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Ivan Alekszejevics Bunyin: 

„Nincs nagyobb veszély, mint a sors iránti túlságos bizalom.” 

 

 

Az internetes kihívások veszélyei 
 

 
Időről időre újabb és újabb kihívások látnak napvilágot az interneten. Ezeknek a feladatoknak a 

teljesítése csak abban az esetben számít érvényesnek, ha a résztvevő – ennek végrehajtásáról –

felvételt készít és ezt feltölti valamelyik közösségi oldalra, vagy videómegosztóra.  

A kihívások egy része hasznosnak vagy éppen viccesnek mondható, de vannak olyanok is, amelyek 

kifejezetten veszélyesek lehetnek. 

 

A 2015. év egyik kihívása az olvasásról szólt: „egy év alatt olvass el ötven különböző könyvet!”.  

A „jeges vizes” kihívás résztvevői egy jelenleg gyógyíthatatlan, nagyon súlyos, izombénulással járó 

betegségre kívánták felhívni a figyelmet, illetve a betegség gyógymódjának a kutatásához igyekeztek 

minél több adományt összegyűjteni a furcsának tűnő cselekedettel. Ennek a kihívásnak azonban már 

egészségügyi veszélyei is voltak, főként a szívbetegségben, vagy magas vérnyomásban szenvedőkre 

nézve. 

A tavalyi évben megjelent „forró vizes” kihívás lényege az volt, hogy a próbatételre vállalkozó –

önmagára, vagy valaki másra – forró vizet önt, amin aztán jót nevetnek. A forrázással azonban 

pillanatok alatt akár harmadfokú égési sérülés is kialakulhat, amely életveszélyes állapotot is 

eredményezhet.  

A „láthatatlan doboz” kihívás lényege, hogy a lábfejet a levegőben megtartva lépni kell egyet, mintha 

csak egy dobozra állna fel a résztvevő. Ez egy mókás, játékos feladat. 

Az idei év őrületei közé tartozik a tűzforró, izzó lap folytonos simogatását feladatként adó „Hot Coil 

Challenge”, valamint a „Tide Pod Challenge 2018″, amely arra buzdítja az internetező tinédzsereket, 

hogy a lehető legtovább tartsanak a szájukban, vagy rágjanak szét egy mosószerkapszulát és osszák 

meg a világgal az „élményt”.  

Egyértelmű, hogy az első kihívás komoly égési sérüléseket, míg a második akár életveszélyes 

mérgezést is okozhat. 

 

Általánosságban elmondható, hogy az emberek többsége keresi a szokatlan ingereket, azokat a 

helyzeteket, ahol egyedi lehet, kitűnhet. Az interneten terjedő kihívásokra azonban – az életkori 

sajátosságokból adódóan – a kamaszok a legfogékonyabbak. Ilyenkor megnő a kortársak 

véleményének, befolyásának jelentősége, a többség a menőnek számító csoportba szeretne tartozni, 

amelynek tagjai azonban – sok esetben – nem a hosszú távon értékesnek számító teljesítményt 

díjazzák, hanem az aktuális hóbortoknak való megfelelést. Manapság már egyre nehezebb kitűnni a 

tömegből, ezért a kamaszok gyakran a közösségi médiában begyűjthető lájkokon keresztül 

igyekeznek visszaigazolást kapni, hogy a környezetük elismeri őket. A kihívásokban való részvétel 

mögött sokszor a határok feszegetése és a lázadás áll. A korosztálynak az is a sajátossága, hogy nem, 

vagy nem jól méri fel cselekedeteinek a következményeit. A kamaszokra jellemző továbbá, hogy 

hajlamosak túlbecsülni magukat. Úgy gondolják, el tudják dönteni, mi a helyes, de ugyanakkor ott 

van a gyerekesség is, hiszen a kockázatokkal gyakran nincsenek tisztában. 

 



Az internetes kihívásokkal kapcsolatban is fontos felhívni a figyelmet a család felelősségére. 

Kamaszkorban a szülői támogatás kulcsfontosságú. Ha egy gyerekben megjelenik az igény, hogy 

valamivel kitűnjön a társai közül, célszerű megkeresni azt a területet, ahol ez megvalósítható (sport, 

kirándulás, művészet, tehetséggondozó szakkör, egyéb hobbi). A társaságára sem árt odafigyelni, 

lehetőleg olyanokkal barátkozzon, akik számára a valódi értékek a fontosak. 

Akinek nincs stabil értékrendje és beszáll egy veszélyes kihívásba, a csoport nyomására olyan 

dolgokat is megtehet, amiket más körülmények között biztosan nem tenne meg. Minél zártabb egy 

ilyen csoport, tagjai annál inkább azonosulnak az itt kialakult normarendszerrel és a személyiségük 

ennek megfelelően torzulni kezd. A kihívások főként az érzékeny, labilis, kialakulatlan személyiségű 

fiatalokra nézve jelentenek veszélyt, akik nem találják a helyüket a világban, kiszolgáltatottnak érzik 

magukat és ezáltal könnyen befolyásolhatóak. 

Annál a gyereknél, akinek kamaszkorára már kialakult a megfelelő értékrendje, vannak 

sikerélményei, jó emberi kapcsolatai, már nem olyan erős a megfelelési vágy, nem akar annyira 

kitűnni a tömegből. Az ilyen kamasz az internetes kihívásokat is megfelelően tudja kezelni. Fontos, 

hogy a szülő ott álljon gyermeke mellett, érzelmi támogatást nyújtson és a tényleges teljesítmény felé 

orientálja. 

  

Sajnos, előfordulhat, hogy a veszélyhelyzetben lévő, vagy komolyabb döntés előtt álló kamasz mellől 

hiányzik a támogató családi háttér. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány munkatársai és 

önkéntesei azért dolgoznak, hogy a gyerekek valódi odafigyelést, elfogadást, és a bajban segítséget 

kapjanak. Az ingyenesen hívható 116-111-es lelkisegély-vonalon a gyerekek anonim módon 

mondhatják el a gondolataikat és tehetik fel azokat a kérdéseiket, amelyeket másokkal nem szívesen 

osztanának meg. 
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