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“Így felelősség megválogatni azt is, milyen 
együttműködésekben vegyenek részt, és melyekre 
mondjanak nemet. Nem mindegy ugyanis, milyen 
üzenetet adnak át a közönségnek és az sem, hogy 

milyen értékeket párosítanak saját személyiségükkel 
és csatornáikkal. 

Szabó Kata
Morpho   (14:20-14:30)
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https://www.internethungary.com/eloadok/szabo-kata-2430
https://www.internethungary.com/eloadok/szabo-kata-2430


Ez már nem vita, hanem nyílt szardobálás és 
személyeskedés. Lehet egymást pszichológushoz 
rendelni, lehet

      “szardobáló faszverő majom”-nak”  

           majd utána riposztként azt leírni, hogy 

“igen, valóban kivertem rád, és tartozom is ezzel az 
őszinteséggel”, 

lehet vélt vagy valós traumákkal személyeskedni, csak 
minden egyes hasonló agresszív kijelentéssel közelebb 
kerülünk ahhoz a bizonyos ponthoz, ahonnan nincs 
visszatérés!
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Ez már nem vita, hanem nyílt szardobálás és 
személyeskedés. Lehet egymást pszichológushoz 
rendelni, lehet

      “szardobáló faszverő majom”-nak”  

           majd utána riposztként azt leírni, hogy 

“igen, valóban kivertem rád, és tartozom is ezzel az 
őszinteséggel”, 

lehet vélt vagy valós traumákkal személyeskedni, csak 
minden egyes hasonló agresszív kijelentéssel közelebb 
kerülünk ahhoz a bizonyos ponthoz, ahonnan nincs 
visszatérés!

Tibi atya
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https://www.facebook.com/Robert.Puzser/photos/a.362831433792676.84195.294337027308784/1430502820358860/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Robert.Puzser/photos/a.362831433792676.84195.294337027308784/1430502820358860/?type=3&theater
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A trollok az internet szociális 
vandáljai , akik megsemmisítve 
áldozataik online identitását a 

halálba képesek üldözni.

Kik ők?

A trollok azt élvezik, ha rosszindulatú és hamis 
híresztelésekkel szándékosan kiboríthatják áldozatukat, és 

mások, főleg szeretteik előtt is megalázhatják őt. 

anonímitás,  gátlástalanság, kreativitás



“Hétköznapi szadizmus”

"... the associations between sadism and GAIT (Global Assessment of 
Internet Trolling) scores were so strong that it might be said that online 

trolls are prototypical everyday sadists.

“Az Én a kíbertérben fékeit veszíti” 
minden szerkesztői beavatkozás és szűrés nélkül 

lehetővé teszi mindenkinek az  akár gonosz érzéseinek 
világgá kürtölését

Hányan vannak?

Evita March Federation University Australia.



Gúnyolás

Ócsárlás

Rágalmazás

Vádaskodás

Karaktergyilkosság

dagadék, törpe, gülüszemű, 

analfabéta, szarrágó, puhapöcsű, genya, zsidó, cigány, 

hazudozós, kukkolós, korrupt,  hímringyó

tolvaj, alkoholista, sikkasztó ,  besúgó, hazaáruló

a gonosz megtestesítője, gátlástalan pusztító, a morális 
rend elpusztítója

Eszköztár

(lehetőleg a képességei megkérdőjelezése)
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Frusztráltak, Céltalanok,
Magányosak, Nárcisztikusak

Az áldozatok:

 A nárcizmus: beképzeltség, hiúság, önhittség az önzés személyiségvonása. A nárcisztikus 
saját személyiségét mások rovására, mindenek fölé helyezve imádja, érdeklődése központi 

tárgyaként kezeli, továbbá a kielégülésnek olyan egoista és kíméletlen keresését jelenti, amely 
a dominancia és a kritikátlan igyekezet (ambíció) révén valósul meg

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ego
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ego
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dominancia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dominancia


Az online világ felerősíti a kóros tüneteket, 
véglegessé, leküzdhetetlenné teszi a magányt, 
amelyben az Énnek nincs más társa, csak saját 

maga.

Az Én a kíbertérben fékeit veszíti, különösen akkor, ha az életvilágban is 
mentálhigiénés problémákkal küzd. 



A szabadszájú, kritikus ellenkultúrát, a gonzót, az elitkritikát, a fogyasztói 
társadalom bírálatát, a médiakritikát, az értelmiség küldetését, miszerint 
a világ jelenségeit közérthetően kell lefordítani a tömeg számára..

...nem szabad összetéveszteni
a fikázással!

a szolidaritás még azoknak is jár, akikkel nem értünk egyet...



Kóros nárcizmus:

Hotchkiss, Sandy & Masterson, James F. Why Is It Always 
About You? : The Five Deadly Sins of Narcissism (2003)

1 Szégyentelenség:  A kóros nárcizmus a saját frusztráció szégyenérzetének 
kompenzálása. A szégyent igyekeznek másokra kivetíteni.

2 Arrogancia: Úgy tudják visszanyerni önbecsülésüket, ha másokat 
leértékelnek.

3 Irígység: Úgy biztosítják felsőbbrendűségi érzésüket másokkal szemben, 
hogy azok képességeit lekicsinylik.

4 Kiváltságosság: Úgy érzik, hogy különleges bánásmódra jogosultak, 
csodálatot érdemelnek, Ha valaki ezt kétségbe vonja, az illető a nárcisztikus 
egyén szemében ellenségnek tűnik fel. Az akaratukkal szembeszegülés 
dühkitöréshez vezethet.

5 Elvétett határok: A nárcisztikusok tökéletesenek látják magukat. Nem 
észlelik határaikat, azt, hogy a többi ember különálló, és nem saját maguk 
kiterjesztései.A többi ember azért létezik a nárcisztikusok szerint, hogy az ő 
igényeiket szolgálja.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arrogancia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arrogancia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jog
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jog


Mit lehet tenni?

2. Viszonozd kedvességgel! (Ábel 
kedvességétől Káin zavarba jön.)

1. A pszichopatikus troll feltűnő jele a 
büntetéstől való félelem teljes hiánya.

A jogi út 
járhatatlan.

Kockázatos.

3. Próbáld meg teljesen figyelmen kívül 
hagyni. Ez végtelenül felbosszantja. ✔ ︎

✖ ︎
✖ ︎

“It is your suffering that brings them pleasure, so the best thing you can do is 
ignore them.” 



Mit lehet tenni?

DON’T FEED THE 
TROLL!



DON’T FEED THE 
TROLL!

Szponzorok! 


