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BEVEZETÉS 

A társadalmat alapvetően megváltoztatta az elmúlt évtizedek digitális forradalma, amelyben 

leginkább érintett célcsoportot a fiatalok jelentik. Az első változás az otthoni internet 

általánossá válása jelentette, a második az okostelefonok elterjedése volt. Ezek a változások 

jelentősen alakították a mindennapi tevékenységeket, életet, amelynek szerves része a 

kulturális fogyasztás is. 

Nemzetközi és hazai kutatások is igazolják, hogy az ifjúság körében a kultúra, a 

kulturális szokások, illetőleg a fogyasztói magatartások az elmúlt évtizedek során 

folyamatosan átalakulnak, változnak. A hagyományos kulturális intézmények látogatása 

folyamatosan csökken, a kultúra ápolása, a hagyományőrzés ennél a korosztálynál csökkenő 

fontosságú, ami azért veszélyes, mivel a kultúra megőrzése, fenntartása nemzedékről 

nemzedékre öröklődik tovább. Az ifjúság kultúrára fordított ideje döntően a szabadidőre 

fordított idővel esik egybe. A kutatások szerint az ifjúság körében az infokommunikációs 

eszközök használatára fordítják a legtöbb időt, az okostelefonok, számítógéphasználatára – 

amely már felülmúlja a tévénézést is –, azonban a szimbolikus kultúrára fordított igen 

alacsony, a hagyományos kulturális helyszínek látogatása folyamatosan csökken. A fiatalok 

egyrészt otthon, többnyire magányosan, a digitális eszközök használatával töltik el az 

idejüket. Ezek segítségével kommunikálnak a külvilággal, másrészt közösségi együttlét 

helyszíneként kocsmát, kávéházat, borozót választanak. A szabadidős tevékenységek között a 

kultúrával kapcsolatos tevékenységek, az arra fordított idő folyamatosan csökken. Mindezek 

mellett a fiatalok jóval erősebb „fogyasztói pajzsot” építenek ki, amin nagyon nehéz áttörni, 

viszont ami átlépi az ingerküszöbüket, azt gond nélkül „bekajálják” – világított rá 

irodalomkutatásában Tóbi István a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0016 sz. és 

Tudománykommunikáció a Z-generációnak elnevezésű projekt keretében. A hivatkozott 
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tanulmány arra mutat rá, hogy például az ún. Z-generáció fogyasztását és 

tartalomfogyasztását mi mozgatja, alakítja. Napjaink közhiedelme szerint ezeknek a 

fiataloknak nem érdemes TV-n keresztül reklámozni, mert egyre kevésbé nézik azt. 

Folyamatosan kapcsolódnak a digitális világhoz, így hozzászoktak, hogy olyan tartalmat 

fogyasszanak, amit kívánnak, nem pedig amit szolgáltatnak. Egy mai fiatalt nem ér el a 

szokásos ATL mix: a TV nem hat rá, rádiót egyre kevésbé hallgat, az óriásplakátra nem néz 

fel, vagy csak nem érdekli. Természetesen mindez általánosítás, nem érvényes a generáció 

minden tagjára, de érzékelhető tendencia a körükben. Viszont, ha valamit érdekesnek 

találnak, ha valami megfogja őket, azért képesek bármit megtenni. A kutatás többek között 

igazolja azt is, hogy a mai fiatalság tartalomfogyasztásában viszont elég jól lekövethető, 

miszerint a magaskultúra fogyasztása egy szűk rétegre jellemző a fiatalok körében, 

jellemzően a könnyebb műfajokat preferálják: könnyűzene, filmek. A zenék és filmek 

beszerzése során megjelenik körükben az online letöltés (kalózkodás) jelensége. Az interneten 

megtalálható tartalmakat preferálják, rendkívül sok időt töltenek el honlapokon 

szörfözgetéssel, YouTube videók nézésével. 

Egyre körvonalazódik az az általános köztapasztalat, miszerint a mai fiatalság az 

online és/vagy virtuális világban gyűjt élményeket, ezen a csatornán szerez több kulturális 

tapasztalatot – mindamellett, hogy az oktatási intézmények osztálykirándulás keretében 

igyekeznek több kulturális és művészeti elemet beiktatni programjukba. Kulturális és egyéb 

fogyasztási jellemzőiket tekintve erőteljesen eltérnek az Y-generáció és korábbi generációk 

tagjaitól.  

Összességében a közélet és a közösségi kapcsolatok iránt egyre kevésbé érzékeny ifjú 

korosztály képe rajzolódik ki előttünk, melynek közösségi kötődései jellemzően a formális 

iskolarendszertől erednek, s az iskola elhagyása után rohamosan épülnek le. Az iskola és a 

munka világa közötti légüres tér a posztadoleszcens életciklus meghatározó mezője. A 

közösségi kapcsolatok leépülése, a közösségi terek szűkülése a 19-29 éves korosztály 

bezáródásához, atomizálódásához vezethet.  
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A mindennapok tapasztalásait is alapul véve tehát a jövő küldetésévé kell, hogy váljon 

a fiatalok és a kultúra közötti kapcsolat erősítése, a magyar kultúra ápolása, a fiatalok 

kulturális szokásainak változtatása, valamint olyan alternatív és innovatív módszerek, 

megoldások felkutatása és bevezetése, amely által a fiatalok érdeklődése felkelthetővé válik a 

kultúra iránt. Az előző évtizedekben még sokszor valamilyen fokú aktivitást igénylő 

szabadidős tevékenységek mára passzívvá váltak, mivel az online „feketepiac” lehetővé tette, 

hogy bárki ingyen tölthessen le filmeket, zenei tartalmakat az internetről. Szórólapokkal, 

plakátokkal programokat ajánlani ma már szinte lehetetlen, hiszen a diákok figyelme 

legtöbbször a kezükben tartott telefonjukra tapad. Éppen ezért, ha egy rendezvény előzetesen 

nincs meghirdetve a közösségi médiafelületeken, gyakorlatilag esélytelenné válik elérni a 

legifjabb generációt. Ugyanakkor még elmondható, hogy a jó programok iránti igény még 

nem csökkent, csak marketing szakember legyen a talpán, aki ért a fiatalok nyelvén. 

Ahhoz, hogy megértsük, miért változtak meg ennyire a fogyasztói szokások – 

különösképpen a fiatalság körében – meg kell vizsgálni, honnan indult el az egész, mi az a 

folyamat, ami ehhez a megtapasztaláshoz vezetett. Ennek érdekében jelen helyzetelemzés azt 

hivatott bemutatni, hogy a modernizáció fejlődése, az ipari forradalmi szakaszok milyen 

alapot teremtettek a kulturális és egyéb fogyasztási szokások alakulásának a 21. század első 

negyedére. Ezt követően a helyzetelemzés bemutatja a 21. századi fiatalság legfőbb 

jellemzőit, majd egy-egy kezdeményezést, gyakorlatot, stratégiát szemlélet a tanulmány 

annak érdekében, hogy alátámassza, az elmúlt években több szervezet, terület is igyekezett 

olyan módszert kitalálni, amellyel hatékonyabban be lehetne vonni a fiatalokat a kulturális 

életbe.  

(Jelen dokumentum felhasználta a támogatási kérelemhez benyújtott Szakmai tervben 

leírtakat is!) 
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A NEGYEDIK IPARI FORRADALOM 

ZAJLIK ÉPPEN… 

A negyedik ipari forradalom kapcsán egyre nyilvánvalóbb a tény, miszerint már nem az 

ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák és az egymással kommunikáló, 

maguktól tanuló eszközök jobb életet teremthetnek – írja cikke bevezető részében Keresztes 

Imre (2018).  

 

 

 

Gépek forradalma:  

A hollywoodi filmipar régóta riogatja a nézőket a gépek lázadásával, az emberiség 

kihalásával. De míg a végítélet-forgatókönyvek csak fikciók, egyre több tudós és üzletember 

– például a nemrég elhunyt Stephen Hawking angol elméleti fizikus vagy Elon Musk 

amerikai vállalkozó – is aggodalmát fejezte ki a mesterséges intelligencia (AI) kapcsán.  

A félelmeket az kelti, hogy az AI az utóbbi két évtizedben elképesztő ütemben fejlődött, és 

talán már okosabb, mint az ember. Sokan ennek bizonyítékát látják abban is, hogy az 

AlphaGo számítógép tavaly legyőzte a világ legjobb gojátékosát, a kínai Ko Csiét (Keresztes, 

2018). 
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De vajon mire használható ez az új technológia, fenyegeti-e az emberiséget? 

Különösen, hogy hamarosan minden tárgy – kütyü, autó, háztartási gép, ruha, illetve otthon, 

gyár, sőt, az emberi szem – képes lesz kommunikálni egymással. Az internet nemcsak az 

embereket köti össze, hanem gyakorlatilag mindent mindennel. Talán ez az egyik legfőbb 

jellemzője a negyedik ipari forradalomnak, amely fogalom egyik első megjelenése egy 2013-

as német kormánydokumentumban érhető tetten. A csúcstechnológiai stratégiát vázoló 

program arról szólt, hogy miként lehet szinte teljesen automatizálni az ipari gyártási 

folyamatot, emberi beavatkozás nélkül. A kulcs a felfoghatatlan mértékű adatgyűjtés, amely 

évente duplázódik, és 2020-ra elérheti a 44 ezer milliárd gigabájtot.  

 

 

 

 

 

 

 

A dolgok internete 

(IoT) – például a hűtőszekrény és a sarki fűszeres adatcseréje – és a kiberfizikai rendszerek –, 

így az applikációk révén programozható gyártósorok – által gyűjtött adatok óriási lehetőséget 

kínálnak. Rejtett mintákat, törvényszerűségeket tárhatnak fel, összefüggésekre bukkanhatnak, 

trendekre világíthatnak rá. Vagyis a big data segít önmagunk, a foglalkoztatottak és a 

kuncsaftok jobb megértésében, megismerésében (Keresztes, 2018). 

Az ipar 4.0 „gondolkodó” gépekkel helyettesíti az embert, és az esetek többségében 

segít a döntésben. Így tesznek az önvezető autók, a virtuális titkárnők, az idegen nyelvi 

fordítóprogramok, az okosgyárak. A termelésben a már említett kiberfizikai rendszerek új 

szintre emelik az automatizálást, képesek az önálló problémamegoldásra, az optimalizálásra, a 
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hatékonyság maximális szintjének az elérésére, amivel jelentős költségcsökkentést és 

minőségjavulást lehet elérni. Felgyorsul az alkalmazkodás a piac igényeihez, és jóval 

közelebb kerül egymáshoz a gyártó és a fogyasztó (Keresztes, 2018). 

A térségben gazdasági életében fontos szerepet betöltő - és egyúttal sokakat 

foglalkoztató - multinacionális cégek többsége is alkalmazza, vagy vezeti be az ipar 4.0 

különféle technológiáit. A hűtőgépek gyártásával foglalkozó nyíregyházi Electrolux Lehel 

Kft. például digitális, ipari automatizációs és robottechnológiák bevezetésén dolgozik, ennek 

jegyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyár is megújul a következő években. Szakértők 

szerint a negyedik ipari forradalom nemcsak a nagyvállalatokat változtatja meg, hanem a kis 

és közepes cégeket is. Az adatok kikerülnek ugyanis a négy fal fogságából, hozzáférhetővé 

válnak. Amilyen nagy a különbség a buta- és az okostelefon, vagy egy önálló számítógép és 

az internetre kötött komputer között, akkora lesz az ugrás egy „magányos, néma” üzem és egy 

okosgyár tekintetében is. Az ipar 4.0 mindazonáltal sokkal inkább az optimalizálás és a 

magasabb szintre emelés, és kevésbé az innováció forradalma – állítják szakértők. Az 

internet, az adatelemzés, az adaptív gyártás, a 3D-s nyomtatás és a mesterséges intelligencia 

nem az utóbbi évek találmánya, de az összekapcsolásuk merőben új jövőt teremt (Keresztes, 

2018). 
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Ipar 4.0 vs. mai ismert világ:  

Közismert, hogy a nyugati civilizáció eddig három ipari forradalmat élt meg, a gőzgépek, 

szerelőszalagok és az automatizáció után most egy teljesen új, negyedik ipari forradalom 

zajlik. Utóbbi arról szól, hogy a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba 

kapcsolódnak, a reálgazdaság egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszerbe 

integrálódik. Az ipar 4.0 pedig egy olyan koncepció, amely az újkeletű forradalom kihívásaira 

ad válaszokat, mégpedig elsősorban az ipari folyamatok teljes digitalizációjával. De nem 

csupán a technológia térhódításáról van 

szó, hanem az üzleti folyamatok 

paradigmaváltásáról is. Magyarországnak 

és Európának pont az ipar 4.0-ra van 

szüksége (Turzó, 2016). 

 

 Az eddigi ipari forradalmak során 

mindig az volt az egyik központi téma, félelem, hogy jött egy új technológia, amely miatt 

aztán sokan elvesztik a munkájukat. Persze, a változást senki nem tűri jól, pláne, ha az épp a 

munkát érinti, ugyanakkor azért az látszik, hogy az ember a végén mégiscsak dolgozik, de 

egy még fontosabb, összetettebb, érdekesebb munkát kapott a monoton "embergép-szerű" 

munka helyett. A negyedik ipari forradalom sem más ebben: most a munkát az okosrobotok 

veszik el, a modern technológia - ami ezt lehetővé teszi - a digitalizáció, ennek a 

forradalomnak a "gőzgépei" pedig a kiber-fizikai rendszerek és a digitalizáció (Turzó, 2016) 

 Ez azt jelenti röviden, hogy új munkakörök, új termékek, ellátási láncok, gyártási 

folyamatok születnek, az informatikusok és az informatikai tudás még értékesebb lesz. Éppen 

ezért valószínűleg azok a gazdaságok lesznek a nagy nyertesei, amelyek a magas hozzáadott-

értékű, sok befektetést igénylő digitális termelésre rendezkednek be. És ez egy olyan terület, 

ahol Magyarországnak és Európának is van keresnivalója (Turzó, 2016).  
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Európa az elmúlt 20 évben sokat veszített az ipari kibocsátása súlyából. Míg 1991-ben 

még a világ ipari hozzáadott értékének 36 százalékát Európa termelte meg, addig 2011-ben 

már csak negyedét. Hasonló trendet járt be Japán és Észak-Amerika is, miközben a fejlődő 

országok megduplázták ipari hozzáadott érték-kibocsátásukat (Turzó, 2016). 

De nem csak a világ, Európa is kettészakadt: míg egyes országok, például Nagy-

Britannia, Spanyolország és Franciaország ipara nagyot zsugorodott, addig a németek, 

olaszok, svájciak ipari hozzáadott értéke csak mérsékelten esett vissza a világpiachoz képest. 

Igaz, az ipar 4.0 - mint gazdasági stratégiai koncepció - éppen az emiatt aggódó németektől 

indult el, az ő tervük volt az ipar digitalizációjára és ezzel a versenyképességük megőrzésére. 

Az eredetileg német kezdeményezés mára az Európai Unió iparfejlesztési stratégiájának 

alapja lett (Turzó, 2016). 

Az ipar 4.0 tehát Európa nagy lehetősége arra, hogy megállítsa az ipara leépülését, sőt, 

visszájára fordítsa a trendet. Az alacsony munkabérrel versenyző feltörekvő országokkal 

szemben a magas szintű automatizáció az egyik leghatékonyabb fegyver. A feltörekvő 

országok az emberimunka-igényes, több manuális beavatkozást igénylő termelésben 

jeleskednek, így Nyugat-Európának a tőkeigényes, de magasabb hozzáadott értékű termelés 

felé kell elmozdulni (Turzó, 2016). 

 Mi sem igazolja a fentieket, hogy napjainkban Magyarországon például nagyjából 

5400 robot dolgozik, a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR, International Federation of 

Robotics) 2016-os becslése szerint. Ennek egy jelentős része az autóipart fedi le, ahol közel 

170 ezer ember dolgozik. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában és az Audiban a 

karosszériagyártás, a Suzuki gyárában a ponthegesztéstől kezdve a szélvédőüveg 

tömítőanyagának felviteléig robottechnikát alkalmaznak. Továbbá a gyáron belüli 

anyagmozgatások is önjáró robotokra vannak bízva. Az egészségügy területéről is lehet jó 

példákat hozni: a nyíregyházi Jósa András Kórházban egy különleges robot asszisztált 

eszközzel mozgatják az agyi eredetű bénulásban szenvedő betegek  végtagjait, segítve ezzel 

rehabilitációjukat. Alkalmaznak robotokat a Lego helyi gyárában is. A technológia 
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tudományos hátterét, részleteit pedig a Nyíregyházi Egyetemen is tanítják, sőt, az elmúlt 

években már hagyománnyá vált, hogy Budapest mellett a szabolcsi megyeszékhelyen 

rendezik meg a Magyar Ifjúsági Robot Kupa válogatóversenyeit. 

 Hazánkban a robotika térnyerését a szakképzett munkaerő hiánya indokolta, amely 

iránt az utóbbi években jelentősen megnövekedett a kereslet. A vállalatok nagy része külföldi 

munkavállalókat alkalmaz a munkaerőhiány pótlására. A magyar munkaerőnek főként a 

szomszédos országok jelentenek vonzóbb lehetőséget a bérkülönbségek miatt. Továbbá itt is 

fő probléma, hogy az egyetemi képzéseken a fiatalokat nem készítik fel rendesen a 

munkaerőpiacra. Így a vállalatok kénytelenek képzési programokkal reagálni erre a helyzetre, 

hogy kiegészítsék az alkalmazottjaik tudását az eredményesség érdekében. Ugyanis az 

árbevétel növekedési mutatók mozgatórugójában főként a képzett munkaerő áll (Palcsok, 

2018). 

Ipar 4.0 vs. oktatás:  

Az ún. ipar 4.0 nemcsak a gyártásra, gépi technológiára van hatással. Ugyanúgy befolyásolja, 

sőt, inkább már meghatározza a mindennapi cselekedeteinket, kapcsolatainkat, az oktatást, a 

munkaerőpiaci helyzetet és természetesen a kultúrafogyasztást is.  

A technológiai és társadalmi változásoknak, valamint a globalizálódó, információs 

világnak köszönhetően soha nem látott gyorsasággal alakul át a környezetünk, amelynek 

hatása természetesen a munka világában is érezhető. Új területek alakulnak ki a szemünk 

előtt, ugyanakkor szakmák tűnnek el az ismeretlenség homályában (Palcsok, 2018). 

Az iparban, a gazdaságban tapasztalható változások komoly kihívások elé állítják a 

pályakezdő fiatalokat. Milyen szakképzések felé induljanak el? A 2018 szeptemberében 

induló felsőoktatási képzések közül az előző évben is az egyik legnépszerűbb az informatika 

volt. A tavalyi évhez képest 10%-kal növekedett a mérnöki pályára jelentkezők száma. E 

területek iránt a Nyíregyházi Egyetemen is évről évre nagy érdeklődés mutatkozik. Rendre a 
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legnépszerűbb szakok között szerepel a felvételi eljárásban a programtervező informatikus , a 

gépészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, közlekedés- és járműmérnöki képzés. 

A pályaválasztás előtt álló fiatalok szerint az informatikai tudás a közeljövőben is 

nagy jelentőséggel fog bírni és ennek a tudásnak az ismerete értékes lesz. Azonban olyan 

problémák állnak fenn az informatikai és más mérnöki képzéseken, hogy az első évben tanult 

egyetemi tananyag az utolsó évben már elavultnak tekinthető. Nehéz a pedagógusok és az 

intézmények helyzete, hiszen valójában ma még nem létező szakmák kihívásira kellene 

felkészíteniük a fiatalokat, miközben ők is most tanulják ezt az új, automatizálódó világot. A 

jelenlegi oktatási rendszernek arra kell felkészülnie, hogy mire a mai legfiatalabb generáció 

kikerül az iskolapadból, az egykor megszerzett tudás piacképes legyen ebben a gyorsan 

változó digitális világban. Az idősebbeket pedig segíteni kellene a hátrányok leküzdésében, 

hiszen sokkal könnyebb a dolga azoknak a fiataloknak, akik ebbe a digitális világba születtek 

bele. Új tudásterületek jelennek meg, ennek hatására folyamatosan visszakényszerülünk az 

iskolapadba. Így egyre nagyobb a szerepe az egész életen át tartó tanulásnak (Palcsok, 2018). 

A kulcsszó a rugalmasság, a változásokra való gyors reagálás képessége lesz. Arra kell 

felkészíteni a diákokat, hogy eddig ismeretlen problémákat is könnyedén megoldjanak. A 

digitális alaptudás megszerzésére még nagyobb fókuszt kell fektetni a jövőben, ugyanis az 

informatikai területeken könnyebben lehet majd munkát találni. A robotizáció, digitalizáció 

terjedése számos új szakma és új képesség elsajátítását hozza magával. Az oktatási rendszer 

megújítása eredményeként képes lenne versenyképes tudást adni a jövőre nézve. 

Magyarországon már sok változás történt az oktatás javítására: a kormány az informatikai és 

mérnöki képzéseket egyre jobban támogatni kezdte, továbbá kiemelt szerepet fordított az 

Irinyi-tervre, az ipar 4.0 iparfejlesztési politikára. Azonban az Egyesült Államokban már az 

informatikai programozás, mint alapkészség, az oktatás alapkövetelményeként való 

elsajátításán kísérleteznek a diákokon (Palcsok, 2018). 

További problémákat fog okozni, hogy a technológiai fejlődés bizonyos 

munkaköröket feleslegessé fog tenni, a humanoid robotok és mesterséges intelligencia teljes 

egészében felválthatja a gyárakban dolgozó szakmunkásokat. De nem csak a szakmunka, 
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hanem minden monoton irodai feladatkör is helyettesíthető, mint például a bérszámfejtők 

munkája is pótolható digitális bérszámfejtő szoftverekkel. De a változások nem csak 

veszélyeket, hanem lehetőségeket is hoznak magukkal. A World Economic Forum 

tanulmánya szerint „5 millió munkahely szűnhet meg 2020-ig a világban — igaz, 2,1 millió új 

munkahely teremtődik is.” Ha visszatekintünk a történelembe, az eddigi ipari forradalmak 

során mindig több munkahely jött létre, mint amennyi megszűnt. A jövő munkahelyével 

kapcsolatban számos vízió látott már napvilágot, annyi bizonyos, hogy a holnap munkahelyét 

a ma történései alakítják, és nem lehet előre látni, hogy mi lesz a vége (Palcsok, na.). 
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KULTÚRA ÉS IPAR 4.0 

A kultúra folyamatos változását vitathatatlanul elősegíti a technológia fejlődése, s annak a 

társadalom általi megítélése. Pár évtizeddel ezelőtt óriási szenzációt jelentett a színes 

televízió, később a műsor rögzítésére alkalmas videomagnók megjelenése, hamarosan pedig 

már csak digitális formában lesznek elérhetőek a televíziós műsorok az Európai Unió 

területén, sőt, az Egyesült Államok e célkitűzést már teljesítette is. Ugyanez mondható el a 

számítógépek tömeges használatáról is. A szélessávú internet elterjedése ráadásul olyan 

kulturális forradalmat idézett elő, amelyhez fogható nagyon kevés volt eddig az emberiség 

történetében (Mezei, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt évtizedek felgyorsult technikai forradalmának hatására az élet szinte minden 

területe, a gazdasági és társadalmi szokások terén különösen az értékesítési csatornák és 

módszerek, a reklámozás, az emberi kommunikáció, az oktatás és a tanulás jelentős 

átalakuláson ment keresztül. Ebben központi szerephez jutottak az analóg technológiákat 

(eszközöket és módszereket) felváltva idő-, tér- és energiatakarékosabb cselekvéseket 
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lehetővé tevő digitális technológiák. Mindez új eszközök, alkalmazások, felhasználási 

módszerek folyamatos fejlesztésében is megnyilvánul (Mezei, 2009).  

A digitális technológia a kultúra egyik alapelemének tekinthető szellemi alkotó 

tevékenységre is rendkívüli hatást gyakorol. E tekintetben a digitális világ térnyerése legalább 

két irányba hatott erősen. Egyrészt a szellemi alkotások (legalábbis amelyeknél ez szóba 

jöhet) korlátlan mértékben, változatlan minőségben manipulálhatóvá váltak. Míg az analóg 

technológiák létezése idején nemcsak a másolás, de már maga a műélvezet során is 

tapasztalható volt a minőségromlás, ez a hátrány mára alapvetően megszűnt. A digitális 

hálózatok (elsősorban az internet) kiépítése révén egyúttal a művek terjesztése és az azokhoz 

való hozzáférés, azok megismerése és a róluk való véleményformálás ugyancsak átalakult: 

könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá vált — mind térben, mind pedig időben (Mezei, 

2009).  

Mindez a globalizáció jelenségével karöltve az emberi érintkezések addigi 

tradicionális formáit alapjaiban változtatta meg. Napjainkra az emberek többsége nem igazán 

tudja elképzelni az életét digitális technológiák nélkül, a társas érintkezésekre pedig egyre 

nagyobb mértékben kerül sor ilyen eszközök segítségével. E téren a telekommunikáció, és 

különösen az internet játssza a domináns szerepet: a közösségi oldalak, a „chatszobák", a 

blogok és podcastok, az elektronikus újságok, vagy a rádiós vagy televíziós műsorok online 

sugárzása („streaming") mind példák erre (Mezei, 2009).  

Végső soron egy új, ám merőben eltérő alapokra helyezett digitális kultúra létrejötte 

figyelhető meg. Napjainkra a szerzői alkotó tevékenység általánossá vált. Számítógépes 

szoftverekkel bárki képes dalt írni, illetve előadni, egy digitális fényképező és egy 

vágóprogram segítségével gyorsan előállíthatóak kisfilmek, az internet, valamint tematikus 

oldalak segítségével pedig ezen alkotások terjesztése is leegyszerűsödött. Egyre inkább úgy 

tűnik, hogy a hagyományos szerzői jog mellett egy újszerű szerzői jogi koncepció tör előre, 

amelyben a felhasználói tartalmak („user generated content”) egyre nagyobb szerepre tesznek 

szert. Mindez pedig egy új, ám merőben eltérő alapokra helyezett digitális kultúra létrejöttét 

eredményezi (Mezei, 2009). 
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Fontosnak tűnik megjegyezni, hogy mindezek ellenére, bármilyen furcsán is hangzik, 

napjaink szerzői jogsértéseiért mégsem lehet feltétlenül azok elkövetőit hibáztatni. Az elmúlt 

egy-két évtized igazolta az internet határtalanságát. Ennek elsősorban az lett a 

következménye, hogy a mindennapi kultúrára legnagyobb hatást gyakorló irodalom, zene-, 

film-, illetve fotóművészet tömegessé válása miatt a szerzői jog tisztelete részben megszűnt, 

az alkotómunka elveszítette megbecsültségét. A fiatal internetes generációk – ellentétes 

domináns példa híján – úgy érezhetik, hogy a könnyen, gyorsan és olcsón hozzáférhető 

anyagoknak nincs értéke (Mezei, 2009). 

Informatika a kultúrában:  

Napjainkban a hagyományos kultúra kiegészítője az internet, amely kiváló propagandaeszköz, 

jól használható a szakmai információáramlás eszközeként és mindenképpen az emberi 

kommunikáció új formája, annak kiegészítője. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy 

semmiféleképpen sem helyettesítője a hagyományos kultúraközvetítésnek. 

El kell fogadni a tényt, hogy számos színtéren érhető tetten az informatika, az internet 

jelenléte a kultúrában, mint például:  
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- elektronikus közgyűjteményi hálózatok létrehozása 

- virtuális könyvtárak, képtárak, hangtárak, ahol az érdeklődők szabadon kereshetik az 

érdeklődésüknek megfelelő alkotásokat, időbeni és térbeni megkötések nélkül 

- online könyvesboltok, ahonnan letölthetővé váltak a magyar és az egyetemes kultúra 

digitálisan feldolgozott alkotásai 

- a kulturális javak folyamatos, szisztematikus digitalizálása 

- multimédiával foglalkozó helyszínek létrehozása.  

 

A határ mindegyik oldalán, így Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában is 

megfigyelhetőek jó példák a fentebb felsoroltakra. A szabolcs megyei Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi Könyvtár honlapján lehetőség van online könyvhosszabbításra, az 

intézmény Digitális Helyismereti Archívumában mások mellett elérhető a megye 

Helyismereti Gyűjteménye, a Kelet-Magyarország című napilap korábbi számai 1945-ig 

visszanyúlóan, a Nyíregyházi Televízió és a Magyar Rádió nyíregyházi stúdiójának 

archívuma, továbbá a Jósa András Múzeum 1956-os fényképgyűjteménye. Utóbbi 

intézményben a milliós kollekció nyilvántartása, kutathatóságának biztosítása ugyancsak 

megkívánja a digitális feldolgozást. Hasonló elérhetőségre törekszik most a másik két megye 

térség is. Részleteiben már megvalósult hasonló elérhetőség szlovák oldalon.    

A szellemi örökség, kultúra megőrzése:  

Digitális forradalom, negyedik ipari forradalom, ipar 4.0 kifejezések ide vagy oda – arról 

sosem szabad elfeledkezni, hogy az újonnan keletkező tartalmakon felül az emberiség 

jelenleg is hihetetlen mértékű ismeretanyaggal, szellemi termékkel rendelkezik. A könyvek, 

folyóiratok mellett megszámlálhatatlan fotó- és képzőművészeti alkotás, hangfelvétel, 

audiovizuális alkotás, sugárzott műsorszám képezi szellemi örökségünket, hogy csak a 

leghagyományosabbakat említsük. Kiemelten fontos feladatot ró a ma emberére ezen szellemi 

örökségek megóvása, s a jövő generációi általi megismerés, illetve kutathatóság biztosítása 

(Mezei, 2009).  
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A kultúra megőrzésének kiemelkedő szereplői a könyvtárak, levéltárak és egyéb 

archívumok. Nyíregyházán ilyen helyszínek a Móricz Zsimond Megyei és Városi Könyvtár, a 

Váci Mihály Kulturális Központ, a Móricz Zsigmond Színház, a Jósa András Múzeum, a 

Sóstói Múzeumfalu, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár és a VOKE Vasutas 

Művelődési Ház és Könyvtár. Ezeknek az intézményeknek ugyancsak fontos feladata az 

általuk összegyűjtött és kezelt tartalmak, vagyis a kulturális ismeretek terjesztése, elérhetővé 

tétele a társadalom tagjai számára.  

 

 

 

Az elmúlt néhány évben azonban reális igényként merült fel, hogy a könyvtári 

ismeretállomány megőrzése és elérhetővé tétele a digitális technológiák segítségével még 

intenzívebbé, felhasználóközelibbé váljék. Ez gyakorlatilag egyenlő a kulturális értékeinkhez 

való online, interaktív hozzáférés igényével (Mezei, 2009).  

Médiafogyasztási szokások a digitalizáció korában:  

A digitalizáció megjelenése, felerősödése ellenére is egyes fogyasztók még ragaszkodnak a 

print médiumokhoz. Az olvasók egy jelentős részénél él a két médium (print és online) 

együttes, párhuzamos fogyasztása. Az online alkalmas a gyors információ gyűjtésére, ebben 
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versenyképesebb a printnél, ez utóbbi viszont alkalmas arra, hogy a hagyományos olvasás 

élményt nyújtva a fogyasztó életstílusához, érdeklődési köréhez közelebb álló információkat 

közvetítse (Jäckel – Fodor – Veres, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Számos nemzetközi kutatás, szakvélemény támasztja azt alá, hogy a médiapiac 

jelentős átalakuláson megy keresztül. A változás mértéke és iránya ugyan eltéréseket hordoz 

országonként, de kirajzolódni látszanak globális szinten érvényesülő tendenciák, amelyek 

alapjaiban hatnak az egyes országok médiapiacára, médiafogyasztási szokásaira (Jäckel – 

Fodor – Veres, 2013).  

A médiapiac továbbra is a digitális piacok felé tolódik el, a digitális piacból származó 

árbevételek átlagon felüli gyorsasággal nőnek. Az interneten megjelenő hírfolyam az egyike 

az újságot helyettesítő „termékeknek”. Az internet technológiai és üzleti előnyökkel is bír a 

nyomtatott sajtóval szemben, a folyamatos tartalomfrissítés, a rögtönzött, megszakító hírek 

közlése révén lapkiadási költségek felmerülése nélkül. Ezt a fenyegetettséget részben 

ellensúlyozza a kiadók kiadványainak részben/egészben való online elérhetősége. Általános 

trend, hogy a felhasználók szabadon mozognak egy egyre dinamikusabban változó 

médiakörnyezetben. A médiapiacon az egyes kategóriák között egyre jobban elmosódnak a 

határok, így a felhasználók egyre könnyebben váltanak más csatornákra, más 
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médiaforrásokra, sokszor nem is sejtve, hogy ezzel milyen versenyt generálnak az egyes 

médiatermékek között (Jäckel – Fodor – Veres, 2013). 

Az online média erősödése a mind a hírszolgáltatás területén, mind pedig a 

médiabevételek területén jellemző. A digitális technológiák fejlődése, az online ingyenes 

szolgáltatások térnyerése is az online média piacméretét folyamatosan növelik (Jäckel – 

Fodor – Veres, 2013).  

 A print médium versenytársának tekinthető minden olyan megjelenés, amely a 

fogyasztó figyelmének megragadására törekszik, információéhségét kielégíteni szándékozik, 

szórakoztatja és/vagy szabadidő eltöltési alternatívaként jelenik meg számára. A 

versenyhelyzetet fokozza a fogyasztó oldaláról megjelenő kihívások köre: igényesebb, 

gyorsabb, megbízhatóbb információk iránti igény, amely mellett megjelennek az anyagi 

korlátok is. A médiapiac egyértelmű vesztese a sajtópiac (Jäckel – Fodor – Veres, 2013).  

 Nyíregyházán a print lapokat elsősorban a megyei hírekkel foglalkozó Kelet-

Magyarország és a kimondottan a megyeszékhely történéseire fókuszáló Nyíregyházi Napló 

képviseli. Az internetes hírportálok sorából a nyiregyhaza.hu, a szon.hu, a szabolcsihir.hu és a 

nyirport.hu emelhető ki. A Kelet-Magyarország online formában is elérhető, a Digitális Kelet 

olvasása azonban előfizetéshez kötött. 

Kutatások és a jelenlegi trendek is azt prognosztizálják a jövőre nézve, hogy a print 

média egyre olcsóbb, idővel ingyenes lesz, míg az online médiatartalom a fizetős verzió felé 

mozdul el.  

Internethasználat, avagy a mindennapok irányítója:  
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Az elmúlt években központi téma az internethasználat, hiszen már bárhol és bármikor 

felcsatlakozhatunk a világhálóra. Ez a társadalom tagjainak különösen kedvező, hiszen az 

emberek természetükből adódóan rendkívül kíváncsiak, tehát minden új információt azonnal 

tudni szeretnének.  

 

 

 A hétköznapi életben elég csak picit körülnézni és megállapíthatjuk, hogy a fiatalok le 

sem veszik a szemüket a mobiltelefonjukról, hiszen vagy Wifi, vagy mobilinternet 

igénybevételével felcsatlakoznak az internetre és máris kommunikálnak egymással, illetve 

informálódnak a nagyvilágról. Ez tehát főként az Y, valamint a Z generációra lehet a 

legjellemzőbb, hiszen ők azok, akik tulajdonképpen beleszülettek ebbe a robbanásszerű 

technológiai fejlődésbe, tehát ők már ténylegesen mindent online végeznek; online 

vásárolnak, online intéznek különböző ügyeket, illetve már szinte csak a közösségi oldalakon 

tartják a kapcsolatot az ismerőseikkel, rokonaikkal. Ezzel szemben az idősebb generáció egy 

része még csak nem is rendelkezik okostelefonnal, tehát csak számítógépen csatlakoznak fel 

az internetre, valamint inkább újságokat olvasnak és többször próbálnak meg személyes 

találkozókat szervezni barátaikkal. Bár az Y generáció még élt internet nélküli világban, 
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vélhetően ők lehetnek az arany középút, vagyis annak ellenére, hogy sokat interneteznek, még 

ők is gyakran szerveznek személyes találkozókat és inkább tudnak okostelefon nélkül létezni, 

mint a Z generáció (Ali – Szikora, 2017).  

Az információs társadalom és a technológia fejlődésével kialakultak különböző 

generációk, amelyeket a számítógép, illetve az internet megjelenése alapján sorolunk be. 

Tulajdonképpen az életkor egy olyan változó lesz ezáltal, ami leginkább megmagyarázza a 

számítógép- és internethasználatot. Ez azt jelenti, hogy az idősebb generáció újdonsághoz 

való viszonya, illetve ezen eszközökhöz való hozzáértése nem megfelelő, ellenben a fiatalabb 

generációval, melynek tagjai állandóan igénybe veszik a technika adta lehetőségeket, és 

folyamatosan fejlesztik tudásukat és ismerettárukat az újonnan megjelenő eszközökről (Ali – 

Szikora, 2017). 

A kialakult generációk között a következőket különböztetjük meg: 

- veteránok 

- baby boom 

- X generáció 

- Y generáció 

- Z generáció 

A veteránok 1925 és 1945 között születtek, tehát csak idős korukban találkoztak először az 

internet fogalmával. Számukra a számítógép használata már önmagában is kihívást jelent, így 

nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni a digitális társadalomhoz. Azonban vannak köztük 

olyanok, akik könnyebben elfogadják ezt a fajta változást, de természetesen a zöme 

idegenkedik ettől a világtól (Ali – Szikora, 2017). 

A baby boom az 1946 és 1964 között született nemzedék, akik 30-40 évesen 

szembesültek először a technológiai változással. Most egyfelől ők azok, akik lassan nyugdíjba 

mennek, másfelől pedig a munkaerőpiacon nagyon is jelenlévő korosztály, akik egyáltalán 

nem akarnak öregemberként élni (Ali – Szikora, 2017). 
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Az X generáció tagjai 1965 és 1979 között születtek, ők kamaszként/tinédzserként 

találkozhattak először a technológia adta lehetőségekkel. Az információs technológia 

robbanásszerű fejlődésének a részesei, tehát megtapasztalhatták, ahogy az írógépet felváltotta 

a számítógép. Azonban ez a generáció még jobban preferálja a kézzel írást és a telefonálást, 

mint az e-mailben való értesítést (Ali – Szikora, 2017). 

 

 

 

 

 

Az Y generáció az 1980 és 1995 között született nemzedék, tehát ők a mai huszon-

harminc évesek. Ennek a generációnak már gyermekévei alatt sikerült találkoznia a 

technológiai fejlődés gyümölcsével, így számukra ma már az internet és a számítógép olyan 

fontossá váltak, mint a levegő. Sokkal többet tudnak a digitális világról, mint szüleik, vagy 

idősebb főnökeik. Számukra a siker, a karrier és a pénz fogalma elsőrendű fontosságú, mert 

megtanulták, hogy a fogyasztói társadalomban csak ezzel lehet érvényesülni.  
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Az Y generáció már abban a világban nőtt fel, ahol a terrorizmusról, szegénységről, 

válságról szóló híradások mindennapossá váltak a médiában. Sokan vágynának biztonságot 

adó érzelmekre ebben a világban, ahol keménynek, határozottnak és erősnek kell mutatnunk 

magunkat. Így kénytelenek megteremteni azt az illúziót, ami a csoporthoz tartozást és a 

közösségi élményt adja, amit természetesen az interneten találnak meg: közösségi oldalakon, 

blogokon, vagy a stratégiai és egyéb hálózatszervezésen alapuló játékokban (Ali – Szikora, 

2017). 

A Z generáció tagjait 1996 és 2004 között tartjuk nyilván. Ők azok, akik nem éltek 

internet nélküli világban. Ezzel együtt teljesen megváltoztak tanulási szokásaik, amely 

problémákat vet fel az oktatási rendszerben is, elsősorban a tanítási módszerek területén. 

Tudniillik, a Z generáció már hozzá van szokva a gyors információáramláshoz és annak 

befogadásához, így ők máshogy is gondolkodnak, mint mondjuk az X vagy az Y generáció. 

Egyes források alapján megjelent egy új generáció, nevezetesen az “Alfa generáció”, 

amelynek tagjait 2005 és napjaink között tartunk nyilván. Tulajdonképpen az okostelefonok 

elterjedéséhez köthető ennek a generációnak a megalakulása (Ali – Szikora, 2017). 

Mielőtt külön kitérünk az Y és Z generáció internethasználati szokásaira, a 

nyíregyházi ifjúság médiahasználati szokásait bemutató, a Debreceni Egyetem Egészségügyi 

Karának kutatói által 2015-ben készített tanulmány főbb megállapításait összegezzük. A 

számítógép-használatra vonatkozó adatok szerint a nyíregyházi fiatalok a felmérés idején 

egyáltalán nem voltak lemaradva a 2012-es országos trendhez viszonyítva, a megkérdezettek 

94%-a használt számítógépet, laptopot vagy tabletet. Az egyéb médiaeszközök használata 

terén a szakemberek azonban lényeges eltéréseket találtak az országos jellegzetességekhez 

képest. Az adatok alapján megállapítható, hogy a nyíregyházi fiatalok mind hétköznapokon, 

mind hétvégén idejük jelentős részét internetezésre szánják. Ez mind a 15-18 évesekre, mind 

a 19-29 évesekre egyaránt jellemző, s ez nem mutat eltérést az országos adatokhoz képest 

sem. Az internetezéssel töltött átlagos idő azonban magasabb a nyíregyházi mérésben, azaz a 

vizsgált fiatalok több időt szánnak erre a tevékenységre, mint az országos átlag. A második 

legnépszerűbb a médiafogyasztással kapcsolatos időtöltésben a zenehallgatás volt. Ezzel a 
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nyíregyházi fiatalok eltértek az országos jellemzőtől, miszerint a fiatalok országosan 

tévénézésre szánták második helyen legtöbb idejüket. A nyíregyházi fiatalok körében az 

országosnál magasabb jelenléti arányt mértek az internetes közösségi oldalakon, az érintettek 

leggyakrabban kapcsolattartásra használják a közösségi oldalak által kínált lehetőségeket. A 

nyíregyházi fiatalok körében az információforrások közül a legfontosabbak egyrészt a 

személyes, emberi kapcsolatok, azaz a barátok, a család, de ugyanilyen fontos körükben az 

internet is. A fontossági sorrendben a könyvek, majd a televízió következtek Nyíregyházán, 

míg az országos mérés fordított sorrendet mutatott. A mintánkba került fiatalabb korosztály 

jellegzetessége, hogy sokféle modern (okostelefon, internet, tablet) és „kevésbé” modern 

(digitális fényképezőgép, mp3, stb.) „kütyüvel” rendelkeztek, idejük nagy részében 

„neteznek”, zenét hallgatnak, illetve DVD-znek, videót vagy filmet néznek; az interneten 

javarészt csetelnek, közösségi oldalakat használnak, böngésznek, filmet néznek és játszanak. 

Ezeket sok esetben párhuzamosan, más tevékenységekkel együtt végzik. (Forrás: 

https://dea.lib.unideb.hu) 

Az Y generáció a világhálón:  

Az Y generációnak egyáltalán nincs könnyű dolga, se a magánéletben, se a munka világában. 

Mikor még kisgyermekek voltak, a szülők biztosítottak nekik mindent, ami a szellemi és testi 

fejlődésükhöz kulcsfontosságú volt. Megkapták a legmodernebb játékokat és már akkor 

megismerkedtek a tudomány és a technológia különböző találmányaival, amiket a mai napig 

magabiztosan kezelnek, sőt, nélkülözhetetlenné váltak számukra (Ali – Szikora, 2017). 

A 21. század egyik meghatározó találmánya volt az ún. okostelefon, amely 2005-ben 

kezdte meghódítani az egész világot. Ezek a készülékek ugyanis a hagyományos telefonálás, 

üzenetírás és MMS-küldés mellett rendelkeznek egy olyan plusz „tudással”, amely a 

számítógépekéhez hasonló. WiFi és mobilinternet segítségével képesek internethez 

kapcsolódni, alkalmazásokat letölteni és használni, amellyel a fiatalok szívébe zárták 

magukat. Azáltal tehát, hogy az internet elérhetővé vált a telefonon, az emberek alig tudják 
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letenni a kezükből; állandóan chatelnek, közösségi oldalukat nézegetik, böngésznek, zenét 

hallgatnak, „szelfiznek”, ami később a közösségi oldalukon is megjelenik. Mindennapi 

tevékenységüket megosztják a Facebookon, Twitteren, Instagramon, így tulajdonképpen nincs 

olyan momentum az életükben, amelyről hírt ne adnának (Ali – Szikora, 2017). 

Ugyanakkor nagyon sok fiatal a legtöbb esetben nem azért csatlakozik az internetre, 

mert valamilyen információt szeretne olvasni a különböző híroldalokon, vagy a 

tanulmányaihoz, munkájához gyűjt adatot, hanem azért, hogy a barátaival csevegjen a 

közösségi oldalain. Bármilyen atrocitás éri, azonnal felmegy például a Facebookra és 

megosztja az akkor épp elérhető barátjával. Sok esetben egy tanuló azért nem tud az 

iskolában, egyetemen koncentrálni a tanár által elhangzottakra, mert online cseveg és nem 

arra figyel, hogy az offline térben mi zajlik. A tanárok ezért is találkozhatnak néha üres 

tekintetekkel, mert a diák az online térben leírtakra próbál reagálni és az ott történtek erősen 

befolyásolják az ő hangulatát és figyelmét. Ezáltal előfordulhat, hogy az iskolai teljesítménye 

romlik. Bár ez az Y generáció harmincas korosztályára már nem jellemző, azért a 

huszonévesek körében még gyakran előfordulhat (Ali – Szikora, 2017). 

Az okostelefon megjelenése után hódítani kezdtek a tabletek, valamint a viselhető 

okoseszközök, mint például az okosóra, -karkötő, -fülhallgató, -szemüveg. Jelenleg ezek a 

készülékek képviselik a legmodernebb irányvonalat a technológiai fejlődésben, még az Y 

generáció tagjai is jobban érdeklődnek irántuk, mint a táblagépek iránt. Európai viszonylatban 

Magyarország a harmadik helyen áll azon országok sorában, amelyekben a legnépszerűbbek 

ezek az okoseszközök (Ali – Szikora, 2017). 
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Itthon az Y generáció 56%-a tartja nélkülözhetetlennek a további technológiai 

fejlődést, amelynek már van új eredménye, hiszen hódítani kezd az IoT. Az IoT egyedileg 

címezhető, saját IP-címmel rendelkező, egymással összekapcsolt objektumok világméretű 

hálózata, amely egységesen elfogadott címzési és kommunikációs protokollokon (TCP/IP) 

alapszik. Az IoT lehetővé teszi, hogy az emberek és a tárgyak bármikor, bárhol, bármilyen 

hálózattal, bármilyen szolgáltatással össze legyenek kapcsolva (Ali – Szikora, 2017). 

Kutatási eredmények alapján kiderült, hogy az Y generáció számára rendkívül fontos 

az internet, hiszen egy 131 fős mintából 95% azt válaszolta, hogy napi szinten több órát tölt el 

azzal, hogy az interneten böngészik. A felsőoktatásban például rengeteg tananyagot, 

segédanyagot az interneten lehet megtalálni, illetve egyre népszerűbbé válik az olyan 

honlapok létrehozása is, amelyekre az oktatók töltik fel az általuk leadott tananyagot. Ezáltal 

a diákoknak csak figyelniük kell az előadáson elhangzottakra, nem kell külön a jegyzetelésre 

is időt szánni (Ali – Szikora, 2017). 

Az Y generációs tagok (végzettségtül függetlenül) leginkább letöltésre használják az 

internetet. Ki kell emelni emellett azt is, hogy többen a kapcsolatfenntartást jelölték meg első 

helyen, ami elég sajnálatos, hiszen egy offline beszélgetés sokkal tartalmasabb és nem 

adódhat félreértés sem egy-egy megnyilvánulásból, hiszen látjuk a másik fél reagálását, 

érdeklődését. Míg az online beszélgetés közben a saját hangulatunkhoz mérten reagáljuk le a 

beszélgetőpartnerünk válaszát, ami olykor feszültséget szülhet, főleg egy stresszesebb 

időszakban (Ali – Szikora, 2017). 

Vizsgálták azt is, hogy az Y generációs tagok milyen gyakorisággal végeznek 

különböző szokásokat az interneten. Például kiderült, hogy a 21 és 36 év közöttiek több mint 

fele sokkal több időt tölt el az interneten, mint amennyit előzőleg tervezett, ráadásul konkrét 

információszerzés nélkül. Ezekben az online-időkben általában a különböző közösségi 

oldalakon chatelnek a barátaikkal, filmet néznek, vagy blogot írnak. Ugyan a válaszadók kis 

százaléka állította azt, hogy az internetezés miatt romlik a tanulmányi eredménye vagy 

munkahelyi teljesítménye, fontos megjegyezni, hogy az okostelefonokra letölthető játékok is 

képesek elterelni a figyelmet a fontos dolgokról, hiszen rengeteg kaland, logikai, sport stb. 
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játék érhető el, amelyekre tipikusan azt szoktuk mondani, hogy „nem tudom lerakni” és 

képesek vagyunk akár órákig is játszani velük (Ali – Szikora, 2017).  

 

 

1. sz. táblázat: Különböző szokások gyakorisága az Y generáció körében. Forrás: Ali – Szikora, 2017. 

Az okostelefon megjelenése óta egyre több olyan lehetőség adódik, ami megkönnyíti, 

illetve leegyszerűsíti a hétköznapi életet. Azáltal, hogy alkalmunk nyílt az online 

jegyvásárlásra, amellyel kényelmesen kiválaszthatjuk a megfelelő helyet, illetve utána 

azonnal kifizethetjük a jegyek árát az online bankrendszeren keresztül, nincs is más dolgunk, 

mint kinyomtatni, vagy a telefonunkra letölteni és felmutatni a jegyellenőrzésnél. A módszert 

alkalmazza a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is, melynek weboldalán nem csak az 

egyes előadásokra szóló jegyeket lehet megvásárolni, hanem az egész évadra szóló különféle 

bérleteket is. Az árakból ráadásul kedvezményt is biztosítanak online vásárlás esetén. 

Ugyancsak biztosít látogatóinak internetes jegyvásárlási lehetőséget programjaira a Váci 

Mihály Kulturális Központ. Ez nincs másképp a közlekedési bérlettel sem. Ez a megoldás 

megkímél minket az órákig tartó utazástól, esetleg egy hosszas sorban állástól. Az 

érintésnélküli fizetés, valamint a hűségpontgyűjtés okostelefon segítségével szintén hasznos 
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funkció lehet, hiszen, ha véletlenül otthon hagynánk a bankkártyánkat, vagy a 

hűségpontgyűjtő füzetünket, elegendő csak a mobilunkat elővenni és a tranzakció, valamint a 

pontgyűjtés máris sikeres lehet. Az érintésmentes fizetési megoldások megléte ráadásul a 

koronavírus 2020-as megjelenésével és terjedésével még inkább felértékelődött (Ali – 

Szikora, 2017). 

Társkeresés, párkapcsolat vs. internet: 

Az információs kor létrejöttével megváltozott a férfiak és a nők önképe, amely olykor súlyos 

következményekkel jár. Általános elvárásnak tekinthető, hogy egy nő úgy nézzen ki, mint a 

médiában szereplő modellek, de ez nincs máshogy a férfiak esetében sem. Így mosódik össze 

a két nem közti különbség, valamint ezért szenved oly sok fiatal önbizalomhiányban. Nagyon 

sok fiatal boldogtalan és stresszes, amelyre a megoldást a bulikban, az alkoholban, a drogban, 

a cigarettában stb. keresi. Azonban van egy réteg, amely a munkájába, tanulmányaiba fojtja 

bánatát, vagy épp ez élteti (Ali – Szikora, 2017). 

 A hagyományos ismerkedést és randevúkat felváltotta az interneten való ismerkedés és 

a gyors léptékű találkozók. Egyre nagyobb divattá vált az olyan alkalmazások letöltése is, 

amelyeken társra lelhetünk. Bár ez több tíz évvel ezelőtt is népszerű volt, hiszen rengetegen 

regisztráltak és hirdették magukat különböző társkereső honlapokon. Azonban ez akkor még 

nem volt annyira veszélyes, mint ma. Nagyon sok a csalódott, de mégis reményekkel teli 

fiatal, aki úgy gondolja, hogy az internet segítségével próbál társat találni, ami olykor 

végzetes kimenetelű lehet. Nem egy olyan esetről hallhattunk már, hogy egy huszonéves lány 

(vagy már tizenéves is) találkozott egy olyan fiúval/férfival, akivel azelőtt csak online 

beszélgetett, majd hirtelen nyoma veszett. Az Y generáció zöme már talán figyelmesebb ezen 

a téren, de a fiatalabb Z generáció még könnyebben átverhető. A 21. század párkapcsolatai is 

teljesen átalakultak. Szinte mindennapossá váltak az állandó féltékenykedések, veszekedések, 

megcsalások, amelyek az önbizalomhiányhoz kapcsolhatók. A technológiai fejlődés által a 

párok könnyedén kutathatnak egymás mobiltelefonjában, közösségi oldalain, képei közt, 

megsértve azzal társuk privátszféráját (Ali – Szikora, 2017). 
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A munka világa vs. internet:  

Rengetegen a karrierépítést választják fiatalon, hiszen tudják, hogy a magasabb végzettséggel 

és a minél több nyelvvizsga birtoklásával lehet előrelépni (ha épp nem számítanak 

túlképzettnek). Ám ez se megoldás, hiszen a munkahelyen elvárják azt, hogy a pályázó 

tapasztalatokkal rendelkezzen. Ezt elemezve alkották meg a „Pán Péter-szindróma” kifejezést, 

amely azt jelenti, hogy a társadalom egy része késve jelenik meg a munkaerőpiacon, mint 

aktív munkavállaló. Ezáltal ugyanis az Y generáció zöme 25-30 évesen is még a családi 

házban él egészen addig, ameddig meg nem teremti magának a biztonságot nyújtó életpályát. 

Tehát ahhoz képest, hogy a szülők önállóságra nevelték őket, nagyon is későn hagyják el a 

családi fészket és későn kezdenek önálló életet élni (Ali – Szikora, 2017).  

 Az internet segítségével a fiataloknak nagyobb esélyük van megtalálni a megfelelő 

munkahelyet, hiszen sokkal gyorsabban és egyszerűebben pályázhatnak egy adott pozíció 

betöltésére, mint régebben. Ma már az újságcikkben megjelenő álláshirdetésekben feltüntetik 

azt az e-mail-címet, amelyre el kell küldeni az önéletrajzot, továbbá léteznek különböző 

álláskereső honlapok, amelyek segítségével még gördülékenyebben megtalálható az 

„álommunka”. Azonban ennek ellenére is sok fiatal hónapokig keres állást, miután befejezte 

tanulmányait. Az internetnek viszont ezen a területen is megvan a maga hátránya, hiszen 

többször lehet azt hallani, hogy egy munkahely, mielőtt alkalmazná a jelentkezőt, megnézi 

annak közösségi oldalát, amelyen gyakran találhatók kompromittáló képek, amelyek pedig 

erősen befolyásolják a pályázó esélyeit. Így a fiataloknak többször is meg kell gondolniuk, 

hogy mit osszanak meg a nagyközönséggel (Ali – Szikora, 2017).  

Online vásárlás, ügyintézés:  

A 21. században minden tevékenység nagyon gyorsan és egyszerűen lebonyolítható. Rengeteg 

várakozást, utazást megspórolhatunk, ha online vásárolunk, illetve intézünk különböző 

ügyeket. Online vásárlás esetén csak ki kell választani azt a terméket, szolgáltatást, ami épp 

szükséges és utána már csak azt kell eldönteni, hogy milyen módon szeretnénk fizetni. Ez 
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történhet banki utalással, vagy kiszállítás esetén helyszíni fizetéssel. Ma már a moziba, 

színházba való jegyvásárlás is online történik, valamint a hotelekbe is online végezzük a 

szobafoglalást és választjuk ki a legkedvezőbb ajánlatot. Ezt a lehetőséget a Y generáció ki is 

használja, tulajdonképpen mindent az internet segítségével végez.  

Azonban ennek is megvan a maga rossz tulajdonsága, hiszen egy-egy termék esetén 

nem tudhatjuk, hogy mennyire friss vagy „szép” áru érkezik. A ruha-, illetve cipőrendelés 

például rendkívül rizikós, hiszen nem mindig lehet meghatározni a megfelelő méretet annak 

ellenére sem, hogy a mérettáblázat segít az eligazodásban. Az online ügyintézés szintén 

közkedvelt a fiatal generáció körében, hiszen rendkívül gyors, viszont sokkal több 

odafigyelést igényel (Ali – Szikora, 2017). 

Blog:  

Napjainkban szintén népszerű a blog, ami tulajdonképpen egy olyan weboldalt jelent, amelyet 

maga a blog szerkesztője készít és leírja benne például egy általános napját, megosztja 

gondolatait, emlékeit másokkal. Tulajdonképpen így írja ki magából az érzéseit az, akinek 

komoly sérelmei vannak, esetleg így próbál tanácsot adni valamilyen problémára. Aki 

valamilyen szép, vidám élményt oszt meg másokkal, gyakran javasolja az adott helyszín 

meglátogatását, ötletet adva másoknak. Továbbá léteznek olyan blogok is, amelyek egyáltalán 

nem tartalmaznak személyes jellegű történeteket, hanem inkább politikai, vállalati témákat 

feszegetnek. Tehát a blog témáját tekintve bármiről szólhat és ami a nyilvánosságot illeti, 

általában bárki számára elérhető (Ali – Szikora, 2017). 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az Y generáció tagjai előnyben részesítik a 

különböző tevékenységek online elvégzését, az offline-nal szemben. Ez egyrészt azért jó, 

mert a későbbi tervek között szerepel egy olyan pontrendszer bevezetése, amely arról szól, 

hogy az internetes tevékenységünk határozza meg azt, hogy mennyit érünk. Ennek értelmében 

a rólunk szóló adatok határoznák meg az élet területeit, valamint az árakat is. Magyarán 

minden egyes tettünk pontokkal jellemezhető és aszerint döntenek rólunk a boltokban, 
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hotelekben, bankokban. Erre a pontrendszeres jellemzésre olyannyira van esély, hogy Kína 

már be is jelentette, hogy az állampolgárait aszerint kezelné, hogy hány pontja van netes 

tevékenységei alapján, ezzel ösztönözve a népet a jó magaviseletre. Például, ha valaki késik a 

munkahelyéről, pontot veszít és ennek eredményeképp esetleg nem mehet nyaralni, vagy a 

gyerekét nem veszik fel a kiszemelt iskolába. Tehát minden negatívnak tekinthető 

cselekedetnek enyhébb, vagy súlyosabb következménye lenne, attól függően, hogy mit vétett 

az illető. Az Internet Plusz elnevezésű kezdeményezés viszont azt is kiemeli, hogy nem csak a 

rossz magaviseletet „díjazná, hanem a jó cselekedetet is megjutalmazná. Egyszóval Kína 

kihasználná azt, hogy mindenki az interneten ténykedik és azáltal, hogy a bankoknál, 

rendőrségnél, adóhatóságnál, munkáltatóknál is rögzítve vannak a lakosság adatai, 

megalkotná mindenki számára a saját profilját. Azonban ez lehetővé teszi az egyének számára 

azt, hogy ők is pontozhatják az orvosukat, önkormányzatokat, boltokat bánásmódjuk alapján 

(Ali – Szikora, 2017). 

Másrészt azért rossz, hogy a 21 és 36 év közöttiek több tevékenységet is online 

végeznek, mert ezen tevékenységek között szerepel a kapcsolatfenntartás is, ami egyáltalán 

nem jó. Ennek a lehetőségnek csak egy fontos előnye van, mégpedig az, hogy nagyon gyorsan 

tudunk segítséget kérni például tanulmány vagy munka kapcsán, viszont nem lehet mindent a 

kellő részletességgel megbeszélni és megfigyelni a beszélgetőpartnerünk reakcióját. Fontos, 

hogy legalább ezt a „kényelmet” fosszuk meg magunktól és inkább szánjunk pár órát arra, 

hogy személyesen beszélgetünk barátainkkal, például egy kávézóban (Ali – Szikora, 2017). 
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A Z GENERÁCIÓ, AVAGY A 

JELENKOR FIATALSÁGA 

A Z generáció tagjai kivételes helyzetben vannak, hiszen olyan korszakban élnek, amely 

példa nélküli az emberiség történelmében. Az információáramlás felgyorsulása alapjaiban írta 

újra a világ működését. 

Több jelzővel is illetik a jelenkor generációját, az egyik legtalálóbb a digitális 

bennszülött (Prensky, 2001) – számukra az internet ismerete nem adottság, hanem 

természetes dolog, olyan, mint levegőt venni. Ezen a téren élik életüket, ismerkednek, 

szerveznek eseményeket stb. Közös bennük, hogy a szocializmus összeomlásának idején még 

nem éltek, a piacgazdaságon kívül más rendszert nem ismernek. Csak történetekből hallhattak 

olyan boltokról, mint a Julius Meinl vagy a Skála, vagy olyan márkákról, mint a Fabulon vagy 

a Zizi drazsé. A generáció Nyíregyházán élő tagjai valószínűleg csak szüleiktől ismerik a 

Doors, a Zenor, a Colosseum nevű szórakozóhelyek, vagy a Gold Fm és Campus Rádió nevét. 

A Z generáció első tagjai most lépnek ki a munkaerőpiacra, elenyésző a számuk 

azoknak, akik gazdaságilag függetlenek a körükben. Fogyasztási szokásaik kialakulóban 

vannak – az mindenesetre biztos, hogy az őket megcélzó marketingkommunikáció nem 

követheti az eddig megszokott irányelveket, ATL-súlyos kommunikációs eszközök 

használatát. 

Az új generáció időszaka időközben beköszöntött, 2010-től datálható az Alfa 

Generáció (Tari, 2011). A jelenkor trendjei alapján előrevetíthető, hogy a közösségi média 

fejlődésének egy újabb mérföldköve fogja lezárni ezt a korszakot, bár egy ilyen előfeltevés 

mindig a jelenkor trendjeiből, megatrendjeiből építkezik, gyakran egy aprónak tűnő vonulat 

felülbírálja és a mainstream áramlatba kerülve dominánssá válik (ld. a ’90-es évek közepén az 

internet elterjedése ellenére nem túl sokan vizionáltak FB jellegű összefonódást). 
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Kohorszélmények: 

A kohorszélmények a „generációk azon élménytára, amely átalakítja az odatartozók 

személetmódját” (Törőcsik, 2011). A fogalom mélyebb értelmezése szerint „az egyes 

nemzedékek tagjait összekötik a serdülőkor közös élményei: a populáris kultúra, a gazdasági 

helyzet, a világ eseményei, a természeti katasztrófák, a hősök, a közellenségek, a politika, a 

technológia, tehát azok az élmények, amelyek szociológiai értelemben kohorsszá, 

korcsoporttá kovácsolják őket” (Smith & Clurman, 2003).  

 

A Z generáció esetében potenciálisan az alábbi eseményekhez, személyekhez kapcsolható 

kohorszélmény: 

- Olyan előadók kiemelkedése, mint Justin Bieber, Lady Gaga vagy 2012 legnagyobb 

Youtube-nézettséget elérő számának (Gangnam Style) szerzője, Psy (POPULÁRIS 

KULTÚRA); 

- A Harry Potter és a Twilight-filmsorozatok (POPULÁRIS KULTÚRA) 
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- Az Avatár c. film és a 3D technológia elterjedése a mozikban és az otthonokban 

(POPULÁRIS KULTÚRA); 

- A válság korszakának megélése (és a kapcsolódó egzisztenciális válság átélése) 

(GAZDASÁGI HELYZET); 

- Okostelefonok elterjedése vagy iPhone-jelenség; Facebook, YouTube készségszintű 

használata (TECHNOLÓGIA); 

- Barack Obama amerikai elnökké választása (VILÁGESEMÉNY); 

- A 2001. szeptember 11-i terrorcselekmény és annak hatása a világra (annak ellenére, 

hogy a generáció nem minden tagja élte meg) (VILÁGESEMÉNY); 

- A 2004-es cunami Indonéziában és a 2011-es Japánban, utóbbihoz kapcsolódik a 

fukusimai atomerőmű balesete (TERMÉSZETI KATASZTRÓFA). 

Ezt a generációt még éveken keresztül érhetik olyan hatások, amelyek a későbbiekben 

kohorszélményként írhatók le. Ezek felismerése fontos, mert befolyásolják az adott csoport 

fogyasztói attitűdjét. 

A jelenkor fiatalságának fogyasztói és kulturális magatartását 

befolyásoló tényezők: 

Szülői háttér:  

Általánosságban jellemző, hogy a jelenkor fiataljai igyekeznek minél több területen 

önállósodni, minél inkább a saját kezükbe venni életük irányítását, viszont „a kamaszok 

életének legfőbb támaszai a felnőttek. Még az információs korban is” (Tari, 2011). Vagyis az 

iránytűt a szülők nyújtják, még akkor is, ha nem olyan módon teszik ezt, ahogy szeretnék – a 

gyerek-szülő interakció kényes területté vált a XX. század végére, ellentétben a korábbiakban 
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megszokott pragmatikus viszonnyal. Napjainkra a fiatalságot számos olyan behatás éri, amely 

miatt bizonyos területeken felnőttebbé válnak, ezzel nehezen birkózik meg a szülő. 

„A Z generáció olyan technológián nőtt fel, amelyet már a szüleik is ismernek (pl. 

mobiltelefon, laptop, videojátékok stb.), de a gyerekek sokkal gyorsabban alakítják készséggé 

a használati tudásukat” (Tari, 2011). Sőt, a szülőkkel ellentétben a gyermekek számára ez a 

közeg természetes. Könnyen, azonnal elérhető, otthonosan mozognak benne, a kortársaikkal 

itt tartják a kapcsolatot, ami a szülők számára általában nehezen értelmezhető.  

Fogyasztási döntések szemszögéből viszont létfontosságú elismerni azt a tényt, hogy a 

gyermek a családban tudattalanul is gazdasági döntéshozóvá válik. Születésétől fogva 

(pontosabban a születését megelőző 9 hónaptól számítva) erős hatással van a család 

fogyasztói kosarára. Ahogy öntudatára ébred, úgy válik egyre jobban a fogyasztási döntések 

befolyásolójává. A szülőnek kiemelkedő szerepe van abban, hogy tudatos fogyasztót neveljen 

gyermekéből. 

A pénztárca…: 

Nem kell ahhoz reprezentatív vizsgálat, hogy lássuk, a fiatalok szórakozásának legtöbbször a 

pénztárcájuk szab határt. Saját kereset vagy szülői támogatás, zsebpénz nélkül aligha jutnak el 

rendszeresen olyan magas színvonalat képviselő programokra, mint egy színházi előadás, 

múzeumi tárlat, a munkavállalást pedig jelentősen megnehezíti a nappali tagozatos képzés 

mind a középiskolai, mind az egyetemi tanulók számára. 

Az oktatás a reggeli óráktól egészen délutánig nyúlik, egy tanulmányaira fokozott 

figyelmet fordító számára pedig aligha nyílik lehetőség arra, hogy napi 4-6 óra diákmunkával 

tegyen szert saját keresetre, máskülönben hosszabb távon az egyik akarva-akaratlanul a másik 

kárára fog menni. Fontos kiemelni azonban, hogy míg egy középiskolai oktatásban részt vevő 

fiatal számára a tanórák kötöttek, addig egy egyetemista számára lényegesen több lehetőség 

nyílik nappali munkavállalásra, így saját kereset lévén többet képes fordítani a 

kikapcsolódásra. 
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Legyen tehát bármennyire jó a téma, a megvalósítás egy magaskultúrát vagy éppen 

könnyed szórakozást ígérő eseményt tekintve, a pár ezer forintban átlagolt belépő sokszor 

nem a program igényességét emeli, hanem sokkal inkább a látogatószámot korlátozza. Tény, 

hogy a minőségi, értéktartó kikapcsolódást jelentő intézmények, legyen szó színházakról vagy 

nagy múzeumokról, főként a felnőtt korcsoportot célozzák meg, de néhány évtized múlva 

azok a fiatalok is az elérni kívánt szektorba kerülnek, akik most a célcsoporton kívül esnek. 

Ha térségi viszonylatban nézzük az árakat, a fővárosiaktól lényegesen olcsóbb, az 

ország más, hasonló nagyságú városaiban tapasztalható árakkal találkozhatunk. A nyíregyházi 

Móricz Zsigmond Színház előadásaira jellemzően a 2000-5000 forint közötti sávban lehet 

jegyet vásárolni, a fiatalok számára ugyanakkor jóval olcsóbb ifjúsági jegyet kínálnak. A 

szatmárnémeti Szatmár Megyei Múzeum 20 lej/felnőtt belépő áron engedi be a látogatókat, a 

kedvezményes fiataloknak szóló jegy ennek a fele, az egésze ifjú korosztálynak és a 

csoportosan érkezőknek még kevesebb, összesen 5 lej a belépés ára. A nyíregyházi Jósa 

András Múzeum kiállításai 500-1000 forint körüli összegért tekinthetőek meg, a Sóstói 

Múzeumfaluba a nyári főszezonban 600-1200 forintért lehet belépni. Fontos megjegyezni, 

hogy minden intézmény esetében találunk diákoknak szóló kedvezményes árakat, ha pedig 

csoport részeként látogatnak el a diákok ezekre a helyekre, további engedményt kapnak. 

Felmerül a kérdés, az az ember, aki tízes-húszas évei során nem vált a kulturális 

intézmények törzsvendégévé, az a későbbiek során mennyire lesz nyitott az igényes 

programokra? Otthoni fogyasztóként az internetről számos könyv, zenei album, film és 

előadás elérhető akár csak egy kattintással, viszont ellenszolgáltatás nélkül nemcsak az 

alkotók munkája nem fizetődik ki, hanem mindez a gazdaságra is negatív hatást gyakorol. Bár 

a fogyasztói társadalom jelen állapotát tekintve nincs ok a félelemre a fogyasztói hajlandóság 

tekintetében, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a jelen fiatalságába fektetett pénz a jövő 

felnőtt, keresőképes lakosságában fog látványosan megtérülni (Steiner, 2019). 

Önállóság és identitás:  
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A fiatalok már kora gyermekkoruktól megismerik a reklámok világát, így idővel kiépítenek 

egy olyan ellenállóképességet, amely miatt jóval nehezebb őket reklámokkal elérni és 

megtéveszteni. Ezért nem véletlenül mondják erre a generációra, hogy rezisztens a 

reklámokra. „A gyermekek megszűntek gyermeknek lenni, a marketing és a szabadidőipar 

beruházásainak célpontjaivá lettek” (Tari, 2011). Emiatt a sima, mindennapi reklámok 

lepattannak róluk, viszont ami átlépi az ingerküszöböt és eléri őket, az nagy siker tud lenni.  

Az identitásuk kinyilvánításában a fogyasztott márkáknak is erős szerepük van. Ha ki 

kellene két szót emelni, hogy mivel határozzák meg az eltérőségüket a generáció többi 

tagjától, azok a következők: öltözködés és zene. Ez az a két terület, amelyen keresztül a 

fiatalok a legintenzívebben „kommunikálnak” társaikkal és környezetükkel” (Ságvári, 2008). 

A kommunikáció nem kizárólag abban nyilatkozik meg, hogy milyen zenei 

tartalmakat fogyasztanak, hanem különböző együttesek/stílusok elutasítása alapján is 

kialakulnak csoportok és szcénák (ez érvényes az öltözködésre is). Ezen fogyasztási 

kategóriákra vezethető vissza a mainstream és az alternatív fogalomkör – „az vagy, amit 

hallgatsz”. A ruházkodásnál ez bizonyos csoportok esetében preferált márkákat, némely 

csoportok esetében divatkövetést jelent, míg más csoportoknál az előző kettő elvetését. 

Kortárs csoport:  

A fiatalok vásárlási és fogyasztási (pl. kultúra, szabadidő, sport stb.) döntéseiben nagy 

szerepet játszanak a kortárs csoportok mintái. Ezek között vannak referenciacsoportok, ahova 

tartozni akarnak, amelyek fogyasztása meghatározza az ő fogyasztásukat.  

A fogyasztásukat a kiválasztott csoport irányelvei szerint szabják meg. Könnyen 

megeshet az, hogy ha egy fiatal nem követi kortársaival a megfelelő divatot, akkor “lúzernek” 

bélyegzik. Ebből a szempontból a kortárs csoportok kegyetlenek, legtöbb esetben 

gondolkodás nélkül kivetik magukból azt, aki nem képes/nem hajlandó követni az elvárt 

keretet. 
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A digitális bennszülöttek:  

A Z generáció tagjainak nem kell tanulniuk a digitális világban való eligazodáshoz szükséges 

ismereteket, ebbe születtek bele.  

A 15-19 éves korosztály körében a legelterjedtebb a közösségi oldalak használata, és 

ennek következtében az ő körükben a legmagasabb az átlagos ismerősök száma. Ha egy 

márka eléri őket és annak oldalát lájkolni fogják, onnantól folyamatosan értesülnek róla, ha 

újdonsággal rukkol elő. 

Generáción belüli és kívüli véleményvezérek hatása:  

Az információ folyamatos elérhetősége és megléte miatt könnyen problémává válhat a külső 

információk értelmezése és elfogadása. Kiknek a véleményét fogadják/ismerik el a Z 

generáció tagjai? Kik azok a véleményvezérek, akik befolyásolják a fiatalok fogyasztását? 

Tari Annamária könyvében egy példát hoz arra, hogy a 2000-es évek közepén egy 

napilap megkérdezte a 10-12 éves korosztályt, hogy kik a példaképeik. A négy legtöbb 

választ kapó példakép között két valóságshow-szereplő, egy brókerügy milliárdos vádlottja és 

egy híres ember szerepelt (aki épp a börtönbüntetését töltötte) (Tari, 2011). Ezen a példán 

keresztül is látszik, hogy a Z generáció számára a korábbiaktól eltérnek az elfogadott hiteles 

személyiségek. 

Szabadidő eltöltése:  

Szabadidő eltöltési szokásaikban a legnépszerűbb tevékenységek közé az alábbiakat sorolják:  

- „Plázázás”;  

- Sportpályán való időeltöltés;  

- Szórakozóhelyekre járás;  

- Moziba járás.  
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Szabadidejük jelentős részét töltik el a fiatalok interneten szörfölve és közösségi oldalakat 

böngészve. 

Késői életkezdés:  

A fiatalok számára az egyik legfontosabb érték a család, viszont általában a meglévő helyzet 

prolongálását keresik, nem egy saját család építésébe kezdenek bele. 

Karrier:  

A fiatalok többsége tudatosan, míg a fennmaradó része spontán tervezi a karrierjét. Jelentős 

részük úgy gondolja, hogy a jelen megélése fontosabb, mint a jövőre való felkészülés, ez 

jellemzőbb a fiúkra, míg a lányok nagyobb arányban tartják szem előtt a jövőt.  

 Karrier szemszögéből a fiatalok vonzónak tartják a multinacionális vállalatokat, mint 

potenciális munkáltatókat. A fiatalok első munkahelyének megválasztásakor kiemelkedő 

szempont a magas fizetés, emellett még többeknek fontos szempont a szakmai fejlődés 

lehetősége is. 

 A fiatalok rövidebb távú célokkal rendelkeznek, a hosszabb távú szakmai előmenetelt 

a többség nem tartja olyan fontosnak, mint a magas fizetést és a vonzó juttatásokat.  

 Fontos figyelembe venni azt a tényt is, miszerint egyre több fiatal marad hosszabb 

ideig a felsőoktatásban, és két oktatási program között vagy egy képzésen belül a passzív 

félévek során a hallgató nem rendelkezik aktív jogviszonnyal, így könnyen lehet, hogy a 

munkanélküliek táborát gyarapítja. 

A jelenkor fiatalsága a média hatásainak kereszttüzében: 

A mai fiatalság legfőbb jellemzője, hogy folyamatosan kapcsolódva vannak a közösségi 

oldalakhoz, reggeli ébredéskor már egyből státuszt néznek és csak utána kelnek fel. Őket egy 
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külön generációnak is nevezhetjük a Z generáción belül: ők az ún. Gen C, avagy Connected 

Generation (folyamatosan kapcsolódó generáció).  

 

Példa médiaeszközökre, „ingerekre” a virtuális / online világból, amelyek hatással vannak a 

fiatalok kultúra-, tartalom- és egyéb fogyasztásaira:  

- reklámhadjáratok a Facebook-on 

- blogolás (a fiatalok egyre aktívabbak a blogolás területén)  

- csiripelés (Twitter) 

- chat 
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Egy kutatás (Fanta Trendriport 6 - „Múzsák vonzásában” - Kultúra‐ és médiafogyasztási 

szokások a fiatalok körében) szerint a jelenkor fiatalságára az alábbi tartalomfogyasztási 

preferenciák a jellemzők:  

- népszerű tartalmak: szemmel láthatóan is kivehető, hogy a fiatalok körében a 

legnépszerűbbek a film és a könnyűzene kategóriák 

- megosztó tartalmak: van, aki szereti, van, aki nem (színház, musical, fotóművészet, 

modern tánc) 

- nem preferált tartalmak: jellemzően magaskultúra, kirajzolódik, hogy a korcsoportok 

ritkán fogyasztják ezeket a tartalmakat (balett, operett, opera) 
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De mi a helyzet a tartalomfogyasztás helyszíneivel? Nyíregyházán operaház nincs, ilyen 

jellegű előadásokkal esetleg a Móricz Zsigmond Színházban találkozhatnak a fiatalok. 

Művészmoziként a Krúdy Art Mozi működik a városban, míg multiplexként a Cinema City a 

Nyír Plazában. Kiállításoknak jellemzően a Jósa András Múzeum, a Váci Mihály Kulturális 

Központ, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, illetve a művelődési házak adnak 

otthont. Komolyzenei koncerteket a kulturális központ mellett a Kodály Zoltán Általános 

Iskola hangversenytermében rendeznek, míg a könnyűzenei koncertek helyszínei túlnyomóan 

a város nyitott és zárt szórakozóhelyei, a központi Kossuth tér, a Continental Aréna és Sóstó 

egyes részei.  

Az alábbi ábrából látható, hogy a fiatalok leggyakrabban multiplex mozikba és könnyűzenei 

koncertekre járnak.  
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 Az átlagos időtöltési tevékenységek terén az internetezés a legnépszerűbb, érdemes 

megfigyelni, hogy a megkérdezettek közül szinte mindenki internetezik hétvégén. A kutatás 

vizsgálta azt is, hogy összehasonlítva a szüleikkel, bizonyos tevékenységeket gyakrabban 

vagy ritkábban végeznek-e a mai fiatalok. Ez főleg a sztereotípiákat támasztja alá, miszerint a 

fiatalok a korábbi évtizedek fiatalságával szemben nem járnak színházba és nem olvasnak, de 

a bulizás, kocsmázás vagy a TV-nézés sokkal inkább jellemző rájuk. 
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FIATALOKAT A KULTÚRÁNAK 

A fiatal korosztály és a kultúra viszonya: 

A 2000-ben indult nagymintás ifjúságkutatásoknak (Magyar Ifjúsági Kutatás 2016) 

kezdetektől fontos eleme volt a fiatalok kultúrához, kulturális fogyasztáshoz kapcsolódó 

viszonyának vizsgálata. E nagymintás ifjúságkutatások tapasztalatai szerint a hagyományos 

kulturális intézmények látogatása folyamatosan csökken. A megkérdezett fiatalok között – a 

korábbi felmérések eredményéhez hasonlóan – szép számmal találhatók olyanok, akik 

teljesen távol maradnak a kulturális intézményektől. Legkevesebben az elitkultúrához tartozó 

színtereket látogatják. Korosztálytól függetlenül meghaladja a 80%-ot az art mozikat, operát, 

komolyzenei koncerteket soha nem látogatók aránya. A fiatalok mintegy 40%-a még 

multiplex moziban sem járt soha.  

A kulturális javak fogyasztását tekintve kialakult egy, a kulturális javakban dúskáló 

csoport. Az ebbe tartozók elsősorban az elitkultúra szegmensei közül választanak. Különösen 

szembetűnő ebben a vonatkozásban Budapesten és a községekben élők különbsége a 

kulturális fogyasztás jellegében és gyakoriságában egyaránt. A jelleget tekintve elmondható, 

hogy míg a budapestiek – az eddigi nagymintás ifjúságkutatások adataihoz hasonlóan – élen 

járnak a magas kulturális értéket képviselő fogyasztásban (pl. színház, hangverseny, könyvtár, 

múzeum, kiállítás), addig a községekben lakó 15–29 évesek művelődési házakba, diszkókba, 

bálokba, mulatságokra járnak. Ez feltehetően összefügg az intézményi ellátottsággal és az 

iskolázottsággal is. E feltűnő aránytalanság a kulturális intézmények látogatásának 

sűrűségében is megmutatkozik. 2000-ben a budapesti fiatalok tizede (11 százalék) havi 

rendszerességgel járt színházba, míg a községekben lakóknál ez az arány nem érte el az 5%-

ot. 2008-ban a fővárosban lakó fiatalok 13%-a járt havonta színházba, míg a községben 
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élőknek mindössze 5%-a. 2016-ban tovább ritkult a színházba járás, a fővárosban lakó 

fiatalok 5%-a járt havonta legalább egyszer színházban, míg a községben élőknek mindössze 

2%-a.  

Ha a nyíregyházi fiatalokat nézzük, egy 2016-ban a Debreceni Egyetem Egészségügyi 

Karának szakemberei által készített kutatás adhat támpontot, amely a 15-29 éves korosztály 

szabadidő-eltöltési és sportolási szokásait vizsgálta. A tanulmány megállapításai szerint a 

magaskultúra-fogyasztás a fiatalok döntő többségére egyáltalán nem jellemző, mint ahogy azt 

korábbi, a régióban végzett kutatások is igazolják. Azt láthatjuk, hogy a fiatalok több mint 60-

70%-a még soha nem volt operában, komolyzenei hangversenyen, 40-50%-uk pedig art 

moziban, könyvtárban, kiállításon/múzeumban, 41%-uk pedig még könyvesboltban sem. Jól 

bizonyítja e tevékenységek szocio-kulturális meghatározottságát, hogy az alsó társadalmi 

csoport legnagyobb része soha nem jár ilyen helyekre. Amennyiben részt vesznek ilyen 

programokon a fiatalok, leginkább családtagjaikkal (minden második fiatal), illetve 

barátaikkal mennek (minden harmadik). A fiatalok számára közösségi, művelődési térként 

működő klubok, kultúrházak szinte egyáltalán nem vonzzák őket (még az egy százalékot sem 

éri azok aránya, akik ilyenekben töltik szabadidejüket hétvégén vagy hétköznap). (Forrás: 

https://www.academia.edu/) 

A mozilátogatás esetében 2000-ben kétszeres különbség látható: a budapesti fiatalok 

közel háromnegyede volt egy hónapon belül legalább egyszer moziban, a községekben lakó 

fiataloknak viszont csak egyharmada; 2008-ban a fővárosban élő fiatalok egyharmada, míg a 

községben élők egyötöde járt havonta legalább egyszer moziban. 2016-ban a fővárosban élő 

fiatalok 11%-a, míg a községben élők 6%-a látogatott el havi rendszerességgel moziba.  

A fiatalok által kevésbé látogatott hagyományos kulturális helyszínek mellett léteznek 

olyan beszédcselekvési színterek, ahol a fiatalok – elsősorban a személyes együttlét 

reményében – találkoznak, beszélgetnek (pl.: kocsma, kávéház). Ezek a helyszínek a fiatalok 

számára továbbra is vonzóak és meghatározóak. Leggyakrabban a megkérdezett helyszínek 

közül a sörözőket, borozókat látogatják a 15–29 évesek, közel tizedük (8%) hetente 
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megfordul ilyen helyeken. Ezeknek a helyszíneknek a látogatottsága függ az életkortól és a 

fiatal lakóhelyétől is, jellemzően a 20–24 éves városlakók látogatják ezeket leggyakrabban. 

 

 



 

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben” 
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135 

 

 

 

A magyarországi fiatalok számára rendkívül fontosak – főként a nyári időszakban – azok a 

fesztiválok, amelyeket az érintett korosztály 25%-a látogat. A leggyakrabban látogatott 

fesztiválok a helyi rendezvények. Az országos fesztiválokat elsősorban a városokban lakók 

látogatják, a fővárosiak túlsúlya jelentős. A Szigeten részt vevők között a budapestiek aránya 

mintegy 33%. A VOLT-ra a fővárosból 30% érkezik, míg a községekből érkezők aránya 

mintegy 33%. A Balaton Soundra a községekben élők közül érkeznek a legkevesebben. A 

kisebb városokban élők alapvetően helyi rendezvényeken vesznek részt. 

 

 

 Manapság a generációk közötti különbség egyre nagyobb mértéket ölt, ez többek 

között abban mutatkozik meg, hogy a mai fiatalokat már nehezebben lehet olyan szabadidős 

tevékenységekkel lekötni, mint szüleiket, nagyszüleiket pár évtizeddel ezelőtt. A technológia 

fejlődésével egyre jobban háttérbe szorulnak vagy átértékelődnek az olyan kulturális 

tevékenységek, mint például a múzeumba, kiállításokra járás. Ezzel a problémával kell 

szembesülnie minden kulturális intézménynek, múzeumnak, hagyományőrzéssel foglalkozó 

szervezetnek, amikor a jövőbeli stratégiáit tervezi, hiszen ezeknek is lépést kell tartaniuk a 

modern korral és olyan programokat ajánlott szervezniük, amelyek nemcsak a középkorú, 
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művészetkedvelő korosztály számára érdekesek. Még általános az a kép, amely szerint a 

különböző kulturális és hagyományőrző programokat, eseményeket, illetőleg rendezvényeket 

szervező intézmények / szervezetek nem rendelkeznek a megfelelő és egyben célzott 

marketingstratégiával a különböző szegmensek megszólítására és elérésére. Az elérni kívánt 

célcsoport esetében elsősorban a szórakoztatás lehetőségét kell eléjük tárni, például a 

kiegészítő programok segítségével, és folyamatosan, akár a tudtukon kívül kell szélesíteni 

látókörüket, érzékenyebbé tenni őket a különböző művészeti stílusokra. Már csak amiatt is 

kiemelt fontosságú e korosztály megszólítása, mert később, a családban betöltött szerepük 

változásával szülőként nagyobb ráhatással lehetnek az újabb, felnövekvő generációkra, és 

maguk is hosszú évtizedekig visszatérő látogatók lehetnek.  

Tehát a kulturális intézményeknek, mint például a múzeumoknak mind fontosabb 

feladata a 21. században, hogy a közművelődés szférájából közelítsenek a közoktatás 

szférájához, mintegy kiegészítőjévé váljanak annak. Ugyanis, ha a gyerekek nem találkoznak 

például a múzeumi közeggel iskolás korukban (jobb esetben óvodás korukban), és nem válik 

életük részévé ebben az időszakban a múzeumlátogatás, akkor később már nem is fog, mert 

beszippantja őket a virtuális világ (TV, számítógép, tablet, okostelefon stb.). Emiatt is 

kiemelkedő és egyre elterjedtebb, illetve közkedveltebb a fiatalok körében az évente 

megszervezett Múzeumok Éjszakája, amely kiegészítő programokkal (pl. futóverseny) is 

igyekszik minél több fiatalt vonzani. Részvételükhöz ugyanakkor lendületes kiállításokra is 

szükség van. Olyanokra, amelyek élményt és információt adnak nekik, ahol kicsit 

kizökkenhetnek a komfortzónájukból, és mellette tanulhatnak is.  

Szintén jó lehetőségek a fiatalok kulturális intézményekbe való bevonzására a 

különféle tematikus vagy nyílt napok, mint például a Kulturális Örökség Napjai. Hogy 

helyből és a legfrissebb példát vegyük, a rendezvénysorozat keretében Nyíregyházán 2020-

ban is olyan rejtett műemlékek, különleges helyszínek nyitották meg kapuikat egy hétvége 

erejéig, amelyek év közben nem látogathatók. A Jósa András Múzeumban például olyan 

történeteket tártak a látogatók elé, amelyeket csak ritkán emlegetnek, az érdeklődők a 

pincében is barangolhattak, ahol az ávósok "bírták szóra" az államérdekkel szembeszegülőket. 
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Bepillanthattak Jósa András rendelőjébe és egy hajdani ásatására is, olyan műtárgyakat 

láthattak, amelyek nagy jelentőséggel bírnak az épület történetében. A Sóstói Múzeumfaluban 

pedig kerékpártúrákat indítottak a Tirpák telepesek nyomában, amelyen a látogatók a tirpákok 

lakáskultúrájáról és életmódjáról is hallhattak, valamint egy tirpák népi ételkóstolón is részt 

vehettek. Az ilyen exkluzív programelemekkel lehetőség van a fiatal korosztály 

megszólítására is. 

 

Lehetséges eszközök a fiatalok múzeumokba való csalogatásához:  

- múzeumpedagógia 

- rendezvények 

- várostörténeti séták 

- elektronikus eszközök a kiállítótérben 
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 A múzeumpedagógia mint koncepció alapját az az elképzelés adja, hogy a múzeum 

látványvilága versenyezni tudjon a virtuális világgal, de a valós tárgyakat ne helyettesítse 

elektronikus vagy audiovizuális eszköz, csak olyan esetben, ahol és amikor feltétlenül 

szükség van rá (pl. a kiállítandó dokumentumok mennyisége olyan nagy lenne, hogy nem 

férne el, ezért helytakarékosabb egy ilyen megoldás, illetve a 20. századi történelem tárgyi 

emlékei már a filmek is. Ugyanakkor az audiovizuális eszközök számos plusz információt 

jeleníthetnek meg, élővé téve a tárgyakat, például be lehet mutatni azokat használat közben.) 

Az iskolai tantermek sivársága helyett a múzeumba látogató gyermek ezáltal 

élménydús tanulási folyamatnak lehet részese, az egyes tárgyakat komplex történeteken 

keresztül ismerheti meg. Ennek következtében olyan múzeumpedagógiai csomagok 

összeállítására van szükség, amelyek minden szempontból kompatibilisek az oktatással, olyan 

részletekre is ügyelve akár, hogy melyik évfolyamban milyen fajta füzetet használnak a tanító 

nénik, tehát milyen lapra dolgozzanak a gyerekek a foglalkozáson, hogy aztán a füzetbe téve 

ne veszítsék el a jegyzeteiket, és tanórán újból elővehessék. Ez a foglalkozási metódus azért is 

hasznos és újszerű, mert a foglalkozás után a pedagógus még egy órát a gyerekekkel az adott 

témáról beszélgetve tölt, és ehhez mi biztosítjuk a segédeszközöket. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a gyermek sokkal több mindenre emlékszik egy múzeumi óra anyagából két 

hét múlva, mint egy sima tanórán elhangzott anyagból. 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum sokszínű, élményekkel fűszerezett interaktív 

tanulási lehetőséggel várja az óvodásokat, általános- és középiskolai diákokat. Kiemelt céljuk, 

hogy minden diák és pedagógus otthonosan mozogjon a múzeumok, kiállítások, műtárgyak 

világában, használják tudásuk bővítésére, új ismeretek felfedezésére. A műtárgyakkal való 

közvetlen találkozás pedig segíti a megismerési folyamatot, elmélyíti, valamint új és érdekes 

információkkal egészíti ki a már meglévő tudást. A foglalkozások játékosságra, felfedezésre, 

tapasztalati úton, kooperatív tanulási formában és csoportokban történő ismeretszerzése 

épülnek. Ösztönöznek és egyben építenek a diákok kreativitására, aktivitására is, előtérbe 

helyezik a megfigyelési készségek, kritikai gondolkodás, empátia, együttműködés fejlesztését.  



 

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben” 
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135 

 

 

 

Szeretnék, hogy örömmel és tudásvággyal érkezzenek a diákok a múzeumba, 

visszatérő társaik legyenek a sok-sok izgalmas történet közös felfedezésében. A múzeum a 

Digitális Edukációs Múzeumi Órák (DEMÓ) című programhoz is csatlakozott, melynek 2020. 

júniusi eseményén szó volt például a népzene rockgitárjáról, arról, hogy mivel töltötték 

idejüket a pásztorok, és két magyar bátor repülőgép-pilótáról, akik világrekordot felállítva 

átrepülték az Atlanti-óceánt. A diákok divatbemutatón ismerhették meg a Kárpát-medence 

tájegységeinek viseleteit, Petőfi évtizedekre elveszett dagerrotípiájának nyomába 

eredhettek, érdekességeket tudhattak meg a „Vörös térképről”, amely az 1920-as trianoni 

béketárgyalásra készült, valamint híres magyar találmányokhoz kapcsolódó játékos 

feladatokat is megoldhattak. A diákok a múzeumi videók, prezentációk, interaktív anyagok 

megtekintése után egy totót oldhattak meg. 

A Sóstói Múzeumfaluban a speciális igényű gyermekek számára is külön kidolgoztak 

múzeumpedagógiai programot, nyáron pedig napközis rendszerű skanzen táborokat 

szerveznek általános iskolai tanulók számára, hogy tartalmas és érdekes programokkal 

tölthessék a vakációt. 

Évente több rendezvényen van lehetőség arra, hogy családok számára is tartsanak 

foglalkozásokat, tárlatvezetéseket az egyes múzeumok, ezek általában jelesebb eseményekhez 

kötődnek. A szervezők igyekeznek ezeken az általában ingyenes programokon népszerűsíteni 

a múzeumokat úgy, hogy a közönség máskor is visszatérjen. 

Népszerű turistacsalogató eszköz a tematikus várostörténeti séták szervezése, valamint 

az olyan rendhagyó tárlatvezetések, mint amilyeneket a nyíregyházi Jósa András Múzeum is 

szervez. Ezeket a megszokottól eltérő módon maguk a kiállított tárgyak művészei vagy a 

kiállítás kurátorai tartják. Éppen ezért az ilyen tárlatvezetések személyesek, egyediek és a 

tárlatvezető egyéniségével fűszerezettek. Jó példaként hozható fel a Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi Könyvtár 2013-ban elindított könyvtárbusza, amely menetrend szerint 

közlekedik a megye települései között és a könyvek, folyóiratok, hangos könyvek 

kölcsönzése mellett lehetőséget biztosít az internethasználatra, felnőtt- és 
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gyermekrendezvények lebonyolítására, továbbá az országos könyvtári adatbázisok elérésére 

is. 

Ugyan a legfőbb cél az, hogy az adott kiállítás a full high-tech irányába menjen el, 

szükséges, hogy modern és érthető legyen minden, és ehhez szükség van elektronikus 

eszközökre. Ma már szebb és ízlésesebb, ha nem elsárgult papíron vannak kitéve a feliratok, 

hanem egy tableten nézelődhet kedvére a látogató, ezzel is több információt megszerezve, 

mint régen egy feliratból. Például van olyan múzeum, ahol minden teremben elhelyezésre 

került egy-egy érintőképernyős számítógép, amelyben a kiemelt tárgyakról bővebb 

információk találhatók: például a restaulás menete, a tárgy használata vagy például az őskori 

tárgyak korongozási technikái. Az elmúlt években készültek ún. településrekonstrukciós 3D-s 

filmek is.  

A felújított nyíregyházi Kállay-ház berendezése során kiemelt figyelmet fordítottak az 

interaktivitásra és a multimédiás, digitális eszközök használatára. A 2020 nyarán átadott 

épületben a Kállay Gyűjtemény mellett egy hiánypótló várostörténeti kiállítás is megnyílt, 

modern eszközökkel, animációkkal és más virtuális elemekkel segítve az értékek átadását. 

A köz nevelése, oktatása tehát egyértelműen a múzeumok célkitűzésének 

megkérdőjelezhetetlen része. A gyermekek, fiatalok játékos képzése pedig e helyszíneket a 

pedagógiai munka különleges színtereivé avatja. A múzeum egyértelmű erőssége abban rejlik, 

hogy egyedi, eredeti tárgyakkal, műalkotásokkal rendelkezik, amelyeket a legjobb 

reprodukció sem pótolhat, és ezeket a többi, hasonló vagy éppen teljesen más alkotás 

közelében kontextualizálni tudja (German, 2010).  

A fiatal korosztály leginkább érintett szegmense: 

Az internet a fiatalok mindennapi életének részévé, sőt, inkább annak meghatározójává, 

alakítójává vált az utóbbi évek során. Használatában az egyik legintenzívebb időszak a 

serdülőkorra esik, ezért is áll ez a korosztály a Bevezetésben említett azonosítószámú projekt 

fókuszában (Holt – Appel, 2011). Ugyanis már nem csak hétvégén ülnek le a számítógépek 
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elé a tizenévesek – jellemző módon átlag 3 óra hosszára –, hanem hétköznap is jelentős 

mennyiségű időt töltenek naponta online – a számítógép mellett pedig az okostelefonokon is. 

Néhány évvel ezelőtt még az volt a jellemző, hogy hétköznaponként átlag 2 órát töltöttek 

online a tizenévesek (Livingstone – Haddon – Görzig – Olafsson, 2011). Azt sem lehet ma 

mondani, hogy csupán a gazdagabb családok gyermekei számára elérhető, hiszen ma már a 

háztartásokat és iskolákat érintő különböző pályázatoknak és állami támogatásoknak 

köszönhetően az alacsonyabb szocio-ökonómiai státuszú családokból származók ugyanolyan 

mértékben férhetnek hozzá az internethez (Swindle – Ward – Whiteside-Mansell – Bokony – 

Pettit, 2014).  

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a legnagyobb népszerűségnek a közösségi oldalak 

örvendenek a fiatalok körében (Kitta, 2013). Emellett nagymértékben fordul elő, hogy iskolai 

munkákhoz veszik igénybe az internetet, ezenkívül játszanak rajta, online videóklipeket 

néznek, vagy azonnali üzeneteket küldenek egymásnak (Livingstone és mtsai, 2011). Az 

internet nagy előnye, hogy e tevékenységeket szimultán, egymással párhuzamosan is lehet 

végezni, ez a jelenség a ’multitasking’. Ennek következményeként megoszlik a felhasználók 

figyelme és ideje a különböző weboldalak között. További kedvező tevékenységei az online 

világnak az azonnali jutalmazásként ható gyors üzenetváltások, ami által a felhasználók 

folyamatos visszajelzéseket kapnak (Ko – Yen – Yen – Chen – Chen, 2012). 

Az internet világa tehát szerves része az iskoláskorú fiatalok mindennapjainak, s bár 

nem lehet egyértelműen negatív jelenségként értelmezni, számos veszélyt rejt magában. A 

napi szintű használat felveti a kérdést, hogy milyen hatással van az internet a felhasználók 

életére, társas kapcsolataira, teljesítményére. A túlzott mértékű internetezés elvezethet akár az 

addikció megjelenéséig is (Dhir – Chen – Nieminen, 2015), ami szorosan összefügg nemcsak 

a túlzott használattal, hanem az általa okozott jutalomfüggéssel is. Ezt a jelenséget már 

problémás mértékű internethasználatnak lehet nevezni, ami azt jelzi, hogy a kóros szint 

kialakulása előtt is olyan következményekkel járhat a túlzott online jelenlét, amire 

mindenképpen figyelmet kell fordítania a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt. Ahhoz 

azonban, hogy egy optimális viszonyulás, azaz egészséges internethasználat alakuljon ki a 
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fiatalok körében, ismerni kell azokat a személyiségjegyeket, amelyek kockázatnövelő, illetve 

védő hatást fejthetnek ki (Mitchell – Lebow – Uribe – Grathouse – Shoger, 2011). Az 

interneten eltöltött idő látszólag magányos tevékenység, az online aktivitás mégis számos 

társas bevonódást tesz lehetővé. Ugyanakkor jelentős különbség van az online és az offline 

társas kapcsolatok között. Éppen ezért merült fel a kutatókban, hogy érdemes a társas 

személyiségbeli tényezőket feltérképezni, mert jelentősen befolyásolhatják az online 

aktivitást. Egy kutatás pl. kimutatta, hogy vannak, akik a közösségi oldalakat kifejezetten 

barátkozásra használják (ún. stimulálási hipotézis), ugyanakkor fennáll annak a lehetősége is, 

hogy az elégtelen társas készséget kompenzálják (ún. helyettesítési hipotézis) ezeken az 

online felületeken, ami így a magányosság egyfajta ellenszere lehet, bár a valódi kötődési 

készségeket nem feltétlenül serkenti (Teppers – Luyckx – Klimstra – Goossens, 2014). Már 

vannak hazai vizsgálatok is arra vonatkozóan, hogy az ambivalens kötődésű személyekre 

jellemzőbb az intenzív, több órán át tartó jelenlét az online közösségi oldalakon (Tóth – 

Mirnics, 2014). 

A projekttel érintett célcsoport bemutatása: 

A projekt során Magyarország és Szlovákia területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 

illetve Szepsi város közigazgatási területén valósul meg kutatás, így ennek megfelelően a 

célcsoportot a két településen élő fiatatok képezik. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város (Magyarország) 

Nyíregyháza az ország hetedik legnagyobb városa, megyeszékhely, járási és kistérségi 

központ. A város demográfiai jellemzői alapján fiatalos városnak mondható, mivel a fiatalok 

viszonylag magasabb aránya jellemző, bár arányuk csökkenése a városban is megfigyelhető. 

Az előző népszámlálási adatok szerint Magyarországon a 15-29 évesek aránya a 

lakónépességhez viszonyítottan 2001-ben 22,2%, 2011-ben 18,3%. A városra vonatkozó 

adatok szerint 2001-ben a 15-29 évesek aránya 26,9 % (31 961 fő, 2011-ben 19,9% (23 838. 
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fő). 2015-re Nyíregyházán 18%-ra csökkent a fenti korosztály aránya. A 2015. évi statisztikai 

adatok alapján a városban a fiatalok száma meghaladta a 20 ezer főt, ebből a 15-18 évesek 

aránya 23%, míg a 19-29 éves korosztályé 77%.  

 

2. sz. táblázat: Nyíregyháza város állandó lakosságából a fiatalok (15-29 évesek) száma, aránya (2015. év) 

A felmérés a város területén lévő középfokú oktatási intézmény tanulói között kerül 

elvégzésre. A középiskolákban a tanulói létszám 10 233 fő volt a 2015. évi statisztikai adatok 

alapján. 

 

3. sz. táblázat: Nyíregyháza város középfokú oktatási intézményeinek főbb adatai (2015. év) 

Nyíregyháza lakónépessége 2015. január 1-jén 118 125 fő volt, ebből a 0-14 évesek száma 

17 639 fő, a 15-29 évesek száma 21 369 fő, azaz a teljes lakónépesség 18 százaléka ez a 

korosztály.  

A fiatalok városban tartásához, Nyíregyházára történő „visszacsábításához” hiányoznak azok 

a városrészi helyszínek és rendszeres programok, amelyek figyelembe veszik a városi 

fiatalság elvárásait, igényeit. Jelenleg a fiatalság közösségi és kulturális igényeinek kielégítése 

iránt nagy verseny folyik, ugyanakkor nem mindegy, hogy egy adott város hogyan tudja 

lekötni a városi fiatalságot, milyen mértékben tud a városi fiatalság számára vonzó, 
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értékteremtő szabadidős tevékenységeket nyújtani a virtuális tér nyújtotta élmények, valamint 

a céltalan szabadidőeltöltés lehetőségei mellett. A városi fiatalság közösségi életének 

fejlesztése a célcsoport megszólításával, a fiatalság városi közéletbe történő bevonásával 

párhuzamosan kell, hogy megvalósuljon. A gyermekek számára szervezett programok során 

előtérbe kell helyezni a városi identitástudat erősítését szolgáló programok, rendezvények 

szervezését, hogy a gyerekek a későbbiekben erős városi identitástudattal rendelkező 

fiatalokká váljanak – fogalmazta meg többek között a fiatalok, mint egyik célcsoport 

szükségleteit a Nyíregyházi Helyi Közösség (Helyi Akciócsoport – HACS) által 2017-ben 

elkészített Helyi Közösségfejlesztési Stratégia 2016-2020 dokumentum.  

A stratégia egyik átfogó célja, hogy Nyíregyháza a fiatalok városa legyen 

(Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2). Nyíregyháza kiemelten foglalkozik a városi fiatalság 

igényeinek megismerésével, a felmerült igények kielégítését szolgáló fejlesztések 

megvalósításával. A város és egyben a Nyíregyházi Helyi Közösség célja, hogy a városi 

fiatalság a szabadidejét értékteremtő módon tudja a városban, a város egyes városrészeiben 

eltölteni. A város jövője szempontjából fontos, hogy a városi fiatalság Nyíregyházán érezze 

jól magát, a városhoz erősen kötődjön érzelmileg, tudja elképzelni életét a városban 

felnőttként.  

Szepsi (Szlovákia) 

A város a Bódva-vidék központja, a Kassa-környéki járás legnépesebb települése. A 20. 

század második felében Szepsi népessége ugrásszerűen megnőtt - 1938-1970 között két és 

félszeresére, majd 1970-2011 között ismét csaknem duplájára ugrott (5 719 főről 11 068 

főre). A 2017. évi adatok alapján a város lakossága 11 200 fő. 

Az utóbbi évtizedekben folyamatos a lakosságszám növekedése, ugyanakkor az 1991-

ben még relatív többséget (49,1%) alkotó magyar nemzetiségűek aránya folyamatosan 

csökken (2001-re 43,7%-ra, 2011-re pedig 29,6%-ra esett). A magyar anyanyelvűek aránya 

jóval magasabb (39,0%). A szlovákok aránya is csökkent (1991-2011 között 47,5%-ról 
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42,3%-ra), ugyanakkor a városban kiugróan magas a nemzetiségükről nem nyilatkozók 

aránya (17,5%) is. 2011-ben a lakosság egytizede (9,8%) vallotta magát roma nemzetiségűnek 

(Forrás: https://velemjaro.sk/telepulestar/szepsi).  

 

4. sz. táblázat: Szepsi város állandó lakosságából a fiatalok (15-29 évesek) száma, aránya 

 A városban négy középiskola működik, ebből a Magyar Tannyelvű Alapiskola és 

Gimnáziumban már csak általános iskolai tanulók vannak, a Moyes Gimnázium szlovák 

nyelvű, hat osztályában összesen 108 tanuló van. A projekt célcsoportját két középfokú 

oktatási intézmény tanulói alkotják: a Szakközépiskola magyar tanulói, illetve a Boldog 

Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tanulói. 

 

5. sz. táblázat: Szepsi város középfokú oktatási intézményeinek főbb adatai (2017. év) 
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KEZDEMÉNYEZÉSEK, PROGRAMOK, 

STRATÉGIÁK 

Fiatalok és a net – Kampány a tudatos internethasználatért: 

Magyarországon számos értékes kezdeményezés dolgozik a gyermekek internetes védelméért. 

Mindegyik számára alapkérdés, hogyan képes valóban elérni a célcsoportot. Az egyik 

lehetséges választ a vloggerek jelentik. Csatornáik az elmúlt években a gyerekek kedvenc 

médiumaivá váltak, komoly és hiteles hangot jelentenek ennek a korosztálynak. Ők maguk 

huszonévesek is lehetnek, a követőik viszont többnyire tinédzserek. A kampány keretében 

kiválasztott vloggerek lifestyle típusú tartalmat hoznak létre, tehát arról mesélnek, hogy mi 

történik velük. Magyar Barbi youtuber, influencer például saját esetét elmesélve ad tanácsot a 

fiataloknak ahhoz, hogyan álljanak ki saját magukért. Dani pedig a sport stressz- és 

konfliktuskezelési erejét ajánlja. A vloggerek tehát személyes életük történeteit adják a 

kampányhoz. A kommentekből jól látszik, hogy a fiatalok örülnek ezeknek a témáknak 

(Gyergyai-Szabó, 2019). 

 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Online parák néven indított kampányt. A 

szervezők vloggerek segítségével szeretnék felhívni a kamaszok figyelmét a tudatosabb 

internethasználatra. A kampány célcsoportja a 11-16 éves korosztály. Kutatások kimutatták, 

hogy a gyerekek átlagosan 11,5 évesen kezdik használni a közösségi felületeket. Ezért vált 

különösen fontossá e korosztály megszólítása (Gyergyai-Szabó, 2019). 

Négy fő témája van a kampánynak: az internetes megfélemlítés, a jogszerűtlenül 

megosztott és az erőszakos tartalom, valamint a személyes adatokkal való visszaélés. 

Gyakorlati segítségként a paraoldalon összegyűjtötték a legnépszerűbb közösségi oldalak 
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reportolási lehetőségeit. Ha valaki felmegy erre a felületre, egy helyen megnézheti, hogy egy 

tartalmat, kommentet, személyt hogyan lehet letiltani vagy törölni. Ha valaki nem boldogul 

bizonyos helyzetekben, és tanácsra vagy segítségre van szüksége, felveheti a kapcsolatot az 

Internet Hotline-nal (Gyergyai-Szabó, 2019). 

DIP – Digitális Immunerősítő Program:  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ széleskörű stratégiai 

összefogást, több éven át tartó edukatív programot hirdetett 2017-ben a fiatalok digitális 

védelme érdekében (http://www.mydip.xyz). 

A program fő céljai, hogy a fiatalok biztonságos, értékteremtő online környezetben 

nőhessenek fel, tudatosabbak legyenek és el tudják kerülni az ellenük irányuló 

kibertámadásokat. Fontosnak tartja a program, hogy ne lopják el féltve őrzött adataikat és ne 

élhessenek vissza azokkal, valamint ne történhessen meg az, hogy valaki online zaklatás miatt 

kárt tesz önmagában. Emellett arra is törekednek a program vezetői, hogy a fiatalok 

okostelefonjaikat valóban okos dolgokra használják (http://www.mydip.xyz). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mydip.xyz/
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Miért?  

- Mert a fiatalok sebezhetők az online térben, akik ezt a teret saját "otthonuknak" 

tekintik. 

- Mert védtelenek a kibertérben történő támadások ellen, hiszen nem ismerik önvédelmi 

lehetőségeiket. 

- Mert nem teszik meg azokat a biztonsági lépéseket – vagy nem ismerik azokat –, 

amelyekkel védettebbé válhatnának. 

- Mert gyakran fel sem ismerik a veszélyes helyzeteket, vagy ha azonosítják is, nem 

tudják kezelni, nem tudnak tenni ellene. 

Kik vesznek részt a programban?  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Digitális Jólét Program szakértői 

- Új Nemzedék Központ 

- Informatikai óriások 

- Telekommunikációs cégek 

- Kibervédelemmel foglalkozó vállalatok, szakértők 

- Pszichológusok 

- Bloggerek 

- Vloggerek 

- Zenészek és énekesek 

Előzmények:  

- Évente 500 millió felhasználó adatait lopják el kiberbűnözők. 

- Naponta 140 sikeres hekkertámadást hajtanak végre. 

- 10 másodpercenként megtámadnak egy otthoni gépet. 
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- Világszerte 10-ből 7 fiatal esik áldozatául elektronikus zaklatásnak, főként a közösségi 

hálón. 

- Az OECD 2017-es adatai szerint minden ötödik magyar diákot zaklatnak valamilyen 

módon iskolaidőben. 

Eredmények:  

- 2017 év végén a Digitális Immunerősítő Program egy vírusvideóval indította el 

kampányát, amely megdöbbentő adatokat tárt fel az internetes bűncselekmények 

számáról és fajtáíról. 

- 2018 elején elkészült a 116 pontból álló gyakorlatorientált javaslatcsomag, amelyen 

közel 50 szakértő dolgozott. A Digitális Immunerősítő Csomag kapaszkodót nyújt a 

fiataloknak a kiberbűnözők támadásai, az adatlopások és internetes csalások ellen, 

erősítve ezzel digitális immunrendszerüket, azaz védekezőképességüket. 

- A 2018 tavaszán kifejlesztett és online elérhető DIP teszt a fiatalok, szülők és tanárok 

körében is egyaránt nagy sikert aratott. A teszt végén a program generál egy 

úgynevezett Digitális Védettségi Indexet (DVI), amely megmutatja, hogy a tesztet 

kitöltő személy mennyire használja tudatosan az internetet, mekkora a védettsége.  

- 2018 októberében sajtótájékoztató keretében került bemutatásra a Digitális 

Immunerősítő Program és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács közös adatkísérlet 

videója. Ebből kiderül, hogy egy ártatlannak tűnő mozis promócióban megadott 

adatokkal hogyan tudnának bűnözők visszaélni, vagy milyen további személyes és 

érzékeny információkat lehet kideríteni a közösségi médiából. 

- 2019 márciusában elindult a Digitális Immunerősítő Program roadshow-ja, ahol egész 

napos programokkal várták a diákokat, a tanárokat és a szülőket. A DIP saját 

fejlesztésű offline és online játékok és látványos előadások segítségével világít rá a 

fiatalok előtt álló digitális kihívásokra, valamint a közösségi média veszélyeire. A 

rendezvény része egy Magyarországon egyedülálló hacker show, amelyen a DIP 

etikus hackerei az adatlopások lehetséges következményeit is bemutatják. A 
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résztvevők a saját szemükkel kísérhetik végig, miként csalhatnak csapdába az 

adatvadászok és lophatják el a teljes digitális életünket, akár néhány perc alatt.  

- A csepeli roadshow sajtótájékoztatóján mutatták be a pedagógusok számára készített 

Digitális Immunerősítő Kézikönyvet és osztályfőnöki óravázlatot, amely a Digitális 

Immunerősító Csomag öt témáját fejti ki és tartalmazza az egyes területeket érintő 

kiberbiztonsági, valamint a diákokkal való interaktív kommunikációra szóló 

javaslatokat. A kézikönyv segít a tanároknak eligazodni a digitális labirintusban, segít 

beazonosítani a veszélyforrásokat és megoldást kínál a biztonságos internetezésre. 

Jövő:  

- Országos roadshow  

- Reklám- és vírusvideók  

- Osztályfőnöki órák kiberbiztonság témában 

- Kiberbiztonsági előadások pedagógusok részére 

- Plakát vándorkiállítás  

- Gerillakampányok  

- Közösségi média aktivitások 

- Törvénymódosítás 

Pannon UniFest – „Fiatalok a kultúráért, kultúra a fiatalokért”:  

A rendezvény egy különleges veszprémi összművészeti ifjúsági kulturális fesztivál, amelyre 

évről évre érkeznek hazai és határon túli fiatalok, hogy különféle művészeti ágakban 

mutathassák meg tehetségüket. 

Néhány veszprémi hallgató 2015-ben alapította meg a Hallgatók a Művészetért 

Egyesületet, amely társaság abban az évben meg is szervezte az első rendezvényt, ami azóta is 

az egyesület keze alatt működik. 
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A rendezvény célja mind a mai napig ugyanaz: a hallgatók egy szakmai zsűritől 

korrekt értékelést kapjanak arról a művészeti tevékenységről, amelyet éppen folytatnak, 

miközben lehetőségük nyílik az egymással való találkozásra, valamint a fejlődésre. 

Ugyanakkor már régóta cél nagyobb hangsúly helyezése az adott művészeti ágban való közös 

gondolkodásra, arra, miként lehet az értékelőktől és az egymástól való tanulás révén az adott 

területen minőségben előrelépni. A zsűri alapvetően mindig nyitottan állt a fiatalokhoz, hiszen 

a közös értékelések során mindig lehetett tőlük kérdezni, vagy velük beszélgetni. Továbbá 

annak érdekében, hogy mindenki a maga igényeinek megfelelően fejlődhessen, a zsűri mellett 

workshop-előadók is támogatják a fiatalokat. Mindezt főként az előadásaikra, pályamunkáikra 

történő reflexióik, illetve kötetlen beszélgetések révén, amelyek során a jelentkezőknek 

lehetőségük nyílik kérdezni, tanácsokat kérni az előadóktól. 

Ez a fesztivál a kultúrát és az ebből kibontakoztató művészeti ágakat összekötő 

kapocsként hívja segítségül a fiatalokat. Kiemelt célja, hogy találkozási pontot teremtsen az 

azonos érdeklődésűek számára, ahol a színpadi szerepléssel és reflektorfénnyel való 

ismerkedés mellett egymással is szorosabb kapcsolatokat alakíthatnak ki. Emellett pedig 

értékes tapasztalatokat szerezhetnek és hasznos iránymutatást is kaphatnak a fejlődéshez. A 

Pannon UniFest célja, hogy minden résztvevő – akár fellépő, kiállító, néző – nyertese legyen 

a rendezvénynek, feledhetetlen élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodjon. A 

rendezvényt főként a felső- és közoktatásban résztvevő diákok figyelmébe ajánlják, de nincs 

kifejezett korosztályra vonatkozó korlátozás.  

További információk a fesztivál Facebook-oldalán érhetőek el 

(https://www.facebook.com/pannon.unifest/), vagy a www.pannon-unifest.eu oldalon 

(Kovács, 2018).  
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A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója:  

A Cserép László és Dr. Németh János István által szerkesztett Koncepció többek között 

célokat, irányelveket fogalmazott meg a fiatalok közművelődésben, kultúrában való 

részvételének növelése érdekében.  

1. Fiatalok közvetlen megszólítása, bevonása a döntéshozatalba, élő párbeszéd folytatása  

- legyen a fiataloknak lehetőségük és akaratuk arra, hogy részt vegyenek a civil 

társadalom és a kultúra életében 

- a kormányzat és az önkormányzatok legyenek felelősek azért, hogy a fiatalok 

érdekében kidolgozott oktatási, társadalmi és kulturális stratégiákat vezessenek be, 

ezek kidolgozásába vegyenek részt az érintettek is 

- segíteni kell, hogy aktívan és közvetlenül bekapcsolódhassanak hazánk és 

lakókörnyezetük közösségeinek fejlesztéseibe  

- lehetővé kell tenni, hogy az érintettek, a fiatalok részt vegyenek minden szinten a 

döntéshozatalban és minden, az ifjúságot érintő program előkészítésében, 

megtervezésében és végrehajtásában 

- Nyíregyházán évről évre egyre nagyobb érdeklődéssel rendezik meg a Városi 

Diákparlamentet azzal a céllal, hogy a fiatalok ötleteit, javaslatait be tudja építeni a 

városvezetés az Ifjúsági Koncepciójába. A 2020-as eseményen szó volt a fiatalok 

helyben maradási lehetőségeiről, a nemzetközi programokról, a kultúráról, 

rendezvényekről, egészséges életmódról, önkéntességről, közösségi terekről és 

pályaválasztásról is. 

2. Oktatási és kulturális ágazat feladatainak összehangolása  

- képzések rendszerének megújításával a szakpolitikák tartalmi azonosságának 

tematikus megjelenítése a tananyagokban  
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- ifjúságnevelés képzési tartalmainak szakirányú, kulturális szakképzéssel történő 

kiegészítése - modellértékű példák, jó gyakorlatok adaptálása: a hallgatók és a 

helyi közművelődési, kulturális intézmények, valamint előadóművészeti 

szervezetek közötti együttműködések kialakítása: színházakkal közös projektek, 

szakmai gyakorlat, tárlatvezetés a gyűjteményekben, múzeumokban  

- ifjúság motiválása a kreditrendszer reformjával, műveltségi modulok beépítése az 

oktatási struktúrába  

- fontos cél, hogy érvényesíthető legyen a kultúra és az erőforrás-felhasználás 

közötti kapcsolat szoros összefüggése. A stratégia fontos eleme a helyi tudás, a 

helytörténet ismerete (a helyi közösség, annak történeti környezete és a közösség 

kulturális identitása). 

3. Egyházak, társadalmi szervezetek szerepvállalásának, az ifjúság közművelődési 

fejlesztésébe történő bevonásának erősítése:  

- eszme- és tapasztalatcsere: egyházakkal, társadalmi szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, ágazati minisztériummal, társminisztériumokkal 

- együttműködés oktatásért felelős államtitkársággal, egyházakkal, oktatási 

intézményekkel 

- hosszú távú ifjúságsegítő stratégiák kidolgozása, tehetséggondozás, tudás- és 

értékközpontúság hangsúlyozása.  

4. Ifjúsági közösségi terek kialakítása, a fiatalok világképéhez igazodó, korosztályspecifikus 

szórakozási igények kielégítése:  

- modellek kidolgozása a kulturális szakemberek által városi és falusi szinten 

- megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása a globalizáció és a média 

fiatalokra és gyermekekre gyakorolt káros hatásának ellensúlyozására 

- az ifjúság saját nyelvén történő megszólítása, igazodva a korunk technikai 

vívmányai által nyújtott 21. századi modern valósághoz 
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- kötelező iskolarendszeren kívüli rendezvények, programok, előadások szervezése 

- gondoskodni kell arról, hogy az oktatás harmonikusan fejlessze megismerő, 

érzelmi képességeiket, elősegítve, hogy kreatív és felelős egyénként 

gondolkozzanak és cselekedjenek 

- magas színvonalú kultúrát közvetítő foglalkozások, szakkörök, tanfolyamok, 

művészeti és hagyományőrző táborok szervezése különböző területeken, például a 

néphagyomány ápolása terén: népművészet, népzene, néptánc, készségfejlesztő 

foglalkozások, kézművesség, történelmi témájú ismeretterjesztő előadások, 

igényes filmművészeti alkotások vetítése, drámapedagógia, tematikus 

színházlátogatás, kulturális utazások (osztálykirándulások) szervezése 

- alapvető fontosságú hangsúlyozni, hogy a gyermekek és fiatalok a kulturális 

hagyományok hordozói kell legyenek, amelyek összekötik őket az elmúlt 

nemzedékekkel 

Fenti célok megvalósításához szükséges legfontosabb tényezők: a jogi és financiális alapok 

biztosítása, valamint a szemléletváltás.  

1. Jogi alapok:  

- hiányt pótló ifjúsági törvény megalkotása  

- további ágazati jogszabályok megalkotása, változásokra reflektáló módosítása 

- Magyarország Alaptörvénye és a közelmúltban elfogadott sarkalatos törvények 

joganyagának figyelembevételével az összhang megteremtése a Magyar 

Közművelődés Országos Szakpolitikai Koncepciója és a közösségi művelődés 

szakmai jövőképe között  

- ifjúságsegítő képzések indítása  

2. Financiális alapok:  
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- projektek meghirdetése, pályázatok kiírása: fiatalok számára motivációs 

lehetőségek kínálása irodalmi, zeneművészeti, népművészeti témájú 

pályázatokkal 

- Határtalanul programmal való összekapcsolódás, együttműködés 

- további pályázatok kiírása határokon átnyúló oktatási és kulturális 

együttműködések támogatására 

- kulturális és oktatási célú pályázatok ötvözése: az ifjúság egyszerre tanul és 

értékkel gazdagodik 
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ÖSSZEGZÉS 

Az internet elterjedése jelentősen befolyásolja az emberek gondolkodását, életmódját és a 

kultúrához, értékekhez való viszonyát. A téma időszerűsége abban rejlik, hogy a Z generáció 

már az internetes világban nőtt fel, számukra már megszokott és természetes a technika és az 

internet által vezérelt világ. Mindez különös kihívás elé állítja a kulturális marketinggel 

foglalkozó szakembereket, pedagógusokat, egyéb, a kultúra fenntartásában és közvetítésében 

résztvevő személyeket, hogy a virtuális világ erőteljes térhódítása ellenére (aktuális adatok 

szerint csak a Youtube-on naponta 1 milliárd órányi tartalmat tekintenek meg, világszerte 4,2 

milliárd ember használja az internetet), az élő produkciók sehogy máshogy át nem élhető 

élményére irányítsák a közönség figyelmét – hangzott el Zsoldos Dávid médiaszakember 

előadásában a II. Culture.Crane Kultúrmarketing Workshop-on (Papageno, 2019).  

A magyarok Instagram-használati szokásait felmérő kutatás, a Crane által évente 

készített Magyar Instagram Körkép 2018-as eredményeit ismertette a cég közösségi média 

szakembere, Filep Cecília, kiemelve a kutatás kulturális intézményekre vonatkozó adatait. A 

tendenciák azt mutatják, hogy a hazai kulturális intézmények közül egyre többen használják 

sikerrel ezt a vizuális csatornát egyre szélesebb körben és több területen is (Papageno, 2019).  

Az elmúlt egy évtizedben jelentős változáson ment keresztül társadalmunk és talán 

nem túlzás azt állítani, hogy civilizációnk egésze. Ennek a folyamatnak egyik meghatározó 

tényezője az infokommunikációs eszközök beépülése mindennapjainkba, mely teljesen 

átalakította kommunikációnkat, életvitelünket, fogyasztási szokásainkat, de még tanulási 

módszereinket is. Annak ellenére, hogy életünk jelentős százaléka zajlik a virtuális térben, 

számtalan informatikai eszközön keresztül folytatjuk életünket, igen keveset foglalkozunk 

annak a kultúrára gyakorolt hatásával. Ahhoz, hogy megértsük ennek jelentőségét, újra kell 



 

Pályázat címe: „Kulturális együttműködések fejlesztése a magyar-szlovák-ukrán térségben” 
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00135 

 

 

 

fogalmaznunk a kultúra fogalmát is. Definiálnunk kell azt, mit jelent a 21. század embere 

számára a kultúra, melyek azok a pontok, ahol találkozik, találkozhat a kultúrával. 

A kultúra körülírására nincs egységes definíció, mégis tudható, hogy egyfelől az 

emberiség által létrehozott szellemi értékek összességét jelenti, egy csoport, egy nép valamely 

korszakban való megnyilvánulását. A huszonegyedik század embere egyértelműen 

„infokulturális” nép, nyomait jelentős százalékban a virtuális térben, adathordozókon hagyja, 

öröksége a jövő számára mindinkább tárolt adatok és nem monumentális épületek formájában 

marad majd fenn. 

Hogy lehet az, hogy miközben életünk minden szegmensét behálózza az informatika, 

annak kizárólag technikai oldalát, konkrétan az eszközök üzembe helyezését és üzemeltetését 

tanítjuk gyermekeinknek, azt a kultúrát, mely a virtuális térben történő viselkedést jelenti, 

csak abból eredő lehetséges veszélyek irányából közelítjük meg. Ha egyáltalán megközelítjük. 

Az informatika és technológia adta lehetőségek kiölnek társadalmunkból számos 

hagyományt és nem adnak helyettük semmit. Ennek egyik oka, hogy újszerűsége tömegek 

érdeklődését kelti fel és tartja fenn folyamatosan, miközben szinte képtelenség lépést tartani 

annak folyamatos fejlődésével. Trendek, „internetes őrületek”, új fogalmak ezrei zúdulnak 

ránk folyamatosan és érnek sokszor felkészületlenül. Ingerküszöbünk folyamatosan tolódik 

ki, összemosódik a valóság és az illúzió, felkelti és eltereli figyelmünket egy-egy médium, 

újabb trend. Letöltött zenék, letöltött filmek, percenként felbukkanó hírességek, e-könyv, 

webshop, közösségi háló, bloggerek, mind-mind kulturális örökségünk lesz egykor. Markáns 

része életünknek, sorsokat képes befolyásolni, mégsem kezeljük kultúránk részeként. 

Mindezek ismeretében magától értetődően merül fel a kérdés újra: mi a kultúra a 21. 

századi ember számára? Hol találkozhat vele? Akar-e egyáltalán? Felismeri-e, ha találkozik 

vele? 
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