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László Kinga és Puhl Gábor 

Gyerekek a képernyő előtt - Szülők gyermekeik tévénézési szokásairól 

- online kérdőíves felmérés (2013. augusztus-szeptember)  

Jelen összefoglaló egy online felmérés eredményeit tartalmazza, mely a 16 éven aluli gyermeke(ke)t 
nevelő szülőket célozta.  Kutatásunk a kiskorú eltartottal rendelkező családok, illetve az eddig kevésbé 
vizsgált három év alatti gyerekeket nevelő szülők televíziózási szokásait térképezte fel, illetve arra 
kérdezett rá, hogy milyen eszközökkel lehetne megkönnyíteni a szülők gyerekprogram-választását.  

A kérdőívről 

A kutatás során szülők által kitöltött internetes kérdőívek alapján vizsgáltuk meg gyermekeik 
médiafogyasztásával kapcsolatos attitűdjeiket, illetve felmértük, hogyan lehetne fokozni tudatosságukat 
a gyermekeket érintő problémás médiatartalmakkal (erőszak, trágárság, félelemkeltés stb.) 
kapcsolatban. Az alábbi kérdések álltak a kutatás középpontjában:  
 

1. Hogyan vélekednek a szülők a három év alatti csemeték médiafogyasztásáról?  
2. A televízió nézés kontrollálásával kapcsolatos attitűdjük tükröződik-e saját gyermekeik nevelése 

során? 
3. Hasznosnak gondolnák-e a káros tartalom típusát jelölő piktogramok bevezetését, melyek 

lehetővé tennék, hogy a szülő gyermeke számára személyre szabottan választhasson a 
műsorkínálatból? 

4.  Segítené-e őket, ha a gyerekek számára építő műsorokra is felhívnák a figyelmüket? 
  
Az eredmények ismertetése előtt szükséges megjegyeznünk, hogy jelen felmérést nem nevezhetjük 
reprezentatívnak. Online kérdőívet dolgoztunk ki, ami önkéntes kitöltésen alapult, a 16 éven aluli 
gyermeket nevelő szülőket szólítottuk meg. A terjesztésben számos nagy látogatottságú honlap 
segédkezett1. Elsősorban olyan magyar oldalakat kerestünk fel, amelyek tematikájukat tekintve 
kifejezetten a gyermekekre vagy a családos szülőkre specializálódtak. Így különböző kismama-oldalak 
és női portálok egyaránt a mintába kerültek. A weblapok üzemeltetőit egyetlen dologra kértük, tegyék 
elérhetővé az elkészült kérdőívre mutató hivatkozást az olvasóik számára. Több internetes oldal a lelkes 
együttműködés jeleként nem csak közvetlenül a weblapon, de egyéb elektronikus felületen (közösségi 
oldal, hírlevél, fórum, blog stb.) is megjelenítette a kérdéseket.  

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy leginkább a médiatudatosabb, értelmiségi szülők válaszoltak 
a kérdésekre. Így a megkérdezettek a rutinosabb és tudatosabb médiafogyasztók köréből kerültek ki, 
937 feldolgozható kérdőív született, többségében felsőfokú végzettségű, városban élő, 30-39 éves nők 
ragadtak „egeret”. 
 

A gyermekek televíziózási szokásai 
A kérdőív első részében a média kiskorúakra gyakorolt hatásával összefüggő véleményeket kívántuk 
feltérképezni. Az eredmények árnyaltabb feldolgozása érdekében négy korosztályi kategóriára bontottuk 
a megkérdezetteket gyermekeinek életkora szerint: 1-3 év, 4-6 év, 7-11 év, 12-16 év. A három éven aluli 
gyermeket nevelőkhöz külön kérdéseket is intéztünk, mivel e terület kevésbé kutatott, illetve a Nielsen 
Közönségmérés Kft. sem rendelkezik adatokkal. 
                                                           
1 Az alábbi honlapoknak köszönjük az együttműködést: www.babafalva.hu, www.babamama.hu, www.babaszoba.hu, 
www.femina.hu,www.mediatanacs.blog.hu,  www.moped.hu, www.nmhh.hu, www.port.hu, www.televele.hu  
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Ehhez hasonló eredményeket mutatott ki a TÁRKI Zrt. által végzett, 2012-ben készült felmérés is.4 A 
TÁRKI csoport az NMHH megbízásából országos minta alapján vizsgálta az emberek televíziózási és 
internet-felhasználási szokásait. A gyermekes szülők leginkább a médiumokban megjelenő erőszak 
miatt, legkevésbé a kirekesztő tartalmak miatt aggódtak. A TÁRKI felmérésében további fontos 
szempontnak bizonyult, hogy a szülők akkor is kifejezték a segítő információk iránti szükségüket a 
kiskorú gyermekek védelme érdekében. Az ezzel kapcsolatos lehetőségek közül a legmagasabb értéket 
a gyermekeknek ajánlott filmek külön feltüntetésének igénye érte el, illetve, hogy az információk és 
jelölések a korhatár-besorolások mellett arról is tájékoztassanak, hogy milyen típusú káros tartalom 
található egy adott műsorban.  

Kutatásunkban kiemelten, önálló kérdésként foglalkoztunk a fenti problémával. A szülők 
többsége (74%) hasznosnak gondolná, ha a korhatári kategóriák mellett a szolgáltatók a káros tartalom 
típusát is megnevező „segédpiktogramokat” alkalmaznának a műsorok vetítése előtt.  Ez a számadat kis 
eltéréssel egybeesik a TÁRKI által készített felmérés eredményével. Az általuk végzett kimutatásokból 
megtudható, hogy a megkérdezettek 76%-a (N=1009) tartja szükségesnek a műsorokkal és azok 
tartalmi elemeivel kapcsolatos többlettájékoztatás bevezetését. Ez az alkalmazás lehetővé tenné, hogy 
a szülő gyermeke számára személyre szabottan választhasson a műsorkínálatból. A segédpiktogramok 
minden korosztályi kategóriában támpontot nyújthatnak, jelezvén az adott műsorban felbukkanó káros 
tartalmakat.   

Fontosnak érezzük megjegyezni, hogy az adatfelvétel külön figyelmet szentelt a televízió 
kedvező, fejlesztő hatásainak. A mérsékelt televíziózás, a tudatosan megválasztott műsorok számos új 
és hasznos információhoz juttathatják a gyerekeket. A televízió oktató és szórakoztató szerepköreit 
szükségtelen bemutatni. Az online kérdőíves felmérésünkben ezért megkérdeztük a szülőket, hogy 
hogyan vélekednek a televízió jótékony hatásairól.  A válaszadók több mint 80%-a szerint a televízió 
bővítheti a gyerek ismereteit, közel 60%-a szerint pedig nyelvtanulásra ösztönözhet, továbbá a 
szókincset is fejlesztheti (45%). A szülők mindössze 5%-a gondolta úgy, hogy a televíziózásból semmi 
előny sem származik. A válaszadók többsége üdvözlendőnek értékelte azt a felvetést, hogy a 
médiaszolgáltatók a gyerekeknek kifejezetten ajánlható műsorokról tájékoztatást nyújtsanak számukra a 
jövőben.    

 

A 2013 augusztusában elindított online kérdőíves felmérés eredményeképpen elmondható, hogy 
a 3 év alattiak tévézése igenis számottevő, nem elhanyagolható kérdés. A szülők bevallása szerint 
kitüntetett figyelmet fordítanak a kisgyermekeik médiafogyasztási szokásaira, azonban a számok azt 
mutatják, hogy a 3 év alattiak életkorukhoz mérten sok időt töltenek el a képernyő előtt.  A különböző 
technikai megoldások és az internet elterjedésével maguk a szülők is egyre inkább tudatosan fordulnak 
a média világa felé, és használják a tartalom szűrésére kialakított alkalmazásokat.  Ezek mellett is, a 
megkérdezett szülők jelenetős hányada érzi bizonytalannak magát a különböző televíziós programokkal 
kapcsolatban, és szükségesek tartja a további tájékoztatást, valamint a kiskorúak védelmét szorgalmazó 
prevenciós eszközök és módszerek fejlesztését. A gyermek és a televízió kapcsolatának egyik igen 
fontos oldala a kiskorú jólétére ártalmas információk megfelelő szűrése, illetve az egészséges fejlődését 
szolgáló műsorok hozzáférhetőségének biztosítása, még ha nem is az elsődleges szórakoztató eszköz 
a gyermekek életében. A gyermekek egészséges személyiségfejlődésének biztosítása alapvető 
fontosságú, fokozott figyelemmel kell közelíteni az őket érintő tartalmak elérhetőségével kapcsolatban, 
hogy a látottak semmilyen káros hatással ne lehessenek rájuk, tekintettel arra, hogy különös védelemre 
van szükségük. 

 

 

                                                           
4http://mediatanacs.hu/dokumentum/153456/tarki_felmeres_korhatar_jelolesek_kiskoruakra_artalmas_ta
rtalmak_megitelese.pdf 


