
A BOSSZÚPORNÓ JELENTÉSE

 

„Szexuális tartalmú fényképek vagy videók inter-
netes közzététele a felvételeken szereplő személy 

beleegyezése nélkül”

- így definiálja a nem konszenzusos pornográfia fogalmát a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE). 

A bosszúpornó a nők elleni erőszak egyik formája, a szexuális 
és fenyegető zaklatás egy eszköze, amely – a szexuális 
erőszak többi típusához hasonlóan – túlnyomó részben lányokat 
és nőket érint, és elkövetői elsősorban férfiak.

A BOSSZÚPORNÓ TÍPUSAI

A partnerkapcsolat alatt bizalmasan megosztott fotókkal 
visszaél a partner – gyakran a szakítás után –, és ezeket 
bosszúpornóoldalakra posztolja az áldozat adataival együtt 
(például név, elérhetőség, munkahely, iskola neve és címe, 
stb.), vagy egy saját maga által létrehozott oldalra, amely-
nek URL-címe az áldozat nevét tartalmazza. Így, ha valaki 
rákeres az áldozat nevére, ezek az oldalak és tartalmak 
jelennek meg.

A tartalmakat nem internetes oldalra tölti fel, hanem az áldozat 
családjának, ismerőseinek, munkatársainak küldi el az 
elkövető.

A partnerkapcsolat alatt titokban, az áldozat tudta nélkül 
fotózza vagy filmezi le az áldozatot a partnere, és posztol-
ja ezeket az internetre.

Az áldozat számítógépét, online fiókját az elkövető feltöri, 
és fotóihoz így fér hozzá.

A fotókat, videókat nem posztolja az elkövető, hanem ennek 
lehetőségével zsarolja az áldozatot: „Ha nem teszed, amit 
akarok, mindenkinek elküldöm a fotóidat.”

Az elkövető olyan hirdetéseket ad fel az áldozat nevében, 
annak fotójával és elérhetőségével, amelyek 

    valamilyen szexuális tevékenységre invitálnak. Ennek 
eredményeként az áldozatot ismeretlen férfiak zaklatják és 
felkavaró üzeneteket hagynak neki. 

A BOSSZÚPORNÓ CÉLJA ÉS HATÁSA

Az elkövető célja félelmet kelteni, rávenni az áldozatot, hogy 
folytassa vagy újra felvegye a kapcsolatot vele, illetve ne merjen 
kilépni a kapcsolatból. Célja emellett a bosszú: az áldozat 
megalázása és hírnevének csorbítása ismerősei előtt, illetve 
az, hogy kiszolgáltatottá tegye őt személyes és intim fotóinak, 
adatainak közzétételével. Az elkövető tetteinek üzenete az, hogy: 
„Hatalmam van az életed felett, nem tehetsz ellene semmit és 
soha nem szabadulhatsz meg tőlem.” A bosszúpornó súlyos 
károkat okozhat az áldozatnak, aki elveszítheti munkáját, 
esetleg költözésre kényszerül, vagy akár névváltoztatásra. 
Emellett súlyos lelki sérülést okoz, és öngyilkosságba is kergethe-
ti az áldozatot.

AZ ÁLDOZATHIBÁZTATÁS PROBLÉMÁJA

A bosszúpornó áldozatait súlyosan hibáztatja környezetük, mond-
ván: „ők voltak, akik megosztották az interneten a partnerükkel a 
fotóikat, így ne csodálkozzanak, ha később ráfáznak erre a buta 
döntésre”. Az áldozatok gyakran csak azt a tanácsot kapják, hogy 
ne internetezzenek, vagy ne posztoljanak magukról, tovább 
erősítve a nők elhallgattatására és elszigetelésére való 
törekvéseket, ami egybeesik az elkövető céljával is. A mai 
világban számos lehetőségtől esik el, aki megszüntetni 
kényszerül online fiókjait, a közösségi médián található oldalait. 
Ezért egyáltalán nem igazságos ennek a terhét is az áldozatra 
hárítani.

A FELELŐSSÉGRE VONÁS NEHÉZSÉGEI 

A hatóságoknak nincs elegendő tudásuk erről a típusú 
zaklatásról, illetve nem veszik azt komolyan. Nincsen specifikus 
tényállás sem a szexuális zaklatásra, sem az online erőszak-
formákra. Így nincs hatékony eszköz a megfékezésére, az áldoza-
tok valódi támogatására és az elkövetők hatóságok általi 
felelősségre vonására. 
Az intézményrendszernek nem feltétlenül van megfelelő 
technikai háttere és tudása ahhoz, hogy lenyomozzák és 
megtalálják az online elkövetőket, még ha komolyan is veszik az 
esetet. 
A bosszúpornóoldalak üzemeltetői szándékosan kijátsszák a 
törvényeket, és emiatt sokszor nem lehet őket jogilag 
felelősségre vonni. Az ebből nyerészkedők arra buzdítják 
felhasználóikat, hogy posztoljanak szenzitív tartalmakat másokról. 
Számos bosszúpornóoldal vezetője rengeteg bevételhez jut az 
oldal forgalmából, a hirdetések után.

Az egyre fejlődő digitális technológiával már a manipulált képek is 
veszélyforrást jelenthetnek. A mai technológiai eszközökkel 
könnyen rászerkeszthető bárki arca bármilyen más háttérre. Ezt 
nevezzük deep fake technológiának.

A BELEEGYEZÉS ÉRTELMEZÉSE

Sosem az áldozat hibája, 
ha visszaél a bizalmával (egykori) partnere 

vagy bármely ismerőse!

A meztelen fotók megosztása egy bizalmas kapcsolatban nem 
jelenti, hogy engedélyt adunk a fotók nyilvánossá tételére vagy 
másokkal való megosztására. Ha valaki egyszer megengedte 
partnerének, hogy lefotózza vagy lefilmezze őt, az nem jelenti azt, 
hogy az illető hozzájárult ezeknek a tartalmaknak a terjesz-
téséhez.

Mindenki felelőssége, hogy bizalmasan kezeljen minden 
olyan tartalmat, amelyet bizalmas keretek között osztottak 
meg vele. Ha a képeken szereplő személy nem adta belee-
gyezését a közzétételhez, vagy visszavonta korábbi belee-
gyezését, vagy abban a tudatban van, hogy a képek nem lesznek 
közzétéve vagy megosztva, akkor senkinek nincs joga visszaélni 
ezzel és megosztani az érintettről készült felvételeket. Az offline 
terekhez hasonlóan a beleegyezés itt is kontextusfüggő itt is. 
Például, ha egy pincérnek átadjuk a bankkártyánkat, azzal nem 
egyezünk bele, hogy a kártyánk számát megossza másokkal 
vagy feltegye az internetre.

ÁLLAMI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉG

Fontos, hogy specifikus jogszabályokat alkossunk a nők elleni 
erőszak ezen formájának szankcionálására is, illetve képezzük a 
hatóságokat arról, hogyan kezeljék az ilyen eseteket. Megfelelő 
felelősségre vonási eszközök és társadalmi tudás nélkül 
nem tudjuk hatékonyan megvédeni az áldozatokat. Jelenleg 
gyakorlatilag az egyetlen rendelkezésre álló eszköz az a lányok-
nak szóló tanács, hogy ne osszanak meg magukról meztelen 
tartalmakat senkivel, miközben a pornón szocializálódott fiúk 
számára ez gyakran alapelvárás a lányok felé. A cél az lenne, 
hogy ne a lányokat neveljük arra, hogy soha semmit ne osszanak 
meg partnerükkel és ne internetezzenek szabadon, hanem hogy 
a fiúkat neveljük rá, ne éljenek vissza partnerük bizalmával 
ilyen módon sem.

HASZNOS TANÁCSOK A MEGELŐZÉSRE

Tudd, hogy mik a jogaid! A beleegyezésed nélkül senki nem 
oszthat meg semmilyen rólad készült felvételt.

Tekintsd gyanús jelnek, ha valaki a kapcsolat elején meztelen 
fotót kér tőled!

Ha mégis intim tartalmat szeretnél küldeni, küldj olyan képet, 
amin nem látszik az arcod, nem vagy felismerhető. Használj olyan 
appot, ahol lehetőség van az üzenetek bizonyos idő utáni automa-
tikus törlésére.

HOVÁ FORDULHATSZ ÁLDOZATKÉNT?

Lépj kapcsolatba az online szolgáltatóval, aki a tartalmat 
tárolja, közzétette. Tájékoztasd, hogy nem járultál hozzá a 
publikáláshoz és szólítsd fel a tartalom eltávolítására. A Google is 
lehetővé teszi az ilyen bejelentéseket, erről további információ 
megtalálható a support.google.com oldalon. Itt a keresőbe írd 
be: A NEM KÖLCSÖNÖS BELEEGYEZÉSEN ALAPULÓ JELENETET ÁBRÁZOLÓ, 
NYÍLTAN SZEXUÁLIS JELLEGŰ VAGY INTIM SZEMÉLYES KÉPEK ELTÁVOLÍTÁSA A 
GOOGLE-RÓL.

Az Internet Hotline a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) ingyenes, internetes tájékoztató és segítségnyújtó 
szolgálata, amely a bosszúpornó eseteiben is fogad bejelentése-
ket. A „hozzájárulás nélkül közzétett tartalmak” kategóriája 
számos más helyzet mellett kifejezetten erre is segítséget kínál. 
Bár az Internet Hotline a felvételek eltávolítását ilyenkor sem 
hatósági jogkörrel kezdeményezi, hanem csak kéri, a tapasztala-
tok szerint a hazai tartalom- és tárhelyszolgáltatók együtt-
működőek, és a külföldi megosztó oldalakra felkerülő felvételek 
ügyében is sokszor eredményesek a kérések. Elérhető: 
nmhh.hu/internethotline

A magyar jog sajnos jelenleg nem ismer olyan tényállást, hogy 
bosszúpornó. Az áldozatok jelenleg zsarolás, személyes 
adattal való visszaélés, zaklatás, esetleg szexuális 
kényszerítés vagy rágalmazás, kiskorú bántalmazott esetén 
pedig gyermekpornográfia miatt tehetnek feljelentést a 
rendőrségen. A jog csupán a kiskorúakat védi kellőképpen. 

Amennyiben a sértett 18 éven aluli, úgy sokkal valószínűbb, hogy 
az elkövető szigorú büntetést kapjon. Néha az áldozatok 
feljelentést sem mernek tenni, mert tartanak attól, hogy a 
felvételeken hány rendőr és ügyész fog csámcsogni, esetleg 
hányan fogják őket hibáztatni a történtekért.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
AZ ONLINE ERŐSZAKRÓL 

ÉS A NŐK ELLENI ERŐSZAKRÓL:

nane.hu/onlineeroszak
www.facebook.com/NANEegyesulet

www.patent.org.hu
www.facebook.com/patent.egyesulet

www.nokjoga.hu

A szórólap a 
„Mondhatok nemet. A fiatalok, különösképp a lányok 

érdekérvényesítésének elősegítése az online szexuális és nemi 
alapú párkapcsolati erőszakkal szemben" 

projekt keretében készült. 

Kiadja a NANE Egyesület
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) 

1447 Budapest, Pf. 502.
www.nane.hu • e-mail: info@nane.hu

A projektet az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és 
Állampolgárság Programja (2014-2020) támogatta. A 
szórólap tartalmáért a szerzők vállalnak felelősséget, az 
kizárólag az ő nézeteiket tükrözi. Az Európai Bizottság nem 
vállal felelősséget a szórólapban közölt tartalmakért vagy 
azok felhasználásért.
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GYEREKEK SZÁMÁRA

06 80 505 101
H, K, CS, P 18-22H, K 8-12H, SZE 12-14H

+ CHATSEGÉLY: SZE 16-18H az alábbi linken:

WWW.NANE.HU     INFO@NANE.HU
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GOOGLE-RÓL.

Az Internet Hotline a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) ingyenes, internetes tájékoztató és segítségnyújtó 
szolgálata, amely a bosszúpornó eseteiben is fogad bejelentése-
ket. A „hozzájárulás nélkül közzétett tartalmak” kategóriája 
számos más helyzet mellett kifejezetten erre is segítséget kínál. 
Bár az Internet Hotline a felvételek eltávolítását ilyenkor sem 
hatósági jogkörrel kezdeményezi, hanem csak kéri, a tapasztala-
tok szerint a hazai tartalom- és tárhelyszolgáltatók együtt-
működőek, és a külföldi megosztó oldalakra felkerülő felvételek 
ügyében is sokszor eredményesek a kérések. Elérhető: 
nmhh.hu/internethotline

A magyar jog sajnos jelenleg nem ismer olyan tényállást, hogy 
bosszúpornó. Az áldozatok jelenleg zsarolás, személyes 
adattal való visszaélés, zaklatás, esetleg szexuális 
kényszerítés vagy rágalmazás, kiskorú bántalmazott esetén 
pedig gyermekpornográfia miatt tehetnek feljelentést a 
rendőrségen. A jog csupán a kiskorúakat védi kellőképpen. 

Amennyiben a sértett 18 éven aluli, úgy sokkal valószínűbb, hogy 
az elkövető szigorú büntetést kapjon. Néha az áldozatok 
feljelentést sem mernek tenni, mert tartanak attól, hogy a 
felvételeken hány rendőr és ügyész fog csámcsogni, esetleg 
hányan fogják őket hibáztatni a történtekért.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
AZ ONLINE ERŐSZAKRÓL 

ÉS A NŐK ELLENI ERŐSZAKRÓL:

nane.hu/onlineeroszak
www.facebook.com/NANEegyesulet

www.patent.org.hu
www.facebook.com/patent.egyesulet

www.nokjoga.hu

A szórólap a 
„Mondhatok nemet. A fiatalok, különösképp a lányok 

érdekérvényesítésének elősegítése az online szexuális és nemi 
alapú párkapcsolati erőszakkal szemben" 

projekt keretében készült. 

Kiadja a NANE Egyesület
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) 

1447 Budapest, Pf. 502.
www.nane.hu • e-mail: info@nane.hu

A projektet az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és 
Állampolgárság Programja (2014-2020) támogatta. A 
szórólap tartalmáért a szerzők vállalnak felelősséget, az 
kizárólag az ő nézeteiket tükrözi. Az Európai Bizottság nem 
vállal felelősséget a szórólapban közölt tartalmakért vagy 
azok felhasználásért.


