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A hétköznapi életünket egyre 

nagyobb mértékben megha-

tározó információs társada-

lomban kulcsjelentőségű 

kérdés, hogy a lakosság mi-

lyen mértékben használja az 

infokommunikációs eszkö-

zöket, milyen gyakorisággal 

él a digitális technológia, a 

számítógépek és az internet 

adta lehetőségekkel. Miköz-

ben nemzetközi szinten egy-

re nagyobb ütemben terjed 

az internethasználat, a ma-

gyar lakosság körében a di-

gitális írástudás szintje még 

mindig jelentősen elmarad az 

uniós átlagtól. Jelen rövid 

tanulmányunkban ennek le-

hetséges okait vizsgáljuk a 

Hungarostudy 2013-as la-

kossági felmérés adatai 

alapján (Susánszky, Székely 

2013). 

A digitális írástudás  

hazai helyzete 

A digitális írástudatlanság 

mértéke Magyarországon 

még mindig nagyon magas, 

és bár a digitális írástudat-

lanság (évente kb. 1-2 szá-

zalékkal csökken), 40-50 

százalék közé tehető a szá-

mítógépet és/vagy internetet 

nem használók aránya a fel-

nőtt lakosság körében. A Bell 

Research 2012. évi felmérése 

alapján elmondható, hogy 

mintegy 3,5 millió ember 

tartja magát távol az info-

kommunikációs eszközöktől. 

Az utóbbi évek felmérései és 

kutatásai egyöntetűen arra 

mutatnak rá, hogy a hazai 

digitális írástudatlanság el-

sődleges oka nem materiális 

típusú, hanem egyértelműen 

kognitív, és ezen belül moti-

vációs jellegű. Ez azt jelenti, 

hogy ma már szinte csak az 

nem használ számítógépet 

és internetet, aki nem akar. 

Fromann 

Richárd 

Susánszky 

Pál 

Befolyásolják-e pszichológiai tényezők az 

internethasználatot? 
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Ezt támasztja alá Bell Research (2012) elem-

zése is, aki az elutasítás mellett a kompeten-

cia hiányát is hangsúlyozza.  

Szinte minden felmérésből világosan látszik, 

hogy az internethasználat mértéke szorosan 

összefügg az életkorral, azaz minél fiatalabb 

valaki, annál nagyobb valószínűséggel hasz-

nálja az infokommunikációs eszközöket. Ép-

pen a fenti összefüggés miatt hajlamosak 

vagyunk a problémát túlzottan leegyszerűsí-

teni azzal a kijelentéssel, hogy mindez egy 

„generációs probléma”, amely idővel megol-

dódik, és ha felnő a mostani legfiatalabb ge-

neráció a digitális írástudatlanság eltűnik. 

Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük 

a választ, hogy az intenzív internethasználat 

magyarázatában a szocio-demográfiai té-

nyezők mellett az újdonságkeresés pszicho-

lógiai tényezője milyen szerepet játszik.  

 

A hazai internethasználat  

demográfiai, társadalmi  

és pszichés tényezői 

A Hungarostudy 2013-as országos reprezen-

tatív lakossági felmérés külön blokkban fog-

lalkozott a 18 éven felüli magyar lakosság 

internet-használati szokásaival. Elemzésünk 

során a válaszadókat az internet használat 

gyakorisága alapján soroltuk be a gyakran 

(hetente többszöri vagy napi internethaszná-

lók), ritkán (heti egyszer vagy ritkábban) vagy 

soha nem internetezők csoportjába. 

Első lépésben azt vizsgáltuk, hogy a demo-

gráfiai, társadalmi (nem, kor, iskolai végzett-

ség, lakóhely, anyagi helyzet)1 és személyi-

ség jellemzők (újdonságkeresés) hogyan és 

milyen mértékben befolyásolják az internet-

használat gyakoriságát. A statisztikai model-

lezési eljárás (logisztikus regresszió) ered-

ményei alapján elmondhatjuk, hogy a telepü-

léstípus, az iskolai végzettség és az életkor 

mellett az újdonságkeresés is szignifikáns 

összefüggést mutat az intenzív internethasz-

nálattal. A községi lakosokhoz képest a vá-

roslakók kb. 2-2,5-szer nagyobb eséllyel 

használják az internetet mindennapi életük 

során, míg a középfokú végzettséggel rendel-

kezők közt közel négyszer, a felsőfokú vég-

zettséggel rendelkezők közt pedig valamivel 

több, mint 11-szer nagyobb eséllyel találunk 

intenzív internethasználókat, mint az ala-

csony iskolai végzettségű csoportokban. A 

legerősebb a kapcsolat az életkor és az inter-

nethasználat között. A 33 éven aluli fiatal fel-

nőttek körében majd 70-szer valószínűbb az 

intenzív internethasználat, mint a legidőseb-

bek (68 éven felüliek) körében. Az újdonság-

keresés, az új dolgok iránti érdeklődés és nyi-

tottság pozitív összefüggést mutat a hasz-

nálat intenzitásával, bár hatása jóval kisebb, 

mint a koré vagy az iskolai végzettségé. 

A továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy 

az egyes generációk között milyen eltérések 

tapasztalhatók: vajon minden generációban 

ugyanazok a tényezők vannak összefüggés-

ben az internetezéssel? Az újdonságkeresés 



 

Digitális világunk 2014/1. 57 

és a gyakori internetezés 

minden korosztályban mutat 

szignifikáns összefüggést? 

A korcsoportok kialakításá-

ban a Hungarostudy 2013 

tanulmánykötetében szerep-

lő generációs modellt és ki-

a lak ítást  használ tuk 2 

(Szántó, Susánszky, 2013).  

Ha generációnként vizsgáljuk 

az egyes tényezők és az in-

tenzív internethasználat kö-

zötti összefüggést, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy az iskolá-

zottság minden korosztály-

ban meghatározó. Azonban 

fontos különbségek is adód-

nak az egyes generációk kö-

zött. Az anyagi helyzet a leg-

idősebbeket kivéve minden 

generációban fontos szere-

pet játszik, azaz minél kedve-

zőbben ítéli meg valaki az 

anyagi helyzetét országos 

viszonylatban, annál na-

gyobb annak az esélye, hogy 

az illető intenzív internet-

használó. A középső két ge-

neráció esetén (X-generáció, 

baby-boom generáció) a la-

kóhely típusa is jelentőség-

gel bír, azaz a nagyobb lélek-

számú településeken élők 

nagyobb eséllyel használnak 
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gyakran internetet, mint a közsé-

gekben élők. 

A fenti összefüggések egyfelől tár-

sadalmi státusbeli különbségeket 

jelenthetnek, de értelmezhetjük úgy 

is, hogy az internethez való hozzá-

férést megkönnyíti a magasabb jö-

vedelem, mint materiális tényező és 

a fizikai hozzáférést segíti – a lefe-

dettséggel való összefüggés miatt 

– a településtípus. A fenti szociális 

és társadalmi tényezők mellett az 

újdonságkeresés, mint az egyénre 

jellemző pszichológiai tényező is 

szerepet játszik az intenzív interne-

tezés magyarázatában. Ez a hatás 

leginkábba az Y (18-33 évesek) és a 

„baby boom” (49-67 évesek) gene-

rációk esetén mutatható ki.  

 

Összegzés,  

következtetés 

A fenti elemzésben bemutattuk, 

hogy szignifikáns összefüggés ta-

lálható az újdonsághoz, az innovatív 

szemlélethez való viszony és az in-

ternethasználat között. Eredménye-

ink alapján elmondható, hogy a ma-

teriális tényezők, mint az anyagi 

helyzet és az internethez való hoz-

záférés lehetősége nagyban befo-

lyásolják az intenzív internethasz-

nálatot. A különböző generációk kö-

zött azonban fontos eltérések mu-

tatkoznak abban, hogy mely ténye-

zők milyen mértékben befolyásolják 

az intenzív internethasználatot. 

Mindezek alapján az látszik kirajzo-

lódni, hogy a digitális felzárkóztatás 

és a digitális szakadék csökkentése 

érdekében nem csak olyan progra-

mokat szükséges elindítani, ame-

lyek az infokommunikációs eszkö-

zök elsajátíttatását, a digitális kom-

petenciát célozzák meg, hanem 

olyanokat is, amelyek magához az 

innovációhoz, az újdonsághoz való 

viszonyt is alakítani kívánják. 

Jegyzetek 

1 
A válaszadók egy 10 fokú Likert-skálán jelölték 

meg, hogy országos viszonylatban mennyire tartják 

jónak vagy rossznak anyagi helyzetüket.  

2 A következő generációs határokat vettük át: 1. 

veteránok (68 évnél idősebbek), 2. „baby boom” 

generáció (49-67 évesek), X generáció (34-48), Y 

generáció 18-33  
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