok rendelkezésére álló állampolgárságot szerzők száma 
kevesebb, mint 500 fő volt évente.’25 

‘Általánosságban véve a rendelkezésre álló adatok szerint az állampolgárságért folyamodók 9 
százaléka volt magyarországi lakosként regisztrálva 2011-2015 között, és 647 000 újonnan 
állampolgárságot szerzett személy Magyarország határain kívülről kapott kettős 
állampolgárságot. Ez azt jelenti, hogy az újonnan állampolgárságot szerzők nagy része nem 
magyarországi bevándorló, és van más állampolgárságuk: 95% román, szerb, szlovák vagy ukrán 
állampolgár. Ráadásul a könnyített eljárásban újonnan állampolgárságot nyert személyek ritkán 
költöznek Magyarországra: csupán 54 000 rendelkezik tartózkodási hellyel (rövidebb vagy  
 

 

 
23 Hárs Á., ‘A magyarországi munkaerőpiac migránsokat felszívó képessége. Korábbi tapasztalatok és a menekültválság dilemmái’, 11. o. 
24 Ethnic Hungarian Minorities in Central and Eastern Europe, 1996 június,  
25 Tóth, Judit, Global Governance Programme. 
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hosszabb ideig) az állampolgárság megszerzése után 
Magyarországon. 2015-ben a 708000 újonnan állampolgárságot szerző közül csupán 61000 élt 
Magyarországon regisztrált lakcímmel rendelkezőként.’26 

A ROMÁK ÉS MÁS ETNIKAI KISEBBSÉGEK  

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII. törvényt 1993-ban fogadták el, amivel a 
nemzeti és etnikai kisebbségek „beleszólást” és „kontrollt” nyertek oktatási, nyelvi és kulturális 
ügyeikbe. A törvény célja a kisebbségek védelmének javítása, olyan jogszabályi keretrendszer 
biztosításával, amelynek segítségével kulturális autonómiát érhetnek el. 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint27 a Magyarországon élő roma lakosság száma 315 583. 

Magyarország Alaptörvénye a nemzeti és etnikai kisebbségeket államalkotó tényezőknek tekinti. 
Biztosítja jogaikat kultúrájuk, nemzeti nyelven folyó oktatásuk, anyanyelvük használata, 
anyanyelvi neveik használata és a közügyekben való kollektív részvételük révén. A nemzeti 
kisebbségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma (cigány), román, rutén, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelveket a nemzeti 
kisebbségek által használt nyelveknek tekinti. A 2011-es népszámlálás szerint a magyar lakosság 
körében 555 507 személy tartozik nemzeti kisebbséghez,28 amelyből a romák összaránya 3,2%, a 
németeké 1,9%, a szlovákoké 0,4%, a románoké 0,4%, a horvátoké, szerbeké, ukránoké, lengyeleé, 
bolgároké, ruténoké, örményeké és szlovéneké egyaránt 0,3%. A Magyarországon élő összes 
nemzetiség létszáma lényegesen nőtt az utolsó, 2001-es népszámlálás óta, kivéve a szlovéneket. 
Több becslés szerint az országban szétszórtan élő romák száma jelentősen magasabb, mint a 
hivatalos számadat: 250 000 és 800 000 között (ami a teljes népesség mintegy 5-10%-a). A 
legtöbben Borsod-Abaúj- Zemplén megyében és a szomszédos Szabolcs Szatmár Bereg megyében 
élnek, Magyarország északkeleti részén. A németek nagy számban élnek elszórtan Magyarország 
nyugati részén, és bevallott számuk a 2001-es népszámlálás óta több mint a duplájára nőtt. A 
románok főképp az ország keleti részén élnek. Szlovákok az ország északi részében és a román 
határ mellett élnek, míg a horvátok és a szerbek főképp délen telepedtek le. 

VALLÁS 

Az Alaptörvény hangsúlyozza a keresztény kultúra védelmének fontosságát. A legnagyobb 
vallások: római katolikus, protestáns (evangélikus és református), keleti ortodox kereszténység 
(görögkeleti) és zsidó. Magyarország zsidó népessége főképp Budapesten él, a számuk 35 000 és 
120 000 közé tehető. A 2011-es népszámlálás szerint csupán 5 579 vallotta magát iszlám 
vallásúnak az országban.  

1.3. A magyarországi médiahelyzet 29 

A medialandsacepes.org weboldal szerint30 ‘mivel sok külföldi befektető hagyja el az országot és 
a hazai oligarchák az elmúlt években nagy befolyásra tettek szert, a magyarországi média 
nagyfokú átalakuláson ment át, és jelenlegi kínálat és tulajdonosi struktúra nagymértékben eltér  
 

 
26 Ibid. 
27 http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_nemzetiseg  Letöltve: 2019. március 12. 
28 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-35_en, 
Letöltve: 2019. március 20. 
29 A bekezdésben 2016-os adatokat dolgoztunk fel.. 
30 A honlap több, mint 30 országban elemzi a media helyzetét.  
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a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság, illetve a 2010-es új 
tekintélyevű fordulat idején jellemzőktől. 

A legnagyobb 100 médiaholdinghoz 55 print és online újság, 16 tévécsatorna, 11 kültéri, 9 csak 
online, 5 rádió és 4 mozivállalat tartozik. 2015-ben több mint 200 új médiatermék keletkezett, 
köztük 126 újság, 98 online lap, 14 televíziós csatorna és 4 rádiócsatorna. A Kantar 
Médiaügyökség szerint a kormányzati hirdetések a teljes hirdetési jövedelem mintegy 20 
százalékát tették ki 2016-ban. Az állam emellett szintén jelentős szereplő abban is, hogy egy 
gigantikus közszolgálati szervezetet tart fenn, beleértve hét rádióadót, hét televíziócsatornát, 
valamint a nemzeti hírügynökséget. 2015-ben a központi költségvetés 80,5 milliárd forintot (260 
millió eurót) fordított a közszolgálati média szervezetre (mivel az előfizetési díjat 2002-ben 
eltörölték). Azonban ez az összeg sem volt elegendő, és ugyanezen év szeptemberében a kormány 
további 47,2 milliárd forintos (152 millió eurós) összeget juttatott a szervezetnek, hogy az 
kifizethesse adósságait. Ugyanebben az évben az intézmény éves költségvetése az ország bruttó 
nemzeti össztermékének 0,3 százalékát tette ki.’31 

A legtöbb napi és hetilap rendelkezik ingyen hozzáférhető, hirdetésekből finanszírozott, online 
verzióval, bár ezek tartalma általában korlátozottabb, mint a nyomtatott eredetié.  

‘Az Internet World Stats-on rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint 2016 júniusában 
Magyarország internet-penetrációja 79,7 százalékos volt (2010-ban ez az arány 61,8 százalék 
volt), míg az Európai Unióban az átlagos internet penetráció 80,1 százalékot ért el. A 2016 nyarán 
végzett felmérés más képet mutat: a Gemius és a Digitális Közönségmérési Tanács szerint 5,4 
millió aktív internetező volt ebben az időszakban Magyarországon, és 76,6 százalék böngészett a 
weben napi szinten. Az eszközöket nézve 4,9 millió ember személyi számítógépen keresztül, 3,5 
millió pedig mobiltelefonon keresztül érte el az internetet.  

A magyar internetezők átlagosan 209 percet töltenek naponta online a 2011-ben mért 201 
perchez képest. A GfK GfK Digital Connected Costumer felmérés szerint a három leggyakoribb 
tevékenység a közösségi oldalak használata, az emailezés és a híroldalak látogatása. A DTK adatai 
szerint 2016 novemberében a keresőmotorok és a közösségi média oldalak után a 
leglátogatottabb oldalak az alábbiak voltak: Origo.hu (552 393 valódi felhasználóval rendelkező 
híroldal), Index.hu (504 564 valódi felhasználóval rendelkező híroldal), Blog.hu (446 915 valódi 
felhasználóval rendelkező blog-oldal), a 24.hu (394 761 valódi felhasználóval rendelkező híroldal) 
valamint a Freemail.hu (359 220 valódi felhasználóval rendelkező email szolgáltató)...... 

.......A Kutatópont nevű speciális ügynökség felmérése szerint az internetezők 67 százaléka 
rendelkezik közösségi média profilja. Közülük 74 százalék olvassa a híreket, és bár a legtöbbjük 
passzív hírfogyasztó, azaz általában nem oszt meg tartalmat vagy kommentel, 60 százalékuk 
legalább havonta egyszer oszt meg tartalmat. Magyarországon a Facebook a legszélesebb körben 
használt közösségi oldal, 2016 márciusában 5,3 millió felhasználóval, a MediaQ felmérése szerint. 
Ezt követi a YouTube (3.2 millió felhasználóval), a Google+ (1.7 millió felhasználóval), az 
Instagram (942,000 felhasználóval), a Pinterest (837 000  felhasználóval), a LinkedIn (711 000 
felhasználóval) és a Twitter (631 000 felhasználóval).’32 

Bajomi33 állítása szerint a 2010-es évek közepére a Fidesz/Kereszténydemokrata pártszövetség a 
legtöbb médiaterméket kormánypropaganda-eszközzé változtatta, beleértve egy nagyszabású 
bevándorlóellenes kampányt is 2016-ban. Az ideológiai hegemónia létrejött, a kritikus és  
 

 
31 Bajomi, P., Media Landscapes, https://medialandscapes.org/country/hungary/media/introduction  
32 Ibid 
33 Ibid 



 
NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online 
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE 

 
11 

ellenzéki hangok pedig marginalizálódtak. A nyíltan kormánypárti 
médiatermékek közé tartozik jelenleg: tizennégy „közszolgálati” műsorszoró, egy országos 
kereskedelmi televíziócsatorna (TV2), a kábeltelevíziós hírcsatorna (Echo TV), több helyi és 
hálózati rádióadó (Karc FM, Radio 1), napilapok (Magyar Idők, Magyar Hírlap), egy bulvárlap 
(Riposzt), a legtöbb regionális napilap, több hetilap (Demokrata, Figyelő, Lokál), valamint egy sor 
online híroldal (Origo.hu, 888.hu, Ripost.hu). A legtöbb helyi kereskedelmi rádióadó az MTI híreit 
továbbítja. Ma néhány kis példányszámú politikai hetilaptól (például Magyar Narancs, 168 Óra, 
HVG, Élet és Irodalom) egy napilaptól (Népszava) valamint néhány független híroldaltól (Index.hu, 
444.hu, Atlatszo.hu, Abcug.hu) eltekintve az egyetlen olyan országos csatorna, amely erősen 
kritizálja a kormány politikáját, a magán kereskedelmi tévécsatorna, az RTL Kub. A Simicska Lajos, 
a 2015-ben régi barátjával, a miniszterelnökkel szembefordult korábbi Fidesz pénztárnok által 
birtokolt médiatermékek konzervatív és nacionalista hangneműek, miközben mérsékelten 
kritizálják a kormányt. A médiaszabadság helyzetét leértékelék a nemzetközi sajtószabadsággal 
foglalkozó szervezetek, és a Freedom House jelenleg Magyarországot a „részben szabad” országok 
közé sorolja. 

3. táblázat. A hanyatlás mérföldkövei. (Forrás: Freedom House34) 

 

 
2018 decemberére a kormánypárti média 98%-a, 476 újság, televízió, rádió és internetes portál 
egyesült a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány égisze alatt. 

 

4. táblázat A digitális televízió előfizetések aránya ( Forrás: : NMHH35) 

 
 

34 https://freedomhouse.org/blog/slippery-slope-press-freedom-crackdowns 
35 Nemzeti Média és Infokommunikációs Hatóság, http://english.nmhh.hu/article/202271/Flash_report_on_television__January_2019 
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5. táblázat Napi hallgatottság - a TOP 10 rádióadó. (Forrás : NMHH36) 

 

1.3.1 A gyerekek és az internethasználat 

Az UNICEF Magyar Bizottsága kutatásának eredményei szerint –1191 10 és 18 év közötti gyermek 
töltötte ki a kérdőívet, a résztvevők 72 százaléka 11-14 év közötti volt – a gyerekek 96 
százalékának van mobiltelefonja. A válaszadók többsége (88%) közösségi média profillal is 
rendelkezett. Ez különösen érdekes adat a 10-12 éves gyermekekre vonatkozóan, 78 százalékuk 
használja a közösségi médiát, bár ez csupán a 13 évnél idősebb gyerekek számára megengedett. 
A gyerekek majdnem fele (47%) szerint az internet inkább nem biztonságos. A gyerekek harmada 
(32%) bizonytalan, és csupán 21% érzi úgy, hogy az internet biztonságos. 37 

A Magyar Ifjúsági Kutatás 201638 úgy találta, hogy a 15-29 év közöttiek „képernyőhöz” köthető 
tevékenységei (televízió, számítógép, laptop) meghatározó szerepet játszanak a szabadidő 
eltöltésében. A „telefonozás” szintén az egyik leggyakoribb szabadidős tevékenység, amely az 
okostelefonok és a Facebook térhódításával terjedt el. Feltételezhetjük, hogy ez az adat azóta 
még magasabb.  

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2018-as Gyermekjogi jelentése szerint39 a Digitális 
Gazdaság és Társadalom Index Magyarország esetében nőtt az interkonnekció területén, az 
össznépességben az internethasználók száma nőtt, azonban a digitális készségek szintje még 
mindig az európai átlag alatt van. Több társadalomtudományi cikk bírálta a hozzáférés és 
használat terén jelentkező űr megszüntetését célzó lépéseket: a társadalmi és oktatási 
egyenlőtlenségeket, ahol a digitális kompetenciák és készségek fejlesztése prioritás. A 14-17 
évesek mintegy 15 százaléka követi napi szinten az online és offline híreket, 20 százalékok  

 

 
36 Nemzeti Média és Infokommunikációs Hatóság, 
http://english.nmhh.hu/article/202268/Daily_radio_listenership_in_nationwide_and_in_Budapest_November_2018January_2019 
37 UNICEF Hungarian Comittee, Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 (You have the right 
for your rights. UNICEF Hungarian Committee’s Child Rights Assessment), Budapest, 2014. 
38 A 2016-os felmérést, a korábbiakhoz hasonlóan 15-29 év közötti fiatalok között végezték reprezentatív mintán, Hungarian Youth 
Research 2016. 
39 Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, Gyermekjogi jelentés 2018 
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televíziót néz, körülbelül 40 százalékuk hosszabb szövegeket (például blogposztokat) olvas. A 10-
13 évesek 70 százaléka és a 14-17 évesek 60 százaléka rövid, közérdekű szövegeket olvas (például  

utcai apróhirdetéseket, szövegeket, posztereket, és a tömegközlekedési eszközökön elhelyezett 
reklámokat) napi szinten. 

A Biztonságosabb Internet Program által megrendelt Eurobarometer felmérés statisztikái azt 
mutatják, hogy az internet penetráció 2008-ban 52,5 százalék volt. Ez az arány a gyermekek között 
88 százalék volt (6-10 évesek 68%, 11-14 évesek 95%, 15-17 évesek 95%) amely magasabb, mint 
a szülők 80 százalékos internet-penetrációja. 

2. A bevándorló hátterű polgárok megkülönböztetése 

2.1. A bevándorlók, menedékkérők és menekültek elleni megkülönböztetés főbb formái 

A xenofóbia a 2010-es évek eleje óta nő Magyarországon, és egy gyorsan fokozódó trend alakult 
ki 2015 óta (1. ábra, kék vonal).3 Ugyanekkor a „gondolkodók” aránya (rózsaszín vonal) a 
xenofóbok szintje alá süllyedt; és a (mindig kicsi) xenofil populáció pedig szinte teljesen eltűnt. 

6. táblázat. A xenofóbia szintje Magyarországon (%), 1992–2017. 40 

 

A xenofóbok azok, akik nem engednék be egyáltalán a menedékkérőket Magyarországra. A xenofilek 
beengednék a menedékkérőket. A „gondolkodó” visszautasítja mindkét szélsőséget, és további 
információkat kér. 

A magyarok csupán 5%-a gondolja úgy, hogy a bevándorlók erősebbé teszik az országot.41 

A legfrissebb Eurobarometer felmérés szerint miközben a Magyarországon élő külföldiek száma 
az elmúlt években csökkent, a közvélemény továbbra is negatív a bevándorlókkal szemben. A 
magyarok 65%-a szerint a bevándorlás az EU egyik legfontosabb problémája, fontosabb, mint a 
terrorizmus, vagy a gazdaság. Ugyanabban az Eurobarometer felmérésben a magyarok 81 
százaléka negatívan ítélte meg az EU-n kívülről érkező bevándorlást, és 94%-uk nyilatkozott úgy, 
hogy szeretnének további intézkedéseket a szabálytalan bevándorlás ellen (Standard 
Eurobarometer 86).42 A Magyarországi Ifjúsági Kutatás szerint a 15-29 éves magyarok 57%-a  

 
40 Forrás: Bognár, É., Sik, E. and Surányi, R. 2018, 5. o. 
41 Sarkadi, Zs., A magyaroknak csak az 5 százaléka gondolja úgy, hogy a bevándorlók erősebbé teszik az országot,  
 444.hu,  
42 Migration Issues Hungary, IOM 
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osztja azt a nézetet, hogy a bevándorlás Magyarországon fontos probléma, és csupán 8%-uk 
gondolja úgy, hogy egyáltalán nem okoz problémát.43 

Boros44 szerint az Eurobarometer felmérései világosan mutatják, hogy nem csupán a magyarok 
utasítják el a bevándorlókat, hanem az összes kelet-európai ország polgárainak többsége is. A 
jelenségnek legalább négy különböző oka van. Először is a kelet-európai országok közül egyik 
sem vett részt az európai gyarmatosításban a 15. és a 20. század között, így ezek a nemzetek 
építették a gazdaságukat az afrikai és ázsiai munkaerőre és nyersanyagokra. Másrészt ezek az 
országok a II. Világháború után a kommunista blokk részei voltak, így más stratégiát követtek az 
1950-es évek által támasztott demográfiai kihívások megoldására, mint a nyugat-európai 
országok. A kommunista blokkba (kivéve a Szovjetuniót) nem engedtek be más országból 
származó bevándorlókat a munkaerőhiány csökkentésére, hanem alternatív stratégiákat 
alkalmaztak, például az abortusz tilalmát. Ennélfogva a más vallású, más bőrszínű és más 
kultúrájú emberekkel való együttélés és/vagy közös munka a legtöbb közép-kelet-európai 
számára ismeretlen élmény. Harmadrészt a szegénység ebben a térségben még mindig valódi 
kihívást jelent, így a stabilitás és biztonság a legtöbb állampolgár számára értékesebb, mint a 
változás és a szabadság. Negyedrészt pedig a posztkommunista országokban a legtöbben úgy 
gondolják, hogy a menekültek segítése a „gazdag nyugat-európaiak” feladata, nem az övék. 

A bevándorlók elleni diszkriminációt fűti a durva menekültellenes politika és kommunikáció. ‘Az 
illegális határátlépés kriminalizációja a menedékkérők esetében 2015. szeptember 15 óta már 
nem releváns.’45. A menedékkérők fogadási körülményei nagyon rosszak. Egyre több bevándorló 
gyülekezik az „elő-tranzit zónákban”. Ezek olyan térségek Magyarország területén, amelyek 
kerítéssel vannak elválasztva a valódi tranzitzónától Szerbia irányában. Bár az elő-tranzit zónák 
részben fizikailag magyar földön találhatók, a magyar hatóságok csekély, vagy szinte semmilyen 
segítséget nem nyújtanak az alapvető emberi szükségletek vagy emberi jogok biztosítása terén. 
Az elő-tranzit zónákban az emberek az UNHCR által kiosztott takarókból épített, szedett-vedett 
sátrakban élnek. 2016 tele óta a szerb hatóságok menedéket próbálnak biztosítani Szerbiáknak 
azoknak, akik várnak, és a menedékkérők az elő-tranzit zónákba csupán akkor utaznak, mikor be 
akarnak lépni a tranzit zónába. A frusztráció legfőbb oka az elő-tranzit zónákban várakozóknál a 
várakozás hosszának kiszámíthatatlansága és a befogadási rendszer önkényessége volt, amely 
egy, a kiválasztott „közösségi vezetők” által kezelt, erősen átláthatatlan várólistán alapult. 2018-
ban a magyar menedékkérő hatóság zónánként egyre korlátozta a tranzitzónába beengedhető 
menedékkérők számát. Ennélfogva csupán 10 menedékkérőt engednek be a tranzitzónákba (így a 
menedékkérő eljárásba) minden munkanap, ami 50 ember hetente. 

A Magyar Helsinki Bizottság szerint46 a bevándorlók társadalmi befogadásához hiányzik az állami 
támogatás a védelmet kapók integrációjára és segítésére. A civil társadalom szervezeteinek 
forrásai pedig korlátozottak. A helyzetük egyre nehezebb 2018 januárja óta, amikor a magyar 
kormány visszavonta az Európai Unió Menedékkérelmi, Bevándorlási és Integrációs Alap 
pályázatait.  

A 2016. június 1-én életbe lépett módosítások drasztikusan korlátozták a nemzetközi védelem 
alatt álló kedvezményezettek számára nyújtott juttatásokat: az integrációs támogatási rendszer  

 
43 A 2016-os kutatásban a korábbiakhoz hasonlóan 15-29 éves fiatalokból álló reprezentatív minta vett részt, Magyar Ifjúsági Kutatás 2016.  
44 Boros, Funk, Giusto, Gruber, Kyambi, Le Bras, Pelling, Rinke, Scholle, European Public Opinion and Migration: Achieving Common 
Progressive Narratives (FEPS, Friedrich Ebert Stiftung, Fondazione Pietro Nenni, Fondation Jean Jaurès, 2019), 21. o. 
45 Magyar Helsinki Bizottság, ‘Under Destruction: Dismantling Refugee Protection in Hungary in 2016 Information, A Magyar Helsinki 
Bizottság jegyzete’, Hungarian Helsinki Committee, Budapest, 2017. március 
46 Magyar Helsinki Bizottság, ‘Systemic Violations of Asylum-seekers’s Human Rights in Hungary- A Magyar Helsinki Bizottság 
nyilatkozata’, OSCE HDIM 2018 Working sessions 12-13: Rights of migrants, 2018. szeptember 18. 
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megszűnt anélkül, hogy alternatív intézkedéseket vezettek volna be; a nyitott 
fogadólétesítményekben a maximum tartózkodási idő az elismerés után 60 napról 30 napra; az 
ingyenes alapszintű egészségügyi ellátásra jogosultság ideje pedig 1 évről 6 hónapra csökkent. 
Mialatt a civil szervezetek megkísérelték áthidalni a társadalmi integráció támogatásában 
kialakuló hiányosságokat, a forrásaik igen korlátozottak voltak. 2018. januárjában a magyar 
kormány visszavonta az Európai Unió Menedékkérelmi, Bevándorlási és Integrációs Alap 
pályázatait 13, főképp az integrációs támogatást érintő területen, például a kísérő nélküli kiskorú 
menedékkérők, a pszicho-szociális segítés, vagy a szakemberek képzése témájában. Ennélfogva 
az Menekültügy,i Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott létfontosságú, a nemzetközi 
védelem alatt álló kedvezményezettek számára nyújtott integrációs szolgáltatások 2018. 
júniusában megszűntek. Integrációs segítségnyújtás nélkül a nemzetközi védelem alatt álló 
kedvezményezettekre Magyarországon nélkülözés és hajléktalanság vár.47 

Az ENAR Árnyékjelentés szerint bár a muszlimok elleni rasszista és kriminalizációs folyamat már 
évtizedek óta napirenden van, a 2015-ös és 2016-os franciaországi és belgiumi terrortámadások 
előfutárai voltak az agresszív iszlamofób és bevándorlóellenes szólamoknak és 
gyűlöletbeszédnek 2015/2016-ban más országok mellett Magyarországon is.48 A fenti 
árnyékjelentés megemlíti, hogy az UNHCR és a Magyar Helsinki Bizottság több fizikai támadásról 
és beszámolt nigériaiak és más menekültek ellen.49 Magyarországon a szélsőjobb ideológiához 
kötődő, új önbíráskodó csoportok létrejöttét, illetve a meglévő csoportok fokozódó aktivitását 
jelentették. A Hunyadi Határvadász Egység Magyarországon járőrözésbe és a bevándorlók 
elfogásába kezdett a határokon.50 Az áldozatvédelmi rendszer általános hiánya a gyűlölet-
bűncselekmények áldozatául esett bevándorló hátterű polgárok esetén51, valamint a nyelvi 
korlátok megléte szintén említésre került. A (jogi) információkhoz való hozzájutást megkönnyítő, 
rendelkezésre álló tolmácsok hiánya, valamint a büntetőügyi eljárásokban a tolmácsolás hiánya 
is.52 Emellett jelentést tettek etnikai profilalkotásról is, mikor Budapesten a Keleti Pályaudvaron 
2015. augusztusában a rendőrök a fehér bőrű embereket beengedték, a színes bőrűeket pedig 
nem engedték be az állomásra.53 

Kiss és Magyar felhívja a figyelmet arra, hogy az erősen töredezett menedékkérelmi támogatási 
rendszer a menekültek hajléktalanságának egyik oka.54 További okok, hogy a szociális 
szolgáltatásokat (például szociális tanácsadás, támogatott lakásbérlet, oktatás, munkaügyi 
programok, stb.) különböző intézmények szervezik és nyújtják, és gyakran projekt alapon 
működnek. Harmadrészt a szolgáltatások minőségét, hozzáférhetőségét és hatékonyságát rontja, 
hogy a különböző szereplők közötti együttműködés alacsonyabb a kívánatosnál, és az elégtelen 
információáramlás a különböző szolgáltatók között szintén az egyedi esetekben hiányosságokhoz 
vezet. A negyedik ok kapcsán a szakértői interjúkat említik. A szakértői interjúk azt jelezték, hogy 
a hozzáférés hiánya a megfelelő információkhoz a jogi, szociális, lakhatási lehetőségekről, illetve  
 

 

 
 

47 Ibid 
48 Racism and discrimination in the context of migration in Europe, European Network Against Racism (ENAR) 2015-2016, Brüsszel, 2017, 
3. o. 
49 Ibid, 41. o.  
50 Ibid, 44. o. 
51 Ibid, 46. o. 
52 Ibid, 46. o. 
53 Ibid, 48. o. 
54 Kiss, A., Magyar, E., ‘Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Refugees and other Persons with International 
Protection in HUNGARY’, Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest, 2013 március., 21. o. 
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a sikeres integráció perspektívájának lehetőségei (valamint a „jól integrált menekült” modellje) 
olyan kulcselemek, amelyek arra motiválják az egyéneket, hogy a társadalom részeivé váljanak. 

A magasfokú idegengyűlölet miatt minden bevándorló, még az EUs állampolgárok is 
megkülönböztetést szenvedhetnek, amikor lakást szeretnének bérelni. Amikor a lakhatási 
problémák már eleve hajléktalanságot vagy nagyon bizonytalan lakhatási helyzetet 
eredményeznek, a mindennapi élet ilyen fokú küzdelmei miatt sokan úgy dönthetnek, hogy 
elhagyják az országot, és jobb lehetőségek után néznek más Európai Uniós országokban.55 

2.1.1. Az etnikai kisebbségek és a legsérülékenyebb csoportok elleni diszkrimináció területei 

ETNIKAI KISEBBSÉGEK 

Egy sor szociológiai tanulmány szerint nőtt a roma lakosság elleni előítéletesség Magyarországon. 
Egy 2011-es kutatás szerint a válaszadók 49 százaléka állította, hogy nem fogadna el roma 
személyt családtagjának, szomszédjának vagy munkatársának. További 14 százalék úgy 
nyilatkozott, hogy csak munkatársként fogadna el roma személyt, és csupán 19 százalék mondta, 
hogy nem lenne kifogása, ha roma személyt kellene befogadni a családjába.56 Egy 2013-as 
kutatásban a válaszadókat arról kérdezték, hogy milyen mértékben azonosulnak 6 állítással, 
amelyből 3 nagyon negatív, 3 pedig nagyon pozitív állításokat tartalmazott a romákról. A 
válaszadók 30 százaléka azonosult mind a három negatív állítással, 57 százalékuk a negatív 
állítások közül valamelyikkel, és a válaszadók csupán 13 százaléka nem értett egyet egyik negatív 
állítással sem. Például a válaszadók 60 százaléka egyetértett az alábbi állítással: „A bűnözés a 
cigányok vérében van.” A kutatás azt is megmutatta, hogy 2008-hoz viszonyítva nőtt azok aránya, 
akik egyetértettek mindegyik negatív állítással57 

Zemandl58 azt állítja, hogy a magyar romák kisgyermek koruktól kezdve folyamatosan és 
rendszerszinten el vannak zárva a társadalom többségének rendelkezésére álló társadalmi 
mobilitási infrastruktúrától, beleértve a közoktatást is. A szerző továbbá kijelenti, hogy a 
vonatkozó törvényekben meglévő egyenlő esélyekre vonatkozó garanciák és a társadalmi 
elfogadással kapcsolatos irányelvekre vonatkozó, az ország EU tagságának keretében meglévő 
szegregációellenes diskurzus ellenére az egymást követő magyar kormányok elhanyagolták, 
illetve az utóbbi időben aktívan támogatták a romák iskolai szegregációjának folytatólagos 
gyakorlatát a szegregáció korlátozására vonatkozó jogi korlátok csökkentésével. 

A Magyar Központi Statisztikai Hivatal tanulmánya szerint59 jelentős különbségek vannak a roma 
és nem roma népesség összetételében, amely meghatározza a romák helyzetét a 
munkaerőpiacon. A romaként azonosított személyek körében a fiatalok aránya sokkal nagyobb, 
mint a nem roma népességben, a középkorúak aránya hasonló mindkét csoportban, az idősebbek 
aránya pedig jelentősen alacsonyabb a romák között. 2015-ben a romák majdnem 16 százaléka 
nem fejezte be az általános iskolát, és további 63 százalékuk csupán alapszintű iskolai 
végzettséggel rendelkezett, összehasonlítva a nem roma népességben mért 1, illetve 19  
 

 
55 Az egyik kutatónk tapasztalata alapján. Kutatótársunk több mint 10 éven át foglalkozott szociális munkásként menekültekkel, 
migránsokkal.  
56 Simonovits, Bori: Bevándorlók diszkriminációja – kisebbségi és többségi szemmel. [Discrimination against Immigrants – from a Majority 
and Minority Perspective.] In: Bevándorlás és integráció, Magyarországi adatok, európai indikátorok. Ed.: Kováts, András. MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2013, p. 162. 
57 TÁRKI: Szolid átrendeződés a lakosság idegenekkel szembeni véleményében 
http://old.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130205_idegenellenesseg.html 
58 Zemandl, E. J. (2018). The Roma experience of political (in) justice: The case of school (de) segregation in Hungary.  
59 Munkaerőpiaci helyzetkép 2014-2018 (Labour Market Situation 2014-2018), Central Statistical Office, Budapest, 2019.  
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százalékkal. A szakképzettségben mutatkozott a legkisebb különbség a két csoport között (15 
százalék a roma és 25 százalék a nem roma lakosság körében 2015-ben), és ez a legmagasabb 
végzettség, amit a roma népesség viszonylag nagy arányban elér. A romaként azonosított 
személyek hétszer nagyobb eséllyel nem fejezik be a középiskolát, és 16-szor kisebb esélyük van 
felsőoktatási diplomát szerezni, mint a nem romáknak. A romákat érő hátrányok a 
munkaerőpiacon földrajzi eloszlásukhoz is köthetők. 2015-ben a roma lakosság 52 százaléka élt 
Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön, ahol a munkaerőpiaci helyzet a legrosszabb. A romák 
jellemzően kisebb falvakban élnek, ahol a munkaerőpiaci esélyek korlátozottabbak, mint a 
nagyobb városi központokban.  

HAJLÉKTALANOK60 

A bizonytalan lakhatás és a hajléktalanság érinti a bevándorló lakosságot is, emiatt úgy érezzük, 
hogy fontos megemlíteni a jelentésben a közelmúltban kezdődött, a hajléktalanság 
kriminalizációjára vonatkozó intézkedéseket Magyarországon.  

‘A hajléktalan emberek zaklatása és diszkriminációja már hosszú ideje tart, 2018 nyarán a 
Parlament kétharmados többséggel betiltotta a hajléktalanságot az országban, még nehezebbé 
téve az egyik legsérülékenyebb társadalmi csoport tagjainak életét. A kis súlyú 
bűncselekményekre vonatkozó törvényt az Alaptörvény hetedik módosításával változtatták meg, 
amely 2018. október 15-én lép életbe.’ (Magyar Helsinki Bizottság, 2018-2) ‘Az új jogszabály 
szerint, ha valakit három alkalommal tetten érnek, hogy az utcán alszik, beindul a büntető 
gépezet: a rendőrség egy hajléktalan személy ellen naponta többször intézkedhet, és egy 
személyt egy nap akár többször is figyelmeztethetnek. Amennyiben valakit 90 napon belül 
háromszor figyelmeztetnek, a negyedik alkalommal a rendőrség köteles eljárást indítani ellene. 
Ebben az esetben a kis súlyú bűncselekmény elkövetője azonnal 72 órás előzetes letartóztatásba 
kerül. A letartóztatás a jogerős ítélet meghozataláig tart, amely akár több hétig is eltarthat. 
Amennyiben a bűncselekmény háromszor előfordul, a kis súlyú bűncselekmény közmunkával vagy 
(1-60 napig terjedő) elzárással büntethető. Az a személy, akit a bíróság hat hónapon belül kétszer 
is elítél, csak elzárásra ítélhető, a közmunka vagy a figyelmeztetés már nem használható az 
esetükben.’ (Magyar Helsinki Bizottság, 2018-2)61 

 
60 A kommunizmus idején a magántulajdont államosították, az állam kezében volt és helyileg kezelték. A szocialista tervgazdaság miatt a 
magyar városokban hatalmas állami vállalatok léteztek, az állam munkásszállókat tartott fenn. A rendszerváltáskor, a 90-es évek elején 
hatalmas gazdasági válság volt az országban, és a legtöbb vállalat bezárt, rengeteg dolgozó veszítette el a munkáját és így a lakhatását. 
Ugyanebben az időben kezdődött az állami lakások privatizációja, ami azóta is folyik: az állami bérlakásokat a bennük lakók meg tudták venni 
piaci ár alatt. Még manapság is a népesség 90 százaléka saját tulajdonú lakásban él, 9 százalék lakik piaci bérleményben, és csupán 1 százalék 
él szociális bérlakásban. Abban az időben csak azok nem vették meg a lakásukat/házukat, akik nem éltek piaci albérletben és nem tudták 
megvásárolni a lakásukat még jóval a piaci ár alatt sem.  
Csupán becslések vannak arra vonatkozólag, hogy hány hajléktalan ember él Magyarországon. A Február Harmadiki Hajléktalan Felmérés nem 
veszi számba az összes hajléktalan embert, és nem is lehet ezen keresztül megbecsülni a hajléktalan emberek számát. A felmérés csupán 
azokat éri el, akik kapcsolatban vannak valamilyen menhellyel vagy segítőkkel, akik önkéntes alapon vesznek részt a felmérésben. 2016-ban a 
felmérés 10 206 hajléktalan embert ért el. Forrás: https://www.feantsa.org/download/hungary-20177452549766529470928.pdf 
61https://www.helsinki.hu/en/on-15th-october-the-government-shifts-to-high-gear-in-the-persecution-of-vulnerable-groups/ 
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3. A BEVÁNDORLÓK, MENEDÉKKÉRŐK ÉS MENEKÜLTEK, VALAMINT AZ ETNIKAI KISEBBSÉGEK 
REPREZENTÁCIÓJA  

3.1. A bevándorlók, menedékkérők és menekültek, valamint az etnikai kisebbségek 
reprezentációja a médiában és a közbeszédben  

2011-ben a Magyar Helsinki Bizottság nyolc hónapig tartó kutatást végzett a bevándorlók 
médiareprezentációjáról.62 Az eredmények szerint a kutatás időszakában több cikk erősítette a 
bevándorlóellenes nézeteket mind stílusban, mind pedig tartalomban. Sokkal kevesebb cikk 
részletezte a bevándorlók érdekében tett lépéseket és intézkedéseket, vagy foglalkozott a 
migráció okaival. Emellett csupán néhány cikk foglalkozott az itt élő külföldiek kultúrájával és 
mindennapi életével, mutatott be élettörténeteket, vagy készített interjút az itt élő bevándorló 
közösség tagjaival.  

2015-ben a menekültválság idején és azután a fent említett eredmények még általánosabbá 
váltak. Magyarország egyike volt azoknak az országoknak, amelyek a leggyorsabban reagáltak az 
Európát 2015 őszén megrázó migrációs hullámra, valamint az ezt követő európai és globális 
válságra. Ennek oka volt a populista jobboldali kormánypártok gyors népszerűségcsökkenése 
2014 őszén.63 Kiss (2016) tanulmánya64 bemutatja, hogy 2015 februárjában a menekültáradatra 
reakcióként a magyar kormány hatalmas bevándorlásellenes kampányba kezdett. A kampány 
vezető eleme volt a „Nemzeti Konzultáció a Bevándorlásról és a Terrorizmusról”, amely egy 
előszóból és egy kérdőívből álló nyomtatott levél volt, amit egy óriásplakát-kampány kísért. A 
konzultációt azonban széles körben kritizálták, főképp, mivel azt sugallta, hogy a bevándorlás és 
a terrorizmus összetartozó fogalmak – a bevezető folyamatosan „gazdasági bevándorlókról” 
beszélt, akik „illegálisan lépik át a határainkat”, és „menedékkérőnek mutatják magukat”, 
„miközben azért jönnek, hogy élvezzék a jóléti rendszerünket és a munkaerőpiac nyújtotta 
lehetőségeket”. Az előszó az „illegális bevándorlókat” és a bevándorlást általában fenyegetésként 
mutatja be, amely ellen „Magyarországnak meg kell védenie magát”. A kormány a médián és 
óriásplakátokon keresztül kommunikálta az eredményeket. Walker és Győri65 szerint az etnikai 
intolerancia nem új Magyarországon, ez a fajta nyilvános bűnbakképzés a jól hangszerelt, 
hosszútávú, kormány által támogatott dezinformációs kampány utolsó eleme, melynek célja a 
magyar választók meggyőzése arról, hogy a bevándorlás „fokozza a terrorizmust és a bűnözést”, 
„tönkreteszi a nemzeti kultúrát”, és fenyegeti a társadalmi rendet. A kormányzati üzenetre, hogy 
veszélyes migránsok milliói várják, hogy belépjenek Magyarországra ráerősít a televízió, valamint 
óriásplakátok ezrei szerte az országban. 

Kutatási jelentésükben Bognár, Sík és Surányi66 azt állítják, hogy ’a legújabb morális pánikgomb 
megnyomása az EU-ellenes kampány, amelyben a kormány „tájékoztatja” a magyar lakosságot, 
hogy a Sargentini jelentés elfogadása a magyar nemzet számára büntetés az illegális migráció 
ellen felépített kerítés, illetve a Merkel és Soros elleni küzdelem miatt.67 Barlai és Sík68 úgy vélik, 
hogy a kormány a Magyarországon széles körben elterjed idegengyűlöletet használják arra, hogy  
 

 
62 Migránsok a magyar médiában, avagy a bevándorlás és a külföldiek 2011-ben a sajtó szemével), Magyar Helsinki e, Bizottság, 
Budapest, 2011.  
63 Barlai, M., Sik, E., ‘A Hungarian Trademark (a “Hungarikum”): the Moral Panic Button.’, Research Gate, 2017  
64 Kiss, E. (2016). The Hungarians have decided: They do not want illegal migrants’: Media representation of the Hungarian 
governmental anti-immigration campaign. Acta Humana–Emberi jogi közlemények, 4(6), 45-77. 
65 Walker, V.S., Győri, L. (2018, July 24). Migrants, moral panic, and intolerance in Hungarian politics.  
66 Bognár, Sik and Surányi (2018) ‘The case of Hungary: de Wilde goes wild’, CEASEVAL RESEARCH ON THE COMMON EUROPEAN 
ASYLUM SYSTEM (08).  
67https://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/the-sargentini-report-is-revenge-against-hungary 
68 Barlai, M., Sik, E., ‘A Hungarian Trademark (a “Hungarikum”): the Moral Panic Button.’, Research Gate, 2017.  
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a nemzeti egység hosszabb távú stratégiáját hozzák létre. Ugyanekkor a morális pánik tárgyaként 
használható ellenségképet is teremtenek, aki fenyegetést jelent a társadalmi értékekre és a 
nemzeti érdekekre, így pedig az erkölcsi rendre. 

Bernáth és Messing69 a 2015-ös nyári menekültválság idején történt három főbb esemény 
médiareprezentációjának vizsgálata során Ausztriában és Magyarországon azt találta, hogy a 
magyar narratíva egyértelműen a menekült státuszt biztonsági fenyegetésként jelenítette meg, 
ráadásul sok idővel azelőtt, mielőtt nagyobb számú menekült jelent volna meg Magyarországon. 

3.1.1. Félreinformálás, mítoszok, álhírek a bevándorlásról az online és offline médiában 

Általában a romákat hibáztatják először az offline és az online médiában. 2015 óta a migráció kérdése 
olyan „közös ellenséget” hozott létre, amely átvette a vezető szerepet a romáktól. A migránsok csak 
azért jönnek Európába, hogy kihasználják a jutattásokat, és a migránsok, ahogy a romák nem akarnak 
dolgozni. A médiában egy másik erős hang azt harsogja, hogy a migránsok elveszik a magyarok 
munkáját. Az Európai Unió, a magyar civilek és a zsidó Soros György támogatják az illegális 
bevándorlást, és támogatják a bevándorlás szervezését és finanszírozását. Az illegális migráns kifejezés 
elterjedt a médiában, ami a jelenség negatív hatásait hangsúlyozza. A jobboldali médiában a migrációt 
a magyarok nemzetre leselkedő veszélyként mutatják be, és a migránsok szerintük mind potenciális 
terroristák.70 Az illegális migránsok azok, akik érvényes dokumentumok és vízum nélkül akarnak 
Magyarország területére lépni (még a menedékkérők és a menekültek is). 

A médiában leggyakrabban szereplő témák: 

• A migránsok elfoglalnak minket  

• A migránsok az ország számára gazdasági terhet jelentenek 

• Minden migráns férfi 

• Oda a biztonságunk 

• Az Európai Unió támogatja a bevándorlást 

• Európában még mindig menekültválság van 

4. RESPONSES TO THE PHENOMENON AND GOOD PRACTICE 

4.1. Intézkedések és jó gyakorlatok 

BAGázs Közhasznú Egyesület 

Közhasznú egyesület, amely 2011 óta dolgozik a befogadóbb és elfogadóbb társadalomért, ahol 
a roma embereknek is lehetőségük van elérni céljaikat. https://bagazs.org/a-bagazsrol/ 

 
69 Bernáth G., Messing V. ‘Biztonsági fenyegetés vagy humanitárius katasztrófa? A politikai jelentésképzés és beszivárgása médiába’, 
Médiakutató, 18. (2017), 33-53, 50. o. 
70 A Freedom House szerint a 2018. április 8-i parlamenti választásokat megelőző időszakban a kormánypárti híroldal, az origo.hu Facebook 
hirdetéseket tett közzé, ahol két sötét börű férfi ütlegel egy fehér bőrű nőt egy templomban, az alábbi címmel: “Nyugat-Európa, 2017. Tényleg 
ezt akarod?” A hvg.hu később beszámolt arról, hogy a videó egy 2015-ös Nebraska Cityben történt rablás felvétele volt, és a videó hangját úgy 
manipulálták, hogy az Allahot dicsőítő kiáltásokat tartalmazzon. 
Freedom House, Freedom on the Net 2018 - Hungary, 1 November 2018, letölthető: https://www.refworld.org/docid/5be16b1426.html 
(Accessed 1 May 2019). Az említett HVG cikk a következő: Így hazudik az Origo: a 2017-es európai migránstámadás egy 2015-ös amerikai 
rablás", [This is how Origo lies: the 2017 European migrant attack is a 2015 American robbery], hvg.hu, March 14, 2018, https://bit.ly/2IrFhzD 
További példákat a kvalitatív jelentés megfelelő részében talál.  
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2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról: 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 
1. §. kimondja, hogy Magyarországi területén lévő valamennyi személlyel azonos tisztelettel kell 
bánni. A 8. § szerint minden olyan eltérő bánásmódot, amely többek között faji, bőrszín, nemzeti 
vagy etnikai hovatartozáshoz, nyelvi, társadalmi státusszal vagy bármely más hozzárendeléssel 
vagy jellemzővel mentén történik és az adott személyek kedvezőtlenebb bánásmódját 
eredményezi, közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, és törvény tiltja. 

Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH): 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző 
autonóm állami szerv. Olyan panaszosok számára nyújt jogorvoslati lehetőséget, akiket 
diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. A hatóság a diszkriminációs folyamatok 
felismerését és megelőzését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal is 
támogatja. A Hatóság vizsgálatait a közigazgatási eljárásokra vonatkozó szabályok alapján végzi, 
és munkáját egy országos egyenlő bánásmód tanácsadói hálózat segíti.  

https://www.egyenlobanasmod.hu 

Magyar Nemzeti Társadalmi felzárkózási Stratégia II: 

A felülvizsgált nemzeti roma integrációs stratégiát a II. Országos Társadalmi Befogadási Stratégia 
elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI.4.) Korm. Rendelet fogadta el. Szorosan illeszkedik az Életen át 
tartó tanulás szakpolitikai, a Köznevelés-fejlesztés és a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni 
küzdelem stratégiáihoz.https://www.kormany.hu/download/1/9c/20000/Magyar%20NTFS%20II%20_2%20mell%20_NTFS%20II.pdf 

INSCHOOL projekt 

"Inkluzív iskolák – a roma gyermekek támogatásáért" (INSCHOOL) az Európai Unió és az Európa 
Tanács közös projektje, amely a roma gyermekek befogadó oktatására összpontosít. A projekt 
2017-ben indult. Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és az Egyesült 
Királyságban valósul meg. https://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education-for-roma-children/about-the-project 

Tanoda hálózat: 

A hálózatban résztvevő szervezetek az iskola utáni, tandíjmentes tevékenységek széles skáláját 
nyújtják a roma és más hátrányos helyzetű diákok számára. A szülőket és a közösségeket bevonják 
az oktatási folyamatba. A program olyan komplex szolgáltatást nyújt, amely egyébként nem vagy 
csak alig érhető el az érintett gyermekeknek és fiatal felnőtteknek. A tanoda programok 2004 óta 
működnek. 2018-ig 280 tanodát hoztak létre és működtettek uniós forrásokból. Az uniós 
pályázatok lezárását követően a magyar kormány új pályázati rendszert hozott létre. 

Roma MATRIX (2013-2015) 

Európai projekt, amely a romákkal szembeni rasszizmus, intolerancia és idegengyűlölet ellen küzd 
az Európai Integrációs Cselekvési Program keretében. A Roma MATRIX 10 EU tagállamban, 20 
szervezet részvételével valósult meg. Az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság 
Programja társfinanszírozásával. http://www.jovokerek.hu/romamatrix/ 
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Igazgyöngy Alapítvány  

Az Igazgyöngy Alapítvány olyan komplex esélyteremtő modellt alkotott, amely a társadalom 
perifériájára szorult, szegregátumokban élő családoknak segít jövőképet adni, integrálódni. A 
megoldás sajátossága a problématérkép elkészítésén alapuló tervezés, amely időben egyszerre, 
összehangoltan működik. A „minden mindennel összefügg” elvet követve, a közösségfejlesztést 
minden elemben kiemelten kezelve, pedagógiai eszközökkel dolgozunk https://igazgyongyalapitvany.hu/ 

European Fair Skills projekt (2015-2016) 

A projekt német, magyar, szlovák és cseh civilszervezetek részvételével zajlott. Célja a 
csoportokkal szembeni gyűlölet és a  szélsőjobboldali radikalizáció megelőzésének fiatalok 
körében történő támogatása. http://europeanfairskills.eu/ 

4.2. A bevándorlással és álhírekkel kapcsolatos téves információk elleni jó gyakorlatok 

BEAMS – Projekt (2013-2014) 

A BEAMS (Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes – A 
migráns/kisebbségi sztereotípiákkal szembeni európai attitűdök megváltoztatása) 15 partnert hoz 
össze az EU 11 tagállamából azzal a céllal, hogy segítse a populáris kultúra migráns és kisebbségi 
csoportokkal kapcsolatos sztereotípiái és a fogyasztók/polgárok diszkriminatív hozzáállása 
közötti kapcsolat megértését, amely utóbbi még mindig sok tekintetben akadálya annak, hogy az 
említett csoportok teljes körű állampolgári jogokat szerezhessenek. 

https://menedek.hu/projektek/beams-breaking-down-european-attitudes-towards-migrantminority-stereotypes 

Iskolai zaklatás és cyber-bullying Kutatóközpont 

A kutató csoport célja a bullying és cyberbullying magyarországi helyzetének felmérése, és a jelenség 
pszichés hátterének feltárása. https://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/iskolai_zaklatas_es_cyber_bullying_kutatokozpont 

Chat Story 

A Telenor Magyarország 2018. szeptember 19-én indította el a „ChatStory – a te sztorid” 
csevegőalkalmazást (chatbot). Messengeren, szórakoztató keretek között, egy alaptörténetet 
követően a játékos maga választhatja meg, hogy hogyan alakuljon az ő saját, tanulságos 
fordulatokat is rejtő chat sztorija. https://www.youtube.com/watch?v=QDIgCwbBZis&feature=youtu.be 

COLOURSCHOOL (2012-2013) 

A projekt célja az volt, hogy növelje a középiskolás korú tanulók ismereteit a bevándorlásról, 
erősítse a társadalmi érzékenységet, a társadalmi tudatosságot a filmvetítésen alapuló program 
segítségével. A „Colourschool” projekt az ODEON és Az Európai Integrációs Alap támogatásával 
valósult meg. https://hu-hu.facebook.com/Colourschool 

#ENDviolence online 

Az UNICEF kommunikációs kampányt indított, melynek keretében a biztonságosabb és tudatosabb 
internethasználatot támogató workshopokat tartanak.https://unicef.hu/online-biztonsagban/ 
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AZ EURÓPAI MIGRÁCIÓS MÍTOSZOK 

A Friedrich Ebert Alapítvány és a GLOBSEC közös kiadványa áttekintést nyújt a migrációval 
kapcsolatos leggyakoribb európai mítoszokról. A kézikönyv ellenőrzi az érvek igazságát, és valódi 
adatokon és információkon alapuló igazi pro és kontra érveket kínál. 

https://www.globsec.org/publications/europes-migration-myths/ 

Faces of Migration („A migráció arcai”) 

2014. október 24-től 2016. június 11-ig az online médiából visszanyert migrációval kapcsolatos 
10330 db kép elemzésével tartalmazó honlap. https://www.nyest.hu/facesofmigration/ 

MINDENKI MÁSKÉPP EGYFORMA (2013) 

A projekt célja a migrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység növelése 
interaktív, játékos, informatív foglalkozásokon keresztül az arra legfogékonyabb korosztály, az 
általános iskolás korú gyerekek között.https://menedek.hu/projektek/mindenki-maskepp-egyforma  

Immigropoly, Immigropoly 2. 

Online játék, amely interaktív és szórakoztató módon foglalkozik a bevándorlás témájával. 

http://immigropoly.ittvagyunk.eu/ 

MigHelp - Migráns Segítség Magyarország Egyesület 

A MigHelp - Bevándorlók Segély Egyesülete által vezetett budapesti Kultúrák Háza művészeti 
kiállításokat, koncerteket, filmvetítéseket, workshopokat, képzést, nyelvi klubokat és irodalmi 
esteket szervez. A Kultúrák Házának  küldetése, hogy párbeszédet teremtsen a fogadó (magyar) 
és a bevándorló közösségek között, és segítse a bevándorlók integrációját vagy társadalmi 
befogadását.https://mighelp.hu/  

Menekülj okosan! - színházi társasjáték 

A Mentőcsónak Egység, a Füge Produkció és a Magyar Helsinki Bizottság közös produkciója. Az 
alkotók célja, hogy a játékon keresztül alapvető emberi jogi dilemmák átgondolására bírják a 
közönséget. Ezek a döntési helyzetek a játékban a menekültek sorsához kapcsolódnak, de sokkal 
általánosabb kérdéseket vetnek fel a demokrácia vagy a diktatúra működése, az önbíráskodás 
vagy a szolidaritás, a tolerancia és a befogadás vagy éppen a kirekesztés kapcsán. 

MiraDoor Magyarország 

A MiraDoor egy interkulturális közösség tér ahol a külföldiek és magyarok találkozhatnak és 
megismerhetik egymás kultúráját. Az Open Doors Hungary és a Mira interkulturális csapatának 
közös kezdeményezésével! https://www.facebook.com/MiraDoorHungary/ 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 

Infografikákat és további tájékoztató anyagokat készít és tesz elérhetővé az álhírekről. Az 
Internetes Hotline webhelyet is üzemeltet a biztonságosabb internethasználat támogatásáért. 
http://nmhh.hu/internethotline/ 
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A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központok a tudatos és 
biztonságos médiahasználatra oktatja a gyermekeket (9-16 éves korig) két városban, Budapesten, 
Debrecenben. Az álhírekkel kapcsolatos óravázlatokat és infografikákat is létrehoztak.  
jelenséggel kapcsolatban. http://buvosvolgy.hu/ 

Nemzeti migrációs stratégia 2014-2020 

A stratégia meghatározza a felvételi, tartózkodási, integrációs, nemzetközi védelmi és visszatérési 
politikák és a teljes körű célok eléréséhez szükséges cselekvési útvonalat és eszközöket. A 
stratégia lehetővé teszi a migráció előnyeinek a nemzetgazdaság, a demográfia és a társadalom 
számára történő felhasználását a migráció pozitív és negatív hatásából eredő konkrét feladatok 
és cselekvések meghatározásával a 2014-2020-as évekre. 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI 

Jogi segítséget nyújt a megkülönböztetés áldozatainak, továbbá kutatásokat végez, képzéseket 
tart. http://dev.neki.hu/ 

Saferinternet.hu 

A Saferinternet.hu a gyermekeket, fiatalokat, szülőket és tanárokat támogatja a digitális média 
biztonságos, kompetens és felelős használatában. Műhelymunkákat, tájékoztató anyagokat és 
tanácsadást biztosít, és megpróbálja felhívni a közvélemény figyelmét a témára. A program 
keretébe inden évben megrendezésre kerül a Biztonságosabb Internetezés Napja. 
http://saferinternet.hu/ 

SAME World Projekt 

A környezetvédelmi igazságszolgáltatás, az éghajlatváltozás és a környezeti katasztrófa sújtotta 
bevándorlók témakörének tudatosítása, különösen az európai diákok, tanárok és oktatók körében. 
8 európai szervezettel, főként egyetemekkel és Kenyából, Mianmarból, Mozambikból és 
Tanzániából származó munkatársainkkal igyekszünk információkat és tudatosságot terjeszteni 
ezekről a témákról. Biztosítottak az oktatási készletek, színházi előadások, workshopok és tanári 
továbbképzések, valamint online játékok is. 

https://artemisszio.blog.hu/2015/03/27/same_world_uj_globalis_neveles_projektunk_indul_a_kornyezeti_igazsagossagrol 

Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 

Az egyesület a 4-14 éves korosztály, valamint szüleik és tanáraik számára nyújt támogatást 
digitális média, az Internet biztonságos, kompetens és felelős használatában. Workshopokat 
információs anyagokat (álhírekkel kapcsolatban is) és tanácsadást tartanak.http://televele.hu/egyesulet/ 

Köztünk élnek 

A projekt célja a harmadik országbeli államplgárok beilleszkedésének, egy nyitotabb, elfogadóbb 
társadalom elősegítése. A projekt eszközei között szerepelt egy nagyszabású kommunikációs 
kampány is.https://www.facebook.com/koztunkelnek/ 

4.3 Információs anyagok 

• Afromag projekt https://afromag.hu/hu/main/  
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Harmadik országbeli állampolgárok beillsezkedésének 
támogatása munkaerőpiaci ismeretek átadásával. 

• Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu 

• Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organisation for Migration) 
http://iom.hu/migration-issues-hungary 

• Ittvagyunk.eu, http://ittvagyunk.eu/ 

Külföldekkel kapcsolatos cikkek, információk. 

• Migrant Communities in Hungary („Bevándorló Közsségek Magyarországon”), 
https://migrantcommunity.blog.hu/ 
A blogot a Szubjektív Értékek Alapítvány indította a This blog was started in 2017 by 
Subjective Vaules Foundation a Komplex képzési és mentor program a bevéndorló hétterű 
személyek politikai részvételének támogatásáért c. projekt keretében- a Migrációs és 
Menekültügyi Alapat Támogatásával valósult meg a program. Magyarországon élő és tanuló 
harmadik országbeli állampolgárok sikertörténeteit is bmutatja az oldal.  

• Migráns Integrációs Szakpolitikai Index (MIPEX), http://www.mipex.eu/hungary 

EU tagállamok, Ausztrália, Kanada, Izland, Japán, Dél-Korea, Új Zéland, Norvégia, Svájc, 
Törökország és USA a beilleszkedéssel, befogadással kapcsolatos szakpolitika összegző 
elemzésével foglalkozik.  

• ReSOMA, http://www.resoma.eu/the-project 

A weboldalon befogadással, beilleszkedéssel foglalkozó tanulmányok, kutatások egyéb adatok 
olvashatóak 

II. KUTATÁSI JELENTÉS  

1. Bevezető 

Ez a kutatási jelentés részét képezi „Az új típusú média használata az oktatásban a bevándorló 
hátterű polgárokat sújtó online diszkrimináció legyőzésére” (a továbbiakban: NEMO) projekthez 
tartozó igényfelmérésnek. A kutatásra akciókutatás keretében került sor: az összegyűjtött kutatási 
adatok és információk alapján eszközkészletet állítunk össze, amely az iskolák számára 
megoldásokat kínálhat a fiatal, 11-14 év közötti tizenévesek segítségére lehet az online 
kommunikáció és információk tudatos használatában. A jelentés fő célja a harmadik országbeli 
állampolgárok ellen irányuló online és offline diszkrimináció megnyilvánulásainak azonosítása és 
elemzése Magyarországon a tanulókon, szülőkön és tanárokon keresztül. A megközelítésünk 
szeretné bemutatni a célcsoport digitális média-használatát és az álhírekkel kapcsolatos 
tudatosságot, beleértve a harmadik országból érkezett polgárokra vonatkozó félrevezető 
információkat, valamint arra vonatkozó javaslataikat, hogyan lehet legyőzni a bevándorló hátterű 
polgárok iránti megkülönböztetést.  

1.1. Módszertan 

A kutatási módszertan vegyes megközelítésen alapult: diszkriminációs mintákon alapuló valós, 
bevándorló hátterű polgárokat ábrázoló képekkel kiegészített mélyinterjúkból, valamint nyitott 
végű kérdésekből álló vegyes kérdőívekből71 épült fel. A magyar politikai kontextus (lásd alább), 

 
71 Az interjú kérdései segítségünkre voltak, hogy információkat gyűjtsünk az interjúalanyok online tevékenységeivel és készségeivel 
kapcsolatban, egy kifejtendő kérdés segítségével pedig képet alkothattunk a válaszadók véleményéről az iskolák lehetőségeivel 
kapcsolatban az online megkülönböztetés és az álhírek kezelésére vonatkozóan. 
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valamint a fiatal célcsoport online tevékenységeire vonatkozó 
hipotézisünk72 figyelembevételével két online és egy offline (óriásplakát) offenzív propaganda-
ábrázolást választottunk ki.73 

A különböző célcsoportok számára az interjúhoz tartozó útmutatót74 a fokozatosság elve mentén 
alakítottuk ki: a könnyebb kérdéseket (például hogyan használod az Internetet) nehezebb 
kérdések követték (például tudsz-e példát mondani a barátaid/gyerekeid/tanítványaid által 
használt, bevándorló hátterű polgárokat jellemző sztereotípiákra). A kérdések sorrendje azt is 
elősegítette, hogy a válaszadók magabiztosabbá váljanak és ellazuljanak, és így a felmerülő 
témákkal kapcsolatos mélyebb gondolataikat és érzelmeiket is kifejezhessék. 

A kutatásra Budapesten, május első három hetében került sor. Az interjúkat két szociológus 
vezette, a kérdőíveket pedig egy ifjúságsegítő segítségével töltötték. Az interjúk az interjúkra 
vonatkozó útmutatót követték, lehetőséget teremtve az interjúalanynak, hogy elmesélje a 
történetét. Az interjúalanyok közös tapasztalatai alapján az interjúztatók az interjú során további 
kérdéseket tettek fel. 

A három célcsoport közül talán a tanulók mélyültek el a legjobban az interjúhelyzetben. Valódi 
érdeklődést mutattak a kutatási kérdések iránt, és élvezettel beszéltek magukról a felmerült 
témákkal kapcsolatosan, kivéve a bevándorló hátterű polgárokra vonatkozó kérdéseket. Ezekkel 
kapcsolatban különböző érzelmi reakciókat mutattak, még ugyanazon az interjún belül is – az 
ambivalenciától az unalmon keresztül a dühön át az együttérzésig.  

1.2. A kontextus 

A kutatásra Magyarországon került sor; egy olyan országban, ahol hagyományosan kevés 
bevándorló hátterű állampolgár él. Részben ebből következően a társadalomban fenntartások és 
félelmek övezik az idegeneket. A jelenlegi, 2010 óta hatalmon lévő kormány durva 
menekültellenes politikát és kommunikációt folytat. Több demokratikus intézmény mellett a 
médiát is hatalmába kerítette a kormány, és ilyen módon a közbeszédre kizárólagos hatást 
gyakorol. A kormány 2015 óta országszerte óriásplakátokon, a televízióban és a rádióban 
kampányt folytat a bevándorlók ellen, amellyel hatékonyan mozgósítja főképp a kevésbé tanult, 
vidéki szavazókat. A közvéleménykutatások igazolták a kormánypropaganda hatékonyságát: 
2018-ban Magyarország lett az első Európában a bevándorlók elutasításában. 

Az átpolitizált közélet alapján, ahol a bevándorlással kapcsolatos témák negatív felhangot 
kapnak, az iskolák részvételét a kutatásban részünkről aggodalom övezte. 

1.3. Az interjúalanyok 

A bevándorlókkal kapcsolatos témák érzékenysége miatt a magyarországi kontextusban 
módszerünk az interjúalanyok kiválasztására főképp75 személyes ismeretségeken keresztül 
történt76. Figyelembe vettük, hogy esetleg elfogult mintánk lesz, ha az interjúalanyok ugyanabból  

 
72 A 11-14 éves iskolások online tevékenységeivel kapcsolatos feltevéseink alapján a hírekkel és politikával kapcsolatos tartalmak 
marginális szerepet töltöttek be. Ugyanakkor, akarva-akaratlan az interjúalanyok tanúi voltak az offline és különböző 
médiacsatornákon folyó, bevándorlóellenes politikai propagandának. 
73 A kiválasztott képeket lásd a Mellékletben. 
74 Az interjúra vonatkozó útmutatót a NEMO projektpartnere, a római Tor Vergata Egyetem állította össze. 
75 A kutatóké 
76 Miután feldolgoztuk a 12 diákinterjú anyagát (plusz a 8 diák kérdőívet), a 4 anyai interjút (plusz a 4 anyai kérdőívet), valamint a 6 
tanári iterjút (plusz a 4 tanári kérdőívet), levonhatjuk a következtetést, hogy a kezdeti aggodalmaink a látszólag homogén mintával 
kapcsolatban jelentősen csökkentek. Az interjúalanyok és a kérdőívek elemzésének során rá kellett jönnünk, hogy a 
rendelkezésünkre álló nyersanyag nagyon is gazdag. Az interjúalanyaink nem csupán megosztották gondolataikat a saját életükről 
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a társadalmi csoportból jönnek, mint mi, így külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a minta 
heterogén maradjon. A diákmintánk heterogénebbé vált, mikor be tudtunk vonni egy helyi ifjúsági 
klubot, ahová főképp roma fiatalok járnak, valamint egy kéttannyelvű iskolát. Az erőfeszítéseink 
ellenére a magyar középosztálybeli családok (felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők) 
felülreprezentáltak a mintában az interjúalanyok között.  

A 20 diák megoszlása a mintában 

- 10 lány, 10 fiú; 

- különböző életkor (az idősebb gyerekek felülreprezentáltak a mintában,77 a fiatalabbak 
pedig a kérdőív válaszadói között); 

- 13 magyar állampolgár bármilyen etnikai háttér nélkül, 7 állampolgár eltérő etnikai 
háttérrel.78 

A 10 tanár megoszlása a mintában a következő volt: 

- 1 férfi, 9 nő; 

- tárgyak/beosztás: különböző tárgyak (angol, olasz, német nyelv, közgazdaságtan, 
irodalom, média), a médiatanárok felülreprezentáltak voltak; tanárasszisztens, szociális 
munkás, vezetőtanár, ifjúságsegítő és osztályfőnök; 

- képviselt iskola/szociális intézmény: a 10 iskolából/szociális intézményből 3 főképp a 
romáknak és az alacsonyabb társadalmi státuszú diákoknak nyújt szolgáltatásokat; 

- a szakmában eltöltött évek száma változó (2 és 40 év között); 

- minden interjúalany magyar állampolgár, csupán egy közülük származik vegyes 
házasságból79 

A 8 szülő megoszlása a mintából a következő volt: 

- 6 magyar állampolgár, 2 egyéb etnikai hátterű magyar állampolgár;80 

- mindegyik szülő anya volt 

- minden anyának van 11-14 év közötti gyermeke 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket minden interjúalanyunknak, akik megosztották velünk 
(online) tapasztalataikat. Őszinte és lelkes részvételük nélkül ez a kutatási jelentés nem jöhetett volna 
létre. 

2. A DIÁKOK ONLINE TAPASZTALATAI 

Ahogy korábban említettük, a diákok interjúinak toborzása személyes ismeretségen keresztül 
történt. Az első három diák-interjú kiegészítette az adott diákok anyjával készített interjúkat. Bár 
a barátaink és ismerőseink gyermekeinek interjúzásának módszere lényegesen könnyebb volt, 
mint a kutatási céljaink elmagyarázása vadidegen embereknek, különösen a jelenlegi túlpolitizált  

 
(például hogyan töltik online az idejüket), de arról is beszéltek, hogyan látják más diákok/anyák/tanárok online és offline 
gyakorlatait. Ennek eredményeképpen életteli képet kaptunk, összefonódó szálakkal. Döbbenetes volt látni, hogy mennyire jelentős 
és sokszor mély nyomot hagyott interjúalanyaink mindennapi életében a kormányzati bevándorló-ellenes propaganda. F 
77 Tapasztalataink alapján a célcsoport idősebb diákjai jobban tudtak kapcsolódni a főbb kutatási témákhoz. Az interjúalanyok 
átlagéletkora 13 év.  
78 Vegyes házasságból született (félig iraki), egy kínai és 5 roma diák. 
79 Az említett tanár félig bolgár. 
80 Egy jordán (menekültstátuszú, később Magyar állampolgár) és egy magyar nemzetiségű nő Szerbiából. 
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magyar kontextusban, ki kellett egyensúlyoznunk a homogén, magyar nemzetiségű (bármely más 
etnikai háttér nélküli) középosztálybeli család-és gyermekmintánkat. A diákok mintája 
heterogénebbé vált, mikor be tudtunk vonni egy helyi ifjúsági klubot, ahová főképp roma fiatalok 
járnak, valamint egy kéttannyelvű iskolát. Így a magyar nemzetiség által dominált mintában 
vannak roma diákok, valamint egy kínai és egy vegyes házasságból származó, félig iraki diák. 

2.1. A diákok internethez való hozzáférése és internethasználata 

A megkérdezett diákok elsődleges online eszköze az okostelefon. Néhányuknak van laptopja vagy 
asztali gépe, de ritkábban használják, és főképp online játékokra. A megkérdezettek az internetet 
főképp otthon használják, mivel a wifi általában minden családnál rendelkezésre áll. A diákok 
számára a telefonjukon rendelkezésére álló mobilinternet-kapcsolat általában korlátozott 
mennyiségű, segítségével tudnak az otthonukon kívül is internetezni, azonban a havi 
adatmennyiség általában az első hét végére kimerül. Néhány iskolában van wifi, amelynek 
segítségével az óraközi szünetekben felmehetnek az internetre.81 

A leggyakrabban említett online tevékenységek a diákok körében a következők: Messenger/Viber 
a kommunikációra,82 a YouTube a videókra (mindenki követ az érdeklődési körébe vágó 
vloggereket)83 valamint zenére, online játékokra (Xbox, Minecraft, Animal Jam, Fourth Knight), 
filmnézésre (anime, sorozatok), valamint hírek olvasására (Google – főképp online játékokkal és 
hírességekkel kapcsolatos hírek).84  

A válaszadók több, mint fele úgy kezdi a napot, hogy megnézi Messenger/Viber vagy Instagram 
fiókját, és néhány diák még videókat is néz, vagy online játszik, mielőtt iskolába menne.  

„Egy átlagos reggel 10-15 percet töltök online, segít felébredni. Általában megnézem az 
Instagramot és a Messengert.” (diák2) 

„Amikor felkelek reggel, első dolgom, hogy bekapcsoljam a telefonomat, hogy később ne okozzon 
problémát. Aztán elmegyek fogat mosni, visszamegyek a szobámba, felöltözöm, és használom a 
telefonomat, főképp játékra vagy videókat nézek rajta.” (diák11) 

A 10-20 perces reggeli online tevékenységeket néhány diák esetében rövid online jelenlét követi 
a szünetek között.85 Az iskola utáni tevékenységektől függően a diákok mind felmennek az 
internetre valamikor délután, illetve este.  

„Edzés és a művészeti órám után azonnal felmegyek a netre, ahogy hazaérek, mivel nagyon 
elfáradok és nagyon jó egy kicsit semmittenni. Körülnézek a Pinteresten és Animal Jam-et 
játszom.” (diák4) 

„Mikor hazaérek, felmegyek a netre, általában a YouTube-on követem a vloggereket, és autós 
videókat nézek.” (diák6) 

Az interjúk alapján az iskolán kívüli tevékenységek csökkenthetik a diákok online jelenlétét. 

 

 
81 Néhány esetben a diákok szerint nincs a diákok számára rendelkezésre álló nyitott wifi hálózat, azonban sikerül megszerezniük a 
jelszót, és felcsatlakozniuk a hálózatra. 
82 A kínai diákok a Messenger helyett a WeChat programot használják. 
83 A válaszadók érdeklődési köre változó, videókat néznek információkért például autókról, animéről, görkorcsolyázásról, 
videójátékokról, kihívásokról, zenéről, futballról, fotózásról, főzésről. 
84 A diákok által említett egyéb platformok: Pinterest, Steam (online játékosok platformja), Snapchat, TikTok, Musically, Spotify, 
Discord. 
85 Az interjúk tapasztalatai alapján vannak olyan diákok, akik az órák alatt is használják az okostelefonjukat, mikor unalmas az óra.   
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„Iskola után általában estig fenn vagyok a neten, de mostanában kezdtem rajzórákra járni, azóta 
kevesebbet netezem.” (diák1)  

Jelentős különbség tapasztalható a tanórán kívüli tevékenységekben részt vevő és részt nem vevő 
diákok online töltött ideje között. Azok a diákok, akik tanórán kívüli tevékenységekben vesznek 
részt (sport, zene, tánc vagy rajzórákon) nem töltenek két óránál többet az interneten naponta, 
míg azok a diákok, akiknek nincsenek tanórán kívüli tevékenységeik, akár négy-öt órát is töltenek 
naponta a képernyő előtt. Ha a diákok valamilyen okból, például sérülés miatt kiesnek ezekből a 
tanórán kívüli tevékenységekből, az online töltött idejük jelentősen nő.  

“Nem töltöttem sok időt online a térdsérülésem előtt, rengeteg iskolán kívüli tevékenységben 
vettem részt, röplabdaedzésekre és táncórákra jártam, így nem igazán volt időm ilyesmire. De 
most, hogy nem tudok sportolni, több időt töltök online. Igaziból nem akarok, de így lett.” (diák8) 

A hétvégék szintén a fenti jelenségeket igazolják, mivel a diákok általában több időt töltenek 
online a hétvégén, kivéve, ha programjuk van barátokkal vagy a családdal.  

 „A hétvégén több időt tudok a neten tölteni, főképp, ha rossz az idő, de ha tehetem, inkább 
kimegyek görkorizni a barátaimmal.” (diák7) 

„A hétvégén általában programjaim vannak, ha nincsenek, többet vagyok a neten, mint 
hétköznap, és nemcsak telefonon, hanem a gépemen is.” (diák10) 

A mintát közelebbről megvizsgálva van még egy törésvonal az ugyanolyan korú diákok között az 
internethez való hozzáférésben és az internet használatában. Az interjúalanyok családjainak 
társadalmi helyzete választja el egymástól a válaszadókat. Ahogy említettük a jelentés 
bevezetőjében, az egyik legfontosabb módszertani aggodalmunk a túl homogén diákminta volt, 
amely csupán később vált heterogénebbé, amikor többek között be tudtunk vonni egy, főképp 
roma fiatalok által látogatott helyi ifjúsági klubot. Az általuk kitöltött kérdőívek alapján úgy tűnik, 
hogy az internethez való hozzáférésük és az internethasználatuk jelentősen eltér a nem roma 
kortársaiktól. Itt hangsúlyoznunk kell, hogy szerintünk a társadalmilag hátrányos helyzet okozza 
a különbséget. A körükben az figyelhető meg, hogy több időt töltenek online (általában napi 1-2 
órával hosszabb képernyőidőt) és az online ismeretségi körük nagyobb, ezek körülbelül felét 
személyesen nem ismerik, még látásból sem. 

2.2. A diákok tevékenysége és készségei 

A fiatal célcsoportunkat két kisebb korcsoportra osztottuk a közösségi média oldalak használata 
alapján. A fiatalabbak (11-12 évesek) nem használják a közösségi médiát, míg az idősebbek mind.  

A megkérdezett 13-14 évesek körében a leggyakrabban használt közösségi oldal az Instagram. 
Néhányuknak ezen felül van Facebook fiókja, de csak egy bizonyos csoport miatt, amelyet a közös 
érdeklődés vagy hobbi köt össze, és amely a Facebookot használja platformként.86  

„Szeretem az Instagramot, mivel nagyon színes és sok vloggert lehet követni, a Facebookon pedig 
fura lenne bejelölni őket ismerősként. (…) Őszintén, a korom alapján nem is lehetne Facebook 
fiókom.” (diák4) 

A Snapchat az Instagramhoz képest sokkal kevésbé népszerű a válaszadók között. Akiknek van, 
viccesnek találták, jó unaloműzőnek, de nem tartották annyira fontosnak. 

 

 
86 Például görkorcsolyások, animések, gamerek és horgászegyesületek csoportjai 
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A legtöbb válaszadó diák nem rendelkezik sok online kapcsolattal a közösségi média oldalakon. 
A legtöbb megkérdezett diák hangsúlyozta, hogy az Instagram fiókjuk privát, így nem tudják őket 
idegenek követni. Online ismerőseik általában az igazi barátaik közül kerülnek ki, akikkel 
mindennapi kapcsolatban vannak (körülbelül 40-50 személy). Ez a kis kör kiterjed néhány általuk 
követett emberre, és néhány esetben olyanokra, akiket látásból ismernek. Az online ismerőseik 
száma általában nem haladja meg a 100-150 kapcsolatot. 

„Az osztálytársaimmal és a rokonaimmal vagyok kapcsolatban ezeken a platformokon. Ez 
körülbelül 40 ember. Ezen felül követek néhány híres embert, például Ronaldot, Hamiltont és 
néhány autógyártót.” (diák6) 

A legtöbb diák aktívan használja a közösségi médiát (Instagram), néhányuk rendszeresen oszt 
meg fotókat, és vannak, akik My Stories posztokat készítenek és videókat tesznek fel. Majdnem 
minden aktív felhasználó posztol képi anyagot az érdeklődési köréről/hobbijáról – képeket a 
kutyájáról egy versenyről, autókról, görkorcsolyázásról, meglátogatott városokról, vagy saját 
rajzokról – azonban ritkán osztanak meg képeket magukról és a családjukról. 

“Rendszeresen posztolok az Instagramon. Emellett készítek My Stories-t, különösen, ha utazom 
valahová. Szeretek fényképezni és posztolni a képeket, de én általában nem szerepelek a 
fotókon.” (diák2) 

Az interjúalanyok válaszai alapján nem osztanak meg más által posztolt tartalmakat (például 
cikkeket, videókat). Legfeljebb a kiválasztott tartalmat elküldik valakinek vagy közvetlenül a 
csoportba a Messengeren keresztül. 

A válaszadók többsége a kérdéses online készségeket majdnem mind magabiztosan használja.87 
Nem minden felsorolt alkalmazást vagy platformot használnak, de birtokában vannak az általuk 
használt platformok által megkövetelt online készségeknek. Néhányuk további online 
készségekről is beszámolt a kérdezettek mellett, például a videókészítés mellett tudnak videót 
vágni is. Felsoroltak példákat a biztonságos netezésre is: például felidéztek olyan videókat, 
amelyeket véletlenül találtak, vagy felsoroltak olyan szervezeteket, amelyek segíthetnek 
kockázatos online helyzetekben. 

Az általános képet közelebbről megvizsgálva azt találjuk, hogy van a 11 és a 12-14 éves diákok 
között egy korhoz köthető választóvonal. A fiatalabbak a mintánkban nem használnak közösségi 
médiát, és nincsenek birtokában az ezekhez kapcsolódó online készségeknek. Az online 
tevékenységük általában a YouTube és a Viber használatából áll, és ezek határozzák meg az 
általuk birtokolt online készségeket (a YouTube és a Viber használata, valamint néhány esetben 
videók készítése, valamint a Google használata).  

Az online készségek tekintetében egy másik csoport is eltér a többségi mintától. A mintában 
szereplő, társadalmilag hátrányos helyzetű roma diákok88 több online platformot használnak már  

fiatalabb korban is, mint nem roma társaik89 a mintánkban. Például a 11 éves diákok már 
használják a közösségi oldalakat (Instagram), a TikTok és a Messenger platformokat a YouTube  

 
87 Az útmutató alapján a diákokat az alábbi online készségekkel kapcsolatban kérdeztük: weboldalak könyvjelzőbe tétele, üzenetek letiltása, 
információ keresése a biztonságos internethasználatról, videók készítése, Instagram sztorik készítése, a WhatsApp/Telegram használata, 
posztolás a Facebook-on, Facebook oldal létrehozása, a Snapchat, YouTube, Skype használata, screenshot készítése, jelszavak használata online 
eszközöknél. 
88 Nem találtunk összefüggést a bizonyos etnikai csoporthoz tartozás és a kedvezőtlen gyakorlatok között. Meggyőződésünk, hogy a 
kedvezőtlen gyakorlatok, például a nem tudatos online használat (hosszú online jelenlét a kívánt készségek megléte nélkül) gyökere a 
hátrányos társadalmi háttérben keresendő, azonban a mintánk nem tartalmazott társadalmilag hátrányos helyzetű, nem roma diákokat, 
kizárólag romákat. 
89 Nem találtunk összefüggést aközött, hogy egy bizonyos etnikai csoport és bizonyos nem kedvező gyakorlatok között. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy a nem kedvező gyakorlatok, például a nem tudatos internethasználat (nagymértékű online jelenlét a megfelelő készségek nélkül) 
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mellett. Azonban a bővebb internethasználat náluk nem jár együtt a szükséges online 
készségekkel, még idősebb korban sem. Például a válaszadók közül nem mindegyik tudta, hogy 
hogyan kell letiltani a nem kívánt üzeneteket, illetve hogyan tudnak az interneten információk 
után keresni. 

2.3. A felnőttek közreműködése 

Bár a legtöbb megkérdezett diák azt mondta, hogy nincsenek otthon az internethasználattal 
kapcsolatos szabályok, általában azért kiderült, hogy a szülők állítanak feltételeket. A szülők 
internethasználattal kapcsolatos feltételei általában teljesülnek, ha az online jelenlét nem jár az 
iskolai feladatok elhanyagolásával, és a gyerekek eleget alszanak. Így a diákoknak tulajdonképpen 
igaza van, mikor azt gondolják, hogy nincsenek konkrét szülői szabályok az interneten töltött 
idejükre vonatkozólag. Egyfelől az online jelenlét és a tanulás közötti határvonal már nem annyira 
éles, másrészt pedig a szülők képtelenek szabályozni a képernyőidőt, mivel minden gyereknek 
van okostelefonja.90 A szabályok rugalmasabbá váltak, és a konkrét helyzettől függenek, amelyet 
kiválóan illusztrálnak a szülői utasítások a gyerekek tolmácsolásában. 

„Ha látják, hogy van még tanulnivalóm, mikor a telefonommal foglalkozom, azt mondják, 
hagyjam abba.” (diák2) 

„Néha azt mondják, most már elég lesz, csinálj valami mást.” (diák4) 

„Este tíz körül fekszem le, és általában még telefonozok egy kicsit, de nem sokáig. Anyukám 
mindig bejön, és azt mondja, ideje aludni.” (diák1) 

„Ha apukám úgy gondolja, hogy eleget játszottam, akkor azt mondja, hagyjam abba.” (diák7) 

Az interjúalanyok között csupán néhány olyan tanuló van, akik konkrét online tevékenységeket 
említenek – regisztráció a Facebookra, saját fotó megosztása a közösségi média oldalakon – 
amelyek tiltottak számukra a szülők korlátozásai miatt.  

A válaszadó diákok kevesebb, mint fele számolt be olyan, az online tevékenységükhöz kapcsolódó 
eseményről, mikor segítséget kértek a szüleiktől. A szülői közbeavatkozásra példa egyebek között 
a Facebook fiók nyitása, a valós és álhírek közötti különbségtétel, a politikai véleménynyilvánítás 
megosztása, valamint az online tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok. 

„Amikor megkaptam az első okostelefonomat, anyukám segített létrehozni a Facebook fiókomat.” 
(student1) 

„Anyukámmal mindig beszélgetünk azokról az online hírekről, amelyek érdekesek lehetnek. Nem 
használjuk együtt az internetet, de ajánl nekem dolgokat.” (diák3) 

„A legtöbb online barátomat személyesen is ismerem. Senkit nem jelölök vissza anélkül, hogy 
tudnám, kicsoda. (…) Apukám mindig azt mondja, csak olyat jelöljek vissza, akit ismerek. Néha 
beszélgetünk az online jelenlét veszélyeiről.” (diák11) 

A relatíve ritka szülői beavatkozásnak több oka lehet. Az egyik magyarázat a diákok 
magabiztossága az online tevékenységeket érintően. Mint korábban láttuk, saját online 
készségeiket legalább olyan magasra értékelik, mint a szüleikét. A másik magyarázat az, hogy a 
szülők bíznak a gyerekek tudatos online média használatában. 

 
a hátrányos szociális helyzetből fakad, azonban a mintánk nem tartalmazott szociálisan hátrányos helyzetű nem roma diákokat, csak 
romákat. 
90 A mintában csupán egy kivétel volt a kifejezett szülői kontrollra a gyerekek internet elérésében egy kínai családnál. „Otthon nincs 
internetünk. Azt hiszem, a szüleim szerint jobb, ha nincs. A boltjuk este nyolcig van nyitva, ott tudom használni a wifit.” (diák9) 
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„Erről otthon általában nem beszélünk, mert tudják, hogy az iskolában sokszor van róla 
szó.”(diák2) 

„Anyukám megbízik bennem, és nem megyek fel olyan oldalakra, amik nem nekem valók.” (diák3) 

Minden megkérdezett tanuló iskolájában ugyanaz az okostelefonokra vonatkozó rend: általában 
az órák alatt egyáltalában nem használhatják azokat. Az interjúalanyok különböző epizódokat 
idéztek fel, mikor rendszeresen vagy alkalomszerűen ellenőrizték, hogy a telefonjuk ki van-e 
kapcsolva, illetve beszámoltak arról is, hogy a tanár elvette a telefonokat. 
Az okostelefonok teljes kontrollja mellett sok iskolában vannak foglalkozások a biztonságos 
internettel kapcsolatban. Az ilyen foglalkozásokon részt vevő tanulók általában jól tudják, hogy 
mit ne tegyenek online. 

„Vannak tájékoztató óráink az internet használatáról, tipikusan olyan témákkal, hogy ne tegyél 
fel magadról képet a Facebookra.” (diák12) 

„Azt hiszem, hogy olyan sokszor mondják nekünk, mit ne tegyünk, hogy már automatikus, 
legalábbis majdnem mindenkinek. Például ne küldjünk magunkról képet idegeneknek, meg 
ilyesmi.” (diák2) 

Azonban a frontális, hatósági személy által történő oktatás nem szükségszerűen a legjobb példája 
annak, hogyan segítsük a diákokat a tudatos online média használathoz szükséges készségek 
elsajátításában. 

„Tavaly egy rendőrnő jött az iskolába, és prezentációt tartott az internet veszélyeiről, valamint 
az interneten történt veszélyes történetekről. Ez volt minden.” (diák7) 

A bullying vagy online bullying témájában a megkérdezett gyerekek ritkán rendelkeztek saját 
élményekkel. Csak egy példa volt az online bullying-ra, ahol egy tanár lépett közbe a probléma 
megoldásában.  

„Az osztályomban az osztálytársaim csináltak egy Viber csoportot, „Utáljuk XY” címmel. (…) 
Folyton írogattak róla, és egyszer véletlenül megmutatták neki, amitől teljesen összeomlott. Az 
osztályfőnök lépett közbe és oldotta meg a dolgot a végén.” (diák4) 

2.4. Szubjektív károkozás 

Bár a megkérdezett diákok körében az online bullying-ot említették a leggyakrabban, mint 
szubjektív károkozási formát, csupán néhány olyan eset fordult elő, ahol az interjúalanyok vagy 
osztálytársaik online bullying áldozatává váltak. 

„Egy barátom betett egy Messenger csoportba. Egy olyan eseményen voltunk, ahol a fények 
vörösek voltak, azonban a fotón rózsaszínnek látszottak (…) Az egyik gyerek észrevette, és 
buzinak kezdett hívni.” (diák11) 

„Az osztályban páran létrehoztak egy Viber csoportot egy másik osztálytársunk ellen. Előfordult, 
hogy még éjszaka is üzeneteket váltottak róla.” (diák3) 

Előfordult még olyan, hogy például egy ismeretlen próbált meg kapcsolatba lépni velük, vagy 
fotót kérni tőlük, de ezeket az eseteket nem tekintették kockázatosnak, mivel az érintett diákok 
(lányok) úgy tűnt, magabiztosan kezelték a helyzetet.  

 „Egyszer bekövetett egy ismeretlen pasas, aki megkérdezte, ki a franc vagyok. Azonnal 
letiltottam.” (diák4) 
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„Egy fiú csetelni kezdett velem, és egy idő után képet kért rólam. Azt mondtam, hogy nem, és 
mivel erősködött, letiltottam. (…) Nem éreztem komolynak, nagyon egyszerűen meg tudtam 
oldani.” (student2) 

A Momo kihívás/hoax (öngyilkos játékról szóló hoax – fordító megjegyzése) néhányszor spontán 
említésre került az informatikai órák kapcsán, ahol az internethasználathoz kapcsolódó 
kockázatokról volt szó. 

Néhányan egy másik kockázatos online helyzetet említettek a válaszadók közül, mikor valaki egy 
hamis profil mögé rejtőzik. A válaszadók személyesen nem találkoztak ilyennel, kivéve egy diákot, 
akit bejelölt egy ismeretlen, hamis profillal rendelkező személy.  

A diákok történetei azt mutatják, hogy jelentős különbség mutatkozik abban, ahogy a diákok 
észlelik az online térben történteket. Például a mintánk alapján az ebbe a korcsoportba tartozó 
fiúk kevésbé érzékenyek a másokat érő online támadások iránt, míg a lányok együtt érzőbbnek 
tűnnek. 

 „Láttam, hogyan csinálják az Animal Jam-en. Például cukkolják a kezdőket. Én segítek nekik, és 
azt szoktam mondani, hogy elfelejtitek, hogy ti is voltatok kezdők. Velem még nem történt ilyen, 
de tudom, milyen lehet.” (diák2) 

A fiúk gyakrabban gondolják, hogy az online kockázatokat a szüleik eltúlozzák, és több közülük 
az olyan, akik sem személyesen, sem ismerősökön keresztül nem tapasztaltak semmilyen káros 
dolgot az interneten. 

 „Soha nem találkozom kockázatos dologgal az általam látogatott oldalakon, és nem 
tapasztaltam az internethasználathoz kapcsolódó káros dolgot sem az ismerőseim, sem a 
családom körében.” (diák12) 

A találkozás zavaró képekkel vagy tartalmakkal néhány válaszadó szerint káros online helyzetnek 
minősül. 

 „Például az Instagramon lefelé görgetve könnyen találkozhatsz nem kívánt tartalommal, 
ilyenkor továbbgörgethetsz, vagy ilyesmi.” (diák1) 

„Egy barátom küldött egy hamis hivatkozást, én véletlenül megnyitottam és megláttam. Az oldal 
nemcsak a velem egykorúaknak, de mindenkinek kiborító. Az oldalra emberek megöléséről és 
állatkínzással kapcsolatos videókat tesznek fel.” (diák11) 

Az online károkozás anyagi kárt is jelenthet, ahogy néhány válaszadó elmondta. Például egy 
diák fiókját ellopták egy online játékban. 

A diákok történetei alapján azok, akiket érintett káros online helyzet, gyorsan és hatékonyan 
reagáltak. Például a lányok azonnal letiltották azokat az ismeretlen fiúkat, akikkel nem akartak 
tovább beszélgetni, valamint a fiú esetében, akit egy Messenger csoportban zaklattak az általa 
posztolt fénykép rózsaszín fényei miatt.  

 „Először letiltottam, aztán megkértem a barátaimat, hogy jelentsék az illetőt a Facebookon. 
Másnapra az illetőt letiltotta a Facebook is.” (diák11) 

A megosztott példákban a diákok egyedül is meg tudták oldani az előforduló problémákat, felnőtt 
segítsége nélkül. Ahogy a korábbi fejezetben láttuk, a diákok magabiztossága az online 
tevékenységekkel kapcsolatban lehet az oka a viszonylag ritka szülői beavatkozásnak a gyerekek 
internethasználata kapcsán.  
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A diákok és a harmadik országból származó állampolgárokkal kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek és 
megkülönböztetés 

A megkérdezett diákok többségének segítségre volt szükségre a sztereotípiákkal és előítélettel 
kapcsolatos kérdések megértéséhez. A két fogalmat ők szinonimaként értelmezik.91  

Bár a diákok általában jó közösségként beszélnek az osztályukról, fel tudnak idézni 
sztereotípiákhoz vagy előítélethez kapcsolódó eseteket az iskolából. Ritka, hogy az ilyen 
incidensek a válaszadókra irányuljanak, de volt néhány ilyen eset. Például az egyik lányt a barátai  
 

plázacicának tartják, mert az édesanyja jól keres; vagy például az egyik fiút egy online csoportban 
zaklatták az általa közzétett fotón a rózsaszín fények miatt.92 Egy másik felidézett esetben a két 
osztály csupán azért különböztette meg a másik osztály tagjait, hogy az illető A vagy B osztályos-
e, a jó tulajdonságokat a saját csoportjukhoz, a rossz tulajdonságokat pedig a másik csoporthoz 
társítva.93 

„Korábban sok előítélet volt az évfolyamunkban a két osztály között. A mi osztályunk úgy 
gondolta, hogy a másik osztály béna és hülye (…) ők pedig azt gondolták rólunk, hogy nyomik 
vagyunk. Ez nem sokat változott, de most több időt töltök a másik osztállyal, mint korábban, 
mivel a legjobb barátom/barátnőm oda jár. Így jobban meg tudom ismerni őket.” (diák2) 

A diszkriminatív esetek száma kissé nagyobb, amikor a válaszadók más osztálytársaik 
tapasztalatairól számolnak be.94 Például a hallássérült diákot néhány osztálytárs kerüli, vagy 
random osztálytársakat online zaklatás ért.95 

A legtöbb diák olyan osztályba jár, ahol a kulturális sokszínűség nem mindennapos tapasztalat. A 
válaszadók többségének csupán néhány bevándorló hátterű és/vagy roma osztálytársa van, és 
vannak olyanok is, akiknek az osztályába egyáltalán nem jár roma vagy bevándorló hátterű gyerek. 
Az egyetlen kivétel a mintánkban a kétnyelvű iskola, ahol a magyar és külföldi diákok egyaránt 
képviselve vannak az osztályokban.  

A kutatás roma résztvevőinek körében nem áll rendelkezésünkre elég információ a diszkriminatív 
tapasztalatokról,96 azonban tudjuk néhány tanár válaszadótól, hogy létezik a roma diákok ellen 
irányuló diszkrimináció a roma és nem roma vegyes osztályokban, valamint a szegregált 
iskolákban készített interjúk alapján elmondhatjuk, hogy az ott tanulókat roma mivoltuk miatt 
stigmatizálják.  

A mintánkban csupán egy példa szerepel arra, hogy valaki másként tekintett roma osztálytársaira, 
amikor a válaszadót az osztályában tapasztalható kulturális sokszínűségről kérdeztük. Ezen a  
 

másságon alapulva a válaszadó diák szerint elképzelhető, hogy a roma osztálytársai online 
diszkrimináció áldozataivá válnak. 

 
91 A válaszadókra nem szerettünk volna nyomást gyakorolni, hogy különbséget tegyenek ezen két fogalom között, mivel ezeket a 
mindennapos, a felnőttek között zajló diskurzusokban is felcserélhető fogalmakként használjuk. 
92 A példát korábban említettük a Szubjektív károkozás alfejezetben. 
93 Hasonló eseteket osztottak meg a társadalmi nemi alapú megkülönböztetéssel kapcsolatban az osztályban. 
94 Több válaszadó hangsúlyozza, hogy az osztályában nincs példa diszkriminiációra, nagyon jó az osztályközösség, részben az 
együttérző és fiatal osztályfőnökük miatt. 
95 Néhányukat korábban említettük a Szubjektív károkozás alfejezetben. A felidézett esetek közül egy sem volt etnikai tartalmú, a 
zaklatás áldozatai “pont olyanok voltak, mint mi” – ahogy azt az egyik válaszadó kommentálta. Egy másik, az ilyen esetekre utaló 
válaszadó szerint az áldozatok “idegesítőek, vagy ilyesmi, és a többiek nem figyelnek oda rájuk és zaklatni kezdik őket.” (diák10) 
96 Mivel a roma diákok cask a kvantitatív fázisban vettek részt, amely csupán az online gyakorlatokkal és készségekkel foglalkozott. 
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 „Az osztályban vannak roma gyerekek. Nem annyira mások, de azért látszik, és a viselkedésük 
is kicsit más, de nem annyira szembetűnő, hogy romák. (…) De kedvesek, normálisak, ahhoz 
képest, mármint az osztályban betöltött helyükhöz képest (…) de másban nem hasonlítanak 
hozzánk. Könnyen előfordulhat, hogy online elutasítják őket, és csúfolják őket, mert ott senki 
nem látja, csak egymás között megy az egész, és ha nem derül ki, bármit lehet nekik mondani.” 
(diák4) 

Az interjúalanyok a nem magyar nemzetiségű diákokat többször is spontán említették (az 
osztályon belüli kulturális sokszínűséggel kapcsolatban), mielőtt megkérdeztük őket az 
osztálytársaik által használt, bevándorlókkal kapcsolatos sztereotípiákról.97 Az interjúalanyok 
együttérzésüket fejezték ki feléjük, és a magyar nyelvtudásuk szintjét is említették. Az ottani 
mintában szerepel példa egy nem magyar nemzetiségű diákkal kapcsolatos észlelt másságra, 
amely oka lehet a diszkriminációnak. 

 „Van az iskolában egy mongol lány, aki folyékonyan beszél magyarul, mert már itt született, és 
így tovább. Általában nem csúfolják, mivel úgy beszél, mint a többiek, ugyanúgy, és 
beintegrálódott. (…) de néha, mikor felcsattannak, kimondják, hogy ő nem olyan, mint mi, de nem 
különböztetik meg annyira.” (diák4) 

Bár a mintánkban szereplő külföldi diákok nem számoltak be diszkriminatív iskolai 
tapasztalatokról, el kell ismernünk, hogy az elfogadásuk mögött kedvező tényezők állnak: 
mindkettőjük Magyarországon született, folyékonyan beszél magyarul, és elfogadó, jó 
osztályközösségekbe járnak. Az egyikük az egyetlen külföldi diák az osztályban, ahol nagyon 
szeretik és egyfajta véleményvezérként tekintenek rá.98 A másik külföldi válaszadó kétnyelvű 
iskolába jár, ahol az osztály fele szintén más etnikai háttérrel rendelkezik. Az utóbbi esetben a 
kirakós darabjainak összeillesztésekor azt látjuk, hogy a diszkrimináció hiánya nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy az illető integrálódott az osztályba.  

 „Korábban kevesebb kínai barátom volt, mint magyar, de most a kínaiak vannak többen. Nem 
használok Messengert és Facebookot, így csak a kínaiakkal tudom tartani a kapcsolatot. A 
legjobb barátom szintén kínai.” (diák9) 

Külföldi diákként egy olyan osztályban lenni, ahol előítéletes diákok vannak, szintén nem lehet 
támogató helyzet. Bár a nem magyar válaszadóink nem számoltak be ilyen esetekről, ugyanabból 
az osztályból más válaszadók igen. 

 „Van egy osztálytársam, aki folyton azt kiabálja, hogy „migráns”, és azt hiszem, egy kicsit 
rasszista. Előítéletes gyerek, mindent elhisz, amit a tévében lát, nem néz utána a dolgoknak, 
hanem egyből azt mondja, hogy „migráns”. (…) Az osztályba járó bevándorló hátterű diákok vagy 
nem értik, vagy nem foglalkoznak vele, de biztos, hogy nem barátkoznak az illetővel.” (diák10) 

Ahogy korábban említettük, amikor a diákokat az osztálytársaik által használt, bevándorlókkal 
kapcsolatos sztereotípiákról kérdeztük, új fejezet nyílt a kutatásunkban. Bár sok válaszadó azt 
mondta először, hogy ez a téma a korcsoportjukban általában nem kerül elő, később kiderült, hogy 
a legtöbben tudtak kapcsolódni a feltett kérdéshez. 

 
 

 

 
97 Ezt hangsúlyoznunk kell, mivel a „migráns” fogalma a mindennapi beszédben elképesztően negatív színezetet öltött. 
98 A muszlim lány korán szimpatikussá vált az osztálytársai számára, mikor rendszeresen megosztotta a szülők által készített ételét a 
többiekkel (a vallási előírások szerint). 
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Bár alig van bevándorló hátterű diák a válaszadók által képviselt osztályokban, a válaszadók 
majdnem fele említette, hogy egy vagy több előítéletes, bevándorló ellenes osztálytársa van. 

A bevándorló-ellenes érzelmek jöhetnek a szülőktől, mivel ez egy igen átpolitizált kérdés, 
valamint gyökerezhet a félelemben is a bevándorlóktól (a propaganda képei alapján), ahogy 
néhány interjúalany nyilatkozott. 

 „Van néhány nagyon előítéletes osztálytársam. (…) ennek több oka lehet, részben attól függ, 
hogy a gyerek mit hall a szülőktől, és részben pedig, hogy olvas-e sztereotípiákkal teli cikkeket.” 
(diák2) 

 „Akár elhiszi egy gyerek, amit az óriásplakátok állítanak, akár nem, attól függ, kire szavaztak a 
szülők, és hogy miben hisz. Akik elhiszik, azok tényleg félnek a migránsoktól. (…) Talán attól 
félnek, hogy ha idejönnek, akkor bombát is tesznek majd valahová.” (diák6) 

A válaszadók sokszor arról számoltak be, hogy nincs rasszista felhangja a „migráns” szónak, mikor 
ezek az osztálytársak használják, de rossz szó, amivel felhívják a figyelmet.99  

„Hetedikes vagyok, és természetesen vannak olyan diákok, akik káromkodnak. Például, hogy 
valaki buzi, és biztos vagyok benne, hogy nem úgy gondolják, hanem bántani akarják a másikat. 
Vagy például van egy olyan osztálytársam, aki mindig azt kiabálja, hogy „migráns” (…) de semmi 
nem történik, senki nem foglalkozik vele, mintha káromkodna.” (diák10) 

Bár a tanárok általában nem hozzák fel ezt a témát, és megpróbálják fegyelmezni a szót használó 
tanulókat azzal, hogy a politika nem az iskolába való, előfordultak esetek, amikor a tanárok 
megosztották bevándorló ellenes nézeteiket a diákokkal. Például egy földrajztanár azzal 
ijesztgette a tanulókat – köztük az egyik interjúalanyunkat -, hogy amennyiben egy bevándorló 
tanuló jönne az osztályba, nem lennének többé biztonságban a migránsok erőszakos viselkedése 
miatt. 

 „A földrajztanárom egyszer találkozott egy bevándorlóval, aki azt mondta neki, hogy nem lenne 
jó, ha bevándorló gyerek járna az osztályba, mert ha gondjuk támad vele, 3-4 közülük elkapja az 
utcán késsel.” (diák7) 

A fent említett esetben az egész osztály (ahol nem volt sem bevándorló hátterű, sem roma tanuló) 
elkezdett félni a bevándorlóktól egy, a diákok szemében megbízható felnőtt befolyása miatt. Egy 
másik esetben elmesélték, hogy egy tanárnő figyelmeztette a diákjait, hogy bevándorlók költöztek 
az iskolájuk közelébe. 

 „Amikor bevándorlók költöztek a Gyermekfaluba100, a tanárunk azt mondta, hogy ne 
mászkáljunk egyedül. (…) Úgy vélte, hogy ezek az emberek kárt tehetnek bennünk.” (diák8) 

Ez utóbbi esetben az adott válaszadó nem vált fogékonnyá a migránsok által támasztott esetleges 
fenyegetések iránt, amelyekről a tanára beszélt, mivel a családjában a migránsellenes propaganda 
rendszeresen nevetség tárgya.101  

Valójában a tanár figyelmeztetésére reakcióként megbeszélték a dolgot a barátaikkal, és 
megegyeztek, hogy ez nem jelent számukra valós veszélyt. 

 
99 A „migráns” szó különböző jelentéseket ölthet a kontextustól függően, ahogy használják. Tudjuk a tanári interjúkból, hogy a 
szegregált iskolákban a roma tanulók főképp viccből használják. Teljesen más jelentésű a szó egy nemrégiben az iskolába érkezett 
roma diák esetében, akit az osztálytársai „migránsnak” hívnak. Hogy milyen messze vezethet mindennapjaink átpolitizáltsága, ez a 
tizenkét éves roma diák nemrégiben magántanuló let, mivel ez volt az egyetlen módja, hogy elmeneküljön az őt migránsként érő 
zaklatástól (az esetet egy szociális munkás kolléga osztotta meg egy vidéki városból).  
100 A településen működik egy gyermekközpont, amely kísérő nélküli bevándorló gyermekeket is fogad. 
101 „Mindig nevetünk, amikor bejönnek az egyperces hírek, mivel apukám mindig azt mondja, itt vannak a migránspercek.” (diák8) 
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 „A bevándorló-problémával nem nagyon foglalkozunk, de egyszer tényleg nagyon átbeszéltük a 
barátaimmal, és ők is hasonlóan gondolták, mármint hogy ők is azt mondták, hogy hülyeség a 
bevándorló-ellenesség” (diák8) 

2.5. Információforrások és álhírek 

Ahogy korábban bemutattuk, ez a korcsoport igen aktív az érdeklődési körébe tartozó 
témákhoz/hobbikhoz tartozó információk keresésében. Mind követnek vloggereket, videókat 
néznek, keresnek más tartalmakat, és kommunikálnak másokkal, akiket szintén ezek érdekelnek. 
Sok interjúalanyunk számára a hírek új információkat jelentenek azokban a témákban, amelyek 
érdeklik őket. 

 „Általában nem olvasom az olyan híreket, amik a tévében vannak. Inkább olvasok egy éppen 
véget ért sorozatról, vagy kritikákat filmekről.” (diák10) 

„Nem olvasok politikai híreket, az autókkal és az autótesztekkel kapcsolatos innovációkról 
olvasok.” (diák6) 

Az érdeklődési körükbe vágó konkrét weboldalakon kívül (például gamer oldalak online 
játékokkal kapcsolatos hírei) a legtöbben a híreket okostelefonon, a Google-on olvassák. 
Legörgetnek, és választanak a Google által feldobott címek közül. 

„Mindig megnézem a híreket, amiket a Google feldob, és ha találok valami érdekes hírt, például, 
hogy egy amerikai gamert kitiltottak Pekingből, elolvasom.” (diák11) 

A politikai hírek ezen korcsoport számára tényleg marginálisak, és a többség nem fókuszál a 
politikai vonatkozású hírekre, inkább háttérzajnak tekinti. 

„Nem igazán érdekel. Néha hallom, és ennyi. Ha megy a tévében, hallom, de nem igazán érdekel” 
(diák7) 

 „Sokat hallgatok rádiót, zenei csatornákat, például a Petőfit, a Rock FM-et, a Music FM-et, 
ilyesmit. Ott folyton hallom a híreket. Nem igazán figyelek oda, csupán háttérzaj.” (diák8) 

Van néhány válaszadó – többnyire 13-14 éves fiúk – akik követik a politikát. Az információs 
csatornájuk főképp az Internet.102 A Google által feldobott hírek mellett a közösségi médiában 
találnak politikai tartalmakat (az Instagramon és a Facebookon). 

„A Google-on keresek politikai cikkeket, illetve látok néhányat az Instagramon, néhány 
kormánypártit, és rengeteg ellenzéki hírt és mémet.” (diák12) 

Nagyon ritkán fordul elő, hogy konkrét híroldalakat látogatnának, vagy megnéznék a híradót a 
televízióban.  

Az interjúk alapján sokszor van motiváló tényező – egy motiváló személy, vagy egyéb erő – az 
ilyen korban jelentkező politikai érdeklődés mögött. 

 „Az egyik barátunk az egyik párt vezetője, és a róla szóló híreket elolvasom. (…) Anyukám azt 
mondja, hogy érdemes olvasni a híreket.” (diák3) 

 „Érdekel a politika, és elolvasom az olyan híreket, amelyeknek érdekes címe van. Nem olvasom 
őket rendszeresen, és nem nézek tévéhíradót, de a nagymamám nagyon érdeklődik a politika 
iránt, így tőle mindig tudom a híreket.”(diák12) 

 
102 A kínai diák kizárólag a világgal és Kínával kapcsolatos híreket olvas a WeChat alkalmazás híroldalán. „Nem szoktam Magyar 
híreket olvasni, hacsak fel nem kerül a WeChat hírei közé, például amikor egy hires ember látogat ide.”(diák9) 
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 „Szoktam híradót nézni, mert utána részt tudok venni a körülöttem folyó beszélgetésekben. 
Szeretek tájékozott lenni, és elmagyarázni az embereknek a dolgokat.” (diák11) 

A 12-14 éves diákok mind hallottak már az álhírekről. Az érdeklődési körükbe tartozó online 
tartalmak esetében magabiztosnak tűnnek az álhírek kiszűrésében. 

 „Tapasztalt görkorcsolyázó vagyok, így ha a görkori egy alkatrészéről beszélnek, tudom, miről 
van szó, és tudok további információkat keresni, hogy ellenőrizzem, igaz-e, amit írnak.” (diák7) 

„Szeretek autótesztelésről olvasni. Ezeket a forrásokat megbízhatónak találom.” (diák6) 

Ugyanazt a kérdést szélesebb kontextusba helyezve az interjúalanyok kevésbé magabiztosak az 
online források megbízhatóságát illetően. A legtöbb válaszadó azt gondolja, hogy az álhírek 
nyilvánvalóan hamisak, mivel az igen szembetűnő, a tartalma és a helyesírása miatt, vagy az 
elérése miatt. 

„Szerintem ha valami álhír, akkor az látszik, hogy álhír. Ha valaki ír Zuckerbergről, vagy ilyesmi, 
és látszik a helyesírásból is.” (diák1) 

„Azt hiszem, fel lehet ismerni az álhíreket, azaz ha el van túlozva, vagy valakiről olyasmit állít, 
amit nem tenne meg az illető.” (diák6) 

 „Általában el tudom dönteni, hogy az adott hír álhír, vagy igazi. Ha csupán néhány helyen 
olvasható, akkor sokszor spam, de ha látja az ember mindenfelé, meg a tévében is, akkor az 
valódi hír.” (diák4)103 

A diákok kevesebb, mint fele gondolta, hogy nem olyan egyszerű eldönteni, hogy egy online 
tartalom valódi vagy hamis, de mind egyetértettek az ellenőrzés módszerében, hogy több forrást 
kell ellenőrizni az adott cikk igazságtartalma szempontjából. A különböző források közé tartoznak 
a különböző híroldalak (online és offline is), valamint a megbízható felnőttek.  

 „Ha szeretném ellenőrizni, hogy az adott hír valódi-e, általában felmegyek más híroldalakra, és 
ott is elolvasom a híreket. Ha például valahol azt látom, hogy Petőfi Sándor104 még él, akkor 
hihetetlennek gondolom, de felmegyek a netre és megnézem, ki mit mond.” (diák10) 

 „Attól függ, ha több posztot látok róla, akkor azt gondolom, hogy valódi a hír. De ha kikeresem 
a konkrét hírt, és azt látom, hogy változik a tartalma, vagy nem találom meg egyáltalán, akkor 
valószínűleg álhír. (…) És ha a nagymamám megerősíti, akkor az biztos álhír.” (diák12) 

 „Ha olvasom a hírt az Indexen, és hallom a hírekben, a tévében, akkor az biztosan valódi” 
(diák11) 

Ahogy korábban említettük, az ilyen korú diákok nem posztolnak nyilvánosan olyan tartalmakat, 
amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az életükhöz vagy a hobbijukhoz. A korcsoport elsődleges 
közösségi platformja (az Instagram) is inkább arra szolgál, hogy a személyes életük azonnali 
tapasztalatait megosszák. Az írásos tartalmak megosztása a személyes csatornákon, a 
Messengeren vagy a Viberen történik. 

Az interjúk alapján a diákok látják a politikai és nem politikai álhírek célja közötti különbséget. 
Véleményük szerint a nem politikai álhírek, például a hírességekkel kapcsolatos pletykák inkább 
a szórakoztatás és izgalom célját szolgálják, a politikai álhírek viszont rossz szándékúak. A politika  

 
103 Ez az idézet illik az alábbi véleményhez: „A hírességekkel kapcsolatos hírek nem feltétlenül valódiak, de a 
világgal kapcsolatos hírek igen (…) Megbízható, ahol látom őket, mert sokan használják. (…) Mindenki használja 
a WeChat-et, és a WeChat-nek olyan hírcsatornája van, amit lehet használni.” (diák9) 
104 19. századi magyar költő. 
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maga olyan negatív jelentést hordoz sok válaszadónak, hogy a politikai hírek maguk álhíreknek 
számítanak a szemükben. 

 „A hírességekről szóló álhírek azért vannak, hogy ne unatkozzunk, hogy élvezzük, és hogy az 
embereknek legyen miről beszélni. (…) a politikai hírek azonban azért vannak, hogy lejárassák a 
másik pártot, és meggyőzzék az embereket, hogy az adott párt van az adott hír mögött.” (diák3) 

2.5.1. A diákok és a bevándorló hátterű polgárok propaganda által sugallt képei  

Ahogy azt a jelentés módszertani részében ismertettük, a kvalitatív és kvantitatív elemek 
elegyített módszerét használtuk, kiegészítve valódi diszkriminációs mintákon alapuló, 
bevándorlókat ábrázoló képekkel. A kiválasztott két online és egy offline (óriásplakáton szereplő) 
képet105 szintén megmutattuk a diákoknak az interjúk végén. 

Mielőtt megmutatnánk néhány interjúalany reakcióját ezekre a képekre, fel kell hívnunk a 
figyelmet arra is, hogy a diákmintánk valószínűleg elfogult volt a bevándorló ellenes propaganda 
ellen. Korábban megosztottuk aggodalmainkat a diákmintánk tekintetében, miszerint 
felülreprezentáltak a magyar nemzetiségű, középosztálybeli családok/gyerekek,106 azonban nem 
említettük az attitűdjeik homogenitását. Ahogy azt a módszertani részben említettük, a 
túlpolitizált kontextus miatt az interjúalanyok toborzására főképp saját ismeretségi körünket 
használtuk. Mivel társadalmilag és interkulturálisan fogékony szülők gyermekei voltak a 
válaszadóink, ez valószínűleg a mintában hasonló attitűdöket eredményezett a bevándorló 
ellenes propaganda tekintetében. A minta gyakorlatilag még akkor sem változott, miután 
bevontunk más oktatási és szociális intézményekből gyerekeket, ahogy később kiderült. 
Bevándorló ellenes érzelmeket tápláló gyermekek egyszerűen nem szerepeltek a mintában. 
Csupán arról hallottunk, hogyan fogadják ezeket, az interjúalanyok által elmondott történetek 
alapján. 

Bár ezen korcsoport többségét nem érdeklik a politikai hírek, és állításuk szerint nem olvasnak 
ilyen tartalmakat, a mutatott képek ismerősek voltak számukra. Meg kell jegyezzük, hogy ez a rész 
általánosságban megváltoztatta az interjúk hangulatát. A válaszadók gyakran elutasítóvá és 
dühödté váltak, és ambivalens érzelmeket mutattak. 

„Láttam ilyen óriásplakátokat (…) Túlságosan nyomják mindenhol. (…) Próbálok nem figyelni rá, 
mert szerintem nem jó. Nem igazán jön fel online, de ha mégis, akkor figyelmen kívül hagyom.” 
(diák2) 

„Utálom a politikusokat. Ez propaganda: ahová csak nézünk, politikát látunk az utcán és az 
autópályán is. Ez kicsit idegesít.” (diák4) 

„Folyton ezeket látom. Nem mondanám, hogy hidegen hagy, mert valamennyire érdekel, de ez a 
téma nem az én korcsoportomnak szól, hanem a kicsit idősebbeknek. (…) Ha a Google feldob 
ilyen képeket, soha nem állok meg, hanem továbbgörgetek, de negatív gondolataim vannak tőle 
egy kicsit.” (diák10) 

Az idézetekből egyértelmű, hogy a diákoknak sok ez a politikai tartalom, és akármennyire is 
próbálják, nem tudják figyelmen kívül hagyni. Mindazonáltal a tény, hogy ezek a képek különböző 
online és offline médiacsatornákon szerepelnek, nem teszi őket hitelessé a diákok szemében.107 

 
105 Ezeket lásd a Mellékletben 
106 Ezt ellensúlyoztuk egy kéttannyelvű iskola külföldi diákjávál és egy helyi ifjúsági klubbal, ahol a látogatók túlnyomórészt roma fiatalok. 
107 Csak egy kivétel van a mintánkban, és egy kicsit szürreális, mivel ez a diák az egyike a kevés bevándorló hátterű diáknak a 
mintánkban. „Látom az óriásplakátokon is, de nem tudom, miről szól. Ha ránézek, nem lehet álhír, igaz lehet, mert mindenütt kint van. (…) 
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„A város tele van ilyen óriásplakátokkal, de nem gondolom, hogy ami a plakátokon áll az igaz. 
Ezek álhírek. Nem látok migránsokat, és nem hiszem, hogy Soros bárkit Magyarországra akarna 
hozni. A kormány azt akarja, hogy az emberek elhiggyék, hogy Soros migránsokat akar küldeni 
ide, hogy rájuk szavazzanak, hogy ezt megakadályozzák.” (diák6) 

A kormánypropaganda az ilyen fiatal gyermekeket megzavarhatja, mivel rossz szándékú 
ismeretleneket ábrázol, az ösztönös félelemre hatva. Bár a legtöbb interjúalany átlát ezeken a 
képeken108, vannak olyan diákok, akik ambivalens érzéseket vagy bizonytalanságot fejeznek ki. 

 „Nem tudom, nem engednék be ismeretleneket a házamba, így nem tetszik ez a migráns-dolog, 
de őket is meg kell érteni. (…) de nem hiszem, hogy mind rosszak lennének. (…) Ő egy muszlim 
nő, aki nem csinált semmi rosszat, a képét csak feltették az internetre. Milyen rossz lehet ez, ha 
valaki meglátja magát egy propagandaképen, hogy ő a rossz példa, és nem biztos, hogy 
egyáltalán elkövetett valamit.” (diák4) 

Az interjúk alapján a diákok hajlamosabbak befogadni a politikai álhíreket, ha a szüleik a 
propagandát terjesztő párt támogatói, és ebben az esetben tényleg félnek a migránsoktól. Még a 
mi bevándorlás-ellenességet elutasító mintánkban is volt olyan, ahol a diákok félelmet mutattak 
a bevándorlókkal szemben, mert az iskolában egy megbízhatónak tartott felnőtt (tanár) mondott 
nekik valamit. Például egy diák, aki ki tudta szűrni álhírként a mutatott képeket – 

„Azt hiszem, ez álhír, látni a hatást, hogy olyan csinálta, aki bevándorló ellenes. Így hamis, vagy ilyesmi. 
Ezeknek a képeknek a valódi célja, hogy az emberek arra szavazzanak, aki a képet csinálta.” (diák7) – 
még félhet a bevándorlóktól, mert valaki megijesztette.109 

Bár ahogy elmondtuk, a legtöbb diák ebben a korcsoportban nem követi a politikai híreket, ismerik 
az aktuális politikai álhíreket. Az interjúk alapján a legjobban mémeken keresztül kezelik ezeket, 
amelyeket gyakran látnak az interneten (például az Instagramon), és megosztják ezeket 
egymással. 

 „Szeretem a mémeket, látom őket az Instagramon, és elküldjük egymásnak, ha tényleg vicceset 
látunk.” (diák8) 

3. A DIÁKOK A TANÁROK ÉS SZÜLŐK SZEMÉN KERESZTÜL 

A következő részben a diákok online tapasztalatait, a harmadik országbeli állampolgárokkal 
szembeni diszkriminációval és az álhírekkel kapcsolatos tudatosságukat elemezzük a tanárok és 
a szülők szemén keresztül.  

3.1. A tanárok észrevételei és nézetei a diákok online tapasztalataival kapcsolatban  

Főképp a médiatanárok rendelkeznek alapos ismeretekkel a diákok online tapasztalatairól. A 
tudatosságuktól függően ez a csoport az Instagramon van, mivel a Facebook az öregeknek való. 
Emellett használják a Snapchat-et és a YouTube-ot, amely helyettesíti a tévét és a rádiót 
számukra. Az Instagram inkább a vizuális tartalmaké (fotók és reklámok), és nem találkoznak annyi 
szöveges tartalommal, mint a Facebook felhasználók.  

 
Nem szoktam látni online, mert nem használnom ezeket a platformokat, csak óriásplakáton. A szüleim soha nem beszélnek a magyarországi politikáról.” 
(diák9)  
108 Ezek a képek nagy pontossággal készültek, sötétebb bőrű emberek sötét háttér előtt, mintha ők lennének a sátáni gonosz megtestesítői. (…) Minden 
azt sugallja, hogy ez egy hihetetlen szörnyű dolog. Azonban látjuk a Fidesz nevét is, és így tudjuk, hogy ez nem igaz.” (diák12) 
109 We have already quoted the episode when a geography tanár frightened his students that if a migrant student joined the class, they wouldn’t 
be safe anymore because of migrants’ violent behavior.  
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„Az Instagramon a statikus tartalom kevésbé, inkább a My Story érdekli őket. Mindig a pillanat 
érdekli őket, ez ragadja meg a figyelmüket. (…) Érdekli őket, hogy mi történt a barátaikkal, és ezt 
átlapozhatják a My Story-ban.” (tanár2) 

A médiatanárok/oktatók tapasztalatai alapján majdnem mindenkinek van okoseszköze, ami 
ötödiktől gyakran tablet, és hatodik-hetedik osztálytól minden gyereknek van okostelefonja. A 
saját okoseszköz hatalmas ugrás, mivel a kontroll a gyerek kezébe kerül az online tartalmak és az 
interneten töltött idő tekintetében. Bár a közösségi média oldalak népszerűek a körükben, az 
okoseszközt főképp kommunikációra használják. 

“A fiatalabb gyerekek a Viberen és a Viber csoportokban aktívak, az idősebbek pedig a 
Messengert használják a baráti körük online kiegészítéseként. (tanár4) 

Az osztályban tanító tanárok szemén keresztül a diákjaik online tapasztalataira az alábbi 
jelenségek jellemzők: 

- telefonfüggőség; 

- tapasztaltak az okostelefon használatában, de nincs szükségük valódi 
információforrásokra; 

- a fiúk lövöldözős-stratégiai játékokban vesznek részt és futballal kapcsolatos oldalakat 
látogatnak; 

- a megerősítés, a „lájkok” fontosak számukra; 

- sokat használják a YouTube-ot.  

3.2. A tanárok és a közbeavatkozás 

Általában az iskolában tiltott az okostelefonok használata. Néhány iskolában a gyerekek 
telefonjait összegyűjtik reggel, más helyeken pedig órák alatt ki kell kapcsolni. Néhány válaszadó 
iskolájában vannak kivételek egy-két tárgy esetében, ahol a tanulók használhatják a telefonjaikat. 

A mintánkban szerepeltek szegregált iskolák is, ahol a szabályokat nem tartják be következetesen, 
és az okostelefonok használatára vonatkozó korlátozások rugalmasabbak.  

 „Az iskolánk profilja alapján a tanárok nem tudnak semmit elérni tekintélyelvűséggel. 
Megpróbáljuk úgy elfogadni a diákjainkat, ahogy vannak, mivel ezek a gyerekek kicsi koruktól 
fogva ki vannak zárva mindenből. Ahelyett, hogy megbüntetnénk őket amiatt, hogy használják 
az okostelefonjukat, megpróbáljuk számukra érdekesebbé tenni az órákat.” (tanár1) 

Bár a diákoknak nem volna szabad használniuk az iskolában az okostelefonjukat, online 
tevékenységeik párhuzamosan zajlanak különböző online csoportokban és platformokon, ahol 
gyakran az osztályfőnök is tag. Ezekben a csoportokban sok tanár szerint szükség van 
közbeavatkozásra vagy felügyeletre.  

 „Biztos vagyok benne, hogy vannak közöttük online konfliktusok, mert időről időre hallom, hogy 
blokkolják egymást. Amikor az online házi feladat csoport létrejött, voltak olyan diákok, akik féltek 
belépni a csoportba, és csak akkor voltak hajlandók belépni, ha én is a csoportban vagyok.” (tanár9) 

A megkérdezett tanárok tapasztalatai alapján van különbség az iskolák között a tudatos 
médiahasználattal kapcsolatos tanulási lehetőségek között,110 és ez sokszor teljesen a tanár 
elhivatottságán múlik.  

 
110 Magyarországon a médiaoktatás 2012-ben megszűnt, és beépült, legalábbis tantervi szinten más tantárgyakba. Sajnos a 
tanárképzés egyelőre nem követte a döntést.  
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„Rendszeresen beszélek az internet veszélyeiről, hogy mit ne posztoljanak, például ne osszák 
meg nyilvánosan, melyik iskolába járnak, hol laknak, és kik a családtagjaik.” (tanár5) 

„A lányok csoportjában111 már kétszer is volt szó erről, egyszer az volt a téma, hogy valaki küld 
egy intim fotót magáról, és szakítás után a fotó nyilvánosságra kerül az interneten. Beszélgettünk 
a következményekről, és az online zaklatásról is.” (tanár6) 

3.3. A tanárok nézetei arról, hogy mi káros a diákok számára  

A médiatanárok szerint az online zaklatás a legnagyobb veszély a 11-14 évesekre nézve, mivel 
őket kizárólag a kortárs csoport érdekli.  

 „Ők a legsebezhetőbbek a kortárs csoport reakciói szempontjából. Mi történik a fotóval, amit 
posztoltál, vagy mit fognak mondani rólad? (…) Ráadásul sokkal könnyebb valakit arc nélkül 
becsmérelni.” (tanár2) 

 „Például létrehoznak egy Viber csoportot „Utáljuk X-et” címmel, és mindenkit meghívnak X 
kivételével. Emellett van még a sexting, mikor intim tartalmú képeket küld valaki a másiknak, az 
pedig később megmutatja az összes barátjának. (…) Mostanában ijesztő jeleit látom annak, hogy 
az iskolák mennyire nem tudják kezelni a gyerekek agresszióját, és nem képesek jó 
osztályközösséget teremteni.” (tanár4) 

Más tanárok a tapasztalataiktól függően különböző dolgokat tekintenek károsnak a diákokra. A 
korlátlan online töltött időt említik például az internetfüggőség, az alvásmegvonás, a 
felületesség és a figyelemzavar, valamint a fegyelmezési problémák okának. Egy másik említett 
probléma a személyes adatok védelme, mivel a szülők gyakran nem készítik fel a gyerekeket 
erre, mikor az első okoseszközüket használni kezdik. Az egyik szegregált iskolában a tanárokat 
aggasztja a prostitúció kérdése is. 

 „Külön foglalkoztunk a prostitúcióval, mivel néhány diákunk ki lehet téve a káros hatásainak. A 
prostitúció az internethez is kapcsolódik, mivel megtalálhatja őket egy ismeretlen, kérhet tőlük 
képet és félrevezetheti őket. Ezek a gyerekek különösen sebezhetők ebből a szempontból, mivel 
nem tapasztalták meg az igazi szeretetet a családjuk részéről.” (tanár1) 

3.4. A diákok harmadik államból származó polgárok elleni diszkriminációval és az álhírekkel 
kapcsolatos tapasztalatai a tanárok szerint  

A megkérdezett tanárok szerint a diákok online tevékenységeik alapján nem igazán érdeklődnek 
a hírek és a politika iránt. Ugyanakkor majdnem mindegyikük hallotta már a kormány 
migránsellenes propagandájától kölcsönvett szavakat a szájukból az iskolában. A tanárok szerint  
 

a szlogenek megtalálták a gyerekeket az átpolitizált mindennapi légkörben, az orientációjuk 
pedig a családjuktól jön. 

„Mivel a közélet tematizálva van, a gyerekeket is eléri ez a tartalom. (…) Nevethetnek a politikával 
kapcsolatos vicceken és lehet véleményük a politikai pártokról, azonban ez majdnem mindig 
megegyezik a szülők véleményével. A szülők tehetnek arról, ha a gyerek fél a bevándorlástól, és 
arról is, ha nem.” (tanár2) 

 
 

111 Az egyik képviselt szegregált iskolában egy szociális munkás heti rendszerességgel tart csoportfoglalkozást lányoknak. 
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A válaszadók többsége ellenzéki állásponton van a jelenlegi kormánnyal szemben,112 és sokan 
sajnálják, hogy a diákjaik nem fordulhatnak a szüleikhez egészséges orientációért vagy 
magyarázatért.  

 „A gyerekek nem képesek felismerni az álhíreket. Követik a tömeget, ha a szülők nem ismerik fel 
a politikai demagógiát. Ez olyan, mint amikor a gyerekek ki vannak téve a reklámoknak.” (tanár3)  

A diákok ebben a fiatal korcsoportban általában nem fogyasztanak politikai tartalmat,113 a fő 
influenszerük a család a politikával kapcsolatban. A roma diákok esetében a politikai orientáció 
eldöntheti, hogy elhiszik-e a bevándorló ellenes álhíreket vagy nem. A diákok az egyik szegregált, 
budapesti iskolában azt mondták, hogy nem téveszti meg őket a jelenlegi kormány, a romaellenes 
beállítottsága miatt.  

A médiatanárok felhívják a figyelmet, hogy az álhírek már szerepelnek a gyerekek tapasztalatai 
között, és ha felhívjuk a figyelmüket a félreinformálásra és a hamis hírekre, később kevésbé tudja 
őket megtéveszteni a propaganda.  

Majdnem minden tanár felidézi a „migráns” szót,114 amelyet a diákok egymás között szitokszóként 
használnak. A megkérdezett tanárok szándéka szerint ezek az esetek lehetőséget biztosítottak, 
hogy beszéljenek valamiről, ami egyébként nem lett volna lehetséges az aktuális politikai 
tartalma miatt.  

 „Akkor történt, mikor migránsnak nevezték egymást. Akkor megkérdeztem, hogy mit jelent a 
migráns. (…) Visszavezettük, hogy egyszer mind migránsok voltunk, és ők (a romák) még nem is 
olyan régen is migránsok voltak. Megegyeztünk, hogy nem jó, ha ezt a szót szitokszóként 
használják.” (tanár6) 

„Az angolórán az Oscar-gálát néztük. A Queen mozifilm főszereplője beszédet tartott, hogy 
mennyire boldog első generációs bevándorlóként… A diákok első reakciója nagyon negatív volt, 
hogy miért reklámozza… Utána megbeszéltük, hogy az Egyesült Államokban mindenki 
bevándorló, és hogy én is az voltam.” (tanár9) 

A legnagyobb számban képviselt iskolákban csak néhány bevándorló hátterű diák tanul115 és nem 
volt olyan incidens, hogy a nem bevándorló diákok diszkriminálták volna őket – a tanárok nézetei 
szerint, míg a roma tanulók befogadását támogatni kellett a tanároknak. A tanárok tapasztalata 
alapján a gyerekek kirekesztő attitűdjei, amelyek sokszor a szülők sztereotípiáiban gyökereznek 
sikeresen leküzdhetők valódi helyzetekben, ahol személyesen megismerhetik az elutasított 
csoport tagjait.  

 „Tavaly óta van egy osztályom, ahol több a roma, mint a nem roma tanuló. A legtöbb diák nem 
jött el a gólyatáborba. Azok között, akik eljöttek, főképp nem romák, sok rasszista megjegyzést 
lehetett hallani. Kiderült, hogy már létrehoztak Messenger csoportokat, ahol a beszélgetés 
nagyon ellenséges hangnemet öltött. Az új tanév első hónapjaiban a célom az volt, hogy a 
gyerekek megismerjék egymást. (…) Én nyitottságot látok ezekben a diákokban, még a rasszista 
gyerekek is jól összebarátkoztak a roma tanulókkal.” (tanár2) 

 
112 Ahogy korábban említettük, az interjúalanyokat főképp a személyes ismeretségi körünkön keresztül értük el, így a mintánk politikai 
homogenitása részben ebből fakad. Egy másik összefüggés lehet a médiatanárok, valamint az interkulturálisan/kulturálisan érzékeny 
tanárok felülreprezentáltsága az interjúalanyok között. Ezen készségek úgy tűnik, felvértezik őket a sztereotipikus és diszkriminatív 
diskurzus ellen. 
113 Nincsenek ennek a korosztálynak szóló híroldalak. A gyerekek a politikai tartalmakkal kizárólag a mémoldalakon találkoznak, 
ahonnan a szlogeneket veszik. 
114 A migráns sokszor a cigány szót helyettesíti szitokszóként. 
115 A képviselt iskolák közül az egyetlen kivétel egy kéttannyelvű iskola. 
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A szülők észrevételei és nézetei a diákok online tapasztalataival kapcsolatban 

Lényeges különbségek vannak az anyák és a gyermekek online tevékenysége között116 a 
megkérdezett anyák véleménye alapján. Mindannyian úgy vélik, hogy a gyerekek többet 
kommunikálnak a különböző online alkalmazásokon keresztül (például a Messenger és Viber 
csoportokban), mint ők. 

 „Ahogy látom, ők sokkal aktívabban ezeken a kommunikációs oldalakon, mint én. Csak akkor 
használom őket, ha valakit meg akarok kérdezni valamiről, én nem csetelgetek. Például nem 
használom sokat a Messengert, ők ezzel szemben ott élik az életüket, a különböző Messenger  
csoportokban.” (anya2) 

 „A gyerekeknek az okostelefon a közösségi oldalakon történő kommunikációról szól. Attitűdbeli 
különbség van közöttük.” (anya3) 

Bár a vélemények eltérnek, hogy milyen mértékben hasznosak a gyerekek online tevékenységei, 
a legtöbben egyetértenek, hogy a diákok magasabb fokú online tevékenysége a kommunikációs 
platformokon sokszor arról is szól, hogy együtt megcsinálják a házi feladatot egy osztálytárssal, 
készülnek egy prezentációra, vagy a következő edzéssel kapcsolatos információk után 
érdeklődnek. 

„A nagyobb lányom aktív közösségi életet él, rengeteg időt tölt online, de gyakran csetel az egyik 
osztálytársával, és együtt csinálják meg a házit, vagy egy prezentációt. Nem csak csetelgetnek, 
azt mondanám, hogy dolgoznak.” (anya2)  

3.5. A szülők és a közbeavatkozás 

A legtöbb megkérdezett anya nem aggódik a gyermekek online tevékenysége miatt, mivel már a 
kezdetekkor lefektették a szabályokat, vagy a gyermekek láthatóan megfelelően használják az 
internetet.  

„Nem követem. Amikor regisztrált a Facebookra, mondtam, hogy ne tegyen fel képet magáról. 
Még mindig nincs fent kép róla, talán csak egy. Senkit ne jelöljön vissza, akit nem ismerünk. 
Mutassa meg, hogy ki az, és hogy mindenképp mondja el, ha bármi történik.” (anya1) 

„Amennyire látom, ezeket a dolgokat elég jól kezelik: például nem volt azzal probléma, hogy 
valamit nyilvánossá tettek, amit nem kellett volna. (…) Általában olyan fényképeket tesznek fel, 
ahol nem szerepelnek. Tőlük függ, de nem szeretnék a privát képeiket nyilvánossá tenni. Egyelőre 
nincs az internethasználattal kapcsolatos korlátozás itthon, mivel nem tapasztaltam az online 
tevékenységükben olyat, ami nem tetszett.” (anya2) 

Az anyák véleménye változó arra vonatkozólag, hogy a gyerekek online tevékenységét a szülők 
tudatosan befolyásolhatják-e. Vannak olyan esetek, mikor a gyerekek követik a szülők 
attitűdjeit, és olyan esetek is, ahol a szülők remélik, hogy szükség esetén a gyerekek 
tájékoztatják őket.  

„Befolyással vagyunk rájuk, és figyelembe veszik a véleményünket. Például azt gondoljuk, hogy 
az Instagram hülyeség, és akkor felveszik ezt az attitűdöt. Aztán mikor az egyik osztálytársuk 
elmeséli, hogy hány ezer követője van, akkor tudják, hogy hogyan tettek szert ezekre e követőkre. 
Mivel a gyerekek gondolkodás nélkül bekövetnek ismeretleneket, és az online etikett szerint ők 
visszakövetnek téged.” (anya3) 

 
116 A nyilvánvaló különbségeken túl, például hogy a gyerekek többet játszanak és több videót néznek, mint az anyák. 
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„Szoros kapcsolatban vagyunk, mindig elmondják, hogy mit láttak az interneten.” (anya4) 

A legtöbb esetben napközben nincs időkorlátja az online tevékenységeknek, nem indokolt, 
mivel a gyerekek nem hanyagolják el a kötelességeiket. 

„Tőle függ, hogy mennyi időt tölt online, mivel nem hanyagolja el a tanulmányait. Mikor 
hazamegy, én nem vagyok otthon, befejezi a házi feladatot, tanul. Látni az eredményein. 
Esténként van egy pár órája játszani.” (anya1) 

Azonban előfordul olyan is, hogy a gyerekek IPhone-ján használják a screen time képernyőidő-
mérő alkalmazást a tudatos online használat kedvéért.  

 „Ez részben kontroll, részben partnerség, és segít, hogy felügyeljük a helyzetet. Nem úgy, mint 
más családokban, ahol a szülők elveszítik a kontrollt, és az a megoldás, hogy elveszik időnként 
a gyerekektől az okostelefont.” (anya3) 

Arra is van példa, hogy elveszik a telefont a gyerekektől egy időre.  

 „Ha elveszem egy napra a telefont, másnap reggel, mielőtt elmegy iskolába, vissza kell nekik 
adnom, mivel egész nap házon kívül lesznek, és bármi történhet velük. Legalábbis ezzel érvelnek. 
(…) A gyerekek mindenféle büntetést elviselnek, kivéve, ha megvonjuk tőlük az internetet.” 
(anya4) 

A válaszadók családjai eltérnek abban, hogy az online tevékenységet mikor kell abbahagynia a 
gyereknek: a skála egyik felén a korlát este 8 óra, aztán este 10 óra, és a skála másik felén 
egyáltalán nincs korlátozás.  

3.6. A szülők nézetei arról, hogy mi káros a diákok számára 

Az anyák valamennyire egyetértenek abban, hogy bármilyen mások részéről a gyermeket érő kár 
csökkenthető, ha a gyerekek tudatában vannak, és elmondhatják, hogy mi történt velük.  

 „Veszélyes, ha nem tudják kezelni, vagy céltalanul használják.” (anya4) 

„Ha nincs tudatosság, a gyerekekben nincs semmilyen belső gát, mivel a szülők nem tettek 
erőfeszítéseket, hogy kidolgozzák azokat a gyerekekkel.” (anya1) 

„A legnagyobb fenyegetés, hogy probléma van, és a gyerek nem meri elmondani.” (anya2) 

Az anyák listája a külső fenyegetésekről az alábbiakból áll: online zaklatás, hamis profilok, a 
gyerekek profiljának ellopása. Ezek az online veszélyek jól ismertek a gyermekek számára, mivel 
a szülők felhívták rájuk a figyelmet – az anyák véleménye szerint.  

Ezekkel szemben – a gyerekeket tudatosítani az online tér lehetséges veszélyeivel kapcsolatban, 
és szoros és bizalmi kapcsolatot ápolni a gyerekekkel – a megkérdezett anyáknak még egy 
aggodalma van, amely a gyerekek kortárs csoportjának, barátainak befolyására vonatkozik.  

„Előfordulhat, hogy a barátok egy csoportjának a befolyása alá kerül olyan módon, amivel én 
nem értek egyet.” (anya1) 

„Nem lehetünk mindig ott, és nem tudhatjuk, hogy kivel kommunikálnak, vagy hogy hogyan 
befolyásolják őket a barátaik,”117 (anya4) 

 
117 Az anya a saját fiának konkrét történetére utal, aki nem a korának megfelelő videókat kapott az egyik barátjától. A fiú elmeséli 
otthon, hogy mennyire nehéz neki, hogy ha azt mondja a barátjának, hogy ne küldjön ilyen videókat, a barátai azt mondják majd, 
hogy hülye.  
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„A legkisebb gyerekem barátja azt mondta, hogy jó, ha lefényképezem magam, mert már két hete 
nem adtam életjelet az Instán. A kislány alig 12 éves, és szelfizik, hogy életjelet adjon magáról. 
Ez az, de a gyerekeim egyelőre nem csinálják ezt.” (anya3) 

3.7. A diákok harmadik államból származó polgárok elleni diszkriminációval és az álhírekkel 
kapcsolatos tapasztalatai a szülők szerint 

Bár csupán ennek a korcsoportnak a felső része (11-14 évesek) kezd érdeklődni a hírek és a 
politika iránt, Magyarországon a gyerekek ilyen fiatalon is általában ismerik a kormányzati 
bevándorló ellenes propaganda főbb jelszavait a túlpolitizált környezet miatt, a megkérdezett 
anyák véleménye szerint. 

Ebben a túlpolitizált környezetben csupán egy kivétel van, amikor a gyerekek által észlelt 
álhírekről kérdezzük, az anya nem azonosította a bevándorló ellenes propagandát automatikusan 
álhírként. 

„Találkoztak már álhírekkel, mindketten kaptak már olyan álhírt, hogy ha nem használják eleget 
a Vibert és a Messengert, akkor letiltják őket ezekről az oldalakról. De fel vannak erre készülve, 
és nem hisznek az ilyen álhíreknek.” (anya3) 

Az anyák többségének a feltett kérdésről van politikai véleményük. Az anyák szerint a gyerekek 
beszélgetnek erről az osztálytársaikkal az iskolában, és általában a szülők véleményét tükrözik. 

„A gyerekek beszélgetnek erről, és különböző véleményük van. Az attitűdöt otthonról hozzák, és 
sajátjukként adják elő. Főképp a kormánypropaganda érhető tetten a gyerekek kijelentéseiben, 
és megdöbbenek, mikor a gyerekek elmesélik otthon.” (anya3) 

A legtöbb válaszadó úgy gondolja, hogy aktív szerepet kell játszania a gyerekek felkészítésében 
az álhírekre.  

„A lányom sérülékeny lenne az álhírekkel szemben, ha nem beszéltünk volna erről rendszeresen. 
De látja is rajtam, hogy nemcsak a szavakról szól ez, hanem arról is, hogy mit teszünk.” (anya1) 

„Meghallgatják a reakciónkat arra, amit az osztálytársaik mondtak, és így próbáljuk őket 
befolyásolni, hogy legyenek érveik, ha vitába keverednek, mert más a véleményük. Próbáljuk 
segíteni őket abban, hogy ne féljenek elmondani a véleményüket, még akkor sem, ha az eltér a 
hivatalos véleménytől.” (anya3) 

A más etnikai háttérrel rendelkező és interkulturálisan érzékeny anyák (például egy 
bevándorlókkal foglalkozó civil szervezet munkatársa) aktívabb szerepet vállal a gyerekek 
álhírekre való felkészítésében, mint azok az anyák, akik nem rendelkeznek ilyen háttérrel.  

„Valamilyen politikai aktualitás eléri őt, és megosztja velem az ezzel kapcsolatos véleményét. 
Meghallgatom, de nem akarom befolyásolni semmilyen irányba. Hagyom, hogy később 
kialakuljon a saját véleménye.” (anya2) 

A megkérdezett anyák azt gondolják, hogy a gyerekek a bevándorló ellenes propagandával főképp 
az utcán, óriásplakátok formájában találkoznak. 

 „Elege van az óriásplakátokból. Meglepett, mikor mentünk valahová, és a lányom azt mondta, 
hogy anya, nézd, ott egy másik Soros óriásplakát.” (anya1) 

„Nem nézünk tévét, otthon nem látunk bevándorló ellenes propagandát, de az utcán nem tudjuk 
elkerülni. A fiam dühös volt az óriásplakátok miatt, mivel mi nem gyűlölünk senkit.” (anya3) 
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 „A nagyobb fiam mindig azt kérdezte, hogy mi a baj a menekültekkel vagy bevándorlókkal. 
Tényleg olyan rosszak?” (anya4) 

A legtöbb anya úgy gondolja, hogy a gyereke elfogadó iskolába jár, néhányuk az osztályban 
megtapasztalja a sokszínűséget,118 amely segít átvenni a kívánatos elfogadó attitűdöt. Az anyák 
többsége által tapasztalt iskolai elfogadás ellenére, a felismerhető etnikai hátterű anyának 
vannak nehézségei a gyermekek elfogadtatásával kapcsolatban az iskolában.119 

 „Mindig voltak konfliktusok, hogy ők nem magyarok, és senki nem akart velük barátkozni, csak 
a roma gyerekek. A nem roma diákok egyáltalán nem voltak elfogadóak. Lehetséges, hogy a roma 
gyerekek szintén kirekesztettnek érezték magukat, ezért jöttek ki olyan jól.” (anya4) 

4. A TANÁROK ONLINE TAPASZTALATAI 

A tanár válaszadókat is főképp személyes ismeretségi körből toboroztuk, és legtöbbjük 
interkulturálisan érzékeny, vagy, mivel korábban élt külföldön, vagy mert szert tett bizonyos 
készségekre tréningeken és interkulturális projekteken keresztül. Körükben az ellenzéki 
beállítódás a jelenlegi kormány ellen, valamint a társadalmi érzékenység felülreprezentált. A 
mintánkban nem szerepeltek kormánypárti tanárok, azonban van egy politikailag passzív 
kisebbség, akik nem hisznek semmilyen politikai propagandának, de unják, vagy félnek beszélni 
a kollégáiknak és a diákjaiknak róla. A kormányhoz hű tanárok hiányában mindazonáltal be tudtuk 
építeni a jelentésbe vélt attitűdjüket a bevándorlók és a bevándorlók reprezentációja témájában 
azokból az esetekből, amelyekről más tanár és diák-interjúkból értesültünk.  

A tanárinterjúkat más szakmák képviselői – szociális munkás, ifjúságsegítő, tudatos 
médiafogyasztás-tréner – egészítették ki, mivel információhiányt tapasztaltunk kutatásunk sok 
területén. A cél az volt, hogy többet tudjunk meg a fiatal korcsoport online gyakorlatairól és 
tudatosságáról.  

4.1. A tanárok internetelérése és internethasználata 

A megkérdezett tanárok az internetezéshez okostelefont és laptopot használnak. Mindkét eszközt 
használják munkára és személyes célokra is (szórakozás, kommunikáció, információ). Bár sokuk 
megpróbálja szétválasztani a munkát és a magánéletet, bevallásuk szerint ez nehéz, mivel 
ugyanazt a platformot és oldalt használják mindkét célra. Az idősebb generációk, illetve a 
hierarchiában magasabban elhelyezkedő, illetve szabályozó pozícióban lévő tanárok (például 
osztályfőnök) következetesebbek a munka és a magánélet online aspektusainak 
szétválasztásában. 

„Amikor hazamegyek az iskolából, az internetet nem használom már munkával kapcsolatos 
dolgokra.” (tanár1) 

 „Az iskolában nem foglalkozom a magánügyeimmel, kivéve, ha sürgős. Ezekkel otthon 
foglalkozom, vagy néha a kocsiban, ha a férjem vezet.” (tanár3) 

 
 

 
118 Az érintett iskolákban vannak más etnikai háttérel rendelkező tanulók (külföldiek és roma diákok), de osztályonként csupán 
néhányan.  
119 Az új osztályba való beilleszkedés nehézségei miatt a család nemrégiben úgy döntött, hogy Svájcba költöznek, ahol a gyerekek 
apja dolgozik, és ahol több a külföldi. „A fiam mesélt a különbségről, amit most a Ramadan idején tapasztal, a tanár megkérdezte, hogy ki 
tartja a Ramadant, és ha rosszul érzi magát, nyugodtan menjen ki levegőzni. Ez soha nem fordult elő Magyarországon.”  
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A fiatalabb generációhoz tartozó tanárok és más, diákokkal kötetlenebb körülmények között 
dolgozó szakmabeliek megengedőbbek az online határok elmosódását illetően a munka és a 
magánélet között. A szakmai elhivatottság és szükségességének elismerése szintén szerepet 
játszik.  

 „Esetemben a munka és a magánélet összefonódik, nem tudom szétválasztani.” (tanár4) 

 „A diákok csetelnek velem a Facebookon, és még ha éjjel 11 óra van is válaszolok nekik, ha 
látom, hogy sürgős. (…) Sokszor ez az egyetlen kapcsolatom a családdal, ha a gyerek nem jön 
iskolába, vagy a szülőket nem tudom elérni.” (tanár6) 

Minden válaszadó fel tud kapcsolódni az internetre otthon és az iskolában is, és mobil 
előfizetéssel rendelkeznek, amivel az utcán tudnak internetezni. A válaszadók közül csupán 
néhány nem használja rendszeresen ezt a lehetőséget.  

Nagy eltérések tapasztalhatók a megkérdezett tanárok körében a napi szintű online 
tevékenységek hosszúságát illetően. Legtöbben több, mint napi 3-4 órát használják az internetet 
(beleértve a munka és magáncélú használatot). A megkérdezett tanárok körében megfigyelhető a 
tudatosabb internethasználat felé mozduló trend. A kevesebb online töltött időhöz a motiváció 
például olyan felidézett epizódokból jöhet, mint egy felismerés-szintű hétvége okostelefon 
nélkül, vagy az, hogy az illető anyaként jó példát akar mutatni a gyerekeinek, illetve a 
tudatosságból, hogy az online idő mennyire az offline idő rovására megy. 

 „Este kilenc után esti üzemmód van otthon, ezt a családnak tartom fenn és általában 
kikapcsolom az internetet” (tanár5) 

 „Általában napi 4 órát vagyok online a munkahelyemen, de ha munkaügyben nyolc órát kell 
interneteznem aznap, akkor nem használom már a netet magáncélokra azon a napon.” (tanár6) 

A megkérdezett tanárok számára a reggeli online tevékenységek igen változatosak: az idősebbek 
igyekeznek korábban felkelni és válaszolni a munka tárgyú emailekre, míg a többség magáncélú 
online tevékenységet folytat (információk keresése, kommunikáció, zenehallgatás) reggeli 
készülődés közben, vagy az iskolába menet. Az osztályban tanító tanárok napi szinten enaplót 
használnak az iskolával kapcsolatos adminisztrációra (általában napi 30 percet), és sokuk felmegy 
a netre okostelefonon is, és így kommunikál a kollégákkal, a diákokkal és a szülőkkel. Délután 
további egy-két órát töltenek a másnapi órákra való készüléssel és magánügyekkel. Este az 
interneten szintén általában magánügyekkel foglalkoznak (szórakozás, kommunikáció a 
barátokkal, filmek, zene).  

4.2. A tanárok tevékenységei és készségei 

A legtöbb interjúalany kommunikációra a Messengert és a Vibert használja, néhányuk pedig a 
Whatsappot és/vagy a Skype-ot. Ezeket az online alkalmazásokat mind munka, mind pedig 
magáncélra használják, és a tanárok sok csoportban tagok. A megkérdezett tanárok számára a 
Facebook a domináns közösségi média oldal, ahol sok szakmai és magán Facebook csoportban 
tagok.120 A fent említett online platformok munkához kapcsolódó csoportjai között  vannak zárt 
csoportok a tanulókkal és a szülőkkel folytatott kommunikációra, csoportok az ugyanabban az 
iskolában tanító tanároknak, valamint csoportok a szélesebb körű szakmai/szakértői közönségnek.  

 

 
120 A mintánkban csak egy kivétel volt: a kéttannyelvű iskolában a válaszadó a kínai tanulókkal és szülőkkel WeChat-en kommunikál, 
mivel ők nem használnak Facebookot.  
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Az emaileket főképp hivatalos ügyekkel kapcsolatban említik, és a szülőkkel és a diákokkal 
kevésbé használják.  

A többi közösségi média oldal közül a fiatalabb generációhoz tartozó tanárok még az Instagramot 
használják, illetve passzívan letöltik, de nem használják a tinédzser korú gyerekekkel rendelkező 
szülők. A tanárok gyakran használják még a YouTube-ot, de nem tartják közösségi média oldalnak. 
Az eredményeink alapján minél fiatalabb egy tanár, annál több, a diákokkal közös online csatornát 
használ, és a kisebb korkülönbség hasonló online tevékenységeket eredményez (például az 
Instagram használata, online sorozatnézés és videónézés). 

Néhányan az alábbi oldalakat is használják információk keresésére: Pinterest, Google, Kahoot 
(kvízek létrehozása), Spotify, Index (magyar híroldal), Shazam (zenefelismerő alkalmazás). 

A válaszadók többsége magabiztosan használja szinte az összes kérdéses online készséget.121 
Korábban említettünk néhány generációs preferenciát a közösségi oldalak használata kapcsán. 
Egy másik összefüggés érhető tetten abban, hogy ha a válaszadó kevesebb időt tölt online, annál 
több hiányzó online készsége van néhány válaszadónk esetében. Ez a későbbi eredmény 
különösen fontos a tanárok szerepét illetően a tudatos internethasználat tanítása során.  

„Mivel nem tudok eleget ezekről a dolgokról, nem hoztam fel az online készségek témáját a 
diákjaimmal.” (tanár9) 

A legtöbb megkérdezett tanár úgy véli, hogy diákjai felülmúlják néhány online készség 
tekintetében, például a videókészítésben, az okostelefonok által kínált opciók teljes 
kihasználásában, de abban is egyetértenek, hogy a diákoknak vannak hiányosságaik is: például az 
értékes online források keresése és az információk megtalálása terén.  

„Nem szégyellek technikai segítséget kérni a diákjaimtól. Sokuk profin tud power point 
prezentációt készíteni, azonban a kutatás elkezdéséhez segítségre van szükségük.” (tanár3) 

4.3. A tanárok tudatossági szintje, valamint az információforrásokkal és álhírekkel kapcsolatos 
nézeteik 

Ahogy korábban említettük, a médiatanárok, illetve az interkulturális és társadalmi 
érzékenységgel bíró tanárok/szakmabeliek felülreprezentáltak voltak a mintánkban. Ezek a 
készségek látszólag együtt jártak az ellenzéki attitűddel a jelenlegi kormánnyal szemben a 
válaszadók többségéért.  

Az irányító kérdés, hogy mit gondolnak az álhírekről spontán előhozta az aktuális, évek óta folyó 
kormánypropagandát. A legtöbb válaszadó azt mondta, hogy az szándékosan félrevezető, káros 
és megfélemlítő.  

 „A magyarországi kormánypropaganda a bevándorlásról szól. (…) Hihetetlenül demagóg, és 
célja, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról. (…) meglévő érzelmekre épít, és gyűlöletet 
és félelmet kelt.” (tanár3) 

 „Elveszik a munkánkat, az asszonyainkat és elhódítják a földünket – ilyen álhírek mindig 
lesznek. Mindig lesznek olyanok, akik ezt használják fel arra, hogy elérjék a céljukat.” (tanár5) 

 
 

121 Az útmutató alapján a tanárokat az alábbi online készségekről kérdeztük: weboldalak könyvjelzőbe tétele, üzenetek letiltása, 
információ keresése a biztonságos internethasználatról, videók készítése, Instagram sztorik készítése, a WhatsApp/Telegram 
használata, posztolás a Facebook-on, Facebook oldal létrehozása, a Snapchat, YouTube, Skype használata, screenshot készítése, 
jelszavak használata online eszközöknél. 
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Mivel az iskolában tilos politizálni, és a tanároknak nem lehet politikáról beszélgetni a diákokkal, 
sok interjúalany frusztrált, mivel sérülékenynek tartja a gyerekeket az álhírekkel szemben. Egyikük 
sem hozta fel a bevándorlókkal kapcsolatos álhíreket az iskolában, és csupán néhányan léptek ki 
az elvárt semleges pozícióból, amikor a diákok felhozták a témát. 

 „A rohadt politika miatt egyre nehezebb vitatkozni és cáfolni, amit a diákok mindenhol hallanak. 
Ebből botrány lesz. Egy szülő el fog menni a KLIK-hez122, és elmeséli az ellenzéki 
tevékenységemet, hogy a migránsok oldalán állok.” (tanár3) 

 „A migránstéma nagyon érzékeny. A kormány arra biztatja a szülőket, hogy jelentsék fel a 
tanárokat a KLIK-nél, ha észreveszik, hogy nem megfelelő tartalmakat osztanak meg a 
gyerekekkel. Ezért sok tanár fél.” (tanár1) 

A tudatos médiahasználatot oktató tréner szerint a változó médiakörnyezetben az álhírek egyre 
nagyobb szerephez jutnak Magyarországon. Képzési anyagokat állítanak össze tanároknak, 
szülőknek és diákoknak az álhírekről, a propagandáról és a sztereotípiákról, emellett pedig meg 
kell felelniük az elvárásnak, hogy ne vegyenek be aktuálpolitikai tartalmakat az oktatási 
anyagokba. 

„Olyan környezetben tanítunk, ahol nagyon óvatosnak kell lennünk ezekkel az érzékeny 
témákkal. Megpróbáljuk bevenni a tudatos állampolgári attitűdöt és az álhíreket, de nagyon 
óvatosnak kell lennünk, és nem szabad említenünk az aktuálpolitikát. Azonban nagyon nehéz 
olyan sztereotípiákhoz és a propagandához kapcsolódó anyagot találnunk, amit megértenek, és 
ami nem tartalmaz aktuálpolitikát.” (tanár4) 

Az eredményeink alapján bár a tanárok tudatában vannak az álhíreknek, csak kivételes 
körülmények között, nyitott szellemiségű iskolában (osztályfőnök, kollégák) tudnak róluk beszélni 
a diákjaikkal. 

„Ebben az iskolában a tanárok nem bánják, ha a diákok előhozakodnak politikával. Azt 
gondolják, hogy mindennel foglalkoznunk kell, ami előkerül. De még itt is vannak olyan tanárok, 
akik nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, vagy azért, mert félnek, vagy pedig azért, mert 
nincsenek meg a készségeik, hogy kezeljék ezeket a szituációkat.” (tanár2) 

4.4. A tanárok sztereotípiákkal/diszkriminációval/médiával és a bevándorlás reprezentációjával 
kapcsolatos tudatossági szintje 

Ahogy a korábbi fejezetben említettük, a megkérdezettek mind tudatában vannak az álhíreknek. 
Mivel Magyarországon a közéletet az elmúlt néhány évben elöntötte a bevándorló ellenes 
propaganda, ez az egyetlen tartalom, amit a válaszadók spontán felidéznek, mikor az álhírekkel 
kapcsolatban kérdezzük őket. Emellett egyetértenek, hogy a bevándorlók ábrázolása 
sztereotipikus és diszkriminatív a kormányzati kommunikációban, és mind helytelenítik ezt.  

„A bevándorlók ilyen reprezentációra nagyon problémás (…) Nem tudom, hogy fér ez össze a 
keresztény hittel.” (tanár3) 

 „A kormánypropaganda alapján a migráns csukott táskával jön és kést hord magánál, és teli van 
rossz szándékkal (…) Nem lehet egyetemi végzettsége, csak a fentieknek felelhet meg.” (tanár5) 

 

 
122 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 2012-ben hozták létre a minisztérium és az iskolák közötti közvetítő intézményként, 
a központ felügyeli az iskolákat. 
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A stigmatizált bevándorló-reprezentációk nem csupán a kormánypropagandához kapcsolódóan 
jelentek meg a tanárok interjúiban, hanem a diák válaszadók is mondtak példákat tanárokra, akik 
együttéreztek a hivatalos bevándorlóellenes kommunikációval. 

„„A földrajztanárom egyszer találkozott egy bevándorlóval, aki azt mondta neki, hogy nem lenne 
jó, ha bevándorló gyerek járna az osztályba, mert ha gondjuk támad vele, 3-4 közülük elkapja az 
utcán késsel.” (diák7) 

„Amikor bevándorlók költöztek a Gyermekfaluba 123, a tanárunk azt mondta, hogy ne mászkáljunk 
egyedül. (…) Úgy vélte, hogy ezek az emberek kárt tehetnek bennünk.” (diák8) 

Azonban a leggyakoribb tanári reakció a bevándorlók stigmatizált reprezentációjára, amit a 
gyerekek a leggyakrabban tapasztalnak a csend és a politikai tartalom iránt kifejezett tiltakozás. 

 „Ez nagyon érzékeny téma a politikai felhangok miatt. Az iskolában nem beszélhetünk 
politikáról. Etikatanárként végigvettük a világ vallásait az osztályommal, de nem vontunk le 
következtetéseket.” (tanár8) 

A bevándorló hátterű diákok diszkriminációja nincs napirenden, mivel a képviselt iskolákban alig 
van bevándorló hátterű diák.124 Ezzel szemben a kutatásunkban szereplő iskolákban általában 
vannak roma diákok. Bár a tanárok általánosságban úgy gondolják, hogy a roma gyerekeket nem 
éri megkülönböztetés az iskolában,125 a nem roma diákok gyakran Másnak gondolják őket, és a 
szegregált iskolákban és szociális intézményekben dolgozó tanárok szerint a roma diákok 
stigmatizált identitással rendelkeznek. 

5. A szülők online tapasztalatai 

Ahogy korábban említettük, az anyákat személyes ismeretségen keresztül toboroztuk. A nyolc 
anyából álló minta hat magyar, és két magyar állampolgárságú, eltérő etnikai hátterű nőből állt 
(egy jordániai nő, akinek Magyarországra érkezésekor menekült státusza volt, később pedig 
állampolgár lett, valamint egy magyar nemzetiségű szerbiai nő). A megkérdezett anyák között 
voltak kisebb különbségek iskolai végzettség szempontjából, de a többség rendelkezett főiskolai 
vagy egyetemi diplomával. Mind középosztálybeli, negyvenes nők voltak. Három anya interjúját 
kiegészítettük a gyermekeikkel készített interjúkkal.  

5.1. A szülők internetelérése és internethasználata 

A válaszadó anyák online tevékenységükhöz okostelefont és laptopot/asztali gépet használnak. 
Esetükben az okostelefont főképp magáncélokra használják, a laptopot/asztali gépet pedig 
munkához és magáncélra (kommunikáció, információ, szórakozás). Az online töltött idő hossza 
főképp a munkaerőpiacon betöltött pozíciótól függ: mivel a válaszadók fele teljes munkaidőben, 
irodában dolgozik, ez azt jelenti, hogy minimum nyolc órát töltenek online a munkahelyen. A 
megkérdezett anyák másik fele rugalmasabb munkaidőben dolgozik,126 és nem köteles a gép előtt 
ülni. Akár teljes munkaidőben dolgoznak online, akár nem, úgy tűnik, az anyák minimum napi 
néhány órát töltenek (a munkához kapcsolódó tevékenységeken túl) az interneten a gyerekekkel,  

 
123 A településen működik egy gyermekközpont, amely kísérő nélküli bevándorló gyermekeket is fogad. 
124 A mintánkban az egyetlen különbség a kéttannyelvű iskola, ahol a diákok fele külföldön született.  
125 Az osztálytermen belüli diszkrimináció esetében a kompetens és felelősségteljes tanárok átvehetik a kezdeményezést az elfogadó 
környezet kialakításában, legalábbis az érintett válaszadóink így látták és tapasztalták.  
126 Például angoltanár, vállalkozó, szabadúszó 
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családdal/barátokkal és az iskolával kommunikálva, információkat keresve, online ügyintézéssel 
(például bankolás, vásárlás), valamint filmnézéssel127. Az anyák napi online töltött idejének hossza 
attól függ, hogy egyedül nevelik-e a gyerekeiket, vagy kapcsolatban élnek. A gyermeküket 
egyedül nevelők többet használják az internetet, mint a kapcsolatban élők. Mindannyian 
rendelkeznek korlátlan internet-kapcsolattal, de akik otthonról dolgoznak, nem szokták használni 
az utcán a netet. 

Az eredmények alapján a hétvége az internetezés szempontjából eltér a hétköznapoktól: az anyák 
igyekszenek offline tevékenységeket szervezni a gyerekekkel.  

 „Ha úgy döntünk, hogy csinálunk valamit a lányommal, akkor nem megyek fel a netre. Ilyenkor 
megkérem, hogy ne használja ő se a telefonját. Elmegyünk, és jól érezzük magunkat.” (anya1) 

Ha a család otthon marad a hétvégén, ritkán fordul csak elő, hogy az egyéni online tevékenységek 
családi tevékenységgé válnak. Talán egy (és az egyetlen) példa erre a közös, online filmnézés. 

Szinte minden válaszadónk végez online tevékenységeket reggel. Akik szigorúbb napirendet 
követnek, akár egy órával korábban is felkelnek, hogy a munkával kapcsolatos emaileket 
megválaszolják – ahogy a tanárok közül is néhányan - , míg a többség reggeli internetes 
tevékenysége a hírek és érdekes tartalmak olvasásából, Facebook-os böngészésből, és barátokkal 
való üzenetváltásból áll. A legtöbb esetben este is van egy 1-2 órás időszak hasonló 
tevékenységekkel.  

5.2. A szülők tevékenységei és készségei 

A legtöbb interjúalany a Messengert, néhányuk a Vibert használja kommunikációra. A Facebook a 
megkérdezett anyák körében a legelterjedtebb közösségi média oldal. Az anyák között a szakmai 
Facebook csoportokat kevesebben említik, mint a tanárok között, az anyák a Facebookot inkább 
magáncélokra, kapcsolattartásra használják. Majdnem mindegyik interjúalany rendelkezik 
Instagram fiókkal, de csupán passzív felhasználók. A kutatásunk azt mutatta, hogy az Instagram a 
fiatal (11-14 éves) célcsoport legfőbb közösségi média alkalmazása, és az ehhez a generációhoz 
tartozó gyermekek szülei főképp ebből az okból vannak fenn az Instagramon.  

A megkérdezett anyák nem posztolnak rendszeresen a Facebookra, inkább kisebb Facebook 
csoportokban kommunikálnak, és megfigyelik/lájkolják mások megosztásait. Ez a típusú online 
viselkedés kicsit hasonlóvá teszi őket a gyerekek nemzedékéhez, akik inkább „követik” a 
többieket.  

„Rendszeresen látogatom a Facebookot, átnézem, hogy mit posztoltak az ismerőseim, követem azokat 
a születésnapokat, amelyeket a Facebook jelez, de nagyon ritkán posztolok bármit.” (anya3) 

Az interjúalanyok többsége magabiztosan használja szinte az összes kérdéses online készséget.128 
Említettünk már egyfajta generációs preferenciát a közösségi média oldalak vonatkozásában. Ez 
alapján egyiküknek sincs Snapchatje, és nem tudnak Instagram sztorikat előállítani. Bár 
használják a YouTube-ot, nem mindegyikük tud videókat létrehozni.  

Az anyák elég magabiztos internet-felhasználók, és úgy gondolják, hogy az online készségekben 
mutatkozó különbségek a szülők és a gyerekek között a különböző online oldalak használatából  
 

 
127 gyakran tévéképernyőn 
128 Az útmutató alapján az anyákat az alábbi online készségekkel kapcsolatban kérdeztük: weboldalak könyvjelzőbe tétele, üzenetek 
letiltása, információ keresése a biztonságos internethasználatról, videók készítése, Instagram sztorik készítése, a 
WhatsApp/Telegram használata, posztolás a Facebook-on, Facebook oldal létrehozása, a Snapchat, YouTube, Skype használata. 
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fakadnak. Ez a vélemény ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon kevés az 
olyan online tevékenység, amit a szülők és az ilyen korú, 11-14 év közötti gyerekek közösen 
csinálnak.  

 „Próbálkoztunk valamivel, de teljesen más dolgokat szeretünk, és nincs időm órákig vele 
maradni.” (anya1) 

 „Ritkán nézek velük online videókat. Általában megmondják, mit akarnak megnézni, megnézzük, 
hogy hozzáférhető-e, aztán megnézik egyedül. (…) Szerintem az online tevékenység magányos 
tevékenység.” (anya3) 

5.3. A szülők tudatossági szintje, az információs forrásokkal és álhírekkel kapcsolatos nézeteik  

Bár ahogy korábban említettük, az anya válaszadókat informális ismeretségi körünkből 
választottuk ki, az anyai mintánk nem annyira bizonyult homogénnek, mint a tanárok esetében az 
információforrásokkal és álhírekkel kapcsolatos tudatossággal kapcsolatban.  

Az anyák két csoportra oszthatók: az egyik részük apolitikus és nem követi a híreket, a másik felük 
pedig érdeklődik a politika iránt, és követi a híreket. Az apolitikus anyák motivációja nem nagyon 
ismert, mivel szinte teljes átfedésben vannak a kérdőív válaszadóival, így korlátozott mennyiségű 
kutatási adat áll rendelkezésünkre velük kapcsolatban. Ami ismert, hogy az információs 
buborékuk tartalmaz elemekben híreket, politikát, társadalmi ügyeket. Vannak esetek, amikor ez 
visszahúzódást takar, reakciót a túlpolitizált környezetre. 

Eljutottam odáig, hogy nem olvasok már híreket. Korábban olvastam híreket, az egyik oldalról 
és a másik oldalról, de csak kiabálást hallottam, vádaskodást mindkét oldalról. Nem akartam 
ezzel foglalkozni. Teljesen elhatárolódtam a magyarországi politikai élettől.” (mother2) 

Nem elhanyagolhatók a másik anyacsoportban az eltérő etnikai háttérrel rendelkező válaszadók, 
illetve a bevándorlással foglalkozó civil szervezet munkatársaiként dolgozó anyák. Ez a csoport 
nagyobb információs buborékkal írható le, amely politikai és szociális elemeket is tartalmaz. 
Ezekhez az elemekhez kapcsolódóan az interjúalanyok szintén bosszankodást és fáradságot 
tapasztalnak, de mivel érintve érzik magukat, továbbra is informálódnak.  

 „Érdekel a politika és a szélesebb körű társadalmi problémák, de nem tetszik, hogy ennyi az 
álhír.” (anya1) 

A megkérdezett anyák az álhíreket a bevándorlással kapcsolatos kormányzati propagandához 
kötik (a tanárok észleléséhez hasonlóan). Az anyák megosztottak néhány valóságellenőrző 
gyakorlatukat a bevándorlókat érintő hírek kapcsán, például megkeresték a megtévesztő fotó 
forrását (például menekültek ezreivel tömött hajó), vagy megkérdeznek megbízható embereket, 
és a saját szemükkel meggyőződni.  

„Ismerek valakit, aki a békéscsabai befogadó állomáson dolgozott, és megkérdeztem, hogy mi a 
helyzet, mi igaz abból, amiket mondanak, mert a média harsog a migránsoktól és a migránsok 
tömegeitől. Két határsértőjük volt akkoriban, mindketten románok.” (anya1) 

„Akárhányszor az érintett határokon utaztam keresztül, Horvátországba vagy Szerbiába, soha 
nem láttam embertömegeket, akik át akarnak kelni a határon és Magyarországra akarnának 
jönni.” (anya2) 

Néhány közülük csak a kormányellenes forrásokat olvas hiteles információkért, mások pedig 
különbséget tesznek az álhír-oldalak és a megkérdőjelezhető oldalak között. A legtöbben 
egyetértenek, hogy az álhírek elterelésként szolgálnak a fontos problémákról, valamint az  
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országos problémákról, és rajtuk keresztül a kormány hatalmát szeretnék igazolni és 
maximalizálni. 

„Ha az emberek félnek, akkor elfogadják, hogy a lehetőségeik korlátozottak. (…) Amíg ez van a 
hírekben, az egész ország ezen csámcsog, erről beszél, akkor senki nem figyel az egyébként 
fontos dolgokra.”  (anya2) 

5.4.  A szülők sztereotípiákkal/diszkriminációval/médiával és a bevándorlás reprezentációjával 
kapcsolatos tudatossági szintje 

A megkérdezett anyákat129 bosszantja és sokkolja a bevándorlók reprezentációja a kormányzati 
propagandában. A bevándorlók diszkriminatív és sztereotipikus ábrázolását elfogadhatatlannak 
tartják. Ahogy említették, még a gyermekeik is tudják, hogy „nem a szín teszi az embert” és „nem 
gyűlölünk senkit”. 

Az anyák saját tapasztalata úgy tűnik, hogy formálja a tudatosságukat és percepciójukat a 
stigmatizált bevándorlók reprezentációjával kapcsolatban. A magyar nemzetiségű anya dühét 
fejezi ki azon magyar etnikumú szülők iránt, akik hűségesek a jelenlegi kormányhoz és elfogadják 
a bevándorló-ellenes propagandát, és átadják azt saját gyermekeiknek.  

 „Hogyan lehet az osztálytársa bevándorlóellenes, akinek az apja és az anyja Erdélyből jött át, 
és a saját szülei is migránsok?” (anya3) 

A felismerhető etnikai hátterű anya minden nap tapasztalja a bevándorlóellenes propaganda 
negatív hatásait. 

 „A bevándorlókat itt nagyon rossz embereknek ábrázolják. Mikor nemrégiben költöztem, a 
szomszédok először féltek tőlünk, mert rosszakat mondtak rólunk a tévében, hogy nem 
biztonságos velünk, és a bevándorlók nem viselkednek jól. (…) Az egyik szomszéd azt mondta a 
többieknek, hogy migránsok jöttek ide, ki tudja honnan, de idejöttek. Nem tudtuk meggyőzni, 
hogy pont olyan emberek vagyunk, mint ő. A többiek barátságosabbak lettek, mikor látták, hogy 
teljesen mások vagyunk, mint amit a tévében mutattak nekik.” (anya4) 

 
129 Ez a csoport eltérő etnikai hátterű, valamint bevándorlókkal foglalkozó civil szervezetek munkatársaiként dolgozó anyákból áll. 
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6. ÖSSZEHASONLÍTÁS 

6.1. Hasonlóságok és különbségek a csoportok között 

A három csoport általában az internetnek gyakori felhasználói. A felnőttek általában arra 
törekednek, hogy szabályozzák a saját és a gyermekeik online eltöltött idejét, de a diákok kevésbé 
figyelnek a korlátokra. Látható, hogy az anyák tudatos online tevékenysége valószínűleg kevésbé 
túlzott online jelenlétet eredményez a gyermekek számára. Úgy tűnik, hogy a szociális hátrányos 
helyzet (roma diákokkal a mintában) kedvezőtlen hatást gyakorol a diákok online tevékenységére. 
Felnőtteknek az online jelenléte egyenlően oszlik meg a laptopok / számítógépek és az 
okostelefonok között, míg a diákok domináns digitális eszköze az okostelefon. A diákok számára 
az okostelefonok a függetlenül online töltött időt szimbolizálják, de a szölők szempontjából ez 
valami, amit nehéz kontrollálni.  

A felnőttek fő közösségi oldala a Facebook, míg a diákok az Instagramot használnak. Ezen 
platformok profiljai meghatározzák az online tevékenységeket: a Facebook vizuális és írott 
tartalma nemcsak a barátok személyes életének közvetítő forrása, hanem a hírekkel kapcsolatos 
információforrás is. Instagram lényegében inkább vizuális és a személyes életre összpontosít 
jobban. A felnőttek szempontjából, a diákok sokkal többet használják a Messenger / Viber 
alkalmazásokat, hogy kommunikáljanak a barátaikkal, nem úgy, mint a felnőttek. Az online játékok 
és a videonézés, vloggerek követése, az online tevékenységek azon halmaza, mely inkább a 
diákokra jellemzőbb. Az írásos tartalmak közzététele és megosztása a felnőttek online 
tevékenységei közé tartozik, míg a diákok a hobbi / mindennapi életről alkotott képekeiket teszik 
közzé szívesebben, és alig osztanak írásos tartalmakat. Mindhárom csoport egyetért abban, hogy 
a legnagyobb online kár a diákok zaklatésa és megfélemlítése, mivel a korosztálybeli csoportok 
jelentősen befolyásolják őket. A sztereotípia és az előítélet fogalma gyakran cserélhető 
kifejezések a diákok számára és a megkülönböztetés is online megfélemlítésnek és 
zaklatásnakminősül. A célcsoportok egyetértenek abban, hogy a bevándorló diákok nem állnak a 
megkülönböztetés középpontjában, elsősorban azért, mert sok diáknak egyáltalán nincs ilyen 
sorsú osztálytársa. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy nem sok bevándorló interjúalany mesélte 
el személyes tapasztalatait. Ezzel szemben a felnőttek úgy vélik, hogy a roma tanulókat 
diszkriminálják az iskolában. Mindhárom csoport az iskolában jelen lévő bevándorlókról szóló 
tényleges pejoratív diskurzust tükrözi. 

Az álhíreket nem tekintik a legnagyobb online veszélynek, mivel a gyermekek személyes 
biztonsága általában nem függ tőlük. Az álhírek sokszor automatikusan a bevándorlók ellen 
irányuló propagandát jelentik a felnőttek számára, míg spontán módon nem kapcsolódik a 
politikához a diákok fejében. Úgy tűnik, hogy a megkérdezett diákok magabiztosan kiszűrik az 
álhíreket, amelyek az érdeklődési területükre / hobbikra vonatkoznak. Azonban kevésbé biztosak 
a politika területén. A bevándorlás ellenes propaganda nehéz témát jelent mind a felnőttek, mind 
a diákok számára, de a felnőttek jobban tudják kezelni; stratégiáik közé tartozik az ellenállás, a 
tudatlanság és a felháborodás. A tanárok gyakran csalódnak, mivel nem tudják nyilvánosságra 
hozni véleményüket a közösségi szerepük miatt. A felnőttekhez képest a tanulók sokkal 
sebezhetőbbek, a politika terén, mely nem a saját birodalmuk és általában nem rendelkeznek 
elegendő információval és tudással a helyzet megértéséhez. A kutatók szerint a diákok hangulata 
változott meg a leginkább, amikor bevándorlás ellenes propaganda képeket mutatták meg nekik. 
Sokszor kifejezték a félelem, a szégyen, a szomorúság, az együttérzés, a harag és a türelmetlenség 
ambivalens érzéseit. 
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III. KONKLÚZIÓK: JAVALATOK A MULTIKULTURÁLIS ESZKÖZTÁR ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:  

Az adatok, tanulmányok elemzése azt mutatja, hogy a magyar lakosság nagy részének nincs 
közvetlen kapcsolataharmadik országbeli állampogárokkal, információt kap a médiától, az online 
és offline médiától, és továbbítja azt. Így nem lehet eléggé hangsúlyozni a média szerepét a 
magyar lakosság véleményének alakításában a migrációról és a külföldiek arculatáról. A média 
hibái, pontatlansága, hamis hírek egyidejűleg a nyilvános gondolkodás részévé válnak. 

Az eredményeink alapján az fiatalkorú diákok (11-14 évesek) jobban ki vannak téve a (politikai) 
álhíreknek, mint az idősebb generációk, mivel nem mozognak otthonosan ebben a közegben. A 
bevándorló-ellenes kormányzati propaganda olyan erős volt, hogy még a gyermekek sem tudtak 
mentesülni a hatásai alól. Mindegy, hogy milyen oldalon állnak a szüleik (azaz a szülők 
bevándorlóellenesek, vagy bevándorlópártiak), a diákokban az, hogy látniuk kell és 
gondolkodniuk kell ilyen felnőtt tartalmakról, rengeteg feszültséget és érzelmi bizonytalanságot 
kelt.  

Ahogy az interjúkból kiderült, ebben a helyzetben nagyon hiányzik a megbízható felnőtt 
közvetítés. A tanárok „jogi” státusza rendkívül korlátozott a gyerekek segítése szempontjából: 
mivel a bevándorlókérdés erősen átpolitizált jelleget öltött, hivatalosan nem hozhatják fel a 
témát (és jobb, ha nem beszélünk azon tanárok munkájáról, akik egyetértenek a jelenlegi 
kormánnyal). 

A diákokra gyakran teher nehezedik a szülők részéről a propaganda érzelmileg és logikailag 
megemészthetetlen tartalma miatt.  

Néhány diák azt kiabálja az osztályban, hogy „migráns”, ahol nincs is bevándorló, és azokban az 
osztályokban, ahol van néhány és Magyarországon, vidéken, ahol egy 12 éves roma tanuló inkább 
úgy dönt, hogy magántanuló lesz, hogy elmenekülhessen az őt „migránsnak” hívó osztálytársai 
elől.  

Úgy véljük, hogy a NEMO és a hasonló projektekre/módszertanokra égető szükség van, hogy 
megismerjük a korcsoport aktuális helyzetét, és segítséget nyújthassunk a károk mérséklésében. 

1.1. Jó gyakorlatok 

BEAMS -Breaking down European Attitudes towards Migrant/Minority Stereotypes (2013-2014) 

A projekt 11 különböző uniós tagállamból álló 15 partnert egyesít annak érdekében A projekt 
célja a bevándorló hátterű személyekkel és kisebbségi csoportokkal kapcsolatos, a populáris 
kulturában használt sztereotípiák és a fogyasztók/állampolgárok diszkriminatív hozzáállása 
közötti kapcsolat megismerése. http://www.beams-project.eu/partnership/menedek/ 

 

Készítők  Menedék Migránsokat Segítő Egyesület módszertani kézikönyve, a közösségi 
program és a fiataloknak szervezett média tábor tapasztalatait mutatja be.  
https://prezi.com/m4o3mu7ipn8c/szakmai-modszertani-utmutato-kepben-vagy-
mediatabor-a-sokszinusegrol/ 

Célközönség Gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetk és szakemberek. 
Cél A befogadással kapcsolatos társadalmi érzékenység nővelése. 
Rövid leírás A módszertani útmutató a projektben megszervezett közösségi program, médiatábor 

tapasztalatait mutatja be. Az alkalmazott módszerek ről részletes leírást tartalmaz.  
Elérhetőség  online letölthető 
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Chat Story 

A magyar Telenor által készített chatbot Messenger alkalmazás. A beszélgetést szimuláló program 
használata közben a használók egy saját történetet alakíthatnak ki. A tudatosabb 
Internethasználatról, álhírekről tanulhatnak csebegés közben a fiatalok.  
 

Készítők  Telenor Hungary  
https://www.youtube.com/watch?v=QDIgCwbBZis&feature=youtu.be 

Célközönség Tinédszerek 
Cél  A tudatos Internethasználat, online jelenlét erősítése. 
Rövid leírás  A magyar Telenor által készített chatbot Messenger alkalmazás. A beszélgetést 

szimuláló program használata közben a használók egy saját történetet alakíthatnak 
ki. A tudatosabb Internethasználatról, álhírekről tanulhatnak csebegés közben a 
fiatalok. 

Elérhetőség Messenger  

 

COLOURSCHOOL 2 (2012-2013) 

A ColourSchool2 a bevándorlás-beilleszkedés tematikájával foglalkozó, a pszichodráma és a 
filmelemzés módszereit sajátosan ötvöző, újszerű komplex empátia fejlesztő program.  

https://hu-hu.facebook.com/Colourschool 

Készítők Budapest Film Zrt.  
Célközönség 14-18 év 
Cél  A diákok szociális érzékenységének, társadalmi tudatosságának és nyitottságának 

növelése, bevándorlással kapcsolatos ismereteinek bővítése, valamint 
pedagógusaik tájékoztatása 

Rövid leírás  A ColourSchool2 a bevándorlás-beilleszkedés tematikájával foglalkozó, a 
pszichodráma és a filmelemzés módszereit sajátosan ötvöző, újszerű komplex 
empátia fejlesztő program. 

Elérhetőség  Személyesen 

Mindenki másképp egyforma (2013) 

A projekt célja a migrációval kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység növelése 
interaktív, játékos, informatív foglalkozásokon keresztül az arra legfogékonyabb korosztály, az 
általános iskolás korú gyerekek között. 

https://menedek.hu/en/projects/pupils-about-migrationhttps://menedek.hu/projektek/mindenki-maskepp-egyforma 
Készítők  Menedék Menedék Migránsokat Segítő Egyesület 

https://menedek.hu/projektek/mindenki-maskepp-egyforma 
Célközönség 11-14 év 
Cél  A projekt célja a befgadással kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység 

növelése interaktív, játékos, informatív foglalkozásokon keresztül az arra 
legfogékonyabb korosztály, az általános iskolás korú gyerekek között. 

Rövid leírás 
 

 

Elérhetőség  Személyesen 
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Menekülj okosan! (‘Escape wisely!’) - theatrical board game  

A Mentőcsónak Egység, a Füge Produkció és a Magyar Helsinki Bizottság közös produkciója 
Menekülj okosan! színházi társasjáték. Az interaktív színházi társasjáték alkotóinak célja, hogy a 
játékon keresztül alapvető emberi jogi dilemmák átgondolására bírják a közönséget. Ezek a 
döntési helyzetek a játékban a menekültek sorsához kapcsolódnak, de sokkal általánosabb 
kérdéseket vetnek fel a demokrácia vagy a diktatúra működése, az önbíráskodás vagy a 
szolidaritás, a tolerancia és a befogadás vagy éppen a kirekesztés kapcsán. 
 

Készítők A Mentőcsónak Egység, a Füge Produkció és a Magyar Helsinki Bizottság közös 
produkciója Menekülj okosan! színházi társasjáték. 
https://www.youtube.com/watch?v=LF9YtVbqpsE 

Célközönség 17-18 év 
Cél  A befogadással kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység növelése 
Rövid leírás Az interaktív színházi társasjáték alkotóinak célja, hogy a játékon keresztül alapvető 

emberi jogi dilemmák átgondolására bírják a közönséget. Ezek a döntési helyzetek a 
játékban a menekültek sorsához kapcsolódnak, de sokkal általánosabb kérdéseket 
vetnek fel a demokrácia vagy a diktatúra működése, az önbíráskodás vagy a 
szolidaritás, a tolerancia és a befogadás vagy éppen a kirekesztés kapcsán. 

Elérhetőség  Személyesen 

Bűvösvölgy 

Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozta létre, 
hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában. Magyarország első 
médiaértés-oktató központja, a budapesti Bűvösvölgy 2014-ben, a debreceni központ 2017-ben 
nyílt meg. A központok iskolai szervezésben látogathatók, ingyenesen. Az oldalon  az álhírekkel 
kpacsolatos infügrafikák, tananyagok is elérhetőek. http://buvosvolgy.hu/ 

Készítők  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH 
http://buvosvolgy.hu/  

Célközönség 9-16 év 
Cél  A médiaértés-oktató központok  (Budapest, Debrecen) célja , hogy támogassa a 

gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában 
Rövid leírás A médiaértés-oktató központok  (Budapest, Debrecen) célja , hogy támogassa a 

gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában 
Elérhetőség  Online és személyesen 

 

SAME World Project  

A SAME World oktatási készlet egy átfogó pedagógiai segédanyag, ami segít bevinni a környezeti 
és társadalmi témákat az iskolába. Kik vándorolnak a világban, és miért? Mennyi egy banán valódi 
ára, és hogy jut el a kávé az asztalunkig?  Hogyan hat a vízhez való hozzáférés az emberek életére 
a világ különböző pontjain? És hogyan lehet mindebből téma matek, történelem vagy földrajz 
órán? http://www.sameworld.eu/en/ 

 

Készítők  Artemisszió Alapítvány 
http://edu-kit.sameworld.eu/ 
https://issuu.com/artemisszio98/docs/sameworld__edu-kit_hun__2_ 
https://artemisszio.blog.hu/2018/02/28/same_world_oktatasi_keszlet 
https://www.youtube.com/watch?v=oXByfpZaWzg 



 
NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online 
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE 

 
58 

Célközönség Tanárok, ifjúsági segítők, trénerek  
Cél  A befogadással kapcsolatos társadalmi tudatosság és érzékenység növelése 
Rövid leírás Toolkit with background papers and school assignments which are linked to three 

major global themes (migration, climate change, environmental justice) A 
háttéranyagok és iskolai feladatok három fő globális témához kapcsolódnak 
(migráció, klímaváltozás, környezeti igazságosság) és több korosztálynak szólnak. 

Elérhetőség  Online 

1.2. Javaslatok a multikulturális eszköztárhoz 

Tanárok javaslatai 

Magyarországon a Nemzeti Alaptanterv és a Digitális Stratégia lehetőséget teremt a diákok 
számára, hogy megismerjék az iskolában a tudatos médiahasználatot. 2012-ben megállt a 
független médiatanítás, és tartalmát más tantárgyakba építették be, legalábbis a tanterv alapján. 
A média tanárok elmondása szerint viszont ez többnyire csak elméleti szinten létezik a képzés 
hiánya miatt. A valóságban nagyon ritka, hogy egy tanár az óra részévé tenné a tudatos 
médiahasználat témáját. Itt meg kell említenünk a digitális tematikus hetet is130. A fő célja a 
digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és terjesztése a közoktatásban. A program 
fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciák fejlesztését az informatika órákon kívül más 
tantárgyakra is kiterjessze. A résztvevő tanárok és a diákok változatos és kreatív iskolai 
projekteken keresztül fejleszthetik képességeket. 

A megkérdezett tanárok egyetértettek abban, hogy az iskoláknak a diákok érzékenyítését és az 
elfogadást és a befogadást erősítő intézményeknek kéne lenniük, de általában kevés idő marad 
az ilyen típusú oktatásra. Bár a 11-14 éves diákok heti egyszer etika órán vesznek részt, itt 
tényleges politikai tartalmak, pl. a bevándorlókkal kapcsolatos kérdések –  hogyan kezeljék a 
diszkriminációt - nem kerülnek említésre. Az, hogy a diákok a NEMO célkitűzéseivel (hamis hírek, 
sztereotípiák, harmadik országbeli hallgatókkal szembeni megkülönböztetés, interkulturális 
különbségek) foglalkoznak-e, nagymértékben függ az adott iskolától / tanártól. A tanárok interjúi 
alapján úgy tűnik, hogy a kizárólag az iskolán és a tanáron múlik, hogy a fenti kérdések egyáltalán 
felvetődnek-e. A megkérdezett tanárok többsége megosztott néhány esetet, amelyek a NEMO 
projektben jó gyakorlatnak tekinthetőek. 131 

Legtöbben egyetértenek abban, hogy a tanároknak engedniük kéne hogy a diákok az óra során 
felhozzák azokat a kérdéseket, amelyeket foglalkoztatják őket. A rendelkezésre álló idő és tér 
mellett az elítélő hozzáállásának elkerülése is elengedhetetlen a tanárok részéről. Az említett jó 
példák közül az egyik egy lányiskola délutáni, iskola utáni foglalkozása, ahol érzékeny témákat is 
fel lehet hozni. 

’’Ez akkor történt, amikor egymást migránsnak nevezték. Aztán megkérdeztem őket, hogy tudják-e, 
mit jelent az, hogy migráns. (…) Megállapítottuk, hogy egyszer  mindannyian migránsok voltunk, és 
ők (romák) nem is olyan régen. Egyetértünk abban is, hogy nem jó csúnya szóként használni ezt a 
kifejezést’’ (6. Tanár) 

A megkérdezett tanárok szerint spontán alkalmak is lehetőséget adhatnak arra, hogy a diákok 
beszéljenek olyan témákról, amelyekről egyébként órán nem lenne lehetséges a politikai tartalom 
miatt. 

 
130 The first thematic week was hel int he schoolyear 2015/2016 as an initiative of the Ministry of Human Capacities. 
131 As we said earlier there was an overrepresentation of intercultural sensitive and/or media teachers in our sample, therefore 
dedication to work with issues of discrimination against migrants was most possibly higher among them, compared to average.  
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 „Angol órán az Oscar-Gálát néztük. A Queenről szóló film főszereplője beszédet mondott arról, hogy 
mennyire elégedett első generációs bevándorlóként… A diákok első reakciója nagyon negatív volt: hogy 
meri ezt propagálni?… Utána beszélgettünk arról, hogy az Egyesült Államokban tulajdonképpen 
mindenki bevándorló, és én is közéjük tartozom. ”(tanár9) 

Példáinkban a média tanárok nagy tudással rendelkeznek arról, hogy hogyan kezeljék ezeket az 
érzékeny kérdéseket. Tapasztalataik szerint hatékonyabb, ha: 

- a hallgatók a saját következtetéseiket vonják le a ”helyes megoldás” (viselkedés / hozzáállás) 
helyett; 

- elméleti oktatás helyett aktív tevékenységbe vonják be a diákokat 

„Nem működik, ha azt mondod nekik, hogy ne féljenek tőlük132, mert ez ellenállást fog eredményezni, 
mert otthonról egészen mást hoznak. (...) Nem beszéltünk róla közvetlenül, hanem példákon keresztül, 
pl. az iskolai projekthéten a hamis hírekkel kapcsolatos projektem során, nem féltem ezeket a témákat 
megemlíteni. Ki kellett találniuk bizonyos fotókhoz címeket vagy a szöveg tartalmát kellett elemezni. 
”(Tanár2) 

A tevékenységek ebben a korcsoportban is hatékonyabbnak bizonyultak, ha: 

- a használt módszerek (tinédzsereknél) érdeklődési köreikbe vágtak (pl. videók, zenék, online 
készségek, a tizenévesek mindennapi élete, hobbik, híres emberek stb.). 

„A Verzio Dokumentumfilm Fesztivál vetítésére vittem őket, hogy megnézzük a Könnyű Leckék c. 
filmet133  (…), és teljesen nyitottak voltak rá. Azt hiszem, nemcsak az én érdemem, hanem szerepe volt 
annak is, hogy az osztályomban lévő roma lányok azonosulni tudtak a szomáliai főszereplővel. Úgy 
gondolom, hogy ezek a tapasztalatok segíthetnek, mivel nincsenek bevándorló hátterű diákok az 
iskolánkban. ”(Tanár2) 

,,A tények ellenőrzését meg lehet tanítani (...). Nekik is elegük van hírekből és téves információkból. 
Ha elkezdjük tanítani őket saját tapasztalataikon keresztül, érzékenyebbek lesznek, ha később az 
arcukba vágják a propagandát. (...) Például bevezető órát tartottam a hamis hírekről, és a diákok 
kifejezetten élvezték, hogy egy Facebook-hozzászólás, kép és szöveg alapján kellett megállapítaniuk, 
ha Schwarzenegger vajon tényleg aludt egy szálloda előtt az utcán, mert kizárták. ”(Tanár4) 

Amikor megkérdeztük a tanárokat a multikulturális toolkitre vonatkozó javaslatokról, a következő 
ötleteket osztották meg: videók / rövidfilmek / történetek, játékhelyzetek használata, kevésbé 
formális nyelvhasználat, jó gyakorlatok bemutatása a hamis hírek szűrésére, a tartalom diákok 
érdeklődési köréhez igazítása. 

„Aktuálisaknak kell lennie a témának, valami ami közel áll hozzájuk, a zene és a színek tekintetében, 
valami olyan, amit a tinédzserek szerint kötetetlen és menő.” (Tanár5) 

„A szituációs játékok vagy más játékok, ahol aktívnak kell lenniük, általában működnek. Vagy meg 
lehetne mutatni nekik, hogy a játékokon kívül még mi másra használhatók az okostelefonok. ”(Tanár6) 

A tanárok véleménye szerint a tréner személyisége és hozzáállása is az egyik meghatározó 
tényező. Különösen igaz ez, ha roma diákokkal szeretnénk dolgozni, ahogy azt a szegregált 
iskolákat képviselő tanárok mondták. 

„A türelem, a kedvesség, a közvetlenség mind nagyon fontosak. Nem szabad hogy azt érezzék, hogy 
tanárként távol állsz tőlük. Sokat beszélek magamról, amikor beszélgetek a roma diákokkal, hogy  

 
132 migrants 
133 http://www.verzio.org/en/2018/films/easy-lessons 
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megmutassam nekik, hogy nekem is vannak problémáim, és ez az a pont, ahol általában elfogadnak 
és elkezdenek közeledni. ”(Tanár1) 

„Akkor lehet felhívni a figyelmüket, ha személyes történeteket osztunk meg. A szituációs játékok vagy 
megtörtént esetek általában segítenek. (…) Egy filmrészlet is hatékony lehet. De a személyes 
történetek a legerősebbek. Egyébként is megkérdezik, hogy bármi ilyesmi történt-e már veled. 
”(Tanár6) 

A tanárok szerint e legjelentősebb akadályok a jövőbeni képzésre a kötelező tanterv és a diákok 
túlterhelése. 

A szülők javaslatai 

Az édesanyákkal folytatott interjúk alapján az egyes iskolák az érzékenyítő tevékenységek 
jelenléte tekintetében eltérőek. A legtöbb anya az etika órákhoz kötötte a témát, de egyetértettek 
abban is, hogy az iskolában nincs elegendő vita a diszkriminációról és az elfogadásról. Különösen 
a külföldi állampolgárságú anyák fordítottak figyelmet a hiányzó lehetőségekre. 

„Az etika órák lehetnének az elfogadásról szóló megbeszélések színhelyei. De az iskolában nincs 
fókusz a témán, mert csak néhány külföldi gyermek van általában. A tanár személyiségétől, 
nyitottságától és attól függ, hogy mennyire figyel ezekre a kérdésekre. ”(Anya4) 

Mindössze egy olyan iskola van, ahol rengeteg tevékenység kapcsolódik a NEMO céljaihoz, mivel 
az intézmény nemzetközi diszkrimináció csökkentésére irányuló projektekben vesz részt. 

Az édesanyák inkább az interaktív tevékenységeket részesítették előnyben, és úgy gondolják, 
hogy a gyermek saját tapasztalataira épülő oktatás hatékonyabb, mint az előadások. Jó példaként 
említésre került a Káva Színház pszichodráma módszere134 és Jane Eliott „Kék szem / Barna szem” 
társadalmi kísérlete, amely a rasszizmussal foglalkozik. 
  

 
134 https://kavaszinhaz.hu/en/ 
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IV. MELLÉKLET 

1. A kutatás során használt példák 

1. példa 

 
Képernyőkép ELÉG! Facebook oldaláról 
Névjegy: 
ELÉG a baloldal hazugságaiból! 
Csatlakozz, és hívj meg másokat! 
 
2. példa 

 
Kormányzati óriásplakát-kampány. A konzultációra 2016-ban került sor, és az első volt a hasonló 
kérdésekben a kormány által indított nemzeti konzultációk közül.  
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3. példa  

 
Képernyőkép a www.origo.hu weboldalról.  
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