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1. A kutatás célja 

 

A digitális technológia rohamos fejlődése azok számára, akik felnőttként találkoznak vele, 

szinte követhetetlennek tűnik. Azok a fiatalok viszont, akik már születésüktől kezdve digitális 

eszközök környezetében nőnek fel, sokkal inkább magától értetődőnek tekintik azokat. Ez az 

alapvető generációs különbség a technológia használati szokásain túl az élet más területein is 

megmutatkozik. Az egyik ilyen kérdéses terület, amelyre jelen kutatás is irányul, az a 

kultúrafelfogás, illetve kultúrafogyasztás. A középiskolás fiatalok köre jelenti azt a 

korosztályt, amelyik már rendelkezik kellő tapasztalattal és tudással ahhoz, hogy önálló 

véleményt alkosson arról, mit jelent számára a kultúra, viszont éppen elég fiatal ahhoz, hogy 

már digitális bennszülöttként a technológiai fejlődés szerves részévé vált életének. 

 

2. A kutatás menete 

 

A kutatás előkészítése során először a témakörben végzett esetleges más kutatások anyagát, 

és egyéb releváns szakirodalmakat tanulmányoztuk. Fekete Marianna és Prazsák Gergő a 

Kulturális kasztrendszer című tanulmányában az autonómia és a közösség szerepéről írnak a 

fiatalok kulturális aktivitásában. A fiatalok kulturális életben való részvételét vizsgálják 

figyelembe véve attitűdjeiket, a korszerű infokommunikációs eszközök használatát. 

  

,,Korábbi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a kulturális és társadalmi rétegződésnek 

ma már szerves része az online világban való részvétel, a társadalmi rétegződéssel 

összefüggő online hálózati pozíció, lélektani értelemben pedig az autonómia, melyhez 

széleskörű kultúrafelfogás és aktív online részvétel társul” (Csepeli-Prazsák 2008; 2009; 

2010). Tanulmányukban arra a kérdésre, hogy milyen gyakran járnak el moziba, étterembe, 

kávézóba, borozóba, könyvtárba, múzeumba, színházba, art moziba, komolyzenei 

hangversenyre vagy operába a fiatalok, az alábbi válaszok születtek. A vizsgált személyek 

nagy része, körülbelül 89 %-a nem volt még operában, a megkérdezettek közel 58%-a 

multiplexbe, moziba jár. Az opera mellett art moziba, színházba és komolyzenei 

hangversenyre járnak a legkevesebben, s ezzel párhuzamosan a legritkábban, csupán évente 

1-2 alkalommal. A mozi mellett pedig az éttermeket, kávézókat és borozókat választják a 

legtöbben. Ezekből az adatokból kiderül, hogy a fiatalok szívesebben választják azokat a 

helyeket, ahol elsősorban társas, beszélgetős kikapcsolódásra van lehetőség.  
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Négy kultúrafogyasztói csoportra bontották a válaszadókat: kulturális szegény, könnyed 

szórakozó, omnivore, és az elit. A mintában csaknem a megkérdezettek fele kulturálisan 

szegény, akik gyakorlatilag semmilyen kulturális magatartást nem tanúsítanak. A második 

legnagyobb csoportba a könnyed szórakozók tartoznak, akik többnyire a klasszikus kultúrát 

kerülik, viszont fontos számukra a társas kikapcsolódás. A mintában körülbelül a 

megkérdezettek ötöde mondható ,,kulturális mindenevőnek”, vagyis ők tartoznak az 

omnivore csoportba, akik idetartoznak többnyire nem válogatnak a kulturális lehetőségek 

közül, mindenre nyitottak, kulturális életük igen aktív. A legkisebb csoportot az elitek 

alkotják gyakran látogatják a szimbolikus kultúra művelésére létrejött intézményeket.  

A tanulmányban kitérnek a válaszadók közötti életkori és a nemi különbségekre is és csak az 

utóbbi mutat látványos különbséget. A nők kevésbé hívei a könnyed szórakozásnak, többen 

tartoznak az elit csoportba, a kultúrafogyasztók közel 58 %-a. A férfiak ezzel szemben 

inkább választják a könnyed szórakozást, a megkérdezettek csupán 42%-a sorolható az elit 

csoportba. 

 

A kutúrafogyasztást az iskolai végzettség is befolyásolja. A mintába került 15-29 éves nők 

iskolázottabbak, mint a férfiak, a diplomások 62 %-a nő, a közép- és az alapfokú 

végzettségűek között viszont több a férfi. A tanulmányban egyenes arányosság figyelhető 

meg, hiszen minél magasabb iskolai végzettséget szerez az adott válaszadó, annál 

valószínűbb, hogy nem sorolható a kulturálisan szegény csoportba, inkább tartozik az elithez. 

A magasabb iskolai végzettség szorosan együtt jár a magasabb autonómiára irányuló 

igénnyel, valamint a szerzők arra is rávilágítottak, hogy minél több iskolába jár valaki, annál 

többféle ismerősre tehet szert, akik később formálhatják is kulturális igényünket. 

 

A kultúrafogyasztást jelentősen befolyásolja a szülői háttér, a szülők iskolai végzettsége. 

A tanulmányból kiderült, hogy azok a válaszadók, akiknek az édesanyja rendelkezik 

diplomával, többségük az elit csoportba sorolható. Az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező édesanyák gyerekeit a kulturális fogyasztás hiánya jellemzi. Jelentős összefüggés 

figyelhető meg az apák foglalkozása és gyerekeik kultúrafogyasztói aktivitása között is. A 

kulturálisan szegények 84 százalékának, a könnyed szórakozóknak pedig közel 

háromnegyedének fizikai munkát végez az édesapja. Azok az édesapák, akik szellemi munkát 

végeznek és az elit és omnivore csoportba sorolhatók csupán a válaszadók felét teszik ki. 

Mindezekből megállapítható, hogy a szellemi foglalkozású szülők gyermekei aktívabban 

részt vesznek a kulturális életben.  
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A disszertáció rávilágít a települési egyenlőtlenségekre is. A mintavételből kiderül, hogy a 

kultúrafogyasztók jelentős része megyeszékhelyen él, és ebből 6 százalékuk tartozik az elit 

csoporthoz, a válaszadók negyedét sorolták az omnnivore csoportba, és csupán harmaduk 

mondható kulturálisan szegénynek. A legrosszabb helyzetben a községi lakosok vannak, 

hiszen nekik csupán fele él kulturális életet. Ez azzal is magyarázható, hogy ezeken a 

településeken viszonylag kevés lehetőség nyílik kulturális aktivitásra. A kisebb településen 

élők harmada a könnyedebb társasági szórakozást választja, ami nem jár nagyobb anyagi 

vagy időbeli teherrel és meg tudja valósítani vidéki településen is.  

 

A mintába került megkérdezettektől a legtöbb szabadidővel az omnivore tagjai rendelkeznek, 

míg a legkevesebbel az elit. A tanulmány szerint azok, akik kulturálisan szegénynek 

mondhatók mintegy 7,5 óra hétvégi szabadidővel rendelkeznek, ebből a legtöbbet otthon 

töltik, jellemzően keveset látogatják barátaikat és csak nagyon ki százalékuk keres fel 

valamilyen kulturális intézményt. Az omnivore típusú embereknél az előbbiek ellenkezője 

figyelhető meg, ők gyakrabban választják azokat a szabadidős tevékenységeket, amik az 

otthonukon kívül esik és ezeket leggyakrabban a barátaik vagy rokonaik társaságában teszik. 

Az egyik fontos kérdés a disszertációban: Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében 

hétvégeken? A válaszadók az alábbiak közül választhattak: tévét néz, internetezik –

számítógépezik, barátainál lóg -beszélget, semmi különöset, csak úgy elvan, zenét hallgat, 

olvas, sportol, kirándul. 

A tanulmányból kiderül, hogy minden második kulturálisan szegény a tévénézést jelölte be, 

mint szabadidős tevékenységet. A másik leggyakoribb szabadidős tevékenység a számítógép 

használata, internetezés. Csak az elit csoport tagjai mondták azt, hogy inkább választják az 

olvasást, mint a tévénézést vagy az internetezést. Még mindig többen mondják azt, hogy 

inkább használják az internetet, mint hogy bekapcsolják a tévét.  

Mivel az internethasználat az egyik leggyakoribb szabadidős tevékenység, ezért érdemes 

megkülönböztetni a hétköznapi és a hétvégi internethasználatot. Hétköznap nem csak a 

szabadidő kitöltésére szolgál az internet, hiszen szinte majdnem minden fiatal onnan 

tájékozódik, szívesen használják tanuláshoz. A hétköznapokon az elit tagjai töltik többen a 

szabadidejüket az internet előtt., hétvégén pedig az omnivore-hoz sorolható válaszadók. 

Ennél a két csoportnál a legjellemzőbb a közösségi részvétel a különböző digitális 

csatornákon. A tanulmányból kiderül, hogy legkevésbé a kulturális szegények találhatók meg 

Facebook-on, illetve az ehhez hasonló közösségi portálokon, a csoport csupán 58 százaléka 

használ ilyen típusú oldalakat, a legtöbbet a omnivore tagjai, szinte majdnem mindenki, 88 
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százalékuk. A két csoport között helyezkednek el a könnyed szórakozást kedvelők, közel 80 

százalékuk és ennél kicsit kevesebben, 75 százalék az elit részvétele.  

Ez a kutatás bebizonyította, hogy az omnivore tagjai gondoskodnak leginkább a társadalmi 

hálózat megtartó képességéről, a kultúráról. E csoportban lévők digitálisan aktívak, társas 

hálózatuk nem zárt, a mindennapi kultúrában is aktívan részt vesznek.  

 

Tőzsér Anita a Kultúrafogyasztás a fiatalok körében című dolgozatában arra próbál 

rávilágítani, hogy a fiatalok a mai napig nem mondanak le a kultúráról, csupán a 

művelődéshez egyre szélesebb körű csatornákat választanak. Véleménye szerint nagyon 

sokan gondolják ennek az ellenkezőjét és vallják azt, hogy a fiatalok egyre kevésbé kötődnek 

a valódi kultúrához. Emellett persze megfigyelhető a fiatalok körében a hagyományos 

értelemben vett kultúra hanyagolása. 

  

Rab Árpád - A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján 

keresztül című tanulmánya összefüggésbe hozható jelen kutatásunkkal.  

Szerinte az információs társadalom létrejöttét az információs technológiák térhódítása tette 

lehetővé. Az internet segítségével rengeteg adat és információ előállítására, feldolgozására, 

forgalmazására és fogyasztására nyílik lehetőség. Az emberek több kulturális elemmel 

ismerkedhetnek meg a világháló segítségével. Kialakul a hálózati társadalom és ez alkotja a 

társadalom egységét. A jövőben egyre fontosabb lesz az, hogy az egyén felismerje a digitális 

kultúra társadalomformáló erejét és kövesse azt. 

 

Tanulmánya szerint az új technológiák terjedésének sebessége folyamatosan gyorsul. A vasút 

125 év alatt terjedt el a világon, a telefon elterjedéséhez elegendő volt 100 év, a rádiónak 

pedig kevesebb, mint 75 évre volt szüksége. A terjedés sebessége a mai napig nem állt meg, a 

számítógép közel 25 év alatt hálózta be a világot, a mobiltelefon pedig 20 év alatt. Becslések 

szerint a mobil internet terjed el a leggyorsabban. Megfigyelhető, hogy a technológia 

terjedése gyorsabb, mint a generációk közötti tudásátadás ritmusa. A szülők részéről már nem 

áll rendelkezésre olyan tudás, melyet mintaként átadhatnak a gyermekeik, a fiatalok számára.  

 

Az embert társadalmi lénnyé a kultúra teszi. A kultúra részéhez sorolhatók az eszközök, a 

ruházat, a szokások, az intézmények, a hiedelmek, a játékok, a műtárgyak, illetve a nyelv is. 

A digitális kultúra számos változáson ment keresztül. Már nem csak egy a hagyományos 

kultúra számítógépes mellékterméke. A digitális kultúra egy egyre bővülő társadalmi 
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jelenségnek is mondható, hiszen a szélessávú internet és a digitális képalkotó eszközök 

terjedése folyamatosan növeli azt.  

 

A fentebb említettekből kiderül, hogy a kultúra fogalma rendkívül összetett, valamint 

korszakonként és társadalmi csoportonként változik. A digitális kultúra a hagyományos 

értelemben vett kultúra része, mely egyre nagyobb szeletét teszi ki.  

A közösség formálódása, a nyilvánosság és a személyes jogok is változnak. A digitalizáció 

önkifejezési lehetőségeket kínál, ezáltal bárki vagy bármi nagy nyilvánossághoz juthat a 

világhálón keresztül. Lehetőség nyílik például egy művész számára, hogy az egész világhoz 

szóljon. A digitális világban az információ hatalmas sebességgel terjed. A digitális 

információra jellemző az állandóság, hiszen bármit, amit az interneten cselekszünk, nyomot 

hagy maga után. 

 

A digitális kultúra adta lehetőségeket az oktatásban is egyre több iskola használja ki. 

Léteznek külön oktatási célra fejlesztett játékok, melyekkel a tanulók játékosan sajátíthatják 

el a tananyagot. A mai ifjúság életében szinte minden nap jelen van a digitális kultúra, 

valamint a játék. Cheong és kutatócsoportja kisiskolások körében kutatta a játékosítás 

lehetőségeit. Ötvenegy iskolással készítettek felmérést játékos elemek használatával és a 

gyerekektől pozitív visszajelzést kaptak. Játékos elemeket nem csak a tantermekben tudták 

jól használni, hanem a szocializáció során is. Egy sétaútvonalat dolgoztak ki és néhány 

pontjára QR kódokat függesztettek ki, melyek kvíz kérdéseket rejtettek. A diákok a kvíz 

kérdéseke okostelefonjuk segítségével tudták beolvasni és egy Google dokumentumba 

írhatták be a választ. Minden válaszbeírás mellé időbélyeg került, így láthatták, hogy a diákok 

mikor érkeztek az adott helyszínre. Olcsó, szinte ingyenes megoldásokkal egy kincskereső 

játékot dolgoztak ki, ezzel próbálták motiválni a városba érkező gyerekeket, diákokat, hogy 

ismerjék meg az iskolát és környékét. 

 

A gamifikáció során a motiváció és a megtartás az a két terület, ahol szeretnének sikereket 

elérni. Mark Prensky könyveiben arról ír, hogy a digitális bevándorlók (tanárok) és a digitális 

bennszülöttek (diákok) között egyfajta hidat kell képezni és ez lehet a játék. A tanároknak 

sokat kell tanulniuk az új típusú gondolkodási módokról, a diákoknak pedig arról, hogy mit 

hogyan kell tanulniuk, ahhoz, hogy építkezni tudjanak a későbbiekben.  A mai fiataloknak 

már másképpen működik az agyuk, ezért legeredményesebben számítógépes játékok 

segítségével tudjuk elérni őket.  
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Az egyik kutatás eredményei az infokommunikációs eszközök és a fiatalok kreativitásának 

viszonyával kapcsolatosan számol be. Négy féle infokommunikációs technológiát elemeztek: 

számítógéphasználat, internethasználat, játék számítógépes játékokkal és 

mobiltelefonhasználat. Közel 500 12 éves diákkal végezték el Torrance kreativitás tesztjét. A 

válaszadási arány 65 százalékos volt. Az eredményekből kiderült, hogy a számítógépes 

játékok bizonyítottan viszonyban állnak a kreativitással. Azok a gyerekek, akik gyakrabban 

játszanak számítógépes játékokkal magasabb pontszámot értek el a kreativitás tesztben. Az 

eredmények alapján az is kiderült, hogy a számítógép, az internethasználat és a mobiltelefon 

használata nem áll kapcsolatban a kreativitás mértékével. 

 

A technológiai innovációk elterjedéséről és mindennapjainkba való átültetéséről Everett M. 

Rogers elméletét Gerdesics és Pavluska fejti ki tanulmányukban. ,,Rogers definíciója szerint 

az innováció elterjedése, diffúziója az az időbeli folyamat, amely során egy új termék a 

célpiacon, a potenciális vevők körében és a társadalom egészében fokozatosan elfogadottá 

válik. A diffúzió modellezésében nyomon követjük az innováció egy rendszeren belüli 

időbeli terjedését, amely folyamat során az innováció kommunikációja valósul meg 

különböző csatornákon keresztül, egy társadalmi rendszer tagjai között; ahol kommunikációs 

csatornán azt értjük, amelyen keresztül az üzenet, az információ átadása adott idő alatt 

megvalósul az egyének között az innovációra vonatkozóan, a társadalmi rendszer pedig azon 

egymással kölcsönös kapcsolatban álló csoportokat jelenti, amelyek azonos célok eléréséhez 

azonos problémamegoldást alkalmaznak. A diffúzió tehát a kommunikáció egy speciális 

típusa, amelyben az üzenet egy új ötlethez kapcsolódik, és épp az ötlet ezen újszerűsége adja 

a kommunikáció különlegességét. Az újszerűségből fakadó bizonytalanság csökkentésére az 

információ a leghatékonyabb eszköz, amely segít a többalternatívás választásban – Rogers itt 

megemlíti, hogy a technológiai innovációk információt testesítenek meg, így ezek 

csökkenthetik a bizonytalanságot, például, ha a lakosság napelemet alkalmaz a 

vízmelegítésre, akkor csökkenhet az esetleges olajár növekedés miatt érzett bizonytalansága. 

A diffúzió valamifajta társadalmi változás, olyan folyamat, amely során egy társadalmi 

rendszer szerkezetében és funkciójában változás jelenik meg” (Gerdesics, Pavluska 2013). 

 

Összességében azt látjuk, hogy kevés olyan átfogó kutatás irányul erre a kérdéskörre, amely a 

kultúra és a digitális viselkedés, veszélyek, vagy fogyasztási szokások, illetve generációs 

különbségek összefüggéseit is egyszerre vizsgálja, vagy figyelembe veszi a digitális kultúra 

legújabb innovációit. Ezért a közvetlen környezetünkben, illetve a projekt kapcsán releváns 
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határon átnyúló térségben szükség van arra, hogy a helyi fiatalokat egy széleskörű, sok 

aspektusra rávilágító kutatást végezzünk. 

 

Miután perspektívába helyeztük a kérdést más kutatások segítségével, saját kutatásunk 

előkészítésében a következő lépcső a kérdőív összeállítását megelőző félig strukturált interjúk 

lebonyolítása volt. Az interjúkból származó kvalitatív adatok elemzése lehetővé tette, hogy a 

fiatalok gondolkodásmódjába betekintést nyerve, olyan konstruktumokat alkossunk, amelyek 

számszerűsíthetők, így szélesebb körben, egységesen vizsgálhatók. Az így nyert 

konstruktumokból és egyéb fontos tényezőkből aztán a kutatás kvantitatív részéhez 

összeállítottunk egy kérdőívet. 

 

3. Az előkészítő interjúk 

 

A kvanitatív kutatáshoz használt kérdőív összeállításához először félig strukturált interjúkat 

folytattunk. Az interjúalanyok a célcsoportba tartozó, 15-18 éves nyíregyházi fiatalok voltak, 

így a kutatás szempontjából releváns információkhoz jutottunk hozzá. Az interjú témája és fő 

kérdése tulajdonképpen a kutatás fő kérdése. Azt kérdeztük interjúalanyainktól, mit jelent 

számukra a kultúra, hol találkoznak a kultúrával, illetve mennyire fontos, hogy találkozzanak 

a kultúrával. 

A válaszok sok tekintetben hasonlóak voltak, azonban fontos eltérések is megmutatkoztak a 

fiatalok gondolkodásmódjában. A válaszok átiratai az alábbiakban találhatók. 

 

1. interjúalany 

A kultúra számomra a szellemi, művészeti értékeket jelenti, amelyeket egy társadalom hoz 

létre. Ezek lehetnek a népcsoportok sajátosságai, ami rájuk jellemző. Szerintem fontos a 

kultúra megőrzése, mert minden, amit a civilizáció kialakulása során megtanultunk, 

elsajátítottunk, megalkottunk, vagy értelmet adtunk neki része a kultúrának. Lehet az egy 

kép, festmény vagy szobor. Naponta találkozunk vele, az utcán, kiállításokon, iskolában, 

történelem és irodalom órán, ének órán, könyvekben. Fontosnak 

tartom, hogy az ember mindig művelődjön. 

 

2. interjúalany 

A kultúra jelentheti szerintem az emberek viselkedésmódját, beszédét, cselekedeteit többek 

között. Ide tartoznak még a művészeti ágazatok, vagy egyéb szellemi értékek is. Sok helyen, 
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mondjuk iskolában, munkahelyen, tv-ben, interneten találkozunk vele. Szerintem nagyon 

fontos, mert hozzájárul a társadalom egészséges szellemi fejlődéséhez. 

 

3. interjúalany 

Jelentheti a kikapcsolódást, művelődést, színházat, szépirodalmat, zenét, a beszéd. Szinte 

bárhol lehet vele találkozni. Azért fontos, mert a tudást ezzel lehet gyarapítani. 

 

4. interjúalany 

A különböző csoportok, legyen az akár népek, akár internetes közösségek, ezek szokásai, 

viselkedési módjai tartoznak a kultúrába. Találkozhatunk vele az iskolában, családi, vagy 

baráti körökben, és akár internetes csoportokban is. A különböző kultúrákkal rengeteg új 

embert lehet megismerni, viselkedési szokásokkal gazdagodunk, ezért mindenképpen nevelő 

feladata van. 

 

5. interjúalany 

A kultúrába tartozhat az elegancia, az erkölcsösség, az illedelmesség, színház, koncert, de 

találkozhatunk viselkedési kultúrával a buszon, boltban, amit mindenhol be kell tartani. A 

kortársak körében ez hiányzik, és fontos lenne szerintem ezt gyarapítani. 

 

6. interjúalany 

Ide tartozik a viselkedési szokás, népcsoportok hagyományainak megőrzése, vagy az erkölcsi 

példamutatás. Találkozhatunk vele otthon, baráti társaságban, vagy iskolában. Szerintem 

nevelő szándéka van, fontos, hogy az ember minél műveltebb, kulturáltabb legyen.  

 

7. interjúalany 

A kultúra részét képezi a zene, néptánc, népviselet, minden, ami az országot jelképezi, akár a 

zászló, címer, egy nevezetes szobor, vagy épület is. De lehet még a társadalomtól elvárt 

dolgok az étkezést, vagy a beszédet illetően.  

 

A válaszokat elemezve azt találjuk, hogy a fiatalok mindannyian úgy gondolják, hogy a 

kultúra specifikus egy népcsoportra nézve. Olyan fogalomként írják le, amely egy adott 

nemzetet képes megkülönböztetni egy másiktól. Ebben a megkülönböztetésben, a különböző 

nemzetek, népcsoportok felismerhetőségében fontos szerepet játszanak a nemzeti jelképek és 

szimbólumok, mint a zászlók, címerek, nevezetes épületek vagy szobrok. Ezen jelképeknek 
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nem csak a megőrzése fontos, hanem más kultúrák és nemzetek megismerésére is szükség 

van. Ha más kultúrákkal ismerkedünk, más nemzetek szokásait és viselkedési módjait 

megismerjük, sokat gazdagodhatunk belőle. A tudás gyarapodása, a műveltség szélesítése 

egyaránt fontos volt a megkérdezettek számára. A fiatalok kevés része ismeri fel, hogy a 

kultúrába az internetes közösségek, és azok viselkedési módjai is beletartozhatnak. A kultúra 

általuk való megfogalmazása klasszikusnak mondható, főleg művészetekre gondolnak, de 

többen felismerték, hogy a viselkedési szokások, vagy az erkölcs is beletartozhat. A válaszaik 

alapján legtöbbjük szerint a kultúrával azokon a klasszikus helyeken találkozhatunk, mint 

kiállítások, színház, koncert vagy tanórák. Néhányan azonban az internetes fórumokat is ide 

sorolták, ahol találkozhatunk a kultúrával, főleg az internetes közösségekben való viselkedési 

alapelvek tekintetében. Alapvetően mindenki fontosnak tartja a kultúrát, tehát a fő kérdés 

nem is az, hogy mennyire fontos a fiatalok számára, hanem hogy mennyire ismerik fel a 

digitális tartalmakról, és bármilyen online térben történt viselkedésről, hogy a kultúra részei. 

 

Az előzetes interjúk anyagának tanulmányozása után a meglátásokat igyekeztünk átültetni a 

kvantitatív kérdőívbe. Alapvetően három fő kérdés kidolgozásához segítettek hozzá a rövid 

interjúk. Az egyik a Q25-ös kérdés, amely olyan fontos innovációkat sorol fel a digitális 

jelenségek közül, amelyek potenciálisan a kultúra részét képezik. Ezekről a válaszadó 

elmondja, hogy mennyire ismeri, vagy használja. A digitális kultúra elemei után a klasszikus 

értelembe vett kulturális örökségeket is a kérdőívbe emeltük. A Q20-as kérdésben azt 

vizsgáljuk meg, hogy a klasszikus kultúra elemei milyen mértékben vannak jelen a fiatalok 

életében, milyen gyakran találkoznak velük. A klasszikus és a digitális kultúra 

összekapcsolása pedig a Q18-as kérdésben történik meg. Ez a legfontosabb nyílt végű kérdés, 

ugyanis itt lehet megállapítani, hogy mire gondolnak a válaszadók a kultúráról, ha a 

klasszikus értelemben vett kulturális örökségeken túl gondolkodnak. Az ilyen nyílt végű 

kérdéseknél mindig azok a gondolatok jelennek meg, amelyek az adott témában a leginkább 

elérhetők. Fontos megjegyezni azt is, hogy az így előhívott gondolatok köre valamilyen 

mértékben irányítható, előfeszíthető. A kérdőívben ezen a ponton a válaszadó már túl van egy 

sor olyan kérdésen, amely a digitális térben való viselkedésről, veszélyekről, és digitális 

eszközökről szól, így valamilyen mértékben a digitális világ témaköre előtérbe kerül. Ennek 

fényében lesz fontos megfigyelni, hogy a digitális eszközök és viselkedések világát mennyire 

kapcsolják össze a kultúrával a fiatalok. 
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4. A kérdőív felépítése 

 

Az előzetes interjúk anyagainak hozzájárulásával megalkotott három fő kérdésen túl egy sor 

fontos kérdés került még a kérdőívbe a fiatalok digitális jelenlétével, tudatosságával, illetve a 

kultúra egyéb vonatkozásaival kapcsolatban. Tekintettel a témakörben rejlő széleskörű 

lehetőségekre egy olyan kérdőívet igyekeztünk összeállítani, amely a lehető legtöbb aspektust 

tárja fel, ugyanakkor nem túl hosszú és megterhelő a kitöltők számára. Ehhez ez egy olyan 

kompromisszumos megoldásra volt szükség, hogy bizonyos kapcsolódó területek kérdéseit 

egy jól megszerkesztett, sűrített kérdéssé alakítottunk, így a válaszadóknak nem kellett sok 

hasonló kérdésre válaszolniuk. Ez természetesen azzal a következménnyel jár, hogy bizonyos 

kérdésekben kevésbé részletezett adatok állnak rendelkezésre, azonban még így is sok 

különböző kérdésben kaphatunk általános képet a válaszadók gondolatairól. 

  

A kérdőív szociográfiai kérdésekkel kezdődik. A nem és az életkor mellett a kitöltők 

megadják a középiskola típusát, amelybe járnak, a szüleik végzettségét és foglalkozását, 

valamint azt, hogy tartoznak-e valamilyen kisebbséghez. Ezen változók mentén jól 

szegmentálhatók a válaszadók, a különböző szociográfiai csoportok jó alapot adnak az 

összehasonlító elemzésekhez. A magyar és a szlovák minta külön kapja meg a kérdőívet, így 

ez külön kérdésként nem szerepel. A szülők foglalkozására vonatkozó kérdéseknél abból a 

megfontolásból választottuk a nyitott formát, hogy a különböző foglalkozási területeket 

utólag kategorizálhassuk be a válaszok alapján. Ha egy előre rögzített listát alkalmazunk, 

egyrészt nem nyílik lehetőség arra, hogy a különleges, kiugró foglalkozásokat rögzítsük, tehát 

jóval kevesebb adatunk lenne. Mivel a szülők végzettsége és foglalkozási területe fontos 

szerepet játszik a fiatalok attitűdjeinek kialakulásában, a lehető legtöbb adatot akartuk 

begyűjteni, így elkerülve azt is, hogy esetleges társas nyomás vagy kívánalmak, esetleg 

információhiány miatt nem a megfelelő kategóriát választják a kitöltők. A foglalkozások 

utólagos kategorizációja lehetővé teszi, hogy egy bizonyos foglalkozást, amit a kitöltők több 

kategóriába sorolhattak volna, utólag egy kategóriába kerüljenek. 

 

A szociográfiai szakasz után következik a kérdőív fő része a digitális eszközök és a kultúra 

különböző szempontjait vizsgáló kérdésekkel. A kérdések számozása Q1-től Q31-ig tart, a 

kérdések szövege és a lehetséges válaszok az alábbiakban található. 
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Q1 - Az alábbiak közül melyiket használod rendszeresen? 

Mátrix típusú kérdés, sorok elemei: mobiltelefon, tablet, laptop, asztali számítógép, e-book 

olvasó, okosóra, játékkonzol (playstation, x-box, stb.), TV 

oszlopok: nem szoktam használni, sajátomat használom, családét használom, barátaimét 

használom 

A válaszadónak továbbá lehetősége van megadni egyéb digitális eszközöket is. Ebből a 

kérdésből kiderül, hogy a válaszadó hány fajta digitális eszközt használ, és abból hány eszköz 

a sajátja. 

 

Q2 - Milyen tevékenységre szoktad használni az alábbiakat? 

Nyílt végű kérdés, elemek: mobiltelefon, tablet, laptop / asztali számítógép 

A válaszadó saját szavaival írja le, hogy milyen tevékenységekre használja ezeket a digitális 

eszközöket. 

 

Q3 - Átlagosan mennyi időt töltesz az interneten naponta? A választ órában add meg, 

használhatsz tizedeseket is.  

Nyílt végű numerikus kérdés 

A numerikus kérdéssel pontosabb eredményeket kapunk, mintha egy előre meghatározott 

listáról választanának a válaszadók. 

 

Q4 - Milyen közösségi média oldalakat ismersz? 

Nyílt végű kérdés  

Az ilyen nyílt végű kérdéseknél azt tudjuk megvizsgálni, hogy a válaszadónak mely oldalak 

jutnak először eszébe. Amely oldalak a tudat számára a leginkább elérhetőek, azok jelennek 

itt meg. 

 

Q5 - Ezek közül melyiken van saját felhasználói fiókod? 

Több válasz, elemek: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tumblr, Deviantart, Pinterest, 

Flickr, Foursquare, Google+, Last.fm, Myspace, SoundCloud, Vimeo, Snapchat. 

A válaszadónak lehetősége van egyéb közösségi média oldalt is beírni. 

Itt kideríthetjük, hogy egy válaszadó mennyi közösségi oldalon van jelen. Ezek között vannak 

kifejezetten művészeti, kulturális irányultságú oldalak, mint a Deviantart, Flickr, vagy a 

SoundCloud. 
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Q6 - Általában milyen gyakran tájékozódsz hírekről, aktualitásokról az alábbiakból?  

Mátrix típusú kérdés, sorok elemei: TV, nyomtatott sajtó, rádió, internetes hírportálok, 

közösségi média 

oszlopok: soha, ritkán, gyakran, rendszeresen 

Ebben a kérdésben a válaszadók tájékozódási és hírfogyasztási szokásait vizsgálhatjuk meg. 

Az is kiderül, hogy általában milyen gyakran tájékozódnak hírekről, és az is, hogy ezt milyen 

csatornákon teszik. 

 

Q7 - Melyik a két kedvenc tárgyad az iskolában? 

Nyílt végű kérdés 

Ebből kiderülhet a válaszadók orientációja, humán - reál beállítottsága, amely 

összefüggésben lehet más kultúrával kapcsolatos attitűdjeikkel is. 

 

Q8 - Informatika órákon milyen témakörökkel foglalkoztatok már? 

Több válasz, elemek:         

Hardverek és perifériák működése (processzor, alaplap, monitor stb.) 

Az informatika története 

Operációs rendszer, fájlkezelés 

Irodai alkalmazások (Word, Excel, Powerpoint) 

Digitális művészet (rajzok, vagy animációk készítése, Paint, Photoshop, Flash, stb.) 

Alapvető internethasználat (e-mail fiók készítése, keresés google-n, Youtube-on, közösségi 

médiák) 

Programozási alapismeretek (Pascal, HTML, Basic, Javascript, stb.) 

Biztonságos internethasználat, lehetséges veszélyforrások 

Internetes viselkedési normák, etikett 

Ennek a kérdésnek a fő elemei az internetes viselkedési normák, illetve a biztonságos 

internethasználat. A kérdés lényege, hogy a technikai ismereteken túl mennyi időt fordítanak 

az informatika oktatásban a digitális jelenlét biztonságos és egészséges használatának 

megtárgyalására. 

 

Q9 - Milyen a nyelvtudásod? 

Mátrix típusú kérdés, sorok: angol, német, francia, olasz 

oszlopok: nem beszélem, alapszint, középszint, felső szint, anyanyelvi szint  

Lehetőség van egyéb nyelvet is megadni. 
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Q10 - Otthoni tanulás, vagy házi feladatok írása során szoktál digitális eszközöket 

használni? 

Egy válasz, elemek: igen, rendszeresen; igen, gyakran; nem jellemző; nem, soha 

A digitális eszközök tanulási szokásokra gyakorolt hatásának vizsgálatában az első fontos 

kérdés, hogy az ilyen eszközöket egyáltalán használják-e tanulás során a fiatalok. 

 

Q11 - Hogyan használod a digitális eszközöket a tanuláshoz? 

Nyílt végű kérdés 

Azok, akik igennel válaszoltak a Q10 kérdésre, ebben a kérdésben fejtik ki, hogy pontosan 

mire, hogyan használják a digitális eszközöket tanulás közben. Azért döntöttünk a nyílt végű 

forma mellett, mert rengeteg módon lehet használni a digitális eszközöket, így a lehető 

legrészletesebb eredményeket kaphatjuk. 

 

Q12 - Melyik állítás igaz rád a leginkább a technológiai újításokkal, digitális 

készülékekkel kapcsolatban? Anyagi helyzettől függetlenül válaszolj, tehát feltételezve, 

hogy megteheted. 

Egy válasz, elemek:        

Az elsők között szeretem kipróbálni vagy megszerezni a legújabb készülékeket, technológiai 

újításokat. Mindig keresem az innovációt.; 

Általában hamar kipróbálom vagy megszerzem a legújabb készülékeket, technológiai 

újításokat. Másokat is erre buzdítok.; 

Hajlamos vagyok követni másokat a technológiai újítások és készülékek kipróbálásában vagy 

megszerzésében. Másokat azonban nem buzdítok erre.; 

Komoly meggyőzés szükséges ahhoz, hogy a legújabb készülékeket vagy technológiai 

újításokat kipróbáljam, vagy megszerezzem. Leginkább csak akkor újítok, ha szükséges.; 

Gyanakvó vagyok a legújabb készülékekkel és technológiai újításokkal szemben. Igyekszem 

ellenállni a változtatásnak. 

Ez a kérdés az Everett M. Rogers féle innováció diffúzió elmélet átültetése a kutatás 

szempontjából releváns kérdéskörbe. A válaszadók innováció elfogadását mérjük itt. A 

kérdés szövegében külön ki van emelve, hogy anyagi helyzettől függetlenül kell válaszolni. 

Ez a megközelítés abból a szempontból fontos, hogy a középiskolások körében a jövedelem 

szempontjából leginkább csak zsebpénzről, vagy diákmunkáról beszélhetünk, tehát az önálló 

anyagi források igen korlátozott lehetőségűek. 
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Q13 - Hallottál-e már az alábbi internetes jelenségekről? 

Több válasz, elemek: adathalászat, csalás / félrevezető hirdetés, cyberbullying / netes 

zaklatás, szexuális ragadozók, malware / kártevő programok, fake news / álhírek, facebook 

challenge, online reputáció (megbecsülés) csökkentése, függőség, identitás lopás 

Az online tér rengeteg különböző potenciális veszélyt tartogat, ezek közül a legfontosabbak 

és a leggyakoribbak kerültek felsorolásra. Itt a válaszadó tájékozottságát mérhetjük fel a 

témakörben. A különböző veszélyforrások ismerete összefüggésben lehet az informatika 

órákon előkerülő biztonságos internethasználat témakörökkel is. 

 

Q14 - Ezek közül melyikkel volt már személyes tapasztalatod? 

Több válasz, elemek: a Q13 kérdés elemei, + túlzott online szerencsejáték használat; kéretlen, 

felugró, zavaró tartalmak 

Ez a kérdés az internetes veszélyekkel való személyes tapasztalatot vizsgálja, a Q13 

kérdéshez képest két elemmel kiegészítve. A túlzott szerencsejáték használat nem újkeletű 

jelenség, ezért nem került bele a Q13 listájába, a felugró, zavaró, kéretlen tartalmak pedig 

nem feltétlenül veszélyforrások, viszont a hatékony és nyugodt online jelenlétet nagyban 

befolyásolhatják. 

 

Q15 - Kihez fordulnál leginkább, ha azt tapasztalod, hogy az interneten veszély, vagy 

hátrány fenyeget? 

Több válasz, elemek: szüleimhez, testvéremhez, páromhoz, más családtaghoz, barátaimhoz 

vagy osztálytársaimhoz, tanáraimhoz, valamelyik hivatalos szervhez (pl. rendőrség), 

pszichológushoz / iskolapszichológushoz, máshoz 

Ez a kérdés vizsgálja meg, hogy az internetes veszélyforrásokkal való személyes tapasztalat 

esetén a válaszadó kiben bízik meg, hogy segítségért forduljon hozzá. 

 

Q16 - Kérlek válaszold meg, hogy az alábbi állítások milyen mértékben igazak rád! 

Mátrix típusú kérdés, sorok elemei:        

Gyakrabban beszélgetek a barátaimmal személyesen, mint online; 

Ha könyvet akarok olvasni, akkor inkább megyek könyvtárba, vagy könyvesboltba, mint e-

könyvet töltsek le; 

Ha filmet akarok nézni, akkor inkább megyek moziba, vagy teszek be egy DVD-t, mint hogy 

online filmet nézzek; 
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A családdal inkább választunk hagyományos kikapcsolódási lehetőségeket (pl. kirándulás, 

társasjáték) mint online tevékenységeket; 

A házi dolgozatokhoz inkább az interneten keresek információkat, mint hogy könyvtárba 

menjek és könyvekből informálódjak; 

Szívesebben megyek el egy plázába vagy boltba, nem szeretek online vásárolni; 

A legtöbb programról az interneten szerzek információkat, a szórólapokat és 

újsághirdetéseket csak ritkán nézem meg; 

Ha utazunk valahová többnyire online applikációkat használok, papíralapú térképet csak 

ritkán használok. 

oszlopok: Egyáltalán nem igaz, Inkább nem igaz, Részben igaz részben nem, Inkább igaz, 

Teljes mértékben igaz 

Ebben a kérdésben a válaszadók preferenciáját vizsgálhatjuk meg bizonyos tevékenységek 

digitális és hagyományos lehetőségeit tekintve. Az állítások takarják a barátokkal való 

kommunikációt, könyvolvasást, filmnézést, házi dolgozatokat, vásárlást, eseményekről való 

tájékozódást, illetve az utazást. Mindegyik állításban megfogalmazódik egy online és egy 

hagyományos lehetőség, így az állítással való egyetértés mértéke jelzi, hogy az adott 

tevékenység tekintetében mennyire preferálja a digitális, online lehetőségeket a válaszadó. 

 

Q17 - Az alábbiak közül jelöld meg, melyik mennyire igaz rád! 

Mátrix típusú kérdés, sorok:         

Olyan, mintha a szüleimmel nem egy nyelvet beszélnénk; 

A szüleim túlságosan lekorlátoznak abban, hogy mennyi időt töltök a neten, vagy digitális 

eszközökön; 

A szüleimnek fogalma sincs arról, hogy mit csinálok online; 

A szüleim sokat tudnak segíteni, ha a neten kell kutatómunkát végeznem; 

Ha el akarnak érni, akkor Messengeren vagy skype-on keresnek; 

Gyakran játszunk együtt a szüleimmel mobilon vagy egyéb videojátékokat; 

A szüleimmel nincs közös érdeklődési körünk; 

Nem tudom megosztani a szüleimmel az élményeimet, vagy ami foglalkoztat, mert nem értik. 

oszlopok: Egyáltalán nem igaz, Inkább nem igaz, Részben igaz részben nem, Inkább igaz, 

Teljes mértékben igaz. 

Ez a kérdés a szülők és a fiatalok közti generációs különbséget, illetve összhangot vizsgálja. 
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Q18 - A klasszikus alkotásokon túl (szobor, festmény, épület, vers, zene stb.) mi 

képezheti még a kultúra részét? 

Nyílt végű kérdés  

Ennél a kérdésnél leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy a válaszadók mit tekintenek a 

kultúra részének. A kérdőív ezen pontján a digitális kultúra bizonyos vetületei már 

előkerültek a kérdések során, így nagyobb az esélye annak, hogy a válaszadók gondolatai 

ebbe az irányba lettek terelve. 

 

Q19 - Ha írnál egy verset, melyiket választanád az alábbiak közül, hogy az a 

leghatékonyabb formában megmaradjon az utókor számára? 

Egy válasz, elemek:   

Az iskola évkönyvében jelentetném meg; 

Felvenném videóra, ahogy elszavalom, és feltölteném youtube-ra; 

Feltölteném egy online versportálra; 

Leírnám egy füzetbe, amit széfbe, vagy hasonló biztonságos helyre tennék; 

Helyi újságba küldeném be; 

Megosztanám Facebookon. 

Ez a kérdés a klasszikus kultúra, azon belül is az irodalom megörökítési módjainak 

preferenciáját vizsgálja. A válaszokból kiderülhet, hogy mennyire bíznak a válaszadók az 

online lehetőségekben, ha az alkotások hosszútávú megőrzéséről van szó. 

 

Q20 - Milyen gyakran találkozol a klasszikus kultúra elemeivel? 

Mátrix típusú kérdés, sorok: színház, festészet, szobrászat, fotó- és filmművészet, 

táncművészet, szépirodalom, iparművészet, zeneművészet, műemlékek, népi hagyományok 

oszlopok: Soha, vagy szinte soha; Évente 1-2 alkalommal; Néhány havonta; Havonta 1-2 

alkalommal; Hetente; Ettől is gyakrabban 

Ebből a kérdésből az derül ki, hogy egyrészt a válaszadók környezetében milyen mértékben 

fellelhetők vagy elérhetők ezek a klasszikus kulturális elemek, másrészt az, hogy milyen 

gyakran keresik fel ezeket. Festészettel, szobrászattal, műemlékekkel, vagy akár 

iparművészettel akkor is lehet találkozni, ha nem szándékosan keressük fel ezeket. Így azt is 

mérni tudjuk, hogy a válaszadók milyen mértékben figyelnek fel, vagy ismerik fel a 

környezetükben lévő kulturális elemeket. Ezen felül az is kiderül, hogy a fiatalok milyen 

kulturális elemek iránt érdeklődnek, milyen kultúrafogyasztási szokásaik vannak. 
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Q21 - Kérlek ítéld meg az alábbi állításokról, hogy milyen mértékben értesz velük egyet.  

Mátrix típusú kérdés, sorok: 

A kultúra hagyományos értékei háttérbe szorulnak; 

Egyre kevesebb hagyományt őrzünk meg; 

A digitális kultúra új értékeket ad; 

A digitális kultúra nem tudja felülmúlni a hagyományos értékeket; 

A jövő nemzedéke már csak online fog érdeklődni a hagyományos értékek iránt; 

A hagyományos értékek emberközelibbek, mint a digitális kultúrában fellelhetők; 

Szívesebben teszek meg kilométereket a nem digitális kultúra irányába, mint hogy a 

szobában ülve ismerjem meg a világot; 

A digitális kultúra hagyatékai könnyebben elérhetőek az emberek számára, mint a klasszikus 

hagyatékok. 

oszlopok: Egyáltalán nem értek egyet, Inkább nem értek egyet, Inkább egyetértek, Teljes 

mértékben egyetértek 

Ennél a kérdésnél a válaszadók attitűdjeit vizsgáljuk, a digitális kultúrával kapcsolatban. A 

digitális kultúra válaszadók által érzékelt hatásaira vagyunk itt kíváncsiak a hagyományos 

kultúrával szemben. Kiderül, hogy a válaszadók szerint a digitális kultúra háttérbe szorítja-e a 

hagyományos kulturális értékeket, ad-e valamilyen új értéket, könnyebben elérhető-e. 

 

Q22 - Milyen kulturális eseményeken veszel részt szívesen? 

Több válasz, elemek: mozi, színház, kiállítás, koncert, művészeti tábor, könyvbemutató, 

tehetségkutató, versenyek (szavaló, főző stb.), tanulmányút / kirándulás, kézműves vásárok, 

egyéb 

A műalkotásokon túl a hagyományos kultúra részét képezik a különböző események is. Erre a 

kérdésre adott válaszok alapján kiderül, hogy melyek azok a fajta események, amelyek a 

kultúra felé vonzzák a fiatalokat. 

 

Q23 - Általában hogyan veszel részt ezeken az eseményeken? 

Mátrix típusú kérdés, több válasz, sorok: Q22 elemei 

oszlopok: egyedül veszek részt rajta, a család szervezésében veszek részt rajta, barátokkal 

együtt szervezve, tanárok vagy iskola szervezésében 

Ennél a kérdésnél egy elemre több választ is lehet adni, tehát kideríthetjük, hogy az előző 

kérdésben felsorolt kulturális eseményeken milyen módon jut el a válaszadó. A több válasz 

megadása lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, mennyire széleskörű egy-egy eseménytípus, 
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ugyanis, ha egyedül, barátokkal, családdal, illetve az iskola szervezésében is részt vesz a 

válaszadó egy eseményen, az jelezheti egy ilyen esemény fontosságát, népszerűségét. 

 

Q24 - Te mivel tudsz hozzájárulni a kulturális örökség gyarapításához? 

Nyílt végű kérdés 

Itt kiderülhet, mennyire ismerik fel a fiatalok saját lehetőségeiket a kultúrához való 

hozzájárulásra. A digitális térben való jelenlét rengeteg lenyomatot hagy, amelyek 

potenciálisan részét képezhetik a digitális kultúrának. A válaszokból kiderülhet, hogy ezt a 

válaszadók felismerik-e, eszükbe jut-e, illetve van-e szándékuk gyarapítani a kulturális 

örökségeket. 

 

Q25 - Az alábbiak közül melyiket használtad már? 

Mátrix típusú kérdés, sorok: Netflix / HBO GO, AR / VR, Uber / Taxify, Apple pay / 

Android pay, Felhő alapú szolgáltatások, Okos otthon / a dolgok internete, Intelligens 

személyi asszisztensek, 3d nyomtatás 

oszlopok: Még nem hallottam róla; Hallottam már róla, de még nem használtam; Használtam, 

vagy próbáltam már; Gyakran használom; Rendszeresen használom 

Ennél a kérdésnél azt vizsgáljuk, hogy a digitális kultúra néhány legfontosabb és 

legelterjedtebb elemét mennyire ismerik és használják a fiatalok. A felsorolás nem lehet 

teljes, hiszen a technológiai újítások olyan széles körűek, hogy lehetetlen volna mindenre 

kitérni. Ezért igyekeztünk a digitális kultúra olyan elemeit felsorolni, amely az élet különböző 

területeit érintik. 

 

Q26 - Mennyire elégíti ki környezeted kulturális igényeidet? 

Skála 1-től 5-ig, elemek: 1: Egyáltalán nem, 5: Teljesen 

A válaszadók elégedettsége számszerűsíthető ennél a kérdésnél. Kiderülhet, hogy a 

válaszadók mennyire igénylik a kultúrát, és ezt az igényüket mennyire tudják saját 

környezetükben kielégíteni. 

 

Q27 - Mire lenne szükséged ahhoz, hogy környezeted jobban kielégítse kulturális 

igényeidet? 

Nyílt végű kérdés 

Ezt a kérdést csak azok a válaszadók kapják meg, akik 1-3 pontot adtak a Q26 kérdésre. Akik 

nem elégedettek a környezetükkel a kulturális igényeik tekintetében, itt választ adhatnak arra, 
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hogy mit hiányolnak, vagy mire lenne szükségük. Ebből kiderül, melyek azok a pontok, ahol 

fejleszteni lehet a kulturális környezetet. 

 

Q28 - A tanulást leszámítva, általában mivel töltöd leginkább a szabadidődet? 

Egy válasz, elemek:         

Találkozok a barátaimmal; 

Családi eseményeken vagy kiránduláson veszek részt; 

Netezek, chatelek, böngészek; 

Mobilos, vagy egyéb videojátékokkal játszom; 

A hobbimmal foglalkozom (zene, tánc, rajz, sport stb.); 

Van egy érdekes ötletem, aminek a megvalósításán dolgozom (pl. saját honlap készítése); 

Blogot írok. 

A fiatalok szabadidős tevékenységei között lehet kulturális jellegű, vagy olyan, amely 

gyarapíthatja a kulturális örökséget, mint a zene, tánc, rajz, vagy saját honlap készítése. Ez 

összefüggésben lehet a Q24 kérdésre adott válaszokkal a kulturális örökség gyarapítását 

illetően. Továbbá kiderül, hogy a fiatalok mennyire végeznek alkotó tevékenységet 

szabadidejükben.  

 

Q29 - Az alábbi megoldások közül melyik motiválna a leginkább, hogy egy történelmi 

kiállításon részt vegyél? 

Egy válasz, elemek:         

Egy idegenvezető szemléletesen bemutatja a kiállítás elemeit; 

A kiállításon tableteket osztanak ki, amelyeken kiterjesztett valóság alapú applikáció 

segítségével egymást korabeli ruhákba lehet öltöztetni, vagy történelmi alakokat és tárgyakat 

lehet megeleveníteni, körbejárni; 

Olyan applikáció használata a kiállításon, amelyben pecséteket lehet gyűjteni bizonyos 

tevékenységekkel. Például, ha lefényképezel a kiállítás különböző pontjain elrejtett QR 

kódokat, pecsétet kapsz. Ha össze akarod gyűjteni az összes pecsétet, fel kell fedezni a 

kiállítás teljes anyagát; 

A kiállítás egyes elemeihez interaktív kvízfeladatok tartoznak, amelyek helyes 

megválaszolásával pontokat lehet gyűjteni. Ehhez ranglista is tartozik, így vetélkedni is lehet, 

hogy ki gyűjti össze a legtöbb pontot; 

Látványos, jól kidolgozott 3D-s animációs filmek mutatják be a történelmi eseményeket; 
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Egy alkalmazás interaktív történetmeséléssel vezet körbe a tárlaton, megmutatja melyik 

kiállítási darabnál folytatódik a történet, az aktuális kiállítási darabról pedig interaktív képi 

elemeket mutat meg. 

A klasszikus kultúrát több módon lehet prezentálni a fiatalok számára. A hagyományos 

kiállításokat vonzóbbá lehet tenni a fiatalok számára, ebben pedig nagy szerepe van a 

gamification-nek. A gamification többfajta módszerrel mozdíthatja elő a fiatalok 

bevonódását. Ebben a kérdésben egy történelmi jellegű kiállításra alkalmazva deríthetjük ki, 

hogy melyek azok a módszerek, amelyek beválhatnak. Azt is kideríthetjük, hogy egyáltalán a 

gamification módszerei szimpatikusak-e a válaszadók számára, vagy inkább egy jól 

felkészült idegenvezető az, aki vonzóbbá tudja tenni a kiállítást. 

 

Q30 - Az alábbi állítások milyen mértékben igazak rád? 

Mátrix típusú kérdés, sorok: Ha valamit keresnem kell az interneten, azonnal megtalálom; 

Túl soknak érzem azt az információmennyiséget, ami az üzenőfalakon rámzúdul; 

A hírfolyamokban könnyen ki tudom szúrni azokat az információkat, amik számomra 

fontosak. 

oszlopok: Egyáltalán nem igaz, Inkább nem igaz, Részben igaz részben nem, Inkább igaz, 

Teljes mértékben igaz. 

Ennél a kérdésnél azt vizsgáljuk, hogy a válaszadó saját érzése szerint milyen hatékonyan 

képes eligazodni a közösségi médiában és egyáltalán az interneten fellelhető hatalmas 

információmennyiségben. Megkülönböztetjük a konkrét dolgokra való keresést, a közösségi 

média hírfolyamaiban való eligazodást, illetve az üzenőfalak információmennyiségét. 

 

Q31 - A következőkben a közelmúlt eseményeiről találsz híreket. Döntsd el róluk, hogy 

valódi hírek-e vagy álhírek! 

Mátrix típusú kérdés, sorok:         

San Antonióban tényleg babakocsi segítségével loptak el egy cápát egy vízi állatkertből? 

A Twitter tényleg engedélyezte a tweetek utólagos szerkesztését? 

Uppsala eső által elárasztott pályaudvarát tényleg strandolásra használták páran a hétvégén? 

Tényleg horvát színűre festették az Eiffel- tornyot a vébé után? 

Egy férfi tényleg szétverte Trump hollywoodi csillagát? 

Tényleg letartóztattak egy férfit Floridában, miután aligátorral a hóna alatt ment sört venni? 

Tényleg tömegesen elterjedt Magyarországon egy Amerikában honos mérges pók? 

Schwarzenegger tiltakozása jeléül tényleg egy hálózsákban aludt egy hotel előtt? 
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oszlopok: igen, nem 

Ez a kérdés az álhírekkel szembeni kritikus hozzáállást vizsgálja. Az állítások között négy 

igaz és négy hamis hír szerepel. Annak függvényében, hogy igaznak vagy hamisnak ítélik 

ezeket a válaszadók, be lehet kategorizálni őket. Akik túlnyomórészt hamisnak ítélik meg a 

híreket, nevezhetők szkeptikusnak, akik túlnyomórészt igaznak ítélik meg, nevezhetők 

elfogadónak, akik nagyrészt helyesen állapítják meg, nevezhetők tájékozottnak. Azok a 

válaszadók, akik mind az igaz, mind a hamis híreket rosszul ítélik meg, vagy csak tippeltek, 

vagy nehezen igazodnak ki az álhírek világában. 

 

5. A kutatás menete 

 

5. 1. Az online kérdőív megszerkesztése 

 

A kérdőívnek két fő célcsoportja van, lakóhely szerinti megoszlásban. Egyik csoport 

Nyíregyháza 15-18 éves fiataljait foglalja magában. Ezen csoport eléréséhez csak egy magyar 

nyelvű kérdőív készül, amelyhez egy online link készül, amit megnyitva kitölthetik a 

kérdőívet. A másik csoport Szepsi 15-18 éves fiataljait foglalja magában. Mivel Szepsi 

városában egyaránt tanulnak magyar és szlovák anyanyelvű fiatalok, ennek a csoportnak 

szlovák, illetve magyar nyelven készül el a kérdőív. Ebben az esetben két külön link készül, 

egyik a magyar nyelvű, másik a szlovák nyelvű kérdőív eléréséhez. A fiatalok eldönthetik, 

melyik nyelvű kérdőívet szeretnék kitölteni. 

 

Az online kérdőív kidolgozásához a surveymonkey platformot választottuk, mivel ez a felület 

sok lehetőséget tartalmaz egyrészt a kérdőív vizuális testreszabásához, másrészt a kérdőív 

logikák alkalmazásához. Ez utóbbiból legfőképpen bizonyos kérdések feltételhez kötése, 

illetve a válaszlisták randomizálása vált hasznossá a kérdőív kidolgozása során. A feltételhez 

kötés teszi lehetővé, hogy bizonyos kérdések, mint pl. a kisebbséghez tartozás részletezése 

csak azok számára jelenik meg, akik előzőleg azt jelölték, hogy valamilyen kisebbség tagjai. 

Ezáltal csak olyan válaszokat kapunk, amelyek valóban relevánsak az adott válaszadó 

számára, továbbá elkerülhetjük azt, hogy a nem releváns kérdések megzavarják a válaszadót. 

A válaszlisták randomizálása különösképpen akkor hasznos, ha a kitöltők egy teremben töltik 

ki a kérdőívet, és esetleg egymás válaszait is nézik. Ilyenkor minden kitöltőnek más 

sorrendben jelennek meg egy-egy kérdésre adható válaszok listája, így nem lehet lekövetni, 
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hogy a másik kitöltő pontosan hogyan válaszolt, így kevésbé sérül a kitöltők személyes tere. 

A randomizálásnak továbbá olyan módszertani funkciója is van, hogy a válaszok 

sorrendiségének esetleges befolyásoló tényezőjét hatástalanítsa.  

 

5. 2. Adatkezelés 

 

Online kérdőíves kutatások alkalmával fontos az adatkezelés kérdése. A kérdőív úgy lett 

kialakítva, hogy az semmilyen személyes adatot nem kér be, tehát a válaszadók nem lesznek 

beazonosíthatók. A kérdőív végén azonban lehetőség van egy email cím megadására, amely 

személyes adatnak minősül. Ezzel az email címmel lehet nevezni a kutatás végén végbemenő 

sorsoláson. A személyes adatok kezelésekor a GDPR megfelelőséget szem előtt kell tartani. 

A surveymonkey platform, amelyen keresztül az adatgyűjtés történik, teljes mértékben 

megfelel a GDPR követelményeknek, az erről szóló nyilatkozatok a surveymonkey.com 

oldalán megtalálhatók. A kérdőív nyitó oldalán a kitöltők a kutató nyilatkozatát találják, 

amely a kérdőívről tartalmaz általános információkat, illetve a keletkező adatok kezelésének 

módjáról. A kitöltők nyilatkozhatnak, hogy egyrészt elolvasták és megértették a leírást, és 

ezzel együtt el is fogadják azt, vagy pedig nem fogadják el. A kérdőív végén az email cím 

megadása nem kötelező, tehát a kitöltőknek a kutatásban nem kell személyes adatot 

megadniuk.  

 

5. 3. Ösztönzők 

 

A kitöltési hajlandóság növelése több eszközzel is elérhető. Egyfelől a tanórákon való kitöltés 

hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok tényleg végig a kérdőív kitöltésével töltsék az időt, a zavaró 

külső tényezők így kiküszöbölhetők. Ezen kívül egy osztályfőnöki óra sokkal izgalmasabb 

lehet, ha online kérdőívet töltenek ki a diákok, és a tanár is tud segíteni, ha kérdés merül fel. 

A másik fontos eleme a kitöltés ösztönzésének az ajándék könyvutalvány. Mivel a kutatás 

témája a kultúra, az ösztönző is kapcsolódik ehhez. Azok a fiatalok, akik alapvetően kevésbé 

mutatnak érdeklődést a kultúrával kapcsolatos kérdések iránt, válaszaikban is ezt tükrözik, 

így előfordulhat, hogy kevesebb hasznos információval szolgálnak a nyílt végű kérdéseknél. 

Azok a válaszadók viszont, akik fogékonyabbak a kultúra iránt, még inkább motiváltak 

lesznek a kitöltésben, ha kultúrával kapcsolatos ajándékot is nyerhetnek, így a kutatás 

szempontjából releváns és értékes válaszok nagyobb arányban kerülhetnek rögzítésre.  
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6. Az adatok feldolgozása 

 

6. 1. A kérdőívből beérkezett adatok tisztítása 

 

Online kérdőív használata esetén elkerülhetetlen a kevésbé jó minőségű válaszok beérkezése. 

A kérdőív terepmunkája során a különböző iskolákban különböző módszerekkel kerültek 

bevonásra a célcsoport tagjai. Több helyen informatika órán, vagy egyéb órán, de az 

informatika termekben, asztali számítógépen, a tanárok felügyeletével ment végbe a 

lekérdezés.  

 

Azokban az esetekben, amikor nem volt lehetőség tanári felügyeletre, vagy a diákok kevésbé 

tűntek motiváltnak a minőségi válaszok adására, előfordult, hogy a kutatás szempontjából 

használhatatlan válaszok születtek. A kérdőív szerkesztésekor meg kellett fontolni a kitöltési 

ráta növelése szempontjából azt, hogy a válaszok kötelezőek legyenek-e. Ha minden válasz 

kötelező, egy-egy hosszabb válaszlistával rendelkező kérdésnél a válaszadók elveszíthetik 

motivációjukat a kérdőív folytatására, így kilépnek belőle. Az ilyen interjúkat nem 

tekinthetjük befejezettnek, így az adatelemzés során sem tudjuk felhasználni. Ha a kérdésekre 

nem kötelező választ adniuk, akkor ugyan több befejezett interjú érkezhet be, viszont fontos 

kérdésekre kevesebb eséllyel kapunk választ. A terepmunka indulási szakaszában ez utóbbi 

módszer mellett döntöttünk, azonban a beérkező első válaszok minőségéből azt szűrtük le, 

hogy több fontos, kérdésre sem érkezett megfelelő válasz, vagy egy mátrix típusú kérdésnél 

nem minden elemre érkezett válasz, ami használhatatlanná teszi az adatot. Így azzal a 

megoldással éltünk, hogy minden kérdést kötelezővé tettünk, és igyekeztünk minél több 

tanárt bevonni, hogy valamilyen tanórán, együtt végezzék el a kérdőív kitöltését, növelve a 

kitöltési hajlandóságot. A megfontolás sikeresnek tekinthető, hiszen végeredményben a 

magyar minta 77%-os kitöltési aránnyal rendelkezik, ami egy online kérdőív esetében 

kimagaslónak nevezhető.  

 

A nyílt végű kérdésekre adott válaszok között több olyan szerepel, ami nem tekinthető valódi 

válasznak. Ilyen esetben leginkább csak leütnek néhány billentyűt a kitöltők, hogy a 

következő kérdést megkaphassák. Ezeket értelemszerűen ki kell szűrni az adatok közül, de az 

adott kitöltő többi válasza még értékelhető lehet. Ennek az értékelhetőségnek további 

kritériuma az, hogy a mátrix típusú kérdéseknél “egyenes vonalú” válaszokat ad-e, tehát egy 



25 

viselkedés gyakoriságát vizsgáló kérdésnél minden elemre a ‘soha’ választ adja. Egy 

válaszadó minél több kérdésnél ad ilyen egyenes vonalú válaszokat, annál kevésbé 

értékelhető az interjúja, ezért az ilyen válaszadók is kiszűrésre kerülnek. Ha viszont csak egy 

kérdésnél mutat ilyen viselkedést egy válaszadó, akkor egyénileg kerül elbírálásra, hogy az 

adott válaszok értékesnek tekinthetők-e. Az interjúk minőségének kiszűrésekor egy fontos 

szempont még a kitöltési idő. Megszámoljuk, hogy mennyi az átlagos kitöltési idő, és 

amelyik kitöltő ettől jelentősen kevesebb idő alatt töltötte ki a kérdőívet, azt megvizsgáljuk. 

A magyar minta átlagos kitöltési ideje 21 perc 12 másodperc. A leggyorsabb kitöltő 4 perc 34 

másodperc alatt töltötte ki a kérdőívet, a leglassabb pedig 59 perc 53 másodperc alatt. Az 

ilyen szélsőséges értékek a következő eshetőségek miatt keletkeznek. A kifejezetten hosszú 

idő alatt kitöltött kérdőíveknél azt kell figyelembe venni, hogy ha a kitöltő félbehagyja az 

interjút, a számláló nem áll meg, és ha a kitöltő valamilyen oknál fogva egy bizonyos idő 

elteltével tér csak vissza a kérdőívhez, hogy befejezze, ez az idő megmutatkozik a számlálón. 

Online kérdőívek otthoni kitöltése alkalmával ez gyakran előfordulhat. A másik eset, amikor 

rendkívül kevés idő alatt kerül kitöltésre a kérdőív úgy, hogy ennek ellenére minden kérdésre 

érkezik válasz, azt sejteti, hogy a kitöltő a kérdések elolvasása nélkül adott véletlenszerű 

válaszokat. Gyakran előfordul, hogy a gyors kitöltés együtt jár az egyenes vonalú 

kitöltésekkel. Ezek az interjúk nem szolgálnak valós válaszokkal, így ezek adatai is 

kiszűrésre kerülnek. Azokat a válaszadókat is kiszűrjük az adatbázisból, amelyek a 

célcsoporton kívül esnek. Ezek olyan válaszadók, akik 18 évnél idősebbek, de középiskolába 

járnak, ezért a bizonyos esetekben alkalmazott kollektív, osztályban történő lekérdezés 

módszere miatt szintén kitöltötték a kérdőívet. Két 19 éves és egy 22 éves kitöltő az, akik 

kikerülnek az adatbázisból, mivel ez a korosztály már jogilag is felnőttnek számít, és jóval 

idősebb a célcsoportnál. 

 

6. 2. Nyílt végű kérdések elemzése 

 

Az adatfeldolgozás következő fázisa a nyílt végű válaszok tartalomelemzése és kategorikus 

változókká való bekódolása. Az egyes válaszokat először szétbontjuk elemekre. A Q5 

kérdésnél például a felsorolt közösségi média oldalakat szétdaraboljuk, így minden egyes 

említést külön kezelünk. Ezután az esetleges elírásokat és különböző írási módokat 

kifésüljük, és egy egységes listába rendezzük az említéseket. Ezután megszámoljuk, hány 

különböző fajta említés érkezett, illetve azt, hogy az egyes említések hányszor szerepeltek 

összesen. Így megkapjuk, melyek a leggyakoribb említések. A Q7 kérdésnél a két kedvenc 
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tantárgyat besoroltuk természettudományos, humán, művészet, szakmai, informatika vagy 

testnevelés csoportokba. Létrehoztunk egy új változót, amely az érdeklődést tárolja. Akinek 

mindkét tantárgy egy csoportba tartozik, az érdeklődése is olyan lesz, akinek különböző, az 

vegyes érdeklődést kapott. A hosszabb, összetettebb válaszokat pedig tagmondatonként, vagy 

értelmi egységenként bekategorizáljuk egy témába, és az előzőekhez hasonlóan 

számszerűsítjük a kategóriák előfordulását. 

 

A beérkezett válaszok alapján létrehozott kategóriákat és a hozzájuk tartozó eloszlási arányt a 

leíró statisztikai részben mutatjuk be.  

 

6. 3. Leíró statisztika 

 

A következő szakaszban az egyes változók értékeinek eloszlását, átlagát, szórását stb. 

vizsgáljuk meg, amelyből kiderül, hogy egyrészt milyen szociográfiai összetételű mintával 

dolgozunk, másrészt a fő kérdésekre adható válaszok hogyan oszlanak meg. 

 

6. 3. 1. Szociográfia 

 

A KSH adatai szerint* a nyíregyházi középiskolás korú (15-18 éves) fiatalok közül a lányok 

aránya 49,14%, a fiúké pedig 50,86%. Jelen kutatásunkban az online kérdőív kitöltőinek 

neme a következőképpen oszlik el: 77 fiú (36.84%) és 132 lány (63.16%). Annak érdekében, 

hogy az eredmények reprezentatívak legyenek, a nemek arányát be kell állítani a nagyjából 

1:1 arányra. Mivel a szükséges 100 kitöltés bőven rendelkezésre áll, a következő módszerhez 

folyamodtunk. A fiú kitöltők adatait meghagytuk, a lány kitöltők adataiból pedig 

csoportonként véletlenszerűen töröltünk annyit, hogy az arány megfelelő legyen. A 

véletlenszerű törlés úgy történt, hogy az egyes válaszadókhoz egy random generált számot 

rendeltünk hozzá. Ezen véletle
1
nszerű szám alapján a válaszadókat sorba rendeztük. Ezután, 

mivel a lány válaszadók 41%-át kívántuk törölni, középiskolai csoportonként az első 41%-nyi 

válaszadót kitöröltük az adatok közül. Így megkaptunk egy olyan mintát, amelyben 50% a 

fiúk és 50% a lányok aránya, és a lány válaszadók közül mindenki azonos eséllyel kerülhetett 

bele a szűkített mintába, így érve el a reprezentativitást.  

                                                
1*Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) Nyíregyháza.xlsx egyedi kérésre összeállított táblázatos 
adatállomány 
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A szlovák minta összetételét illetően nem rendelkezünk hivatalos statisztikai adatbázissal. A 

kérdőívek lekérdezésében közreműködő tanárok elmondásai alapján Szepsi városában 

összesen 90-100 középiskolás tanuló van. Mivel általában nem jellemző a 

közvéleménykutatási kérdőívekre, hogy 100%-os kitöltési aránnyal rendelkeznek, a szlovák 

minta végül 73 fős lett. 

Ebből a 73 főből 31 fiú (42,47%) és 42 lány (57,53%). A nemek arányának korrekciójára itt a 

szűkös mintanagyság miatt nincs lehetőség. 

 

A célcsoport az életkort tekintve 4 évet ölel fel. A válaszadók életkorának megoszlása a 

következőképpen alakul.  

 

Életkor 15 éves 16 éves 17 éves 18 éves 

Darabszám 69 88  31 39 

Arány 30.39% 38.76% 13.65% 17.18% 

 

Átlag Szórás 

16.18 1.05 

 

Mint látjuk, legnagyobb arányban a 15-16 évesek töltötték ki a kérdőívet, tehát a 

korcsoporton belül is a legfiatalabbak. Ez az eloszlás több tényezőnek is köszönhető. 

Egyfelől a tanárok a csoportos lekérdezést leginkább az alsóbb évfolyamoknál tudták véghez 

vinni a szűkös lehetőségek miatt. Másrészt pedig a kérdőívhez egyéb úton hozzáférő 

(közösségi médiában volt megosztva, otthoni kitöltéssel) válaszadók közt is a fiatalabbak 

mutattak nagyobb hajlandóságot a kérdőív kitöltésére. Ennek az eloszlásnak előnye és 

hátránya is van. Hátránya amiatt van, mert az idősebb korcsoport tagjai kevésbé 

reprezentáltak a kutatásban. Az előnye viszont az, hogy a legfiatalabb középiskolások igen 

nagy számmal töltötték ki a kérdőívet, így az ő véleményük igen részletesen tükröződik a 

kutatásban. 
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6. 3. 2. Középiskola típusa 

 

A válaszadók középiskolájának típusának eloszlása az alábbi táblázatban látható. 

Középiskola típusa szakiskola szakközépiskola gimnázium 

Nyíregyháza 4 20 130 

Szepsi 4 38 31 

Arány Nyíregyházán 

belül 

2.60% 12.99% 84.42% 

KSH arány a 3 típus 

között 

2.95% 25.82% 71.22% 

KSH arány az 5 típus 

között 

1.71% 14.94% 41.21% 

 

Mint látjuk, 3 típusú középiskolából érkeztek adatok a kutatáshoz. Mivel Nyíregyházán 5 

középiskolai típus intézményeibe járnak diákok, így a kutatásban nem szerepel mindegyik. A 

készségfejlesztő iskolák abból az okból nem lettek bevonva a kutatásba, mert az oda járó, 

speciális igényű diákok segítség nélkül aligha, de segítséggel is nehézségekkel küzdve tudták 

volna csak kitölteni a kérdőívet a tanárok elmondása szerint. A szakgimnáziumok pedig 

tanrendjükből kifolyólag igen hasonlóak a szakközépiskolákhoz, és gimnáziumokhoz. Ha 

mind az 5 típusú középiskola tanulóit nézzük, a KSH adatai szerinti eloszlás eltér a 

kutatásunkban szereplő minta eloszlásától. Azonban, ha csak a 3 típus tanulóit vesszük 

figyelembe, az eloszlásuk egymáshoz képest már igen hasonló. A gimnáziumba járó diákok 

tehát felülreprezentáltak, ha a szakgimnáziumok tanulóit külön csoportként tekintjük.  

Ez az eloszlás a kitöltési hajlandóságról is elárul információkat. Azok, akik a leginkább 

fogékonyak a kutatás témájára, a gimnáziumok tanulói, míg a kérdőív kitöltésében és a 

témában legkevésbé érdekeltek a szakiskolák diákjai. 

 

A további összehasonlító elemzések céljából a szakiskolásokat és a szakközépiskolásokat egy 

csoportba soroljuk az alacsony elemszám miatt. Így lehetővé válik pontosabb statisztikai 

próbák elvégzése. 
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6. 3. 3. Szülők végzettsége 

 

A szülők végzettségének eloszlásai az alábbiakban találhatók. 

 

Végzettség Apa darabszám Apa arány Anya darabszám Anya arány 

általános iskola 16 7.05% 21 9.25% 

szakiskola / 

szakközépiskola 

92 40.53% 61 26.87% 

gimnázium 17 7.49% 26 11.45% 

technikum 8 3.52% 5 2.20% 

főiskola / 

egyetem 

67 29.52% 94 41.41% 

posztgraduális 1 0.44% 3 1.32% 

nem válaszol 26 11.45% 17 7.48% 

 

A további statisztikai vizsgálatok pontossága érdekében az alacsony elemszámú cellákat 

összevonjuk. Így a technikumot és a posztgraduálist a főiskola/egyetemmel együtt ezentúl a 

felsőfokú csoportba soroljuk. 

 

6. 3. 4. Szülők foglalkozása 

 

A válaszadók saját szavaikkal beírt válaszaik összegzése és csoportosítása után a következő 

kategóriákat alkottuk meg. A táblázatban az egyes foglalkozások aránya látható. 

 

 Apa Anya 

adminisztráció 0,50% 6,50% 

agrár 6,53% 0,50% 

állami alkalmazott 2,51% 7,50% 
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egészségügy 2,51% 11,00% 

fizikai munka 10,05% 6,50% 

gazdaság 19,10% 25,50% 

hivatásos 4,02% 0,00% 

informatika 4,02% 0,50% 

jog 2,51% 2,00% 

média 1,01% 0,00% 

műszaki 9,55% 1,00% 

nyugdíjas 1,01% 0,00% 

pedagógia 6,03% 18,00% 

szakmunka 29,15% 11,00% 

társadalomtudomá

ny 1,51% 1,50% 

háztartásbeli 0,00% 4,00% 

szépségipar 0,00% 2,00% 

szociális 0,00% 2,50% 

 

6. 3. 5. Kisebbséghez tartozás 

 

A válaszadók saját maguk írhatták be, hogy milyen kisebbséghez tartoznak, amennyiben azt 

jelölték be előzőleg, hogy valamilyen kisebbség tagjai. A válaszokból azt láttuk, hogy cigány, 

illetve szlovákiai magyar kisebbséghez tartozó válaszadók válaszoltak. A kisebbségek 

eloszlása az alábbi táblázatban található. 

 

Cigány Magyar Semmilyen 

7 15 205 
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6. 3. 6. Kultúrával és digitális jelenléttel kapcsolatos kérdések 

 

Q1 - Digitális eszközök használata 

 

Az alábbi grafikonon láthatjuk az egyes digitális eszközök használatának eloszlását. 

 

 

Mint látjuk, a válaszadók majdnem mindegyike (96,35%) saját mobiltelefont használ, 

elenyésző azok aránya, akik nem használnak, vagy másét használják. A második eszköz, 

amellyel a legnagyobb arányban rendelkeznek a válaszadók a laptop, ezzel a fiatalok mintegy 

fele rendelkezik (50,47%). Itt már jóval nagyobb azok aránya, akik egyáltalán nem 

használják az eszközt (26,17%). A mobiltelefon után azonban mégis a TV a legelterjedtebb 

eszköz, ugyanis itt a legkisebb azok aránya, akik nem használják (12,09%). A tévénézés, 

tehát a szakirodalmi adatokkal összhangban még mindig nagyon nagy szerepet játszik a 

digitális eszközök között. 

 

Az adatokból az látszik még, hogy a fiatalok nagyjából fele (49,05%) használ 

játékkonzolokat, illetve ez az az eszköz, amit a leginkább megosztanak a barátok egymás 

között (5,71%). Az e-book olvasó és az okosóra a két legkevésbé használt eszköz. Az 

okosóra aránylag új technológia, a minőségi eszközök drágák, ez magyarázhatja az alacsony 

elterjedtségét. Az e-book olvasó pedig egy olyan eszköz, aminek a funkcióját egy sor másik 

eszköz is tartalmazza, tableten, telefonokon vagy számítógépen is lehet olvasni. 
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Q2 - Digitális eszközök használata 

 

A beérkezett válaszok alapján létrehozott kategóriák említése a három eszköznél az 

alábbiakban található. 

 

 Mobil 

kapcsolattartás 152 

közösségi oldalak 96 

média 59 

kikapcsolódás 49 

böngészés 47 

tanulás 36 

keresés 11 

 

Mobiltelefont leginkább kapcsolattartásra használják a válaszadók. Ebbe a kategóriába 

soroltuk az olyan válaszokat, mint telefonálás, sms, üzenetküldés, beszélgetés a barátokkal és 

családokkal, kommunikáció. A második legtöbbet említett tevékenység a közösségi oldalak 

látogatása, amelybe beletartoznak az olyan válaszok, mint a facebook, messenger, skype, 

viber, instagram, snapchat, youtube, twitter. A kapcsolattartás és a közösségi oldalak 

együttesen a szociális élet fenntartását, a kommunikációt jelentik, és az összes említés 55%-át 

teszik ki. Ez az eredmény egyáltalán nem meglepő, hiszen a mobiltelefonokat alapvetően 

kommunikációra tervezték, azonban a technológia fejlődésével egyre több lehetőség áll 

rendelkezésre, ami megjelenik a válaszokban is. A második legnagyobb blokk ugyanis a 

média és a kikapcsolódás kategóriája, amelyekbe olyan válaszok kerültek, mint a filmnézés, 

zenehallgatás, fényképezés, játékok, rajzolás, könyvírás, kikapcsolódás. Ezek közül több 

tevékenység kulturális tartalmak fogyasztását foglalja magában. Mobiltelefont használnak a 

legkevésbé a válaszadók internetes böngészésre, tanulásra és információkeresésre. Ezekbe a 

kategóriákba tartoznak az olyan válaszok, mint a házi feladat írása, nyelvtanulás, tanulás, 

jegyzetelés, időjárás megtekintése, hírolvasás, online rendelés, munkaszerzés. A válaszokból 

kiderül, hogy a legkülönfélébb internetes tevékenységekre is használják a mobiltelefont, 

azonban igen kis arányban.    
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 Tablet 

média 36 

játék 34 

információgyűjtés 28 

közösségi oldalak 16 

kapcsolattartás 5 

 

A tabletet a válaszok számából, illetve a Q1 kérdésre adott válaszok alapján következtetve 

aránylag kevesen használják, és kevés fajta tevékenységre. A leggyakoribb tevékenységek a 

média és a játék csoportja, amelyekbe olyan válaszok kerültek, mint e-book olvasás, 

filmnézés, szabadidős tevékenységek, szórakozás, játék, zenehallgatás. Ebből megérthetjük, 

hogy e-book olvasó helyett leginkább tableten olvasnak elektronikus könyveket a válaszadók. 

A tabletek hordozhatósága és képernyőmérete miatt lehet a leggyakoribb tevékenység a 

médiatartalmak fogyasztása és a játékok. Az információkeresés, amelybe a tabletnél a 

tanulással kapcsolatos válaszok is beletartoznak az alacsony elemszám miatt, illetve a 

különböző kapcsolattartással és kommunikációval kapcsolatos válaszok már igen kevés 

számú említést kaptak. 

 

 Pc / laptop 

tanulás 99 

média 79 

szórakozás 75 

böngészés 22 

munka 20 

közösségi oldalak 17 

kapcsolattartás 16 

 

A számítógépeket is, a mobiltelefonhoz hasonlóan igen sokfajta tevékenységre használják a 

válaszadók. A leggyakoribb tevékenységtípus a tanulás, amely a másik két eszközhöz képest 

a legtöbb fajta választ tartalmazza, mint iskolai feladatok, prezentációk, házi feladatok, 



34 

nyelvtanulás, jegyzetelés, beadandók megírása, számológép és egyéb irodai alkalmazások 

használata. A számítógépek nagy teljesítménye miatt kifejezetten alkalmasak nagy felbontású 

filmek, és egyéb médiatartalmak lejátszására, illetve a legkülönfélébb videojátékokat is 

tudják futtatni. Sok válaszadó kifejezetten csak játékokra, használja a számítógépet. A 

számítógépnél jelenik meg egyedül a munka kategóriája is, amelybe olyan válaszok kerültek, 

mint videók vágása, stúdió munkák, szerkesztések, kreatív projektek, programozás. A 

tablethez hasonlóan a számítógépen is a kapcsolattartás és a közösségi oldalak játszák a 

legkisebb szerepet. 

 

Q3 - Interneten eltöltött idő 

 

Az alább található hisztogram mutatja meg az interneten eltöltött idő eloszlását.  

 

A vízszintes tengely az interneten töltött időt jelenti órában megadva, a függőleges tengely 

pedig a válaszok számát jelzi az adott időmennyiségre. A hisztogramból látszik, hogy 

egyrészt van néhány extrém érték, 10-12 órányi interneten töltött idővel. Ezek lehetnek 

valótlan adatok is, de teljes mértékben elképzelhető, hogy az iskolai órákat leszámítva, vagy 

akár azokon is valaki folyamatosan online állapotban van. Továbbá az is megfigyelhető, hogy 

a legtöbben 3-5 órát töltenek az interneten. Az interneten töltött órák átlaga az extrém 12 óra 

körüli értékeket is beszámítva 4,92. 
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Q4 - Közösségi média oldalak ismerete 

 

A válaszadók által felsorolt oldalakat összegezve és megszámolva a következő eredményeket 

kaptuk. Összesen 41 különböző közösségi média oldalt soroltak fel a válaszadók. Ebből 13 

csak egy említést kapott, és vitatható, hogy valóban közösségi média oldalnak számítanak-e, 

mint pl. a használtautó, a mozicsillag, vagy a chatroulette. 17 olyan közösségi média oldal 

van, amire 2-10 említés érkezett. Ezek között vannak elavultak, vagy már megszűntek, mint a 

myvip, myspace, iwiw, msn, vagy pedig kevésbé ismert oldalak, mint a badoo, we heart it, 

musical.ly. A 12 legismertebb oldalak pedig az alábbi táblázatban láthatók. 

 

Közösségi 

média 

Említések 

száma 

facebook 190 

instagram 155 

snapchat 106 

twitter 91 

youtube 52 

messenger 48 

tumblr 25 

viber 25 

pinterest 16 

whattsap 14 

pokec 10 

 

Nem meglepő módon a facebook, instagram, snapchat és twitter állnak az első helyen. A 

legismertebb közösségi oldalak mellett a listára felkerült még egy szlovák oldal is, a pokec. 

Magyar oldalon ilyet nem találunk, csak az egy-egy említést kapott használtautó és 

mozicsillag, amik nem tekinthetők közösségi média oldalnak. 
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Q5 - Saját felhasználói fiók a közösségi média oldalakon 

 

Az alábbi grafikonról kiderül, hogy a legismertebb közösségi média oldalakon hány 

kitöltőnek van saját felhasználói fiókja. Átlag: 4.78 

 

 

Amint látjuk, a Facebook nem csak az ismertségben áll az első helyen, hanem a 

válaszadóknak a legnagyobb része (91,63%) rendelkezik is saját felhasználói fiókkal az 

oldalon. Érdemes megfigyelni, hogy a válaszadók majdnem kétharmada (63%) rendelkezik 

Google+ fiókkal, azonban a Q4 kérdésben csak 4 említést kapott. Ez összhangban áll azzal, 

hogy kihasználatlanság és egyéb hibák miatt a Google+ szolgáltatást meg fogják szüntetni. A 

népszerű közösségi oldalak sorrendjén túl azt is megmérjük, hogy a válaszadók átlagosan 

hány közösségi média oldalon vannak jelen saját fiókkal, az átlag 4,78. Az online közösségi 

élet tehát igen aktívnak mondható a fiatalok körében, hiszen átlagosan 4-5 közösségi média 

oldalon vannak jelen egyszerre. Mivel ezek között vannak tematikus oldalak is, nem 

feltétlenül ugyanazzal a baráti körrel tartják a kapcsolatot minden oldalon, így az online 

kapcsolati háló igen összetetté válhat a fiatalok körében. 
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Q6 - Tájékozódás különböző forrásokból 

 

A tájékozódásban az egyes médiumok használatának gyakoriságát az alábbi grafikonon 

látjuk. 

 

 

Az adatok alapján két nagyobb csoportra lehet osztani a tájékozódás forrásait. Az egyik a 

hagyományos források, amelybe a TV, rádió és a nyomtatott sajtó tartozik, a másik pedig az 

internetes források, amibe a közösségi média és a hírportálok tartoznak. A válaszadók 

egyértelműen ez utóbbiból tájékozódnak sokkal gyakrabban. A közösségi média oldalak 

szerepének növekedését jelzi, hogy a válaszadók majdnem fele (45,58%) rendszeresen 

tájékozódik a hírekről ezekből a forrásokból. A fiatalok tájékozódási igényét is jelzi, hogy az 

internetes forrásokból több, mint kétharmaduk gyakran, vagy rendszeresen tájékozódik a 

hírekről. A legkevésbé a nyomtatott sajtóból tájékozódnak a válaszadók, ami egyáltalán nem 

meglepő, hiszen szinte korlátlanul hozzáférnek az internetes forrásokhoz, ahol sokkal 

gyorsabban frissülnek az aktualitások, és sokkal szélesebb körű információhalmaz érhető el. 

Ezzel szemben a nyomtatott sajtó csak naponta, vagy ennél ritkábban jön ki friss kiadással, és 

csak az előző napi hírekről szerezhetünk információkat. A TV-ből való tájékozódás azonban 

valamelyest kevésnek bizonyul, tekintve, hogy csak 12,09% nem néz tévét rendszeresen a Q1 

kérdés alapján. Azon felül, hogy 14,09% soha nem tájékozódik a tévéből (ezek közt ott 

vannak azok, akik egyáltalán nem is néznek tévét) a 44,09% csak ritkán tájékozódik innen, 

ami azt jelzi, hogy inkább csak szórakozásra, vagy időtöltésre használják a tévét. 
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Q7 - Kedvenc tantárgyak az iskolában 

 

A kedvenc tantárgyakból leszűrt érdeklődés eloszlása az alábbi grafikonon látható. 

 

 

A tantárgyak preferenciája ugyan sok tényezőtől függ, és sok szerepet játszhatnak benne a 

tanárok is, azonban már gyakran körvonalazódik egy irányvonal, amely fontosabb a diákok 

számára. Az adatokból az látszik, hogy a legtöbb tanuló számára vegyes az érdeklődési kör 

(54,85%). Ez egyfelől jelentheti azt, hogy a diákok számára középiskolában még nehéz 

eldönteni szakmai pályafutásuk irányvonalát, másfelől azt is, hogy egyre több szakma 

interdiszciplináris jellegű, és különböző szakterületek kapcsolódhatnak össze, így ezekre a 

területekre készülhetnek fel a különböző tárgyak kedvelésével. Az érdeklődési területek 

másfelől összefüggésben lehetnek a kultúra iránti fogékonysággal. 

 

Q8 - Témakörök az informatikai tanulmányok során 

 

Az alábbi grafikonon a technológiai jellegű témakörök szürkével, míg a helyes vagy 

biztonságos online viselkedéssel és digitális kultúrával kapcsolatos témák narancs színnel 

vannak jelölve. 
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Az adatokból látjuk, hogy az internetes kultúrával kapcsolatos témakörök eltérő arányban 

jelennek meg az informatika oktatásban. A legkevesebb arányban az internetes viselkedés 

kultúrája jelenik meg (24,23%), holott a fiatalok meglehetősen sok időt töltenek az 

interneten. A közösségi médiában rengeteg interakció történik a fiatalok között, és több olyan 

szociális jelenség van a digitális térben, amely máshol nem jelenik meg. Ilyen lehet például 

az online reputáció csökkentése, amely abból fakad, hogy az interneten minden maradandó, 

így a saját magunkról közölt nem megfelelő, illetlen, sértő, provokatív megnyilvánulások 

tartósan fennmaradnak, ami később hátrányunkra szolgál, ha pl. egy leendő munkaadó 

leellenőrzi online profiljainkat. A viselkedési kultúra így összefügg a veszélyforrásokkal is, 

amelyek ismeretéről már jóval nagyobb arányban esik szó az informatika oktatásban 

(46,70%). Az azonban jelen kérdésből nem derül ki, hogy milyen mélységben és 

részletességgel oktatják a biztonságos internethasználatot. Ettől valamivel nagyobb 

mértékben jelenik meg a digitális művészetek átadása (48,46%), amely a digitális kultúra 

egyik fontos eleme. Fontos megjegyezni, hogy a programozási alapismeretek aránya 

(40,53%) egy olyan technológiai trendben, ahol egyre több informatikai munka van, és 

hatalmas munkaerőhiány van a programozói munkakörökben, ez az arány akár magasabb is 

lehetne. 
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Q9 - Nyelvtudás mértéke 

 

A leggyakrabban tanított nyelvek tudásának eloszlása az alábbi grafikonon látható. 

 

 

 

A legnagyobb mértékben az angol nyelvet beszélik, ami összhangban van azzal, hogy az 

angolt, mint világnyelvet használják szinte mindenhol a nemzetközi kommunikációban. A 

második leggyakrabban beszélt nyelv a német, a francia és olasz nyelvet elenyésző arányban 

beszélik. A felsorolt nyelveken kívül többen megjelölték még a spanyol és orosz nyelveket, 

illetve néhány koreai és kínai válasz is érkezett. 

 

Ezután azt is megszámoltuk, hogy a válaszadók hány nyelvet beszélnek legalább alapszinten. 

Ide nem soroltuk be a magyar mintánál a magyar nyelvet, illetve a szlovák mintánál a magyar 

és szlovák nyelvet a kétnyelvűség miatt. Az alábbi hisztogramon a beszélt idegennyelvek 

száma látható. 
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A hisztogramból látszik, hogy néhány extrém eset van, ahol 5-6 nyelvet is legalább 

alapszinten beszélnek a válaszadók, azonban a legtöbben 2 idegen nyelvet beszélnek legalább 

alapszinten, illetve többen vannak, akik egyet sem. A beszélt idegen nyelvek átlaga a 

mintában 1,78. 

 

Q10 - Digitális eszközök használata tanuláshoz 

 

A digitális eszközök használatának mértéke tanuláshoz az alábbi grafikon szerint oszlik meg. 
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Az adatokból kiderül, hogy a fiatalok nagyjából 77%-a használ valamilyen digitális eszközt 

tanulás vagy házi feladatok elkészítése során. A tanulók majdnem egyharmada rendszeresen 

használja ezeket, azok aránya pedig igen csekély (7,92%), akik egyáltalán nem használnak 

digitális eszközöket tanuláshoz. Ezek alapján elmondható, hogy a digitális technológia 

nagyon nagy mértékben beépült a fiatalok tanulási szokásaiba. 

 

Q11 - Digitális eszközök használata a tanuláshoz 

 

Azok a válaszadók, akik gyakran, vagy rendszeresen használnak digitális eszközöket a 

tanuláshoz, nyílt válaszban írták le, hogy mire használják ezeket az eszközöket. A válaszok 

alapján létrehozott kategóriák eloszlása az alábbiakban található. 

 

Információkeresés 125 

Fordítás 27 

Számológép 12 

Házi feladat elkészítése 12 

Tanuló applikációk 7 

Zenehallgatás 5 

 

A leggyakrabban említett kategória az információkeresés, amelybe olyan válaszok tartoznak, 

mint nyelvtani szerkezetekre való keresés, irodalmi korok keresése, idegen kifejezésekre való 

keresés, források felkutatása, de ebbe a kategóriába tartoznak még olyan válaszok is, mint az 

osztálytársaktól való információkérés a házi feladatokkal kapcsolatban, de több esetben a 

tanár is online küldi el az anyagokat, vagy feladatokat a diákoknak. Sokan használják még az 

online fordító programokat is nyelvtanuláshoz, szótárként, vagy összetett mondatok 

lefordításához. Matematikai feladatokhoz számológépként is többen használják az 

eszközöket. Többen magát a házi feladatot is digitális eszközön készítik el, vagy 

prezentációkat készítenek. Több olyan említés is érkezett, amely kifejezetten tanuláshoz 

készült applikációkkal kapcsolatos. Külön applikáció van nyelvtanuláshoz (Duolingo), vagy 

matematikai feladatok megoldásához (Photomath) is. Néhányan pedig említették a 

zenehallgatást is, ami nem konkrétan tanuláshoz kötődő tevékenység, azonban a háttérzajok 
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kiszűréséhez, vagy egy bizonyos figyelmi állapot elérésében sokat tud segíteni a 

zenehallgatás. 

 

Q12 - Az innovációk elfogadásának mértéke 

 

Az innovációk elfogadásának mértéke alapján létrehozott csoportok eloszlása az alábbiakban 

található. 

 

Csoport Arány Rogers által mért arány 

Innovátorok 17,65% 2,5% 

Korai elfogadók 16,74% 13,5% 

Korai többség 21,27% 34% 

Késői többség 38,91% 34% 

Lemaradók 5,43% 16% 

 

Mivel a kérdésünk megfogalmazása kizárja az anyagi megfontolásokat, Rogers modellje 

pedig tartalmazza, nagyrészt megmagyarázhatja az arányok ilyen mértékű eltérését. A 

legnagyobb különbség az innovátorok arányában mutatkozik. A válaszadók körében jóval 

nagyobb az aránya az innovátoroknak, ami jelentheti, hogy sokkal szívesebben próbálják ki 

az emberek a legújabb technológiákat, ha ezt anyagilag megtehetik, de azt is, hogy a 

középiskolás fiatalok sokkal nyitottabbak a technológiai újításokra. Érdemes megfigyelni 

azonban, hogy az anyagi vonzatok figyelmen kívül hagyása ellenére is aránylag egyenletesen 

oszlanak el a csoportok. Habár jóval kisebb a lemaradók aránya, mint az anyagi helyzetet 

figyelembe vevő modellben, még mindig megfigyelhető arányban vannak jelen azok, akik 

attitűdjeik révén gyanakvóak az innovációkkal szemben. Ezen felül a késői többség 

csoportjába tartozók vannak a legtöbben, ami még a Rogers féle modellnél is valamive l 

nagyobb arányt jelent. 
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Q13 - Internetes veszélyforrások ismerete 

 

Az alábbi grafikon megmutatja, hogy az egyes veszélyforrásokat a válaszadók milyen 

arányban ismerik. 

 

 

A legismertebb veszélyforrás a függőség, ami valóban közismert jelenség, a számítógépek és 

az internet elterjedésével együtt a tőlük való viselkedéses függőség is hamar megjelent. A 

témát a sajtó is időről időre előveszi. Az információs társadalomban, és főleg a politikai 

életben egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a fake news, vagyis az álhírek jelensége. Ennek 

veszélyét az jelenti, hogy a hamis információk hitelesnek tűnő közegben, híradókban, 

hírportálokon jelennek meg. Ezt a jelenséget is a legtöbben ismerik a válaszadók (78,41%). A 

többi gyakori veszélyforrást is aránylag magas arányban ismerik a válaszadók, azonban az 

online reputáció, vagy megbecsülés csökkentése kilóg a sorból, a válaszadók mintegy 

negyede (25,99%) ismeri csak. Ez azért lehet aggályos, mert tekintve a fiatalok aktív 

közösségi oldalakon való jelenlétét egy meggondolatlanul feltöltött, illetlen, a személyes 

megbecsülést csökkentő kép hamar felkerülhet a közösségi médiába, ahonnan aztán az 

információ terjedésének köszönhetően szinte lehetetlen már azt letörölni. Egy ilyen, fiatalon 

feltöltött meggondolatlan kép vagy poszt azután nagy mértékben ronthatja a továbbtanulási, 

vagy munkában elhelyezkedési esélyeket egy esetleges profil átvizsgálás alkalmával. 

 

 

 

 

 



45 

Q14 - Internetes veszélyforrásokkal való tapasztalat 

 

Az egyes internetes veszélyekkel való személyes tapasztalatok arányát az alábbi grafikon 

mutatja be. 

 

 

Az adatokból látjuk, hogy két jelenséggel volt már személyes tapasztalata a válaszadók több, 

mint felének. A felugró, zavaró, kéretlen tartalmakat általában vírusírtók és egyéb védelmi 

programok le szokták blokkolni, de ez a védelem nem mindig teljeskörű. A felugró oldalak 

gyakran vírusfertőzött linkeket tartalmaznak, szerencsejátékot, vagy pornográf tartalmakat 

reklámoznak. Az ezekkel való nagy arányú találkozás fontossá teszi, hogy megfelelőbb 

vírusírtókat és reklámblokkolókat alkalmazzunk. A másik legnagyobb arányban tapasztalt 

jelenség az álhírek. Aki híroldalakat olvas, szinte elkerülhetetlen, hogy álhírekbe ütközzön. 

Viszont az a tény, hogy a válaszadók több mint fele felismeri ezt, azt jelenti, hogy jól 

tájékozottak, és kritikusan tudják fogadni az információkat. Viszonylag magas még a csalás 

és félrevezető hírekkel való tapasztalat aránya (27,75%). Az ilyenek leginkább a közösségi 

médiában terjedhetnek, és az álhírekhez hasonlóan kritikus hozzáállást és több oldalról való 

tájékozódást igényel az elkerülésük. A legalacsonyabb az online reputáció csökkentésének 

tapasztalata, amely összhangban van e jelenség ismeretének arányával. Ez jelentheti azt, hogy 

valóban kevesen kerülnek ilyen helyzetbe, de azt is, hogy sokan azok közül, akik ilyen 

helyzetbe kerülnek, nem ismerik azt fel. 
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Q15 - Segítségkérés az internetes veszélyekkel való találkozáskor 

 

Az alábbi grafikon mutatja meg, hogy a különböző személyekhez milyen arányban 

fordulnának veszély esetében a válaszadók. 

 

 

A válaszadók veszély esetén leginkább a szülőkhöz fordulnak (65,20%), az összes többi 

személyhez ettől jóval kisebb arányban. Fontos még a barátokhoz való fordulás (36,56%). A 

középiskolás fiatalok körében a szülők és a kortársak jelentik a legfontosabb kapcsolatokat, 

ami a segítségkérésben is megmutatkozik. A válaszadók nagyjából egyötöde (21,15%) bízik a 

hivatalos szervekben ilyen esetekben. A segítségkérés függhet a veszély milyenségétől, 

hiszen kártevő programok, vagy felugró, kéretlen tartalmak esetén egy vírusirtás hatékony 

lehet, viszont szexuális ragadozókkal, vagy zaklatással való tapasztalat esetén már szükséges 

lehet a hivatalos szerveket is bevonni. A legkevesebb mértékben a tanárokhoz, illetve 

iskolapszichológushoz fordulnának a válaszadók. Egyéb személynek többen odaírták, hogy 

saját magukhoz fordulnának, tehát maguk oldanák meg a problémákat, a vírusirtást stb., 

illetve néhányan egyáltalán nem fordulnának senkihez. 

 

Q16 - Digitális és analóg lehetőségek preferenciája  

 

A digitális és analóg lehetőségek preferenciájának mérése érdekében a válaszlehetőségek a 

következőképpen lettek átkódolva. Az egyáltalán nem igaz válasz -2 értéket kapott, a teljes 
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mértékben igaz pedig +2 értéket kapott. Annál a három állításnál, ahol az állítás szövege a 

digitális lehetőségekre vonatkozott (például: Ha utazunk valahová többnyire online 

applikációkat használok, papíralapú térképet csak ritkán használok.) az értékek fordítva lettek 

megadva, a teljes mértékben igaz kapta a -2 értéket, az egyáltalán nem igaz pedig a +2 

értéket. Az így kapott értékeket állításonként átlagoljuk, és egy -2 és +2 közötti értéket 

kapunk, ahol a -2 a teljes digitális preferenciát jelenti, a +2 pedig a teljes hagyományos 

preferenciát. 

 

                 

Az adatokból látszik, hogy három területen az analóg lehetőségek vannak előnyben. A 

leginkább analóg preferenciával rendelkező terület a baráti beszélgetések és kommunikáció. 

Annak ellenére, hogy a válaszadók nagy mértékben vannak jelen közösségi médiákon, és a 

digitális eszközöket is gyakran kapcsolattartásra használják, a személyes baráti 

beszélgetéseket még mindig jobban kedvelik. A család kikapcsolódási lehetőségei közül is 

inkább hagyományosabb lehetőségeket kedvelnek, nem digitális tevékenységeket. Ez a kettő 

együtt azt jelzi, hogy a középiskolás diákok még mindig inkább tartják a kapcsolatot 

családjukkal és barátaikkal hagyományos formában. Habár a digitális eszközöket többen 

használják online rendelésre is, a vásárlást még mindig inkább boltokban szeretik végezni, 

nem online. Ezzel szemben a házi dolgozatok megírása és a kutatómunka során sokkal inkább 

a digitális lehetőségeket preferálják, hiszen sokkal gyorsabb online keresni, mint 

könyvtárakban. Az utazások alkalmával egyértelműen hasznosabbnak bizonyulnak az 
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interaktív online térképek, ez mutatkozik meg a válaszadók preferenciáján is. Programokról, 

eseményekről való tájékozódás és a filmnézés is inkább az online térben történik a nagyobb 

választék és az elérhető információk miatt. A könyvolvasás azonban az a terület, amely 

ugyan éppen a digitális preferencia irányába tolódott, de egyaránt sokan preferálják a 

hagyományos könyveket is az e-bookokkal szemben. 

 

Az egyes válaszadók átlagos preferenciája pedig az alábbi hisztogramon látható, amelyen a -

16 érték a teljes digitális preferenciát, a +16 érték pedig a teljes analóg preferenciát jelenti. 

 

 

 

Amint látjuk, a legtöbb válaszadó -1 és 1 közötti értéket kapott, tehát vegyes, vagy nem 

kifejezett preferenciával rendelkezik. Viszont az analóg preferencia oldalán a legnagyobb 

érték +8, addig a digitális preferencia oldalán -12 érték is szerepel. Összességében többen 

vannak azok, akik digitális preferenciával rendelkeznek, illetve a digitális preferencia 

kifejezettsége is jóval erősebb. 

 

Q17 - Generációs különbségek 

 

Az állítások a szülők és a fiatalok közti összhangot térképezik fel a digitális viselkedés 

tükrében. A Q16 kérdéshez hasonlóan az ‘egyáltalán nem igaz’ állítás -2 értéket kapott, a 

‘teljes mértékben igaz’ állítás pedig +2 értéket kapott. Azok az állítások, amelyek fordítva 

vannak megfogalmazva, (pl. A szüleimnek fogalma sincs arról, hogy mit csinálok online) 

fordítva kapnak értékeket is. 
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Az adatokból látjuk, hogy két terület van, ahol nincs összhang a fiatalok és szülők között, 

mégpedig a közös videojátékok játszása, illetve az online csatornákon való kommunikáció. 

Elképzelhető, hogy a szülők idő, vagy az érdeklődés hiánya miatt nem játszanak együtt. A 

Q16 kérdésre adott válaszok alapján viszont látszik, hogy a szülőkkel való közös 

kikapcsolódás inkább hagyományos, nem digitális keretek között zajlik. Az online 

csatornákon történő kommunikáció, mint skype, vagy messenger kevésbé elterjedt a szülők 

és a fiatalok között, de ez az arány is közel áll a 0 ponthoz. A legnagyobb összhang az online 

töltött idő korlátozásában van, tehát a szülők általában nem korlátozzák túl a fiatalok 

interneten és digitális eszközökkel töltött idejét. Szintén magas értéket kapott az élmények 

megosztása, amibe beletartozhat az online térben szerzett tapasztalatok megosztása is, illetve 

a közös érdeklődési kör, amibe szintén beletartoznak az online térben található lehetőségek. 

Ezekből, illetve a Q15 kérdésre adott válaszokból az következik, hogy a mostani 

középiskolások szülei aránylag tisztában vannak az online tér lehetőségeivel és 

veszélyforrásaival, így a fiatalokkal összhangban tudják megbeszélni élményeiket és 

érdeklődésüket, azonban ritkábban vesznek részt saját maguk olyan online 

tevékenységekben, amelyeket a fiatalok előszeretettel végeznek, mint az online 

kommunikáció és a videojátékok. 
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Az egyes válaszadók átlagos összhangját szüleikkel az alábbi hisztogram mutatja meg. A -16 

érték a legkisebb összhangot, a +16 érték a legnagyobb összhangot jelenti a szülők és fiatalok 

között. 

 

 

 

Mint látjuk, a legtöbb válaszadó 0 és 6 közötti értéket kapott, tehát sokan vannak azok, akik 

közepes mértékben vannak összhangban a szüleikkel, vagy területenként változó 

összhangban vannak velük. Szép számmal vannak kitöltők, akik kifejezetten nagy 

összhangban vannak szüleikkel minden témában. A legkevesebben azok vannak, akiknek 

nincs összhangjuk a szülőkkel. 

 

Q18 - A kultúra részei a hagyományos örökségeken kívül 

 

A nyílt végű válaszok nagyon sokfélék voltak. Összesen 42 fajta kategóriát tudtunk 

meghatározni. Ezek közül több beletartozik a hagyományos kultúra részeibe, mint a zene, 

szobrászat stb., ezeket kiszűrtük a listából. A maradék kategóriák között a legtöbbet 

említettek a következők. 
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népi hagyományok 34 

nyelv 16 

ruhaviselet 13 

filmek 13 

gasztronómia 11 

 

A leggyakrabban említett kategória a népi hagyományok, amelybe olyan válaszok kerültek, 

mint a nemzetre jellemző szokások, hagyományok, nemzeti értékek megőrzése, 

hagyományőrzés. Ez összhangban van az előzetes interjúk anyagával is. A nyelv 

kategóriájába olyan válaszok kerültek, mint a szleng, beszédstílusok, tájszólások, 

nyelvművelés. A ruhaviselet kategóriájába a divat, népviselet, öltözködési szokások kerültek. 

A leggyakrabban említett kategóriák közül egyik sem része a digitális kultúrának, tehát 

egyáltalán nem magától értetődő, hogy a digitális tartalmakat és online viselkedést a kultúra 

részének tekintik a válaszadók. Annak ellenére, hogy a kérdőív ezen szakaszáig már többféle 

digitális jelenségekkel, viselkedéssel, szokásokkal és veszélyekkel foglalkozó kérdés volt, a 

válaszadók számára nem lett egyértelmű a kultúra és a digitális tartalmak összekapcsolásának 

lehetősége. A legtöbb digitális kultúrával kapcsolatos válasz egy említést kapott. Az ide 

tartozó válaszok a következők: maga az internet, mémek (rövid szöveggel ellátott vicces 

képek), videojátékok, youtube videók, az interneten megtörtént híresebb esetek, informatikai 

kultúra, vitafórumok, modern művészetek, blogok, hírportálok, tumblr, közösségépítés 

online, sorozatok. Egy összetettebb választ szó szerint idézünk: “Az internetezésnek is van 

egyfajta kultúrája. Itt olyan dolgokra gondolok, mint például, ki mit oszt meg magáról a 

közösségi médiában. A digitális világ új kultúrát képez.” Ebben a válaszban két fontos 

gondolat is megjelenik. Egyrészt a közösségi médiában magunkról megosztott tartalmak 

összhangban vannak az online viselkedési kultúra és megbecsülés témakörével, amit ezen 

válaszadón kívül nem figyelt meg más. Másfelől pedig felismeri, hogy a digitális világ új 

kultúrát képez, amit ilyen konkrétan szintén nem fogalmazott meg más válaszadó. 

Összességében elmondható tehát, hogy a digitális kultúra néhány válaszadó gondolatai közt 

megfogalmazódott, és külön-külön néhány szeletét említették, de a legtöbben erre nem 

gondoltak. Ezeken kívül találtunk még több, egy említést kapott kategóriát, amelyek a kultúra 

fogalmának széleskörű értelmezéséből fakadnak. Ezek között olyan válaszok találhatók, mint 

a tudomány, vallás, család, identitástudat, falvak és városok, emlékek vagy a tanulás.  
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Q19 - A kulturális örökségek tovább hagyományozási módjai 

 

A preferált megörökítési módok eloszlását az alábbi grafikon mutatja be. 

 

 

 

Az adatokból az látszik, hogy a megannyi online lehetőség ellenére is egy füzetbe írt és 

biztonságba helyezett verset tekintenek a fiatalok a legalkalmasabbnak az örökség tovább 

hagyományozására. Habár a vers alapvetően írott műfaj, mégis a második legkedveltebb 

módszer az elszavalás feltöltése youtube-ra. Az online és az offline megoldások 

összességében viszont nagyjából egyforma mértékben lettek választva. Az évkönyvet, helyi 

újságot és a füzetet összesen 52,07%-ban preferálták, míg az online versportált, a youtube-ot 

és a facebookot összesen 47,93%-ban. A vers hagyományos kulturális értéknek számít, de a 

válaszadók fele online formában örökítené tovább az utókor számára, ami azt jelzi, hogy a 

fiatalok felismerik a digitális lehetőségek kultúra konzerváló funkcióit is. 
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Q20 - A hagyományos kulturális tartalmakkal való találkozás 

 

Az egyes kulturális elemekkel való találkozás gyakorisága az alábbi grafikonon található. 

 

 

 

A kulturális elemekkel való találkozásba beletartozik egyfelől az, ha szándékosan keresi fel 

és fogyasztja azokat a válaszadó, másfelől pedig a mindennapi életben találkozhat akár 

műemlékekkel, néphagyományokkal, szobrászattal anélkül, hogy azokat felkeresné. Az 

adatokból látjuk, hogy a zeneművészet, illetve a fotó- és filmművészet az az ág, amelyikkel a 

leggyakrabban találkoznak a válaszadók. Zenével találkozunk a rádióban, tévében, közösségi 

média oldalakon, és időtöltésből is hallgatunk zenét, így nem meglepő, hogy ez lett a 

leggyakrabban fogyasztott kulturális elem. Fotó- és filmművészettel is gyakran lehet 

találkozni, a tévében, és online, illetve moziban. Ami sokkal érdekesebb eredmény, hogy a 

szobrászattal, iparművészettel és festészettel találkoznak a legritkábban a válaszadók. 

Ezekben az adatokban sokkal inkább az jelenik meg, hogy szándékosan ritkán keresik fel 

ezeket a kulturális elemeket, viszont kevésbé ismerik fel, hogy a köztereken, hivatalokban, 

intézményekben rendszerint találkozni lehet festményekkel, szobrokkal, esetleg 

iparművészeti alkotásokkal is. 
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Q21 - Hagyományos és digitális kultúrával kapcsolatos értékítéletek 

 

Az állítások a hagyományos és digitális kultúra iránti attitűdöket mérik. A teljes mértékben 

egyetértek válaszlehetőség +2 értéket kapott, az egyáltalán nem értek egyet válaszlehetőség 

pedig -2 értéket kapott. Az egyes állítások átlaga az alábbi grafikonon látható. 

 

 

 

Az első megfigyelésünk az, hogy mindegyik állítás pozitív átlagot kapott, tehát valamilyen 

szinten mindegyik állítással egyetértettek a válaszadók. A legkisebb mértékben a 

hagyományos kulturális értékek háttérbe szorulásával értettek egyet, a legnagyobb mértékben 

pedig azzal, hogy a digitális kultúra hagyatékai könnyebben elérhetőek a klasszikus 

hagyatékokhoz képest. Az adatokból összességében az körvonalazódik, hogy a válaszadók 

megítélésében ugyan szűkül a megőrzött hagyományok köre, azonban a kultúra értékei nem 

feltétlenül szorulnak háttérbe. Aránylag jól megkülönböztethető egymástól a digitális kultúra 

és a hagyományos kultúra, keletkeznek új értékek, amik könnyebben elérhetők, viszont a 

hagyományos értékek sokkal emberközelibbek. Az viszont látszik, hogy a két kultúra nem 

zárja ki egymást, inkább külön léteznek. 
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Q22 - Kulturális tevékenységeken való részvétel 

 

Az alábbi grafikonon azt látjuk, hogy az egyes tevékenységeken vagy eseményeken a 

válaszadók milyen arányban vesznek részt szívesen. 

 

 

 

Az adatok alapján a legnagyobb mértékben moziba járnak szívesen a válaszadók. Ezt 

segítheti az is, hogy a diákok olcsóbban vehetnek mozijegyet. A koncertre járás a második 

legkedveltebb kulturális tevékenység, ami összhangban van azzal, hogy a zeneművészettel 

találkoznak a leggyakrabban a fiatalok. A harmadik és negyedik legkedveltebb esemény 

szinte azonos arányban a színház és a tanulmányút. Habár a kirándulásokat kedvelik a 

válaszadók, a tematikus, művészeti táborok már a legkevésbé kedvelt eseménynek 

számítanak, holott rendszerint ezek a táborok is olyan helyeken kerülnek megrendezésre, ahol 

kirándulni is lehet. Itt az lehet a népszerűtlenség oka, hogy a fiatalok maguk kisebb arányban 

folytatnak maguk is művészeti tevékenységet, egy tanulmányúton viszont nincsenek ilyen 

kötöttségek. A néhány egyéb esemény említése között szerepelnek a fesztiválok és 

kocsmatúrák, hagyományőrző táborok, íjász egyesületek. A fesztiválok is lehetnek fontos 

kulturális események, ugyanis tematikától függően ötvözhetik a koncerteket, kézműves 

vásárokat, filmvetítéseket és különböző előadásokat. 
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Q23 - Kulturális tevékenységeken való részvétel 

 

Az alábbi grafikon megmutatja, hogy az előző kérdésben felsorolt kulturális eseményekre 

milyen szervezésben jutnak el a válaszadók. 

 

 

 

Az adatokból kiderül, hogy a különböző kulturális eseményekre egyedül járnak a legkevésbé 

a válaszadók. Ahol a legnagyobb az egyedül való részvétel aránya, azok a versenyek. A 

család szervezésében egyedül a kézműves vásárokon való részvétel nagyobb arányú a 

többinél. A vásárlás általában családi esemény, olykor azonban iskolák vagy tanárok is 

szerveznek ilyen eseményeket. A Q17 kérdésben vizsgált szülőkkel való közös érdeklődési 

körök meglétére utal az is, hogy a családdal való részvételnek nagy az aránya a mozi és 

koncertlátogatásoknál is. Ennél a két tevékenységnél azonban a barátokkal való szervezésé a 

legnagyobb arány. Ezek tipikusan olyan tevékenységek, amelyeknek közösségépítő jellege 

van, ugyanis a közös élmények alapot adnak a szorosabb kapcsolatok kiépítésére. Ebből a 

szempontból azért a mozi és a koncert a legfontosabb a barátokkal együtt szervezett 

tevékenységek közül, mert ezeken az eseményeken találkozhatnak a populáris kultúra 

elemeivel. A klasszikus kultúra eseményei a színház, és a kiállítások pedig hagyományosan 

iskolai szervezésűek. A tanárokkal való részvétel aránya magas továbbá a tanulmányutaknál, 

amiknek gyakori úticéljai történelmileg, illetve kulturálisan meghatározó helyszínek. Ezen 
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kívül a különböző versenyeken is leginkább az iskola szervezésében vesznek részt a 

válaszadók, ami jelzi, hogy az iskolákban gyakran szerveznek vetélkedőket. 

 

Q24 - A kulturális örökség gyarapítása 

 

Az összegyűjtött nyílt végű válaszok alapján 24 különböző kategóriát hoztunk létre. Ezek 

közül a leggyakrabban említettek a következők. 

 

Hagyományőrzés 30 

Írás 17 

Történetek 

továbbadása 15 

Alkotás 12 

 

A hagyományőrzésbe olyan válaszok kerültek, mint a népi hagyományok megőrzése, az 

értékek tisztelete, a kulturális gyökerek megőrzése. Az írás kategóriába a versek és könyvek 

írása került, ami jelzi, hogy a válaszadók egy része aktívan műveli az irodalmat. A történetek 

továbbadásába olyan válaszok kerültek, mint a fiatalabbaknak való mesélés, a leendő 

gyermekeknek való történetmesélés és értékek átadása. Az alkotásba kerültek az olyan 

válaszok, mint a festészet, fotográfia, valami maradandó alkotása. Ezeken kívül az egynél 

több említést kapott kategóriák közé tartozik még a zeneszerzés, tanulás, tánc, 

gyermeknemzés, anyagi támogatás, nyelvművelés, a kultúra megélése. Ez utóbbiba olyan 

válaszok kerültek, mint a színházba járás, műemlékek látogatása, előadások tartása. Többen 

említették a mémek készítését is, mint amivel a kulturális örökséget gyarapíthatják. Érkeztek 

még olyan válaszok, mint a magyar kultúra megismertetése a külföldiekkel, megfelelő 

vitakultúra kialakítása, környezetvédelem, új hagyományok kialakítása, nyelvművelés, vagy a 

liberalizmus. Ezekből az látszik, hogy a mémek készítésén kívül semmilyen digitális 

tevékenységet nem jelöltek meg, amely a kulturális örökség gyarapításához járulna hozzá. 

Épp ellenkezőleg viszont érkezett néhány válasz, amelyek alapján az internet és a digitális 

tartalmak a kulturális örökségek megőrzése ellen hat. A válaszok szó szerint idézve: “Nem 

csak a gép előtt ülök, hanem igyekszem kimozdulni és felfedezni a világot”. Eszerint a válasz 

szerint a kultúra gyarapítása nem lehetséges számítógépen keresztül. “Nem hagyom elveszni a 

hosszú évtizedek, évszázadok óta fennálló hagyományainkat, nem helyezem előtérbe a 
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digitalizálódást a szokásainkkal, értékeinkkel szemben”. Ebben a válaszban egyfelől 

megjelenik a hagyományőrzés gondolata, másfelől a digitalizálódást az értékekkel és 

szokásokkal szembe helyezi. E válasz szerint a kettő kizárja egymást. Ezeken kívül másik két 

válasz is azt említi, hogy nem engedi a digitális dolgokat előnybe kerülni. Egy másik válasz 

pedig azt tartalmazza, hogy a gyermekeinek nem engedi, hogy az internet világában éljenek. 

Ezekből az szűrhető le, hogy az önállóan megfogalmazott gondolatokban megjelenik a 

digitalizáció-ellenesség, amely szükségesnek tűnik a kulturális értékek megőrzésében a 

válaszadók szerint. Ez némileg ellentmond a Q21 kérdésben lévő állításokkal való egyetértés 

mértékével.  

 

Q25 - A digitális kultúra elemeinek használata 

 

Az egyes digitális kultúra elemeinek használatának gyakoriságát mutatja be az alábbi 

grafikon. 

 

 

Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb újdonságot a digitális kultúrában ismerik, de 

még nem használták. Ez alól az AR/VR vagyis a kiterjesztett és virtuális valóság alapú 

technológiák képeznek kivételt, ugyanis itt azok vannak legnagyobb arányban, akik még nem 

is hallottak róla. Ez az arány azonban maga az AR/VR kifejezés használata miatt is lehet 

ilyen alacsony. A digitális kultúra ezen elemei közül a leggyakrabban a következőket 

használják: a Netflix / HBO GO-t, amik a sorozatok és filmek online szolgáltatói, a felhő 

alapú szolgáltatásokat, amik többek között tárhelyeket, fájlmegosztókat, különböző 

szolgáltatásokat foglal magában, az apple/android pay-t ami telefonnal vagy okosórával való 
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fizetést tesz lehetővé, illetve az okos otthonokat, amibe az okos hűtők, tévék, termosztátok és 

egyéb digitális otthoni berendezések, és azok összeköttetése tartozik. Összességében 

mindegyik elemet használják rendszeresen legalább néhányan, de a többség inkább csak 

hallott ezekről. 

 

Q26 - Kulturális igények kielégítése 

 

A válaszadók egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölték be, hogy a környezetük milyen mértékben 

elégíti ki környezetüket. 

 

Átlag Szórás 

3,76 1,11 

 

Alább pedig az egyes értékek hisztogramon ábrázolva. 

 

 

A hisztogramon látjuk, hogy az értékek nagyjából egyenletesen oszlanak el, a legtöbben 

aránylag elégedettek kulturális környezetükkel, igen csekély azok aránya, akik kevésbé, vagy 

egyáltalán nem elégedettek. 
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Q27 - A kulturális szükségletek 

 

A beérkezett válaszok alapján kategóriákba soroltuk a kulturális igényeket. 24 kategóriát 

különítettünk el, ezek közül a legtöbb említést kapott kategóriák a következők. 

 

Több kulturális esemény 12 

Társadalmi környezet 8 

Könyvtárak 4 

Több művészet 4 

Költözés 3 

Állandó 

internetkapcsolat 2 

 

A legtöbben több kulturális eseményt igényelnek, amelybe beletartoznak a koncertek, 

színházi előadások, kultúrálódási lehetőségek. A társadalmi környezeten belül olyan igények 

fogalmazódtak meg, mint a kulturált, értelmes emberek, csend, kulturáltabb környezet, 

barátok jelenléte, több empátia és kevesebb gyűlölet, vagy kevesebb ember a környezetben. 

A könyvtárak és a több művészet kategóriája magában foglalja új könyvek, nagyobb 

könyvválaszték, új kiállítások, festménynek, mozikban nagyobb filmválaszték igényét. A 

költözés kategóriában olyan elkeseredett válaszok érkeztek, amelyek csak nagyobb városba 

való költözésben, vagy más országba költözésben látják a problémájuk megoldását. Az 

állandó internetkapcsolat szüksége jelzi azt, hogy a kulturális igények az online elérhető 

tartalmakra is kiterjednek, így a digitális kultúra iránti igény is fontos. Ezeken kívül még több 

vitaplatformot, iskolai kirándulást, hagyományőrzést, parkokat és strandokat, a művészek 

támogatását, színműveszeti szakkört, közösségi helyeket, alacsonyabb árakat, több 

szabadidőt, fejlesztéseket, látnivalókat és sportlehetőségeket igényelnek még a válaszadók. 

Ezekből látszik, hogy igen széleskörű, összetett kulturális igényekkel rendelkeznek a 

válaszadók, amelyeket a környezetük nem tud kielégíteni.  
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Q28 - Szabadidős tevékenységek 

 

Az egyes szabadidős tevékenységek eloszlását az alábbi grafikon mutatja. 

 

 

 

Amint látjuk, a válaszadók legnagyobb arányban (46,54%) a barátokkal találkoznak. A 

barátokkal együtt töltött idő összhangban van azzal is, hogy online csatornák helyett a 

személyes beszélgetést preferálják a fiatalok. A válaszadók nagyjából ötödének (19,35%) 

teszi ki szabadideje legnagyobb részét a hobbival való foglalkozás, amelybe kulturális 

tevékenységek is beletartoznak. A legkisebb arányban a saját ötletek, vagy projektek 

kidolgozása, illetve a családi eseményeken való részvétel szerepel. Mindebből azt szűrjük le, 

hogy a középiskolásoknak a szociális kapcsolatok rendkívül fontosak, emellett sokan űznek 

valamilyen hobbit, azok aránya pedig aránylag kicsi, akik videojátékokkal, vagy netezéssel 

tölti szabadidejét. Az egyéb válaszok között erdőben sétálás, zenehallgatás, sorozatok nézése 

és keresése, programozás és munka szerepel. 
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Q29 - Gamification lehetőségek 

 

Ez a kérdés vizsgálja azt, hogy egy történelmi kiállítást milyen eszközökkel lehet vonzóbbá 

tenni a válaszadók számára. Az egyes lehetőségek eloszlását az alábbi grafikon mutatja be. 

 

 

Az eredményekből azt látjuk, hogy önmagában egyik digitális, gamifikációs megoldás sem 

vonzóbb egy szemléletesen dolgozó idegenvezetőnél. Azonban, ha a különböző 

megoldásokat összesítve nézzük, a digitális lehetőségek nagyjából kétszer olyan vonzóak, 

mint egy hagyományos idegenvezető. Emellett meg kell jegyezni, hogy ennyi digitális 

lehetőség ellenére még mindig a válaszadók majdnem egyharmada (30,41%) preferálta a 

hagyományos, idegenvezető által nyújtott megoldást. Ez jelezheti az ilyen megoldásokkal 

való tapasztalatok hiányát, de a technológiával szembeni gyanakvást is. A digitális 

megoldások közül a 3D-s animációs film a legvonzóbb, ami nem tekinthető gamification 

eszköznek. A gamification módszerek közül a kiterjesztett valóságon alapuló applikációk a 

legvonzóbbak, azonban ezek az eredmények azt is jelzik, hogy a különböző módszereket 

együttesen érdemes használni, ugyanis külön-külön egyik módszer sem vonzóbb más 

digitális, vagy hagyományos megoldásoknál. 
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Q30 - Információk kiszűrésének hatékonysága 

 

Ez a kérdés az interneten és a közösségi média oldalakon található információ szűrésének 

hatékonyságát vizsgálja. Az egyáltalán nem igaz állítás -2 pontot, a teljes mértékben igaz 

állítás pedig +2 pontot kap. Az “Túl soknak érzem azt az információmennyiséget, ami az 

üzenőfalakon rámzúdul” állításnál fordított pontozást alkalmazunk. A három állításra kapott 

pontokat összeadjuk, és így egy -6-tól +6ig terjedő skálán kap egy válaszadó egy pontszámot. 

Minél nagyobb a pont, annál hatékonyabb a válaszadó az információk szűrésében. Az egyes 

állítások átlagos pontjai az alábbi táblázatban láthatók. 

 

 Átlag 

Keresés 0,82 

Információmennyiség 0,18 

Kiszűrés 0,52 

 

Az adatokból azt látjuk, hogy alapvetően mindhárom területen boldogulnak a válaszadók, a 

legnagyobb pontot az információkeresés kapta. A válaszadók aránylag jól eligazodnak, ha 

valamilyen konkrét dologra akarnak rákeresni, és meg is találják azt. Ettől valamivel 

kevesebb pontot kapott az üzenőfalakon, hírfolyamokban, és a közösségi médiában található 

információtömegből történő releváns információk kiszűrése. Míg konkrét keresésnél 

segítségünkre szolgálnak a keresőmotorok, addig a hírfolyamokból a fontos és releváns 

információk kiszűrése már nagyobb kognitív kapacitást és figyelmet igényel. Ezzel 

összefüggésben van az információmennyiség érzete, amely a legkisebb értéket kapta. Ez azt 

jelenti, hogy átlagosan még éppen nem érzik túl soknak a hírfolyamokban jelen lévő 

információmennyiséget. 
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Q31 - Az álhírekkel szembeni tájékozottság 

 

Ez a kérdés az álhírekkel szembeni tájékozottságot vizsgálja. Ha a válaszadó helyesen 

állapította meg egy hírről annak valódiságát, akkor állításonként kap egy pontot. Így összesen 

8 pontot kaphat egy válaszadó. Az egyes állításokra adott helyes válaszok aránya az alábbi 

grafikonon látható. 

 

 

Az eredményekből az látszik, hogy a hazánkban, vagy közelünkben történt eseményekről 

szóló híreket ítélték meg a legtöbben helyesen (mérges pók Magyarországon - hamis, Eiffel 

torony színe - hamis). A furcsa, viccnek tűnő híreket viszonylag kevesen találták el 

(cápalopás babakocsival - igaz, aligátorral sört venni - igaz, strandolás a pályaudvaron - igaz). 

Ez arra enged következtetni, hogy az álhírek elterjedtsége miatt, a válaszadók már erősen 

kételkednek a furcsa történetek igazságában. Ezzel szemben a Twitterről szóló hír 

igazságtartalma könnyen ellenőrizhető, hiszen a válaszadók nagy része használja a Twittert, 

mégis az egyik leginkább eltévesztett állítás.  
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Az válaszadók összpontszámainak eloszlása az alábbi hisztogramon látható. 

 

 

Ahogy látjuk, a legtöbben 3-4 pontot szereztek, elenyésző azok száma, akik minden állítást 

helyesen ítéltek meg, viszont szép számmal vannak azok, akik 2, vagy kevesebb állítást 

ítéltek meg helyesen. Ezekből az adatokból az következik, hogy az álhírek jelenléte erős 

hatással bír a válaszadók ítélőképességére. 

 

 

6. 4. Hipotézisek 

 

A leíró statisztika után a különböző változók közötti összefüggéseket vizsgáljuk meg, 

amelyhez előbb hipotéziseket állítunk fel. Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy a szociográfiai 

tényezők mutatnak-e összefüggést a digitális kultúra különböző aspektusaival. Itt vizsgáljuk 

meg azt is, hogy a magyar és szlovák minta mutat-e eltérést. A változók közötti kapcsolatok 

feltárásához khi-négyzet próbákat, t-próbákat és variancianalízist alkalmazunk. A 

terjedelemre való tekintettel csak azok a kapcsolatok lesznek külön bemutatva, ahol 

szignifikáns összefüggés mutatható ki. A próbákat 5%-os szignifikanciaszint mellett 

végezzük. 

 

 



66 

Q5 - Közösségi média oldalak 

 

 Fiú Lány Gimnázium 

Szakközépis

kola Nyíregyháza Szepsi 

Instagram 62,96% 82,35% 78,26% 60,61%   

Youtube   87,58% 63,64%   

Tumblr 7,41% 31,09%     

Pinterest 12,04% 51,26% 40,99% 12,12%   

Google+   68,94% 48,48%   

Snapchat 44,44% 73,11% 67,70% 39,39% 64,29% 49,32% 

 

A legtöbb különbség a Snapchat felhasználók körében van, ez függ mind a nemtől, az iskola 

típusától és a lakóhelytől is. Elmondható, hogy a lányok, a gimnazisták és a nyíregyháziak 

sokkal nagyobb arányban rendelkeznek Snapchat profillal. A lányok egyébként a többi 

közösségi médiában is nagyobb aránnyal rendelkeznek saját profillal. Összességében az 

iskola típusa függ össze leginkább a közösségi média oldalakon való jelenléttel, a 

gimnazisták általában több oldalon vannak jelen, mint a szakközépiskolások. 

 

A saját felhasználói fiókok átlagos száma összefügg az iskola típusával és a nemmel.  

 

Gimnázium 5.161491 

Szakközépiskola 3.878788  

Fiú 4.194444  

Lány 5.327731 

 

A gimnazisták és a lányok nagyjából eggyel több közösségi oldalon vannak jelen, mint a 

szakközépiskolások és a fiúk. 

 

Q6 - Tájékozódás 

 

Rádió Rendszeresen Gyakran Ritkán Soha 

Nyíregyháza 5,52% 25,52% 41,38% 27,59% 

Szepsi 4,62% 15,38% 66,15% 13,85% 

 

Nyíregyházán többen vannak azok, akik gyakran, vagy rendszeresen tájékozódnak a rádióból, 

azonban azok aránya is nagyobb, akik soha nem tájékozódnak innen. Szepsin a legtöbben 

tájékozódnak ugyan rádióból, de azt csak ritkán teszik. 
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Internetes 

hírportálok Rendszeresen Gyakran Ritkán Soha 

Nyíregyháza 43,15% 34,93% 16,44% 5,48% 

Szepsi 19,40% 34,33% 38,81% 7,46% 

Gimnázium 39,87% 36,08% 20,25% 3,80% 

Szakközépiskola 23,64% 30,91% 32,73% 12,73% 

 

Az internetes hírportálokból való tájékozódás jóval gyakoribb a nyíregyháziaknál és a 

gimnazistáknál. A legnagyobb különbség a lakóhelyek között figyelhető meg, a 

nyíregyháziak nagy része rendszeresen tájékozódik ilyen forrásból, míg a Szepsin élők jóval 

ritkábban teszik ezt. A szakközépiskolások között pedig jóval nagyobb azok aránya, akik 

soha nem játékozódnak ilyen forrásból. 

 

Közösségi 

média Rendszeresen Gyakran Ritkán Soha 

Nyíregyháza 51,35% 28,38% 14,86% 5,41% 

Szepsi 32,84% 26,87% 29,85% 10,45% 

Gimnázium 28,93% 49,06% 18,24% 3,77% 

Szakközépiskola 25,00% 35,71% 23,21% 16,07% 

 

A közösségi médiából való tájékozódás sokkal rendszeresebb a nyíregyháziak körében, a 

Szepsin élők nagyobb része ritkán, vagy soha nem tájékozódik ebből a forrásból. A 

gimnazisták a közösségi médiából is gyakrabban tájékozódnak, mint a szakközépiskolások. 

Összességében azt látjuk, hogy online forrásokból sokkal gyakrabban tájékozódnak a 

nyíregyháziak és a gimnazisták. 

 

Q8 - Informatikai tanulmányok témakörei 

 

 

Biztonságos 

internethasználat Internetes viselkedés 

Nyíregyháza 57,79% 35,06% 

Szepsi 23,29% 1,37% 

Gimnázium 57,14% 29,81% 

Szakközépiskola 21,21% 10,61% 

 

A nyíregyháziak és a gimnazisták körében mind a biztonságos internethasználat, mind az 

internetes viselkedési normák témaköre sokkal nagyobb arányban jelenik meg az informatika 

oktatásban. Szepsin az internetes viselkedési normákról és kultúráról szinte egyáltalán nem 

esik szó (1,37%) az informatika oktatásban, míg a nyíregyháziak körében legalább a 

válaszadók egyharmada már találkozott ezzel a témával. Míg a gimnáziumokban a diákok 
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több, mint fele találkozott már a biztonságos internethasználat témájával, addig a 

szakközépiskolákban a tanulók nagyjából egyötöde mondhatja ezt el magáról. 

 

Q9 - Nyelvtudás 

 

A legalább alapszinten beszélt nyelvek átlagos száma összefügg a lakóhellyel és az iskola 

típusával. 

 

Nyíregyháza 1.909091 

Szepsi 1.534247 

Gimnázium 1.950311 

Szakközépiskola 1.393939  

 

A nyíregyháziak és a gimnazisták átlagosan valamivel több nyelvet beszélnek legalább 

alapszinten, ez a különbség az iskolatípusok között valamivel nagyobb. 

 

Q10 - Digitális eszközök használata tanuláshoz 

 

 

igen, 

rendszerese

n igen, gyakran nem jellemző nem, soha 

Nyíregyháza 34,42% 51,95% 8,44% 5,19% 

Szepsi 14,58% 33,33% 35,42% 16,67% 

Gimnázium 37,09% 52,32% 7,95% 2,65% 

Szakközépiskola 7,84% 33,33% 35,29% 23,53% 

 

A digitális eszközöket leggyakrabban a gimnazisták illetve a nyíregyháziak használják. A 

szakközépiskolások körében a legnagyobb azok aránya, akik soha nem használnak ilyen 

eszközöket tanuláshoz, míg a gimnazisták között a legkisebb ez az arány. Az iskolatípus tehát 

nagyon erősen összefügg a digitális eszközök használatával a tanulásban, ami azt jelzi, hogy 

a tanulási szokások merőben eltérőek. Különbség lehet a tanulás rendszerességében és 

mennyiségében is, illetve a megtanulni kívánt tananyagok jellegében is. 

Szakközépiskolákban, és főleg szakiskolákban több olyan szakmai tárgy van, amelyre otthoni 

keretek közt nincs lehetőség tanulni. 
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Q13 -  Internetes veszélyforrások ismerete 

 

 Nyíregyháza Szepsi Gimnázium Szakközépiskola 

Identitás lopás   65,22% 42,42% 

Függőség 84,42% 69,86% 88,82% 57,58% 

Facebook challenge 66,23% 45,21% 65,22% 45,45% 

Fake news 84,42% 65,75% 90,68% 48,48% 

Malware 60,39% 42,47% 66,46% 25,76% 

Cyberbullying   87,58% 42,42% 

Adathalászat 72,08% 57,53% 75,78% 46,97% 

Csalás, félrevezető hirdetés 83,77% 65,75% 89,44% 50,00% 

 

A legtöbb internetes veszélyforrás ismerete nagyban összefügg az iskola típusával, illetve a 

lakóhellyel is. Az egyes veszélyforrások ismerete a gimnazisták körében 65%-90% között 

mozog, addig a szakközépiskolásoknál 25%-57% közötti ez az arány. A biztonságos 

internethasználat oktatásának arányaival összhangban a szakközépiskolások messze 

elmaradnak a gimnazistákhoz képest. A lakhely valamivel mérsékeltebben függ össze a 

veszélyforrások ismeretével, a nyíregyháziak 60%-84% arányban ismerik ezeket, míg a 

Szepsin élők körében ez az arány 42%-69%. 

 

Az ismert veszélyforrások átlagos száma függ az iskola típusától és a lakóhelytől. 

 

Nyíregyháza 6.779221  

Szepsi 5.589041 

Gimnázium 7.242236  

Szakközépiskola 4.333333  

 

A nyíregyháziak és a gimnazisták átlagosan több internetes veszélyforrást ismernek, mint a 

Szepsin élők és a szakközépiskolások. Az iskola típusa sokkal erősebben befolyásolja ezt az 

értéket, mint a lakóhely, ugyanis a gimnazisták átlagosan hárommal több veszélyforrást 

ismernek, míg a nyíregyháziak csak eggyel többet. 
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Q14 - Internetes veszélyforrásokkal való tapasztalat 

 

 

 Fiú Lány Nyíregyháza Szepsi Gimnázium 

Szakközépis

kola 

Malware 25,00% 12,61%     

Fake news     65,84% 25,76% 

Online szerencsejáték   5,19% 16,44% 4,97% 18,18% 

Zavaró, kéretlen 

tartalmak   64,29% 43,84% 70,81% 25,76% 

Identitás lopás   3,90% 15,07% 4,97% 13,64% 

 

A kártevő, malware programok tapasztalata csak a nemmel függ össze. A fiúk negyede 

találkozott már ilyenekkel, a lányoknál ez az arány jóval kisebb. Ez jelentheti azt, hogy a 

lányok kevésbé ismerik fel az ilyeneket, kevesebbet foglalkoznak vírusirtással, de azt is, hogy 

kevesebb olyan tevékenységet csinálnak az interneten, amelyekkel potenciálisan 

megfertőzhetik készülékeiket. Az álhírekkel való találkozás az iskolatípussal függ össze, míg 

a gimnazisták kétharmada már találkozott ilyenekkel, addig a szakközépiskolásoknak csak a 

negyede. Ez a különbség adódhat abból is, hogy a középiskolások kisebb arányban 

tájékozódnak hírekről a különböző forrásokból, de jelezheti azt is, hogy kevésbé tájékozottak 

az álhírekkel szemben. A túlzott szerencsejáték használat a lakóhelytől és az iskola típusától 

is függ. A szakközépiskolások és a Szepsin élők jóval nagyobb arányban számoltak be túlzott 

szerencsejáték használatról. A zavaró, kéretlen tartalmak ezzel szemben a nyíregyháziak és a 

gimnazisták körében jelentenek nagyobb problémát. Ez fakadhat abból is, hogy a csoportok 

másként értelmezik a zavaró, kéretlen tartalmak fogalmát, vagy más mértékben ismerik fel 

azokat, illetve a böngészéssel töltött időtől is függhet. Az identitás lopás alapvetően ritka 

jelenség a nyíregyháziak és a gimnazisták körében, azonban a Szepsin élők és a 

szakközépiskolások jóval nagyobb hányada számolt be ilyen tapasztalatról.  

 

Az átélt, vagy megtapasztalt internetes veszélyforrások átlagos száma összefüggésben van az 

iskola típusával. 

 

Gimnázium 2.726708 

Szakközépiskola 2.121212 

 

A gimnazisták átlagosan valamivel több veszélyforrással találkoztak, mint a 

szakközépiskolások. 
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Q15 - Segítségkérés veszély észlelésekor 

 

 Szülőkhöz Párhoz Barátokhoz 

Nyíregyháza 73,38%   

Szepsi 47,95%   

Gimnázium 75,16%  42,24% 

Szakközépiskola 40,91%  22,73% 

Fiú  6,48% 28,70% 

Lány  23,53% 43,70% 

 

Az interneten tapasztalt veszélyek esetén a segítségkérés a szülőktől sokkal nagyobb arányú a 

nyíregyháziak és a gimnazisták körében. A szülőkhöz való fordulás alacsony aránya jelezheti 

ezen csoportok önállósodási igényét, vagy a szülők iránti bizalmatlanságot is. A 

középiskolásoknál viszont azt látjuk, hogy a barátokhoz való fordulás aránya is sokkal 

kisebb, tehát összességében egy alacsonyabb segítségkérési hajlandóság jellemző rájuk. A 

nem a párhoz és barátokhoz fordulás hajlandóságával mutat összefüggést. Mindkét esetben a 

lányok sokkal nagyobb arányban hajlandók segítséghez fordulni, a fiúk pedig kifejezetten 

alacsony arányban fordulnának párjukhoz adott esetben.  

 

Q16 - Digitális és hagyományos lehetőségek preferenciája 

 

Gyakrabban beszélgetek a barátaimmal személyesen, mint online; 

Ha könyvet akarok olvasni, akkor inkább megyek könyvtárba, vagy könyvesboltba, mint e-

könyvet töltsek le; 

Ha filmet akarok nézni, akkor inkább megyek moziba, vagy teszek be egy DVD-t, mint hogy 

online filmet nézzek; 

A családdal inkább választunk hagyományos kikapcsolódási lehetőségeket (pl. kirándulás, 

társasjáték) mint online tevékenységeket; 

A házi dolgozatokhoz inkább az interneten keresek információkat, mint hogy könyvtárba 

menjek és könyvekből informálódjak; 

Szívesebben megyek el egy plázába vagy boltba, nem szeretek online vásárolni; 

A legtöbb programról az interneten szerzek információkat, a szórólapokat és 

újsághirdetéseket csak ritkán nézem meg; 

Ha utazunk valahová többnyire online applikációkat használok, papíralapú térképet csak 

ritkán használok. 
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Az egyes állítások átlagos preferenciája összefüggésben van a lakóhellyel, nemmel és iskola 

típusával. 

 

Ha könyvet akarok olvasni, akkor inkább 

megyek könyvtárba, vagy könyvesboltba, 

mint e-könyvet töltsek le 

Átlagos preferencia 

Gimnázium 0.05095541 

Szakközépiskola -0.80645161 

Fiú -0.5619048 

Lány 0.1491228 

 

A gimnazisták és a lányok valamivel jobban kedvelik a hagyományos könyveket és 

könyvtárakat az e-könyveknél, ám ezek az értékek közel állnak a nullához, tehát vegyes 

preferencia figyelhető meg. Ezzel szemben a szakközépiskolások és a fiúk sokkal inkább 

kedvelik az online elérhető olvasmányokat. 

 

 

Ha filmet akarok nézni, akkor inkább 

megyek moziba, vagy teszek be egy DVD-t, 

mint hogy online filmet nézzek 

Átlagos preferencia 

Fiú -0.4579439 

Lány -0.7631579 

 

Habár mind a fiúk, mind a lányok inkább a digitális, online elérhető filmezési lehetőségeket 

kedvelik, a lányoknál jóval erősebb preferencia mutatható ki ebben az irányban.  

 

A házi dolgozatokhoz inkább az interneten 

keresek információkat, mint hogy 

könyvtárba menjek és könyvekből 

informálódjak 

Átlagos preferencia 

Gimnázium -1.31677019 

Szakközépiskola -0.04545455 

Nyíregyháza -1.1168831 

Szepsi -0.5890411 
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Alapvetően mindegyik csoport inkább az online kutatómunkát preferálja, az iskolatípusok 

között nagyobb különbség mérhető. A gimnazisták erős digitális irányú preferenciát 

mutatnak, a szakközépiskolások átlaga pedig közel áll a nullához, ami vegyes preferenciát 

jelent. Ez abból következhet, hogy a szakközépiskolákban az eltérő tanrend miatt eleve 

kevesebb kutatómunkát kell végezni. A nyíregyháziak pedig erősebb preferenciát mutatnak, 

mint a Szepsin élők. 

 

Szívesebben megyek el egy plázába vagy 

boltba, nem szeretek online vásárolni 

Átlagos preferencia 

Gimnázium 0.6369427 

Szakközépiskola 0.2833333 

Nyíregyháza 0.6381579 

Szepsi 0.3076923 

Fiú 0.2115385 

Lány 0.8407080 

 

Összességében mindegyik csoport a boltban, vagy plázákban történő vásárlást kedveli 

jobban, ez azonban jobban kifejezésre jut a gimnazisták, nyíregyháziak és a lányok körében. 

A legnagyobb különbség a fiúk és lányok között mutatkozik, a lányok sokkal jobban 

szeretnek boltokban vásárolni, míg a fiúk közelebb állnak ahhoz, hogy inkább online 

rendeljenek termékeket. 

 

A legtöbb programról az interneten szerzek 

információkat, a szórólapokat és 

újsághirdetéseket csak ritkán nézem meg 

Átlagos preferencia 

Gimnázium -0.7018634 

Szakközépiskola 0.2121212 

Nyíregyháza -0.61038961 

Szepsi -0.06849315 

 

A lakóhely tekintetében nem mondható el, hogy megváltoztatja a preferencia irányát, ugyanis 

mind a nyíregyháziak, mind a Szepsin élők inkább kedvelik az online tájékozódást az 

eseményekről, habár ez a nyíregyháziak körében jóval erősebb. Az iskolatípus azonban 

megváltoztatja ezt az irányt. A gimnazisták kedvelik leginkább az internetes 
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információszerzést, a szakközépiskolások azonban inkább a hirdetéseket és szórólapokat 

részesítik előnyben. 

 

Ha utazunk valahová többnyire online 

applikációkat használok, papíralapú térképet 

csak ritkán használok 

Átlagos preferencia 

Gimnázium -0.80745342 

Szakközépiskola 0.03030303 

Nyíregyháza -0.7597403 

Szepsi -0.1506849 

 

A szakközépiskolások kivételével, akik átlaga közel áll a nullához, mindegyik csoport inkább 

az online térképeket részesíti előnyben. A legerősebb preferenciát a nyíregyháziak és a 

gimnazisták mutatják. 

 

Q17 - Generációs különbségek 

 

A generációs különbségek mértéke összefüggésben áll a lakóhellyel, iskola típusával és a 

nemmel is. 

 

A szüleimnek fogalma sincs arról, hogy mit 

csinálok online 

Átlag 

Nyíregyháza 0.5779221 

Szepsi 0.1643836 

Fiú 0.2777778 

Lány 0.5966387 

 

Összességében a szülők nagyjából tisztában vannak a válaszadók online tevékenységeivel. A 

nyíregyháziak és a lányok azonban nagyobb összhangról számoltak be a szülőkkel 

kapcsolatban. 

 

A szüleim sokat tudnak segíteni, ha a neten 

kell kutatómunkát végeznem 

Átlag 

Nyíregyháza -0.4155844 
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Szepsi -0.9315068 

Gimnázium -0.4720497 

Szakközépiskola -0.8484848 

               

Összességében a szülők kevésbé tudnak segíteni az internetes kutatásban, azonban sokkal 

rosszabb az arány a szakközépiskolások és a Szepsin élők körében. Ez összefügghet az idő 

hiányával, de a szülők digitális kompetenciájával is. 

 

Ha el akarnak érni, akkor messengeren vagy 

skype-on keresnek 

Átlag 

Nyíregyháza -0.29870130 

Szepsi 0.01369863 

Fiú -0.35185185 

Lány -0.05882353 

 

A szülők általában kevésbé használják az online kommunikációs csatornákat, ez kiváltképp 

igaz a fiúk csoportjára. Ebben szerepet játszhat a szülőkkel való kommunikáció mennyisége 

is. A Szepsin élő fiatalok pedig a nulla átlaghoz közel ugyan, de inkább arról számoltak be, 

hogy a szülőkkel online csatornákon kommunikálnak. 

 

A szüleimmel nincs közös érdeklődési 

körünk 

Átlag 

Gimnázium 1.1118012  

Szakközépiskola 0.8181818 

 

Alapvetően a szülők és a fiatalok érdeklődési körei találkoznak, a szakközépiskolások 

átlagosan kevésbé tartják ezt igaznak. 

 

 Összesített átlag 

Nyíregyháza 3.025974 

Szepsi 1.739726 
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Az egyes állítások összesített átlaga a lakóhely szerint meglehetősen eltér. A nyíregyháziak 

sokkal nagyobb összhangról számoltak be, mint a Szepsin élők. Emögött összetettebb 

szociográfiai tényezők húzódhatnak meg, amely jelen adatokból nem kimutatható. 

 

Q19 - Vers megörökítése 

 

 Nyíregyháza Szepsi Gimnázium Szakközépiskola 

Az iskola évkönyvében jelentetném meg 16,23% 14,29% 10,76% 28,81% 

Feltölteném egy online versportálra 17,53% 17,46% 22,15% 5,08% 

Felvenném videóra, ahogy elszavalom, 

és feltölteném youtube-ra 14,94% 30,16% 19,62% 18,64% 

Helyi újságba küldeném be 8,44% 15,87% 9,49% 13,56% 

Leírnám egy füzetbe, amit széfbe, vagy 

hasonló biztonságos helyre tennék 30,52% 14,29% 28,48% 18,64% 

Megosztanám Facebookon 12,34% 7,94% 9,49% 15,25% 

 

Az írott művészet, vagy vers továbbörökítésének módjai közötti preferencia függ a 

lakóhelytől és az iskola típusától is. Az iskolai évkönyvet a szakközépiskolások sokkal 

nagyobb arányban választanák, mint a gimnazisták, és ugyanez érvényes a facebookon való 

megosztásra is. Összességében azt nem lehet elmondani, hogy bármelyik iskolatípus 

kifejezetten az online vagy a hagyományos megörökítési formát választaná, ugyanis a 

preferenciák vegyesek. A lakóhely sem egyértelműen az online és hagyományos módok 

közötti preferenciában mutatkozik meg, az egyes módok vegyes preferenciával rendelkeznek. 

A nyíregyháziak leginkább egy széfbe zárt füzetben bíznak, míg a Szepsin élők az elszavalás 

és youtube-ra feltöltés mellett foglalnak állást. A vegyes mintázat mögött megannyi tényező 

meghúzódhat, jelen adatokból nem magyarázható meg egyértelműen. 

 

Q20 - Hagyományos kulturális elemekkel való találkozás 

 

Fotó és film Fiú Lány 

Ettől is gyakrabban 9,00% 16,81% 

Hetente 11,00% 15,04% 

Havonta 1-2 alkalommal 12,00% 15,04% 

Néhány havonta 29,00% 14,16% 

Évente 1-2 alkalommal 17,00% 25,66% 

Soha, vagy szinte soha 22,00% 13,27% 

 

A fotó- és filmművészettel való találkozás gyakorisága függ a nemtől. A legtöbb fiú néhány 

havonta, vagy ettől ritkábban találkozik ezzel a művészeti ággal, amibe a moziba járás, online 

filmek illetve a tévében látott filmek is beletartoznak. Ezzel szemben a lányok között 

nagyobb arányban vannak azok, akik havonta 1-2 alkalommal, vagy gyakrabban találkoznak 
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a fotó- és filmművészettel. Elmondható tehát, hogy a lányok valamivel több filmet néznek, 

mint a fiúk. 

 

Q21 - A digitális és hagyományos kultúra iránti attitűdök 

 

A digitális és hagyományos kultúra iránti attitűdök összefüggésben vannak a lakóhellyel, 

iskolatípussal és a nemmel. 

 

A kultúra hagyományos értékei háttérbe 

szorulnak 

Átlag 

Gimnázium 0.3164557 

Szakközépiskola -0.7192982 

Nyíregyháza 0.1764706 

Szepsi -0.7192982 

 

A nyíregyháziak és a gimnazisták inkább egyetértenek azzal, hogy a hagyományos kulturális 

értékek háttérbe szorulnak, ezzel szemben a Szepsin élők és a szakközépiskolások nagy 

mértékben elutasítják ezt az állítást. 

 

Egyre kevesebb hagyományt őrzünk meg Átlag 

Gimnázium 0.6369427 

Szakközépiskola -0.1785714 

Nyíregyháza 0.55629139 

Szepsi 0.09677419 

 

A hagyományőrzés a gimnazistáknak, illetve a nyíregyháziaknak és a Szepsin élőknek 

egyaránt fontos. A szakközépiskolások azonban inkább nem értenek egyet azzal, hogy 

kevesebb hagyományt őriznénk meg. 

 

A digitális kultúra új értékeket ad Átlag 

Gimnázium 0.6149068 

Szakközépiskola -0.1363636 

Fiú 0.5555556 
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Lány 0.2521008 

 

Habár a szakközépiskolások szerint a hagyományok megőrzése nem halványul el, nem látják 

úgy, hogy a digitális kultúra új értékeket teremtene. Ezzel szemben a gimnazisták hisznek a 

leginkább abban, hogy ez így van, és hasonlóképpen gondolják a fiúk és lányok egyaránt. 

 

A digitális kultúra nem tudja felülmúlni a 

hagyományos értékeket 

Átlag 

Gimnázium 0.3821656 

Szakközépiskola -0.4385965 

Fiú -0.06930693 

Lány 0.37168142 

   

A gimnazisták, és a lányok hisznek a legkitartóbban a hagyományos értékek 

magasabberndűségében. A fiúk véleménye a legvegyesebb, a szakközépiskolások viszont úgy 

gondolják, hogy a digitális kultúra képes meghaladni a hagyományos értékeket. 

 

Q22 - Kulturális események 

 

 Nyíregyháza Szepsi Gimnázium Szakközépiskola Fiú Lány 

Mozi 91,56% 67,12% 92,55% 62,12%   

Színház 73,38% 36,99% 72,67% 34,85%   

Kiállítás 40,91% 24,66% 42,24% 19,70%   

Koncert   78,88% 56,06%   

Könyvbemutató 21,43% 9,59% 23,60% 3,03% 7,41% 26,89% 

Versenyek 38,31% 13,70% 36,02% 16,67%   

Tanulmányút 70,78% 41,10% 72,67% 33,33% 52,78% 68,91% 

 

A különböző kulturális események preferenciája függ a lakóhelytől, az iskola típusától, 

illetve a nemtől egyaránt. Összességében a nyíregyháziak, a gimnazisták és a lányok 

szívesebben járnak el kulturális eseményekre. A legkevésbé kedvelt esemény a 

könyvbemutató, ide a szakközépiskolásoknak csak 3,03%-a látogat el szívesen, míg a 

gimnazistáknál ez az arány jóval nagyobb. A legnagyobb különbség a tanulmányutaknál és a 

színháznál figyelhető meg. A szakközépiskolásoknak csupán harmada vesz részt szívesen 

tanulmányúton, a gimnazistáknak azonban több, mint kétharmada. Ez a különbség azt is 

jelezheti, hogy a szakközépiskolák által szervezett tanulmányutak nem olyan tematikájúak, 

vagy nem olyan jól megszervezettek, mint amilyeneket a gimnáziumokban szerveznek. De 
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azt is jelezheti, hogy a szakközépiskolások érdeklődése egyszerűen másra irányul. A 

színházba járásnál hasonló arányok figyelhetők meg, a szakközépiskolások és a Szepsin élők 

nagyjából egyharmada jár szívesen színházba, míg a nyíregyháziak és a gimnazisták több, 

mint kétharmada. A lakóhely tekintetében döntő befolyással bírhat a legközelebbi színház 

távolsága és elérhetősége, illetve a színdarabok kínálata. 

 

A leginkább kedvelt kulturális események átlagos száma összefüggésben van a lakóhellyel, 

iskolatípussal és a nemmel. 

 

Nyíregyháza 4.623377 

Szepsi 2.931507 

Fiú 3.546296 

Lány 4.563025  

Gimnázium 4.658385  

Szakközépiskola 2.666667 

            

A legtöbb kulturális eseményre a nyíregyháziak, a lányok és a gimnazisták mennek el 

szívesen. Az iskolatípusnál figyelhető meg a legnagyobb különbség, a szakközépiskolások 

majdnem fele annyi eseményen vesznek részt szívesen, mint a gimnáziumba járók. Ez 

mutatja a különböző csoportok kultúra iránti igényének különbségét is. 

 

Q25 - Digitális kultúra elemeinek használata 

 

Apple pay / Android pay Gimnázium Szakközépiskola 

Még nem hallottam róla 12,74% 31,48% 

Hallottam már róla, de még nem használtam 50,96% 24,07% 

Használtam, vagy próbáltam már 15,92% 14,81% 

Gyakran használom 10,19% 9,26% 

Rendszeresen használom 10,19% 20,37% 

 

Két különböző mintázat jelenik meg a mobilos fizetési lehetőségekkel kapcsolatban. Egyfelől 

a szakközépiskolások körében jóval nagyobb az aránya azoknak, akik még nem hallottak a 

technológiáról, másrészt a középiskolások körében a nagyobb azoknak is az aránya, akik 

rendszeresen használják ezeket a lehetőségeket. A gimnazisták körében a legtöbben ismerik, 

de nem használták még a technológiát, kevesen vannak azok, akik nem hallottak róla, és azok 

is kevesebben vannak, akik használják. 

 

Okos otthon Fiú Lány 
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Még nem hallottam róla 19,19% 30,00% 

Hallottam már róla, de még nem használtam 36,36% 39,09% 

Használtam, vagy próbáltam már 24,24% 11,82% 

Gyakran használom 14,14% 4,55% 

Rendszeresen használom 6,06% 14,55% 

 

Az okos otthonok használatával kapcsolatban a nemek között szintén egy kettős mintázat 

található. A lányok között többen vannak azok, akik még nem hallottak a technológiáról, 

viszont a rendszeres használók jóval többen vannak a lányok között. A fiúk nagy része hallott 

már róla, és olykor használják is, viszont nagyon kevesen vannak azok, akik rendszeresen 

használják. 

 

Q26 - A kulturális igény kielégítése 

 

A kulturális igények kielégítettsége összefügg a lakóhellyel, az iskolatípussal és a nemmel is.  

 

Gimnázium 3.854430 

Szakközépiskola 3.508475 

Nyíregyháza 3.857143 

Szepsi 3.523810 

Fiú 3.922330 

Lány 3.614035 

 

A kulturális igények összetettségét mutatja, hogy amíg a szakközépiskolások átlagosan 

kevesebb kulturális eseményen vesznek részt szívesen, a környezetük kevésbé tudja 

kielégíteni igényeiket. Ezen felül, habár a lányok több kulturális eseményen vesznek részt 

szívesen, az ő igényeiket is kevésbé elégíti ki környezetük. Nyíregyháza megyeszékhely 

lévén sokkal több lehetőséggel tud szolgálni a fiatalok számára, mint Szepsi, ez pedig meg is 

mutatkozik az igények kielégítésében. 

 

Q28 - Szabadidős tevékenységek 

 

 Fiú Lány 

a hobbimmal foglalkozom (zene, tánc, rajz, sport, 

stb.) 19,42% 19,30% 

családi eseményeken vagy kiránduláson veszek részt 0,97% 6,14% 

mobilos, vagy egyéb videojátékokkal játszom 16,50% 3,51% 
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netezek, chatelek, böngészek 8,74% 13,16% 

találkozok a barátaimmal 43,69% 49,12% 

van egy érdekes ötletem, aminek a megvalósításán 

dolgozom (pl. saját honlap készítése) 1,94% 3,51% 

egyéb 8,74% 5,26% 

 

A szabadidős tevékenységek folytatása összefügg a nemmel. A legnagyobb eltérés a 

videojátékokkal való játszásnál található, a fiúk jóval nagyobb arányban töltik szabadidejüket 

játékokkal. Ezzel szemben a fiúk elenyésző hányada tölti családi rendezvényekkel 

szabadidejét, míg a lányoknál ez az arány kétszer akkora, mint ahányan videojátékkal 

játszanak. A lányok továbbá valamivel többen találkoznak barátaikkal, foglalkoznak 

valamilyen saját ötlet megvalósításával, vagy chatelnek és böngésznek. A hobbikkal 

nagyjából azonos mértékben foglalkoznak a lányok és a fiúk. 

 

Q30 - Információmennyiség és keresés 

 

Az információkeresésben való hatékonyság, és a nagy információtömegekben való 

tájékozódás képessége összefüggésben van a lakóhellyel, iskolatípussal és a nemmel is. 

 

Ha valamit keresnem kell az interneten, 

azonnal megtalálom 

Átlag 

Gimnázium 0.9556962 

Szakközépiskola 0.4385965 

 

Habár mindkét csoport jól kiigazodik az online keresésben, a gimnazisták elmondásuk 

alapján sokkal hatékonyabbak, amikor konkrét információkat kell keresniük. Ez adódhat 

abból, hogy gyakrabban végeznek online kutatómunkákat is, és jobban ismerik a különböző 

adatbázisokat és keresőmotorokat. 

 

Túl soknak érzem azt az 

információmennyiséget, ami az üzenőfalakon 

rámzúdul 

Átlag 

Fiú 0.31683168 

Lány 0.05405405 

 

Alapvetően mindkét nem meg tud birkózni a hatalmas információmennyiségekkel, a lányok 

sokkal kevésbé hatékonyak ebben. 

 

 



82 

A hírfolyamokban könnyen ki tudom szúrni 

azokat az információkat, amik számomra 

fontosak 

Átlag 

Nyíregyháza 0.70748299 

Szepsi 0.08064516 

Gimnázium 0.7834395 

Szakközépiskola -0.2692308 

 

A releváns információk kiszűrése sokkal jobban sikerül a nyíregyháziak és a gimnazisták 

számára. A Szepsin élők átlaga még éppen a hatékony tartományban található, a 

szakközépiskolások számára ez már egyáltalán nem igaz. 

 

Q31 - Tájékozottság az álhírekkel szemben 

 

A helyesen megítélt hírek átlagos száma a lakóhelytől és az iskola típusával mutat 

összefüggést. 

 

Gimnázium 3.614907 

Szakközépiskola 3.0 

Nyíregyháza 3.597403 

Szepsi 3.095890 

 

Átlagosan mindegyik csoport kevesebb, mint a fele állítást tudta helyesen megítélni, azonban 

a gimnazisták és a nyíregyháziak nagyjából fél ponttal többet értek el. Ez összefüggésben 

lehet a hírekről való tájékozódás mértékével is. 

 

7. Konklúzió 

 

Az adatok vizsgálata után megállapíthatjuk, hogy a legfőbb szociográfiai változók, mint a 

lakóhely, a nem és a középiskola típusa mind szignifikáns összefüggést mutat a legtöbb 

vizsgált kérdéssel. A digitális kultúra legtöbb aspektusában a gimnáziumi tanulók, a 

nyíregyháziak és a lányok egységes mintázatot mutatnak. Ezek a csoportok általában többet 

tájékozódnak az interneten, aktívabbak a közösségi médiában, fontosabbak számukra a 
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hagyományos kulturális értékek. A biztonságos internethasználat, és az internetes viselkedési 

kultúra tekintetében is különböző mértékű tájékozottság figyelhető meg. A legfőbb 

szociográfiai tényezőkön túl azonban sem az életkornak, sem a szülők végzettségének és 

foglalkozásának nem nem találtunk kimutatható összefüggést más kulturális aspektusokkal. 

Ez egyrészt abból következhet, hogy a középiskolások, habár négy évet felölelő életkori 

szakaszról van szó, nagyjából egy generációs csoportba tartoznak. A szülők végzettsége és 

foglalkozása összességében igen alacsony elemszámú cellákat eredményezett, az ezekkel 

végzett statisztikai próbák pedig nem hoztak pontos, szignifikáns eredményt. Végül a kutatási 

eredmények fő tanulsága az lehet, hogy mind Nyíregyházán, mind Szepsin van helye a 

kulturális fejlesztéseknek, különösen az oktatásban lehet lépéseket tenni annak érdekében, 

hogy a fiatalok jobban megismerkedjenek egyrészt saját környezetük hagyományos kulturális 

értékeivel, másrészt a digitális világban könnyebben eligazodva felismerjék az új kulturális 

értékeket. A digitális és hagyományos kultúra többek szerint nehezen fér meg egymás 

mellett, vagy előbbi kiszorítja az utóbbit. Ennek irányába is megfontolandó oktatási lépések 

megtétele, mégpedig oly módon, hogy a hagyományos kulturális örökségeket és a digitális 

lehetőségeket ötvöző megoldásokat alkalmazzunk. Ilyenek lehetnek például a gamifikációs 

törekvések, amelyek lehetősége a fiatalok legnagyobb részének felkeltené az érdeklődését 

egy egyébként hagyományos kulturális értékeket bemutató kiállításon, eseményen, vagy 

helyszínen. A fiatalokból nem tűnt el a kultúra iránti igény, sőt, inkább arról számoltak be, 

hogy a környezetük ezt olykor kevésbé tudja kielégíteni, és az is kiderült, hogy igen összetett 

kulturális igényekkel rendelkeznek a fiatalok, amelybe a hagyományos és a digitális értékek 

egyaránt szerepet játszanak. 

 

Felhasznált irodalom 

 

Cheong, C., Filippou, J., & Cheong, F. (2014). Towards the gamification of learning: 

Investigating student perceptions of game elements. Journal of Information Systems 

Education, 25(3), 233-244. 

 

Csepeli, G., & Prazsák, G. (2010). Örök visszatérés. Társadalom az információs korban 

 

Fekete, M., & Prazsák, G. (2014). Kulturális kasztrendszer: Autonómia és közösségiség 

szerepe a fiatalok kulturális aktivitásában. 

 



84 

Gerdesics, V. & Pavluska, V. (2013). Irodalomkutatás az innováció elfogadás-elméletekről. 

Pécsi Tudományegyetem. 

 

Prensky, M. (2011a). Digital Natives, Digital Immigrants. In M. Bauerlein (Ed.), In: The 

digital divide: Penguin 

 

Rab, Á. (2016). A digitális kultúra hatása az emberi viselkedésre a gamifikáció példáján 

keresztül= The impact of digital culture on human behiavor through the example of 

gamification (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem). 

 

Tőzsér, A. (2010). „A zene: a legerősebb mágia…”. Kultúrafogyasztás a fiatalok körében. A 

fiatalok komolyzene hallgatással kapcsolatos fogyasztói magatartása (Doctoral dissertation, 

BCE Gazdálkodástudományi Kar). 


