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A kutatásról

 Az NMHH megbízásából a Psyma Hungary Kft. nagymintás empirikus adatfelvételt 
készített „Médiahasználat, médiafogyasztás, médiaértés-kutatás gyerekekkel és 
szüleikkel” címmel.

 Az átfogó kutatás az NMHH számára releváns témaköröket vizsgálta: a gyermekek 
médiaeszközökkel való ellátottságát, médiahasználati szokásait, médiahasználatra 
vonatkozó tudását, a hagyományos médiatérben illetve az új digitális/online világban 
való eligazodását. Mindezek mellett a kutatás kitért arra is, hogy ezekben a 
folyamatokban a szülők mennyire felkészültek, hol látják az igazi veszélyeket, 
kockázatokat, mennyiben tudnak segítséget nyújtani illetve mennyiben tudják 
szabályozni, kontrollálni gyermekeik minél „egészségesebb” médiafogyasztását.

 A felmérés célcsoportjának, a felmérés tematikájának, a megközelítés módjának 
kidolgozásakor a nemzetközi tapasztalatok is irányadók voltak. E tárgyban a brit 
médiahatóság (az OFCOM) kutatásai jelentettek szakmai alapot, melyek hosszú múltra 
tekintenek vissza.
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A kutatás paraméterei

 A kutatás alanyai a 7-16 éves magánháztartásban élő gyermekek és szüleik voltak.

 Módszer: kérdőíves, empirikus kutatás. A kutatás során ugyanazon családon belül egy 
szülői és egy gyermek kérdőív készült el.

 A szülők közül azokat kértük meg a válaszadásra, akik a vizsgált kérdésekben (a 
gyermekek médiahasználata) a leginkább tájékozottnak mondták magukat. 

 Az adatfelvételre 2017. szeptemberében és októberében került sor.

 A kérdőívek átlagos kérdezési ideje összesen 55 perc volt.
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Mintavétel

 A felmérés a 7-16 éves gyermekekre országosan 
reprezentatív mintán készült.

 A KSH Mikrocenzus adatai szerint ma Magyarországon a magánháztartásban élő 7-16 
éves gyermekek száma 954.556. Ebből a populációból a felmérésbe 2000 gyermeket 
vontunk be.

 A minta településtípusra, KSH régiókra, valamint a településeken élő 7-16 éves 
gyermekek számára arányosan rétegzett mintavétellel jött létre. Az egyes településeken 
a minta mérete úgy lett megállapítva, hogy a létrejövő minta megoszlása megfeleljen a 
populáció eloszlásának kiválasztási rétegenként. A végső mintába bekerülő gyermekek 
véletlenszerűen kerültek kiválasztásra. A kiinduló mintába kerülő gyerekek kiválasztása 
az adatvédelmi szabályok betartásával, a lakcímnyilvántartó közreműködésével történt 
meg.  

 A mintába 116 települést vontunk be.

 A véletlenszerű kiválasztásnak köszönhetően a megkérdezettek nem, kor, település-
típus és KSH régió alapján a vizsgált teljes gyermek populációt reprezentálják.
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A minta összetétele, a minta reprezentativitása

 A kérdezés során fellépő kisebb mintatorzulásokat utólag súlyozással korrigáltuk. (A 
súlyozó változók között a nemi, életkori, lakóhelyi változók mellett a szülők iskolai 
végzettségének szintjét is szerepeltettük.) 

 Az alapminta a gyermekek életkora, neme és területi rétegzettsége alapján súlyozás 
nélkül is jól követte a várt mintaeloszlásokat. 

 A súlyozás során a peremeloszlásokat követtük, s a súlyozó változókat iteratív módon 
vontuk be. Az iterációs súlyozás során lépésenként (célváltozónként) új súlyokat 
képeztünk, melyet beszoroztunk az előző lépésben kapott súllyal. Ezt a folyamatot 
többször is megismételtük a végleges súlyváltozó elkészültéig.

 A súlyozott minta megoszlása a súlyozó változók alapján teljes mértékben követi a teljes 
7-16 éves gyermek populáció belső struktúráját.
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nem szerint:
fiú  
lány 

A súlyozott minta összetétele (%)

életkor szerint
7 éves       10,2
8 éves 10,5
9 éves       10,4
10 éves     10,3
11 éves 10,1
12 éves 9,9
13 éves 9,7
14 éves 9,7
15 éves 9,8
16 éves 9,4

lakóhely szerint
település:
Budapest 14,5
megyeszékhely             15,9
Város                              36,6
Község 33,0
régió:
Közép-Magyarország   29,6
Közép-Dunántúl           10,8
Nyugat-Dunántúl           9,6
Dél-Dunántúl                  8,9
Észak-Magyarország    12,6
Észak-Alföld                   16,2 
Dél-Alföld                       12,5

A háztartásfő iskolai 
végzettsége szerint:
alapfok                             49.9
középfok                          26,7
felsőfok                            23,4

51,3
48,7
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Interjúszituációs körülmények

 Első lépcsőben a szülővel készült interjú, majd - az adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően a szülő hozzájárulásával – pedig a gyermekkel.

 Az adatvédelmi szabályoknak megfelelően a szülő a gyermek kérdőív lekérdezéskor is 
jelen lehetett.

 A szülők az esetek 86%-ában voltak jelen a gyermekek kérdezésekor is, s az esetek 66%-
ában végig.

 A szülői jelenlét aktívabb szerepvállalással, segítőkészséggel is párosulhatott. A 
kérdezőbiztosok visszajelzése szerint összességében a kérdezések 11%-ában volt 
nagyobb ráhatása a szülőnek a válaszadásra (próbált gyakran segíteni a gyermeknek). 
Az esetek 35%-ában ez a közreműködés gyengébb lehetett. A kérdezések felében pedig 
a szülői kontroll maximum csak passzív jelenlétet jelentett.

 A kérdések összeállításkor figyelemmel voltunk arra, hogy megpróbáljuk megkönnyíteni 
a gyermekek számára a válaszadást (a kérdésekhez kártyalapokat, válaszlapokat adtunk, 
elég volt csak a válaszok kódját, betűjelét megadni). A nagyon szenzitívnek tűnő 
kérdéseknél lehetőségük volt a gyermekeknek arra, hogy a kérdőívet saját maguk 
tölthessék ki. Ezzel a gyermekek 30-40%-a élt az adott kérdéseknél.
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A válaszadók társadalmi-demográfiai karaktere

 A vizsgált korosztály életkorilag elsősorban az általános iskolai képzéshez tartozik: a 
mintában szereplő gyermekek 78%-a általános iskolás. A többiek középiskolai képzéshez 
kapcsolódó intézményben tanulnak (gimnázium: 9%, szakgimnázium: 7%, 
szakközépiskola (szakiskola): 4%.)  Néhányan még óvodások (1%), vagy már kiléptek a 
kötelező iskolai képzésből (1%).

 A felmérésben szereplő gyermekek 82%-a él kétszülős családban, 18%-nyian pedig 
csonka (egyszülős) családban. 

 A gyermekek 47%-a olyan családban él, ahol rajtuk kívül nincs más kiskorú gyermek. 
53%-nak van kiskorú testvére, 35%-nak egy, 12%-nak kettő, 6%-nak pedig három vagy 
több.

 A felmérésben szereplő felnőtt válaszadók demográfiai profilja viszonylag hasonló. A 
válaszadók 78%-a nő (édesanya: 76%, nevelőanya: 1%, nagymama: 1%). Életkorilag a 
válaszadók elsősorban a 30-50-es korosztályból rekrutálódnak (90%).

 Az országos reprezentatív mintának köszönhetően egyéb jellemzők alapján (a válaszadó 
felnőttek iskolázottsági szintje, gazdasági aktivitása, anyagi-jövedelmi helyzete, stb.) a 
minta az elvárásoknak megfelelően rétegzett, strukturált.
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A médiaeszköz-használat vizsgálatának megközelítési módjai

 A felmérés során a médiaeszköz-használatot egyrészt eszközalapon vizsgáltuk, azaz 
bizonyos kérdéseknél magukra az eszközökre helyeződött a hangsúly (pl. tévé, PC, 
mobiltelefon).

 A megközelítés másrészt tevékenységalapú volt, ahol inkább a médiafogyasztás 
jellegére helyeződött a hangsúly (pl. internetezés, online játékok használata, 
tévéműsorok nézése), s csak másodlagos fontosságú volt, hogy azt éppen milyen 
eszközzel végzik a megkérdezettek.

 A kétfajta megközelítés alkalmazásának igényét az váltja ki, hogy a médiaeszközök és a 
médiahasználat többcsatornás jellege miatt ma már egy-egy eszközt sokfajta 
médiatartalom fogyasztására lehet alkalmazni (már a televíziók is jelen 
vannak/lehetnek az internethasználatnál, a számítógépes játékok alkalmazásánál), és 
egy adott médiatartalom is többféle eszközön keresztül vehető igénybe (pl. televíziós 
tartalmakat lehet mobilon, PC-én, laptopon is nézni).
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Az adatok ismertetésének a módja

 A jelentésben az adatok ismertetésekor minden esetben jelezzük, hogy az adat a szülők 
és/vagy a gyermekek körében készült kérdőívből származik-e.

 Minden esetben jelezzük azt is, hogy a közölt adatok kikre vonatkoznak, kik jelentik a 
bázisközönséget: az összes megkérdezett, a kérdésre érdemben válaszolók, a saját 
mobiltelefonnal rendelkezők, a 11-16 éves gyermekek, stb.

 Nagyon gyakran életkori bontásban ismertetjük az adatokat. A legáltalánosabb bontás 
az, amikor a vizsgált 7-16 éves korosztályt kétéves csoportokra bontjuk:  7-8 évesek,  9-
10 évesek, 11-12 évesek, 13-14 évesek, 15-16 évesek.

 Ha a kutatási témakör/az elemszám úgy kívánja, akkor hármas korcsoportbontást 
alkalmazunk: 7-10 évesek („alsósok”), 11-13 évesek („felsősök”, „kiskamaszok”), 14-16 
évesek („középiskolás korúak”, „tinédzserek”).
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Médiaeszköz-használat
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A gyermekek melyik médiaeszközt szokták majdnem minden nap használni?
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Bázis: Gyermek kérdőív / összes megkérdezett
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A gyermekek melyik médiaeszközt szokták majdnem minden nap használni -
eszközcsoportonként?
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A majdnem minden napos használati adatok is a televízió hangsúlyos voltát mutatják, de az életkor emelkedésével 
valamelyest csökken a napi nézők aránya. A nagyobb gyermekek esetében a napi használat tekintetében a televízió 
mellé/elé felzárkóznak a mobiltelefonok illetve a számítástechnikai eszközök.

Bázis: Gyermek kérdőív / összes megkérdezett
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A gyermekek médiaeszköz-preferenciája: melyik médiaeszköz a legfontosabb a 
számukra, melyik az, amelyik a leginkább hiányozna, hogyha elvennék tőlük?
(%-os megoszlások a gyermek életkora szerint)
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Összességében három médiaeszköz-csoport emelkedik ki, megközelítőleg azonos arányban. Az egyes 
korcsoportokban azonban teljesen más képet mutatnak a preferenciák: a kisebb gyerekek kedvenc médiaeszköze a 
televízió, a nagyobbaké viszont már a mobiltelefon.

Bázis: Gyermek kérdőív / használnak napi szinten valamilyen eszközt / érdemben válaszoltak a kérdésre
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Mobiltartalmak fogyasztása
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Mobil tartalmak

 Ebben a fejezetben az alábbi témaköröket mutatjuk be:

 Mennyire elterjedtek a saját használatú mobiltelefonok a gyermekek körében?

 Milyen készülékkel rendelkeznek a gyermekek?

 Mire használják a telefont?

 Milyen szülői szabályok és kontrollok vannak a mobilok használatával kapcsolatban, és ezek 
mennyire működőképesek?

 Mennyire ismertek a különböző műszaki ellenőrzési lehetőségek a szülők körében (pl. emelt 
díjas hívások letiltása)?

 Gyerekükre gondolva milyen veszélyhelyzeteket, kockázatokat látnak a szülők a mobiltelefonok 
használatakor?
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Mobilhasználat esetén a gyermekek milyen tulajdonú mobilt használnak?

Bázis: Szülői kérdőív / összes megkérdezett

(%-os a megoszlások)
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Mobilhasználat esetén a gyermekek alapvetően saját készüléket használnak, kivéve a 7-8 éves korosztályt, melynek 
még csak kisebb számban van saját készüléke. Ez a korosztály nem is nagyon használ még mobilt. (A fejezetben a 
továbbiakban azokra a gyerekekre fogunk koncentrálni, akiknek saját mobiljuk van.)
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A saját használatú mobilkészülékek megjelenése a gyermekek körében
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Bázis: Szülői kérdőív /  a gyermeknek saját használatú mobilja van

(%-os arányok)

Saját használatú készüléket leginkább 9-10 éves korukban kapnak a gyermekek. A saját tulajdonú mobillal 
rendelkezők 33%-ának 9 éves korában már volt saját mobilja, a 10 évesek esetében ez az arány 62%-ra emelkedik. 



19 2017 |  NMHH MÉDIAKUTATÁS 7-16 ÉVES GYERMEKEKKEL ÉS SZÜLEIKKEL

A saját használatú mobilkészülékek tulajdonságai

(%-os megoszlások)
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telefon

36%
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16%
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mobilinternet
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A saját használatú készülékek általában okostelefonokat jelentenek (érintőképernyősek, alkalmazások telepíthetők 
rájuk). Túlnyomó többségük feltöltőkártyás. A készülékek (és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatói csomagok) között 
leginkább abban van különbség, hogy hogyan lehet velük internetezni (van-e hozzájuk külön mobilinternet vagy csak 
wifin keresztül lehet internetezni velük.)

Bázis: Szülői és gyermek kérdőív / a gyermeknek saját használatú mobilja van
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A gyermekek a mobiltelefonjukat mire és milyen gyakran használják?

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermeknek saját használatú mobilja van / a kérdésre érdemben válaszolók

(%-os a megoszlások)

6

16

25

28

45

46

51

59

70

80

94

6

24

18

18

30

36

21

16

9

9

4

88

60

57

54

25

18

28

25

21

11

2

0 20 40 60 80 100

tévénézés

filmezés, videókészítés

internetes játékokkal való játszás

videók, filmek nézése

képek küldése, fogadása

fényképezés

telefonra letöltött játékokkal való játszás

zenehallgatás

internetezés

csetelés, üzenetküldés

hívás, hívásfogadás

hetente többször ritkábban soha

A mobilkészülékek felhasználása nagyon szerteágazó: nagyon sokféle funkciót vesznek igénybe a gyermekek. Az 
alapszolgáltatásokon (hívás, üzenetküldés, fényképezés, stb.) túl sokszor interneteznek, játszanak vele, sokan zenét 
hallgatnak rajta. Talán egyedül a mozgóképes tartalmak fogyasztása visszafogottabb a mobilon.
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A szülő mennyire van tisztában azzal, hogy a gyermek mire használja a mobilt? Ha 
a gyermek egy bizonyos funkciót gyakran használ, a szülő mennyiben tud róla?
(%-os arányok)

Alapvetően tisztában vannak a szülők a felhasználási célokkal. Ha a gyermek egy bizonyos szolgáltatást hetente 
többször is használ, a szülők 80-100%-a általában úgy nyilatkozik, hogy szerinte ezeket a funkciókat gyermeke szokta 
használni. Ami kevésbé ismert terület, az a mozgókép fogyasztás – elsősorban a tévénézés. Igaz mozgóképes 
tartalmakat a gyermekek ritkábban néznek mobilon, tévéműsort például alig-alig.
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hívás, hívásfogadás

fényképezés

csetelés, üzenetküldés üzenetfogadás

zenehallgatás

internetezés

képek küldése, fogadása

telefonra letöltött játékokkal való játszás

videók, filmek nézése

internetes játékokkal való játszás

tévénézés

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek van saját mobilja / a gyermek az adott funkciót hetente többször is használja / a kérdésre érdemben válaszolók
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Szülői szabályok és kontrollok a gyermekek mobilhasználatával kapcsolatban

(%-os arányok a gyermek életkora szerint)

A családok kevesebb mint felében vannak valamilyen szabályok illetve kontrollok azzal kapcsolatban, hogy a 
gyermekek a saját használatú mobilkészülékükkel mit csinálnak. A szabályozás illetve az ellenőrzés meglétét vagy 
hiányát alapvetően a gyermek életkora határozza meg. Az idősebbek esetében ilyen szabályok és fékek már általában 
nincsenek.
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7-10 évesek

11-13 évesek

14-16 évesek

összesen

vannak szabályok: előre eldöntik és megbeszélik, hogy a gyermek  mire, mikor és hogyan használhatja a mobilt

van kontroll: valamilyen módon ellenőrzik, hogy a gyermek mire használja a mobilt

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek van saját mobilja / kontroll: képzett mutató
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Milyen szülői szabályok vannak a gyermekek mobilhasználatával kapcsolatban?

(%-os arányok)

A legerőteljesebb szabályozó elem pénzügyi jellegű, egy olyan felső korlát, amely beszabályozza, hogy hogy anyagilag 
mennyit lehet a mobilhasználatra fordítani. Általános tilalom, hogy a gyermek nem hívhat emelt díjas számot, s az is 
gyakori, hogy a szülő meghatározza, hogy kikkel mobilozhat a gyermek.
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van egy előre meghatározott összeg, amelyet az előfizetésre/a
feltöltőkártyára lehet fordítani, ezt nem lépheti túl

nem hívhat emelt díjas számot/nem küldhet emelt díjas számra
SMS-t

csak meghatározott embereknek telefonálhat vagy írhat/válthat
üzenetet

a telefonról csak meghatározott embereknek küldhet fotót/videót

nem tölthet le semmilyen alkalmazást, applikációt a telefonra

meg van határozva, hogy egy nap mennyit internetezhet (pl. hány
órát) a telefonnal

a helymeghatározás le van tiltva, hogy megakadályozzák, hogy egyes
alkalmazások információkat tudjanak meg a gyermek hollétéről

meg van tiltva, hogy a mobiltelefonnal internetezzen

azok körében, ahol vannak szabályok az összes megkérdezettre vetítve

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek saját mobilja van / van valamilyen kimondott, előre definiált szülői szabályozás
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emelt díjas számokra SMS-t
szoktam küldeni

emelt díjas számokat szoktam
hívni

fizetős
alkalmazásokat/applikációkat

szoktam letölteni

be szoktam kapcsolni a
helymeghatározást a telefonon

felnőtt/szülő jelenléte nélkül
szoktam internetezni a mobillal

ingyenes
alkalmazásokat/applikációkat

szoktam letölteni

gyakran ritkán soha

A gyermekek nagyon sok esetben betartják a szabályokat, különösen ott, ahol a szülő műszaki megoldásokkal is be 
tudja állítani a korlátozásokat. A szabályok legkevésbé az internetezés kapcsán működőképesek, itt a gyermekek 
gyakrabban cselekszenek a szülői szabályokkal szemben.

A szülői szabályok betartása: a gyermekek milyen gyakran szokták a szülői 
szabályok ellenére a következőket csinálni mobiltelefonjukkal?
(%-os arányok)

Bázis: Gyermek kérdőív / rendelkeznek saját mobillal / ahol az adott szabály meglétéről a szülő említést tett
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Szülői ellenőrzési megoldások a gyermekek mobilhasználatával kapcsolatban

(%-os arányok)

A legáltalánosabb ellenőrzési forma, hogy a szülők megnézik a telefonban, hogy a gyermek kiket hívott vagy őt kik 
hívták. De direktebb kontrollok működnek az applikációk letöltésével kapcsolatban is, s relatíve sokan élnek a 
lehetséges műszaki megoldások alkalmazásával is (pl. emelt díjas hívások letiltása).
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megnézik, hogy kiket hívott, kik hívták, vagy kiknek küldött
üzenetet, illetve kiktől kapott

megnézik, hogy milyen alkalmazásokat/applikációkat töltött le

le van tiltva az emelt díjas hívások, illetve SMS-ek elindítása

le van tiltva alkalmazások, applikációk letöltése, használata

le vannak tiltva a felnőtteknek szóló internetes tartalmak

azok körében, ahol van kontroll az összes megkérdezettre vetítve

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek saját használatú mobilja van / van valamilyen kimondott, előre definiált szülői szabályozás
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(%-os megoszlások)
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megnézik, hogy milyen
alkalmazásokat töltöttem le

megnézik, hogy kiket hívtam, kik
hívtak, vagy kiknek küldtem

üzenetet, illetve kiktől kaptam

gyakran ritkán soha

A gyermekek nagy részének válaszai igazolják az ellenőrzések jelenlétét, bár többségük nem érzi azt, hogy ezek 
„gyakran” megtörténnének.

A gyermekek a mobilhasználat során milyen gyakran élnek meg olyan helyzeteket, 
amelyek a szülők által meghatározott ellenőrzésekhez kapcsolódnak?

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermeknek saját mobilja van / az adott  ellenőrzési módról a szülő említést tett
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Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek saját mobiltelefonja van

(%-os arányok a válaszadó szülő iskolai végzettsége szerint)

A különböző műszaki lehetőségekről a szülők kétharmada-háromnegyede hallott.  A szolgáltatás ismertsége nagyon 
eltérő a családok iskolázottsági szintje szerint. 
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8 általános

szakmunkásképző

érettségi

diploma

összesen

emelt díjas hívások/SMS-esek indításának letiltása felnőtt internetes tartalmak letiltása

alkalmazások letöltésének, használatának letiltása

A mobiltelefon-használat műszaki jellegű kontrollálási lehetőségeinek 
ismertsége a szülők körében



28 2017 |  NMHH MÉDIAKUTATÁS 7-16 ÉVES GYERMEKEKKEL ÉS SZÜLEIKKEL

A mobiltelefonos műszaki korlátozások elutasításának indokai: mi az oka annak, 
hogy a családok nem használják ezeket az eszközöket?
(%-os arányok*)

A műszaki megoldások elutasításának hátterében – azon túl, hogy sokan nem is hallottak még ezekről - elsődlegesen az 
húzódik meg, hogy a szülő megbízik a gyermekében, hisz abban, hogy az ésszerűen, megfelelően, biztonságosan fogja 
használni a készüléket. A szülő a kontrollt inkább közvetlenül, személyesen próbálja megvalósítani, és megpróbálja 
ezeket személyesen megbeszélni a gyermekével. 

61

49

13

9

8

7

6

5

4

4

3

2

0 10 20 30 40 50 60 70

mert a kérdezett megbízik a gyermekében

mert inkább szóban megbeszélik ezeket a dolgokat a gyermekkel

mert a gyermeket állandóan ellenőrzik, szemmel tartják

mert erről az iskolában tanulnak

mert a gyermek már túl idős

mert még túl fiatal a gyermek

mert a telefon műszakilag nem alkalmas rá

mert keveset szokott mobilozni a gyermek

mert a kérdezett nem ért hozzá

mert negatív üzenete, hatása van (ez tiltást jelent, túl szigorú eszköz)

mert a gyerek nem szokott mobillal telefonálni/internetezeni

mert túl komplikált alkalmazni

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek saját mobilja van / a szülő hallott a műszaki ellenőrzések lehetőségéről,  de jelenleg nem használja vagy sohasem használta
* csak azokat a válaszokat adjuk közre, amelyet legalább 1%-nyian említettek
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A szülők véleménye a gyermek mobilhasználatáról: mennyire aggódnak…?

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermeknek saját használatú mobilja van / a kérdésre érdemben válaszolnak

(%-os a megoszlások)
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nagyon aggódik

inkább aggódik

is-is

inkább nem
aggódik

egyáltalán nem
aggódik

A szülők gyermekük mobilhasználatával kapcsolatosan nem látnak/érzékelnek komolyabb veszélyhelyzeteket. 
Általában mindössze 10%-nyian félnek valamitől, pl. a túlzott mobilhasználattól, vagy attól, hogy zaklatásnak 
lehetnek a gyermekek kitéve. 

amiatt, hogy mennyi időt tölt el a mobiltelefon használatával

amiatt, hogy a mobiltelefonjára érkező hívásokon, SMS-eken, üzeneteken keresztül 
zaklathatják

amiatt, hogy kivel áll kapcsolatban a mobiltelefonján keresztül

amiatt, hogy a helymeghatározásra épülő szolgáltatások idegenekkel osztják meg a gyerek 
hollétét 
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Internetes tartalmak fogyasztása
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Internetes tartalmak

 Ebben a fejezetben az alábbi témaköröket mutatjuk be:

 Milyen gyakran interneteznek a gyermekek?

 Milyen eszközökkel, módokon interneteznek?

 Hol szoktak internetezni?

 Mit szoktak az interneten csinálni?

 Milyen szülői szabályok és kontrollok vannak az internetezéssel kapcsolatban, és ezek mennyire 
működőképesek?

 Mennyire ismertek a különböző műszaki ellenőrzési lehetőségek a szülők körében (pl. 
tartalomszűrés)?

 Gyerekükre gondolva milyen veszélyhelyzeteket, kockázatokat látnak a szülők az internetezéssel 
kapcsolatban?
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A gyermekek milyen gyakran szoktak internetezni?

Bázis: Gyerek kérdőív / összes megkérdezett / a kérdésre érdemben válaszolók
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összesen

15-16 évesek

13-14 évesek

11-12 évesek

9-10 évesek

7-8 évesek

legalább heti gyakorisággal ritkábban soha
(%-os a megoszlások)

Ha az internetezők bázisközönségének azokat tekintjük, akik legalább heti gyakorisággal interneteznek, akkor a 7-16 
évesek 77%-a szokott internetezni. Az életkor emelkedésével párhuzamosan dinamikusan bővül az internetezők 
száma, s 13-14 éves korra szinte teljesen általánossá válik. (A fejezetben a továbbiakban azokra a gyerekekre fogunk 
koncentrálni, akik legalább heti gyakorisággal interneteznek.)
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A gyermekek milyen eszközökkel szoktak internetezni?

(%-os arányok a gyermek életkora szerint)

Nagyok sokféle eszközt alkalmaznak a gyermekek. Az egyes eszközök használata a főbb korcsoportokban hasonló 
arányú, a mobiltelefonok kivételével, amelyek internetes alkalmazása az életkor emelkedésével párhuzamosan egyre 
erőteljesebb.
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7-10 évesek
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14-16 évesek

összesen

mobiltelefon PC laptop tablet okos-TV játékkonzol

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik
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(%-os megoszlások a gyermek életkora szerint)
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összesen

14-16 évesek

11-13 évesek

7-10 évesek

számítástechnikai eszköz mobiltelefon egyéb

Az életkor emelkedésével párhuzamosan a preferált eszközök listáján is egyre előrébb kerül a mobiltelefon. A 14-16 
éves korosztályon belül már ez a többségi preferált eszköztípus.

A gyermekek elsősorban milyen eszközökkel interneteznek 
(eszközcsoportonként)?

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik
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A gyermekek hol szoktak internetezni?

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik

(%-os arányok a gyermek életkora szerint)

A helyszínek tekintetében is nagyon sokszínű a kép. Az otthoni használaton túl, elsősorban a mobileszközöknek 
köszönhetően, a nem-otthoni helyszínek (pl. barátoknál, iskolában, utcán) is nagy arányban megjelennek, különösen 
a 14-16 évesek esetében.
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7-10 évesek

11-13 évesek

14-16 évesek

összesen

otthon, saját szobában otthon, nem saját szobában rokonoknál

barátoknál iskolában könyvtárban

szórakozóhelyen utcán, közlekedési eszközökön
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A gyermekek mire és milyen gyakran használják az internetet?
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szoftvereket letölteni

interneten tévét nézni

képeket, videókat, filmeket feltölteni

képeket, videókat, filmeket letölteni

blogot olvasni

videoblogot nézni

híreket olvasni

e-mailt küldeni, fogadni

interneten telefonálni

internetes játékokkal játszani

videomegosztókon videókat nézni

tanuláshoz használni

üzeneteket küldeni, fogadni, csetelni

zenét hallgatni

információkat keresni, böngészni

hetente többször ritkábban soha

Az internet használata nagyok sokrétű. A gyermekek nagy hányadának ez ma már egy tanulási eszköz, ehhez szorosan 
kapcsolódva sokan használják böngészésre az internetet. De alapvető kommunikációs platformot is jelent a 
számukra: cseteléshez, telefonálásra, üzenetek küldésére.  Nagyon sokan fogyasztanak média- és szórakoztató 
tartalmakat is interneten keresztül, elsősorban zenét illetve videókat.

(%-os a megoszlások)

Bázis: Gyermek kérdőív / legalább heti gyakorisággal interneteznek / érdemben válaszolnak a kérdésekre
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A fiatalok mire és milyen gyakran használják (még) az internetet?
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aláírásgyűjtésnél petíciót aláírni

weboldalt készíteni

applikációkat, játékokat készíteni

videoblogot készíteni

blogot írni

mémeket, GIF-eket készíteni

videókat, zenéket készíteni, megvágni

iskolai ügyekben online módon korteskedni

képeket, rajzokat készíteni netes programban

saját tartalmakat megosztani, publikálni

híreket megosztani, kommentelni

hetente többször ritkábban soha

A szofisztikáltabb tevékenységformák kevésbé elterjedtek, még a 11-16 évesek körében is. Alapvetően a 
tartalommegosztásban merül ki az aktívabb jelenlét (hírek, saját tartalmak megosztása, iskolai korteskedés). 
Kifejezett „alkotói” tevékenységet alig-alig folytatnak a gyermekek (blogok, applikációk, weblapok, gifek, stb. 
készítése), túlnyomó többségük „csak” fogyasztó. 

(%-os a megoszlások)

Bázis: Gyermek kérdőív / legalább heti gyakorisággal interneteznek / 11-16 évesek / érdemben válaszolnak a kérdésekre
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Szülői szabályok és kontrollok a gyermekek internetezésével kapcsolatban

Bázis: Szülői kérdőív /  a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik: kontroll=képzett mutató

(%-os arányok a gyermek életkora szerint)

A családok majdnem kétharmadában vannak valamilyen szabályok illetve kontrollok azzal kapcsolatban, hogy a 
gyermekek mit és hogyan internetezhetnek. Az ellenőrzés meglétét vagy hiányát alapvetően a gyermek életkora 
határozza meg.
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7-10 évesek

11-13 évesek

14-16 évesek

összesen

vannak szabályok: előre eldöntik és megbeszélik, hogy a gyermek mikor, mit, hogyan internetezhet

van kontroll: valamilyen módon ellenőrzik, hogy a gyermek mit, mikor és hogyan internetezik
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Milyen szülői szabályok vannak a gyermekek internetezésével kapcsolatban?

(%-os arányok)

Az adatok tanúsága szerint mintha komplex szabályrendszer működne a családoknál, hiszen a szabályokat megfogal-
mazó szülők hat-hét szabályt is megemlítenek. Ezek egyfajta alapvetések, s az időbeli korlátok meghúzása mellett első-
sorban tartalmi korlátozásokat jelentenek: milyen honlapra nem mehetnek a gyermekek, mit nem nézhetnek meg, stb.
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meg van határozva, hogy este meddig (hány óráig) internetezhet

nem nézhet olyan internetes tartalmakat, ahol korhatár-besorolást
jelez a tartalomszolgáltató (feljön egy kérdés, hogy elmúlt-e 18 éves)

nem nézhet olyan honlapokat, amelyeknek szexuális tartalmuk van

nem nézhet olyan honlapokat, amelyek erőszakot közvetítenek,
erőszakos jellegűek

interneten keresztül nem adhat meg személyes információkat
magáról (pl. lakcím, név, telefonszám) az Önök tudta nélkül

meg van határozva, hogy egy nap mennyi időn át (pl. hány órát)
netezhet

interneten keresztül idegenekkel nem léphet kapcsolatba az Önök
tudta nélkül

csak olyan honlapokat látogathat, amelyeket a szülők ismernek,
amelyeket a szülők jóváhagytak

csak felügyelet mellett internetezhet, egyedül nem

azok körében, ahol vannak szabályok az összes megkérdezettre vetítve

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek néz televíziós műsorokat / van valamilyen kimondott, előre definiált szülői szabályozás
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olyan oldalakat szoktam megnézni,
amelyeknek szexuális tartalma van*

olyan oldalakat szoktam megnézni,
amelyek erőszakos jellegűek

idegenekkel szoktam felvenni a
kapcsolatot az interneten, akikkel

korábban személyesen nem is
találkoztam

olyan korhatáros tartalmakat
szoktam megnézni, amelyeknél

külön megkérdezik, hogy elmúltam-
e 18 éves

késő estig szoktam internetezni

gyakran ritkán soha

A gyermekek általában betartják a szülők által elvártakat (vagy nem „vallották” be, ha mégsem). A gyermekek  
egytizede számolt be olyan esetekről, amelyek a szülői szabályok megléte ellenére történtek meg velük. Kivéve a késő 
esti internetezést: itt már minden harmadik gyermek mondta, hogy bár tilos, de ő késő estig internetezik.

A szülői szabályok betartása: a gyermekek milyen gyakran szoktak a szülői 
szabályok ellenére a következő módokon internetezni?
(%-os megoszlások)

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermek legalább heti rendszerességgel internetezik /  ahol az adott szabály meglétéről a szülő említést tett
* csak a 11-16 évesektől kérdeztük
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Szülői ellenőrzési megoldások a gyermekek internetezésével kapcsolatban

(%-os arányok)

Az ellenőrzésnek inkább a perszonális, közvetlen formáit alkalmazzák a szülők (megkérdezik, mit csinál vagy csinált, a 
közelükben maradnak, stb.). Az ellenőrzések direktebb formáival már jóval kevesebben élnek (pl. előzmények 
megnézése). Műszaki megoldások alkalmazásáról is csak kevesen számolnak be.
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ha látják, hogy internetezik, megkérdezik, hogy éppen mit csinál

amikor internetezik, valaki a gyerek közelében van, és szemmel tartja

miután a gyerek befejezte, megkérdezik tőle, hogy mit csinált

mielőtt elkezd internetezni, előzetesen megbeszélik, hogy mit fog csinálni

miután befejezte az internetezést, valaki leellenőrzi az előzményeket

megnézik, hogy milyen tartalmakat/file-okat/alkalmazásokat töltött le

amikor internetezik, valaki leül mellé, és vele együtt internetezik

megnézik a közösségi oldalát, hogy ott mit csinál, mit oszt meg

tartalomszűrés alkalmazása, weboldalak blokkolása

keresőszoftverek esetében a biztonságos keresés funkció aktiválása)

videomegosztó portálok esetében a biztonságos üzemmód aktiválása

időszabályozás alkalmazása szoftverekkel

azok körében, ahol van kontroll az összes megkérdezettre vetítve

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik
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(%-os megoszlások)
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megnézik a közösségi oldalamat,
hogy ott mit csinálok, mit osztok
meg, milyen képeket teszek fel

ha befejeztem az internetezést,
akkor utólag megkérdezik, hogy

mit csináltam

ha látják, hogy internetezem,
akkor megkérdezik, hogy mit

csinálok

ha elkezdek internetezni, akkor
előzetesen megbeszéljük, hogy

mit fogok csinálni

gyakran ritkán soha

A gyermekek nagy részének válaszai igazolják az ellenőrzések jelenlétét, többségük úgy érzi, hogy ezek „gyakran” 
megtörténnének.

A gyermekek az internetezés során milyen gyakran élnek meg olyan helyzeteket, 
amelyek a szülők által meghatározott ellenőrzésekhez kapcsolódnak?

Bázis: Gyermek kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik / az adott  ellenőrzési módról a szülő említést tett
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(%-os arányok a válaszadó szülő iskolai végzettsége szerint)

A vizsgált műszaki lehetőségek közül a legismertebb a tartalomszűrés kapcsán használható szoftveres megoldás.
A többi lehetőségről általában csak a szülők fele hallott eddig.
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8 általános

szakmunkásképző

érettségi

diploma

összesen

tartalomszűrés időszabályozás keresőszoftverek biztonsági beállítása videomegosztók biztonsági beállítása

Az internethasználat műszaki jellegű kontrollálási lehetőségeinek ismertsége a 
szülők körében

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik
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A internethasználatot korlátozó műszaki megoldások elutasításának indokai: mi 
az oka annak, hogy a családok nem használják ezeket az eszközöket?
(%-os arányok*)

A bizalmi faktor teszi feleslegessé a lehetséges műszaki megoldások alkalmazását, a szülők bíznak abban, hogy 
gyermekük nem fog rosszat csinálni, tud vigyázni magára az online térben. A személyes megbeszéléseknek is nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak a szülők, ezt mintegy a nevelés részének tekintik. De rendelkezésre állnak más (pl. 
személyes) ellenőrzési lehetőségek is.
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mert a kérdezett megbízik a gyermekében

mert inkább szóban megbeszélik ezeket a dolgokat a gyermekkel

mert a gyermeket állandóan ellenőrzik, szemmel tartják

mert még túl fiatal a gyermek

mert a kérdezett nem ért hozzá

mert a gyermek már túl idős

mert erről az iskolában tanulnak

mer a gyerek egyedül nem internetezhet

mert keveset szokott internetezni a gyermek

mert negatív üzenete, hatása van (ez tiltást jelent, túl szigorú eszköz)

mert túl komplikált alkalmazni

nem hatásos, nem eredményes

mert mások internetezését zavarhatja

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal használja az internetet / a szülő hallott a műszaki ellenőrzések lehetőségéről,  de jelenleg nem 
használja vagy sohasem használta

* csak azokat a válaszokat adjuk közre, amelyet legalább 1%-nyian említettek
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(%-os megoszlások a gyermek életkora szerint)
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összesen

14-16 évesek

11-13 évesek

7-10 évesek

nagyon egyetért egyetért is-is nem ért egyet egyáltalán nem ért egyet

Az adatok elég egyértelmű képet mutatnak: szinte teljes a konszenzus a szülők körében, hogy gyermekük az internetet 
biztonságosan használja. A gyermek életkorának emelkedésével párhuzamosan ez a vélemény még dominánsabb is.

A bizalmi faktor szerepe: a szülő mennyire ért egyet azzal a véleménnyel, hogy 
gyermeke az internetet biztonságosan használja?

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik
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A szülők véleménye a gyermek internethasználatáról: mennyire aggódnak…?

Bázis: Szülői kérdőív /  a gyermeknek saját használatú mobilja van / a kérdésre érdemben válaszolnak

(%-os a megoszlások)
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nagyon aggódik

inkább aggódik

is-is

inkább nem
aggódik

egyáltalán nem
aggódik

Jelentősebb félelmeket az internethasználat nem generál a szülőkben, bár az ezen a területen való gyermeki jelenlét 
valamivel nagyobb szülői aggodalmakat vált ki, mint pl. a televíziós vagy mobilos tartalmak fogyasztása. Zömében itt 
is kb. 10-15%-nyi az aggódók aránya. Csak két esetben nagyobb valamivel: az ártalmas szoftverek letöltése és az 
internetezésre fordított idő kapcsán.

amiatt, hogy akaratlanul vírusokat, egyéb ártalmas szoftvereket, alkalmazásokat tölt le 

amiatt, hogy mennyi időt internetezik

amiatt, hogy internetes zaklatás áldozata lesz

amiatt, hogy kivel áll kapcsolatban az interneten keresztül

az általa látogatott weboldalak, alkalmazások tartalma miatt

amiatt, hogy olyan tartalmakkal találkozhat, amelyek arra buzdítják, hogy kárt okozzon magában

radikalizálódhat (az interneten extrém politikai, társadalmi, vallási nézetek lesznek rá hatással)

az interneten látott reklámok mennyisége miatt

amiatt, hogy személyes adatait kiadja illetéktelen személyeknek
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A közösségi média használata
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Az adott korcsoportú gyermekek mekkora hányada rendelkezik saját adatlappal, 
profillal valamelyik közösségimédia-oldalon?
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7-8 évesek

9-10 évesek

11-12 évesek

13-14 évesek

15-16 évesek

összesen

(%-os arányok)

Majdnem minden második fiatal fenn van a közösségi oldalakon. Az életkor emelkedésével párhuzamosan 
dinamikusan nő a közösségi oldalakon megjelenő gyermekek száma. A fordulópontot a 12-13 éves kor jelentheti, 
innentől már a gyerekek többsége regisztrált tag, s a legidősebbek körében már 85%-os a regisztráltság.

Bázis: Gyerek kérdőív / az összes megkérdezett
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Az adott korcsoportú gyermekek mekkora hányada rendelkezik saját adatlappal, 
profillal valamelyik közösségimédia-oldalon (kumulált adatok)?
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7-14 évesek

7-15 évesek

7-16 évesek

Bázis: Gyerek kérdőív / az összes megkérdezett

(%-os arányok)

Az évek múlásával átlagosan kb. 3-5%-kal bővül a közösségi oldalakat használó gyermekek száma, ha az adatokat 
kumuláltan nézzük, s mindig az egyre nagyobb életkorú gyermekekre vetítjük őket. A legnagyobb ugrás 12 és 13 éves 
kor között történik (+7%): a 7-12 évesek 21%-a van fenn valamilyen közösségi oldalon, ha a 7-13 éveseket nézzük, 
akkor már 28%-uk.
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A gyermekek hány éves korukban regisztráltak valamely közösségimédia-oldalon?
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7 évesen

8 évesen

9 évesen

10 évesen

11 évesen

12 évesen

13 évesen

14 évesen

15 évesen

az adott életkorban belépők

kumulált adatok, az adott életkorban saját
adatlappal, profillal rendelkezők

A válaszok számtani 
átlaga: 11,57 év 

(átlagosan ennyi idős 
korukban regisztráltak 

először valamilyen 
közösségimédia-

oldalon a felmérésben 
szereplő gyermekek)

(%-os arányok)

A gyermekek nagyon hamar tagjaivá válnak a közösségi médiának: a jelenlegi tagok majdnem fele már 11 évesen 
beregisztrált, többségük pedig 12 évesen tag lett. 

Bázis: Gyerek kérdőív / a gyermek rendelkezik valahol közösségi médiás profillal
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A gyermekek milyen közösségi oldalakat használnak?

(%-os arányok)

A Facebook magasan kiemelkedik a mezőnyből. Sokan látogatják a YouTube-ot illetve az Instagram, a Google és a Viber
közösségi oldalait is. A gyermekek átlagosan 3-4 helyen rendelkeznek profillal, és napi szinten 2-3-at használnak. A napi 
használat szintjén is a Facebook a leglátogatottabb oldal.
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Facebook

YouTube

Instagram

Google+

Viber

Twitter

SnapChat

WhatsApp

Pinterest

Ask.FM

Tinder

Tumblr

egyéb

használják napi szinten használják

Bázis: Gyerek kérdőív / a gyermek rendelkezik valahol közösségi médiás profillal / a kérdésekre érdemben válaszolt
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Gyermekek és szülők a közösségimédia-oldalakon
(%-os megoszlások)

Bázis: Szülői és gyermek kérdőív / a gyermek rendelkezik valahol közösségi médiás profillal

Van-e olyan közösségi oldal, 
ahol a szülő és a gyermek 
ismerőseik egymásnak?

A közösségi médiában jelenlévő 
gyermek szülője regisztrált-e 

már valamilyen közösségi 
oldalon?

A közösségi oldalakra regisztrált gyermekről a szülők 93%-a tudja, hogy használja ezeket az oldalakat. A szülők 
nagy része ugyancsak látogat közösségi oldalakat, s az esetek nagy részében van olyan oldal, ahol ismerősnek 
jelölték be egymást. Bár összességében ez gyakori jelenség, de az adatok azt mutatják, hogy minden negyedik 
gyermek közösségi oldalát a szülő ismerősként nem tudja elérni, kontrollálni. 

83 17

igen nem

75 25

van nincs

93 7

igen nem

A közösségi oldalakon jelenlévő 
gyermek szülője tud-e arról, 

hogy gyermeke regisztrált már?
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(%-os arányok)
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pontos lakcímedet

telefonszámodat

hogy hova jársz iskolába

valódi életkorodat

e-mail címedet

saját magadról fényképet

valódi teljes nevedet

A gyermekek nagy része a nevét általában meg szokta adni és képet is szokott magáról feltenni. A többség az e-
mail címét, valódi életkorát, oktatási intézménye nevét már nem adja meg. Igazán szenzitív adatot (telefon/e-
mail cím, stb.) csak nagyon kevesen tesznek fel nyilvánosan az oldalukra.

A gyermekek a közösségi oldalakon milyen információkat adnak meg magukról?

Bázis: Gyerek kérdőív / a gyermek rendelkezik valahol közösségi médiás profillal / a kérdésekre érdemben válaszolt
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Az internethasználat veszélyei és 
kockázatai
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Gyülöletbeszéddel, amely származásuk, szexuális hovatartozásuk, vallásuk, fogyatékosságuk, stb. alapján diszkriminál 
társadalmi csoportokat, az internetező fiatalok 23%-a találkozott. Az életkor emelkedésével párhuzamosan egyre 
magasabb az ilyen tartalmakkal találkozó gyermekek száma.

A gyermekek az elmúlt egy évben láttak-e gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmat, 
amely meghatározott csoportok ellen irányult (pl. származásuk, vallásuk alapján)?

(az igennel válaszolók %-os aránya a gyermek életkora szerint)

Bázis: Gyermek kérdőív / legalább heti gyakorisággal interneteznek / 11-16 évesek
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Az internetes zaklatás / 
cyberbullying



57 2017 |  NMHH MÉDIAKUTATÁS 7-16 ÉVES GYERMEKEKKEL ÉS SZÜLEIKKEL

Az internetes zaklatás előfordulási gyakorisága

 A felmérés során kétféle metszetben vizsgáltuk a cyberbullying jelenségét.

 Egy általánosabb szinten, a zaklatás alapesetének szintjén: amikor valakit szándékosan 
bántanak vagy idegesítenek az interneten, telefonon, csetelés közben (pletykálnak róla, 
kínos fotókat közölnek róla, kihagyják valamiből, stb.).

 Másrészt specifikusabb szinten, amikor a zaklatás célja nem pusztán a bántás vagy 
idegesítés. Ebben az esetben a zaklatásnak hosszabb távon súlyos, akár büntetőjogi 
következményei is lehetnek (ilyen specifikus eset az identitáslopás, a becsapás, a 
sextings, a megfélemlítés, stb.).

 A megkülönböztetéssel azért éltünk, mert a felmérésben kisebb gyermekek is 
szerepeltek. Velük kapcsolatban csak az alapesetről kérdeztünk. A specifikusabb esetek 
a nagyobb gyermekeket érinthetik, s ők azok, akik erről (talán) beszélni is tudnak. 
(Ezekkel az esetekkel kapcsolatban a 11-16 éveseket kérdeztük.)

 Mivel a cyberbullying az online térben jelentkezik, az adatok bázisközönségét azok 
jelentik, akik interneteznek és/vagy mobiltelefont használnak valamilyen gyakorisággal. 
Ez a 7-16 éves gyermekek 84%-ára igaz.

 Kérdéseink az aktuális állapotokra vonatkoztak: a gyermekeknek az elmúlt egy év 
tapasztalatairól kellett beszámolniuk.
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Az elmúlt egy évben a gyermekek által tapasztalt, személyük ellen irányuló 
internetes zaklatás előfordulási gyakorisága (alapeset – bántás, csúfolás)
(%-os arányok és megoszlások)

Bázis: Gyermek kérdőív / akik interneteznek és/vagy mobiltelefont használnak
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A különböző internetes zaklatási esetek (alapeset, specifikus eset, alap- és/vagy 
specifikus eset összesen) előfordulási gyakorisága a 11-16 évesek körében
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A cyberbullying alapesete mellett a specifikusabb esetek együttesen magasabb előfordulási gyakorisággal 
jelentkeznek, s az alapeset illetve a specifikus esetek összesítése azt mutatja, hogy az elmúlt egy év során az 
online térben megjelenő 11-16 éves korosztály tagjainak 19%-a számolt be olyan esetről, amely internetes 
zaklatásnak tekinthető.
Bázis: Gyermek kérdőív / akik interneteznek és/vagy mobiltelefont használnak
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A különböző internetes zaklatási esetek (alapeset, specifikus eset, alap- és/vagy 
specifikus eset összesen) előfordulási gyakorisága a 11-16 évesek körében
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Az életkor emelkedésével párhuzamosan egyre nő annak a valószínűsége, hogy valaki internetes zaklatás áldozata 
lesz. A fiúkhoz képest a lányok veszélyeztetettebbek. A felmérés során a 15-16 éves lányok 27%-a számolt be arról, 
hogy az elmúlt egy év során internetes zaklatásnak volt kitéve.
Bázis: Gyermek kérdőív / akik interneteznek és/vagy mobiltelefont használnak
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Ha valami nyugtalanítóval, csúnya dologgal találkoznak/találkoznának a 
gyermekek, mit tesznek/tennének? Akik az elmúlt évben internetes zaklatáson 
esetek át, azok beszélgetnek-e/beszélgetnének-e erről valakivel, s ha igen kivel?

Ilyen esetben a szülők felé nyitnak/nyitnának az érintettek, de ugyanilyen fontos a baráti közeg is, nagyon sokan velük 
megosztják/megosztanák ezeket a problémákat. Nem elhanyagolható azok száma sem, akik valami miatt nem 
szólnának senkinek, vagy azzal hárítják el a válaszadást, hogy nem érintettek a kérdésben. Az adatok azt mutatják, hogy 
a gyerekek ezeket a problémákat hivatalos iskolai környezetbe nem viszik be, a tanárok felé nem kommunikálnák.
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Bázis: Gyerek kérdőív /  az elmúlt egy évben internetes zaklatás áldozatai voltak (alapeset+specifikus eset) / a kérdésre érdemben válaszoltak

(%-os arányok)
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A biztonságos internethasználat 
kommunikációs, edukációs 
vetületei
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A szülők honnan kapnak/szereznek információkat a biztonságos 
internethasználattal kapcsolatban?
(%-os arányok)

A szülők alapvetően családi, baráti, ismerősi körben tudnak/akarnak tájékozódni, informálódni. A biztonságos 
internethasználattal kapcsolatban az iskola az esetek egyharmadában nyújt segítséget. Egyéb intézményes, szervezeti 
segítségről, illetve ennek igénybevételéről szinte alig-alig beszélhetünk. Nem elhanyagolható azok száma sem, akik 
teljesen magukra vannak hagyva illetve nem tájékozódnak sehonnan.
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Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik
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A gyermekek honnan kapnak/szereznek információkat a biztonságos 
internethasználattal kapcsolatban?
(%-os arányok)

A gyermekek már inkább tudnak kihez fordulni: alapvetően a szülők illetve az iskola jelenti számukra az 
információforrást. De sokan fordulnak barátaikhoz, osztálytársaikhoz is. Egyéb intézményes, szervezeti segítségről, 
illetve ennek igénybevételéről itt is szinte alig-alig beszélhetünk. 
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Bázis: Gyermek kérdőív / legalább heti gyakorisággal interneteznek / 11-16 évesek
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Kompetencia-mérések,
kompetencia-indexek
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Az ismeretalapú kompetencia-index elemei
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Az ismeretalapú kompetencia-teszt eredményei

(átlagok)

34

35

40

41

37

28

34

37

41

36

0 20 40 60 80 100

8 általános

szakmunkásképző

érettségi

diploma

összesen

gyermekek
eredménye

szülők
eredménye

36

37

39

37

35

36

36

36

0 20 40 60 80 100

11-12 éves

13-14 éves

15-16 éves

összesen

gyermekek
eredménye

szülők
eredménye

A szülő iskolai végzettségének függvényében A gyermek életkora függvényében

Az ismeretalapú kompetencia-index mindkét válaszadói csoportban (szülő és gyermek) gyenge közepes értéket 
mutat. (Mindkét csoportban a nyolc kérdésre átlagosan 3 helyes válasz érkezett.) Az iskolázottsági szint alapján a 
teszteredmények erőteljesebben differenciálódnak.
Bázis: Szülői és gyermek kérdőív / 11 éves vagy idősebb gyermekek és a szüleik / mindketten kitöltötték a tesztlapot
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A gyermek és felnőtt ismeretalapú index eredményeinek összevetése

 A két válaszadói csoport összesített eredménysora szinte teljesen egybeesik. Annak 
ellenére mutatkozik ez a nagyfokú hasonlóság, hogy a tesztkérdésekre érkezett válaszok 
erősen szóródnak kérdésenként és válaszadónként is. 

 Ha azt vizsgáljuk, hogy egy adott családon belül mennyire egyeznek meg a szülők és a 
gyermekek válaszai, akkor azt látjuk, hogy teljesen hasonló mintázatú válaszok a szülői 
és a gyermeki tesztek esetében alig-alig vannak (4%). Az esetek kb. egyötödében egy-
két kérdés esetében válaszol máshogy a gyermek és a szülő, az esetek egyharmadában 
3-4 kérdésnél térnek el a válaszok, az esetek egynegyedében pedig 5 vagy több 
kérdésnél jelöl máshogy a gyermek és a szülő.

 Az összesített kompetencia-mutató alapján három jellegzetes válaszadói csoport 
rajzolódik ki:

 ahol a gyermek és a szülő kompetencia-szintje egybeesik

 ahol a gyermek kompetencia-indexe jobb eredményt mutat 

 ahol a szülő kompetencia-tesztje mutat jobb eredményt.
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(%-os megoszlások)
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A szülő iskolai végzettségének függvényében A gyermek életkora függvényében

Az ismeretalapú kompetencia-indexek összevetése alapján a három válaszadói csoport nagysága megközelítőleg 
azonos. A család iskolázottsági szintje azonban erős hatással van arra, melyik csoport (gyermek vagy szülő) 
kompetencia-szintje magasabb. Az eredmények összességében azt sugallják, hogy nem ugyanazt és ugyanúgy tudják 
a gyerekek és a szülők a családokban. Ezek a különbségek kiegyenlítődnek, „eltűnnek” az eredmények összesítésekor.

Bázis: Szülői és gyermek kérdőív / 11 éves vagy idősebb gyermekek és a szüleik / mindketten kitöltötték a tesztlapot

A gyermeki és szülői kompetencia-indexek összehasonlítása
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(%-os megoszlások a gyermek életkora szerint)
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Az objektívnek mondható teszteredmény azt mutatja, hogy van, ahol a szülők tájékozottabbak, van, ahol a gyermekek 
kompetenciája erősebb, s van, ahol azonos a tudásszint. Többé-kevésbé ezt a fajta megosztottságot hozza be az attitűd 
jellegű kérdésre érkezett válaszok egyenlege is, bár a szubjektív vélemények szintjén valamivel erősebb a szülők körében 
az a fajta meggyőződés, hogy gyermekük többet tudhat náluk. Ennél a kérdésnél is megfigyelhető, hogy a szülők nagyon 
különbözőképpen válaszolnak attól függően, hogy milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Attitűd kérdés a kompetenciákról: a szülő mennyire ért egyet azzal a 
véleménnyel, hogy gyermeke többet tud nála az internet helyes használatáról

Bázis: Szülői kérdőív / a gyermek legalább heti gyakorisággal internetezik / a gyermek 11-16 éves
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