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1. Vezetői összefoglaló 

 

Otthoni PC 22 százalék 

Internet hozzáférés 6 

százalék a háztartások 

körében  

(2001. szeptember) 

Magyarországon a háztartások 22 százaléka rendelkezik 

számítógéppel, az online, internetre csatlakoztatható számítógépel 

rendelkezők aránya 6 százalék. (A házatartások 16 százalékának 

tehát internetkapcsolat nélküli, offline gépe van.) 

 A fejlett országoktól eltérően Magyarországon viszonylag nagy 

különbséget találunk a PC-vel és az internet-hozzáféréssel rendelkező 

háztartások arányai között.  

A PC-vel rendelkezők 27 

százalékának van 

inter-net-hozzáférése 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a PC-vel rendelkezők körében az 

utóbbi években növekedett az internet-hozzáféréssel rendelkező 

háztartások aránya: 1999 és 2001 között 16 százalékról 27 százalékra.  

Internet használók 

ará-nya 17 százalék 
Magyarországon 2001 szeptemberében a 14 éves és idősebb 
lakosság 17 százaléka használta az Internetet valahol, azaz otthon, 
munkahelyen, iskolában, vagy egyéb helyen.  

 

Internethasználat Az internethasználat jellemző színtere a munkahely, avagy az 

iskola (összesen: 13 %). A 14 éves és idősebb személyek 5 

százaléka internetezik otthonról is – ez az internetezők 30 

százalékát jelenti, ami abszolút számban kb. 436 ezer főt jelent. A 

közkönyvtárakban és egyéb közösségi hozzáférési helyeken 

internetezők aránya a teljes lakosságon belül 1-1 százalék. 

 
A diákok közel 

háromnegyede használja 

az internetet.  

A különféle gazdasági-aktivitási kategóriák között az 

internethasználat elterjedtsége a tanulók között a legmagasabb: 

az összes 14 éves és idősebb diáknak közel háromnegyede 

internethasználó. 
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Munkahelyi 

internethasználat 
A munkahelyükön internetet használók 42 százaléka mindennap 

igénybe veszi az internetet a munkájával kapcsolatos levelezésre. A 

munkahelyen internetet használók negyede (25%) használja 

munkával kapcsolatos böngészésre napi rendszerességgel. A 

munkahelyi magáncélú használat elterjedtsége is számottevő. A 

munka hatékonyságával kapcsolatban a kérdezettek fele azt 

gondolja, hogy hatékonyabbá vált, amióta a munkahelyen elérhető 

az internet. 

 

Az internethasználat 

gátjai 
Az Internet nem használatának  

(1) legfőbb oka a legtöbb esetben a számítógép hiánya (44%).  

(2) Második leggyakrabban hangoztatott ok: az érdeklődés 

hiánya (37%),  

(3) a harmadik pedig az internetezés magas költsége (22%),  

(4) negyedik pedig a hozzáértés hiánya (16%).  

 

Kitörési pontok Eszerint az online népesség bővüléséhez a következőkre van szükség:  

(1) a számítógép penetráció növelésére  

(2) érdeklődést kiváltó magyar nyelvű tartalmakra  

(3) olcsóbb internet-hozzáférésre  

(4) oktatásra, képzésre.  

 

A számítógép 

terjedésének keretei: 

Közömbös és ár-érzékeny 

csoportok 

A háztartásoknak az a 78 százaléka, akik nem rendelkeznek PC-vel a 

keresleti árrugalmasság szempontjából – tehát, hogy milyen árszinten 

vásárolnának számítógépet – két nagy csoportra oszthatók: 
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1. sz. ábra 

A számítógéppel és internettel rendelkező háztarátsok aránya és a PC-vel nem rendelkezők 

megoszlása az árérzékenység szempontjából 

16%

53%

12%
8%
5%

3%4%6%
27%

87%
8%

3%

közömbös

50 eFt alatt

50-100 eFt között

100 eFt felett100 eFt felett100 eFt felett100 eFt felett
Nincs    számítógép a háztartások 78 százalék78 százalék78 százalék78 százalékában

Internet hozzáférés: 6 százalék

PC van 
(Internet 
nincs)

Σ78%

 

 

 • ν Közömbösek: azok, akik nem vásárolnának semmiképpen se, 

bármilyen alacsony áron számítógépet. Ez a csoport jelenleg az 

összes háztartás 53 százalékát teszi ki. (A számítógéppel 

nem rendelkezők 68 százaléka.) 

• ν Ár-érzékenyek: azok, akik a PC piac áraitól teszik függővé a 

vásárlást. Ebbe a csoportba tartozik minden negyedik 

magyarországi háztartás (25 %). (A számítógéppel nem 

rendelkezők 32 százaléka.) 

 

Ár-rugalmasság Az ár-érzékeny háztartásokon belül különféle csoportokat 

határozhatunk meg aszerint, hogy milyen összeghatárnál „vennék 

komolyan fontolóra egy számítógép vásárlását”. Az 50-100 ezer forint 

feletti összegért a háztartások 8 százaléka, 100 ezer forint felett pedig 5 

százaléka vásárolna számítógépet. (1. sz. ábra)  
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Számítógép vásárlási 

szándékok a következő 12 

hónapban 

A háztartások 6 százaléka (a számítógéppel nem rendelkezők 8 

százaléka) tervezi is azt, hogy a következő 12 hónap folyamán 

számítógépet vásárol átlagosan 90-100 ezer forint körüli összegért. 

Belépési szándékok az 

internetezők körébe 
Az internetet jelenleg nem használók kilenctizede úgy gondolja, hogy 

„egyáltalán nem valószínű”, hogy egy éven belül felhasználóvá váljon. 

Nyolc százalék „valószínű”-nek, két százalék pedig „nagyon 

valószínű”-nek tartja, hogy rendszeres felhasználóvá válik. 

Az otthoni IKT eszközök 

hozzáférésének 

meghatározói:  

Digitális törésvonalak 

A háztartások, családok IKT eszközökkel való ellátottságának 

szintjét a társadalmi-strukturális tényezők nagymértékben 

meghatározzák. A társadalmi-strukturális tényezőknek az alábbi 

csoportjait kell kiemelni: 

 

 • ν a háztartások szocio-demográfiai összetétele (háztartás 

mérete, az időskorúak száma, a tanulók, diákok száma, a 

gazdaságilag aktív és inaktív tagok száma, stb.) 

• ν a háztartások szerzett és felhalmozott erőforrásai (a 

háztartás vagyoni és jövedelmi pozíciója, a háztartás IKT 

portfoliója, stb.) 

• ν a háztartás infrastrukturális környezete (a település mérete, 

földrajzi régiója) 

 

Az IKT eszközök 

használatának 

meghatározói 

Az IKT eszközök használatát a különféle társadalmi-demográfiai 

tényezők az egyén életstílusán keresztül befolyásolják. Az egyéni 

életstílusban a társadalmi státus és az értékválasztások kifelé (a társas 

környezet felé) manifesztálódnak a fogyasztási szokásokban. Az IKT 

eszközök használata kapcsán az alábbi változó-csoportokra kell 

felhívnunk a figyelmet: 
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 - generáció és tudás (korcsoportok, iskolai végzettség, 

szakképzettség, számítástechnikai ismeretek, kulturális tőke). 

- inter-perszonális network (személyközi kapcsolatháló) IKT 

használati jellemzői: rokonok, barátok, ismerősök, 

munkatársak használati szokásai és a network mérete. 

- munka világa (munkaerő-piaci részvétel, a munka jellege: 

fizikai vs szellemi, személyes jövedelem, gazdasági szektor) 

- státus-prezentáció és fogyasztási szokások (kulturális- és 

médiafogyasztás, az IKT eszközök presztízse, image-e) 

- attitűdök, értékpreferenciák (technológiai attitűdök, 

érdeklődés, relevancia) 

 

Életkor és tudás Az IKT eszközök használata szoros összefüggésben áll az életkorral. 

Ebben jelentős szerepe van az oktatási rendszernek, melynek kereteibe 

már jelentős mértékben integrálódott a számítástechnika oktatása. A 

fiatalabb korcsoportok ugyanis már az iskolapadban elsajátítják azt az 

alapszintű tudást, amely az IKT eszközök használatához szükségesek.  

 

 Az információs társadalomba való bekapcsolódás szempontjából 

kiemelkedő az oktatás szerepe. Az alsó tagozatosok 15 százaléka, az 

5-6. osztályosok több mint fele, a 7-8. osztályosoknak pedig több mint 

kétharmada a tanórákon hozzáfér a számítógépekhez, és majdnem 

ilyen magas az órán kívüli hozzáférés aránya is. (GKI, 2001/3)1 

 

 A VTR Monitoring kutatás adatai szerint általános iskoláknak 70 

százalékának, a középfokú oktatási intézményekben 90 százalék 

feletti, az egyetemeken és főiskolákon teljeskörű az 

internet-hozzáférés (GKI, 2001/3).  

                                                 
1 vö. GKI Rt. Az IKT elterjedtsége a gazdaság, az egészségügy és az oktatás világában 2001. 3. negyedév. 

Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 2. 
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Az oktatási rendszer 

áthidaló szerepe 
Az iskolában a tanulók többsége hetente többször használja a 

számítógépet, és ami örvendetes tendencia: ebben nem mutathatók ki 

markáns társadalmi különbségek. Az információs technológiákkal 

való megismerkedés lehetősége látható eredményekkel jár: a fiatalok 

messze élenjárók a számítógépes ismeretek, az IKT-eszközök 

használata területén. Mindehhez talán az a nagyon kedvező jelenség is 

hozzájárult , hogy az iskolákban a diákok, függetlenül a család anyagi 

helyzetétől, gyakorlatilag egyenlő eséllyel férnek hozzá a 

számítógéphez és az internet szolgáltatásaihoz. 

 

A rendszeres iskolai 

használók aránya 
A felsőoktatásban részt vevőknek mintegy kétharmada, a középfokú 

oktatásban részt vevőknek pedig valamivel több, mint a fele használ 

legalább heti rendszerességgel iskolai számítógépet. Ezen belül a 

felsőoktatásban a középfokú oktatáshoz képest magasabb arányban 

fordulnak elő olyanok, akik a naponta vagy majdnem mindennap 

használnak számítógépet az iskolában. 

 

 Magyarországon markáns digitális törésvonalak rajzólódnak ki a 

különböző társadalmi rétegek között a számítógép és az internet 

hozzáférés, illetve használat vonatkozásában. Élesen elkülöníthetők a 

digitális írástudásban élenjárók és a leszakadók rétegei. Egyes 

társadalmi csoportok mind az információs és kommunikációs 

technológiai (IKT) eszközök hozzáférésében/használatában, mind az 

ismeretek tekintetében tartósan lemaradtak az élenjáró rétegekhez 

képest. Ráadásul esetükben az IKT-eszközökkel kapcsolatos attitűdök 

vizsgálatakor is igen negatív véleményekkel találkoztunk.  

 

„Leszakadók” A leszakadók rétegéhez elsősorban az idősek (60 év felettiek), az 

alacsony iskolai végzettségűek, a fizikai munkát végzők, valamint a 

kistelepüléseken élők tartoznak. 
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„Élenjárók” A digitális írástudásban élenjárók csoportjába elsősorban a fiatalok, a 

vállalkozók, a szellemi munkát végzők, a felsőfokú végzettségűek 

tartoznak. 

 
Tendenciák: Az egyes 

társadalmi csoportok 

közötti különbségek 

csökkentek az otthoni 

számítógép hozzáférés 

tekintetében, növekedtek 

viszont az otthoni 

internet elérés 

szempontjából  

Az egyes társadalmi csoportok közötti különbségek az elmúlt években 

csökkentek az otthoni számítógép hozzáférés tekintetében, növekedtek 

viszont az otthoni internet elérés szempontjából.  

Fontos azonban belátni azt is, hogy bár a társadalmi egyenlőtlenségek 

szerepe csökkent a számítógép-hozzáférés vonatkozásában, de 

valószínűleg pertinensek a technológiai paraméterek mentén, vagyis a 

magasabb státus csoportok számítógépei újabbak, nagyobb 

kapacitásúak és drágábbak, mint az alacsonyabb státus-csoportoké. 
Technológiai optimizmus A lakosság nagy része (66 százaléka) szerint az új információs és 

kommunikációs eszközök elterjedése révén javulni fog a világ állapota 

– különösen optimisták ebben a tekintetben az internetfelhasználók (74 

százalék). 
Az internetet nem 

használók relatív 

deprivációs érzete 

enyhébb  

Ma még Magyarországon az emberek jelentős része (47 %) – 

ellentétben az Egyesült Államokkal - nem érzi hátránynak azt, hogy ha 

valaki nem használja az internetet. 

Fontosabb a világháló 

információforrás 

funkciója 

Az internetet a felhasználók elsősorban információforrásként tartják 

fontosnak, kevésbé értékelik a szórakoztatási funkcióját. 

Internet: a Guttenberg 

galaxison innen vagy 

túl? 

A digitális írástudás a hagyományos írástudáson alapul. Az Internet 

használói fontosabbnak tartják az írásos-nyomtatott médiumokat 

(könyv, folyóirat, napilap) és természetesen magát az Internetet, mint a 

hálózatot nem használók. Ez utóbbiak viszont inkább a rádiót és a 

televíziót tartják fontosabb információforrásnak, mint az internetezők. 
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2. Az új információs és kommunikációs technológiák terjedéséről 

 
Mi a digitális írástudás 

és miért fontos 

számunkra? 

Napjainkban egyre fontosabbá válik az a kérdés, hogy a modern 

információs és kommunikációs technológiai eszközök elterjedése 

milyen gyors, illetve, hogy milyen hozzáférési eséllyel és milyen 

használati mintázatokkal, attitűdökkel rendelkeznek a társadalom 

tagjai. Az érdeklődés arra irányul tehát, hogy az IKT-eszközök milyen 

mértékben válnak a hétköznapi élet, a kultúra elfogadott elemeivé.  

 
 A válasznyújtáshoz segítségül szolgálhat a “digitális írástudás” 

fogalma. Míg a kilencvenes évek közepén az “informatizált” 

(English-Lueck, 1998) jelzővel próbálták összefoglalni a modern 

információs és kommunikációs eszközök hozzáférését, a háztartások 

ellátottságát, illetve az ezek használatában való jártasságot, addig 

napjainkban egyre inkább a “digitális írástudás” megjelölés kerül 

előtérbe. A jelen keretek között a “digitális írástudást” egyfajta 

gyűjtőfogalomként értelmezzük a tradicionális tudás -- számítógépes 

műveltség -- információs műveltség szintéziseként. Segítségével egy 

olyan jelenséget, újfajta tudást írunk körül, amelyben a tradicionális 

ismereteken kívül a gondolati- és gyakorlati képességek egy sajátos 

köre is megjelenik. 
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Digitális írástudás: 

a hagyományos 

műveltségtől az 

információs műveltségig  

Természetesen ezek az új képességek a modern információs és 

kommunikációs eszközök hozzáféréséből és használatából eredően 

jelentek meg. Nishimuro szerint napjainkban elengedhetetlen, hogy 

legalább háromféle műveltséget különböztessünk meg. A 

“hagyományos műveltséget” az alapfokú oktatás során sajátítjuk el, 

így ide egyszerűen az írás, olvasás, számolás képességei tartoznak. A 

“számítógépes műveltség” a PC-k operációs rendszerének ismeretét, 

az e-mail kezelését, a szövegszerkesztést, adatbázisok kezelését és 

minden olyan tevékenységet jelent, ami a számítógéphez köthető. 

Mindettől különbözik az “információs műveltség”, amely a hálózati 

eszközök használatának képességét jelenti. Ehhez is új képességek 

kellenek: hogyan hozhatunk létre új értéket, hogyan keressünk 

információkat, hogyan lehet együttműködni másokkal egy virtuális 

térben, stb (Nishimuro, 1999). 

 
 Ez a felfogás mindössze annyiban új, hogy a hagyományos problémák 

megoldására új eljárást kínál, amelyhez azonban elengedhetetlen a 

számítógépes és az információs műveltség birtoklása. Ez pedig csak 

akkor tud megjelenni az egyének szintjén, ha biztosítva van számukra 

a rendszeres PC és internet-hozzáférés és használat lehetősége.  
„S-modell” A technikai újdonságok, köztük az internet terjedését, az amerikai 

kutatások egy úgynevezett S-görbe segítségével írják le2. A modell 

szerint kezdetben bár gyorsuló a növekedés (rövid idő alatt 

megsokszorozódik a hozzáférés), az alacsony kiinduló érték miatt az 

adott eszköz nem terjed el lényeges mértékben, majd az egymást 

követő időszakok hozzáférési arányainak hányadosa egyre kisebb lesz 

(azaz rövidebb idő alatt kétszereződik meg újra és újra a hozzáférés a 

népességben), de a már magasabb kiindulás következtében az eszköz 

jelentősen elterjed. Ezután pedig a telítődés határához közeledve az 

egymást követő hozzáférések különbsége is csökkenni kezd (csökkenő 

növekedés). 

                                                 
2 Például: Falling through the Net: Toward Digital Inclusion. U.S. Department of Commerce – Economics and 

Statistics Administration – National Telecommunications and Information Administration, 2000. 
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 A számítógépek magyarországi terjedését vizsgálva megfigyelhető az 

“S” növekvő szakasza: a számítógéppel rendelkező háztartások aránya 

az utóbbi, 1998-at követő időszakban egyre-nagyobb arányban nőtt. (2. 

ábra) 

 

 
Az otthoni számítógép és 

az internet terjedése 

Magyarországon, 

1992-2001 

2. ábra 
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Forrás: TÁRKI Háztartás vizsgálatok, lakossági alapozó vizsgálat.  

 
A terjedés üteme és a 

hálózati externáliák 
Arra a kérdésre, hogy a különböző technikai újdonságok miért eltérő 

ütemben terjednek, más-más magyarázatok lehetségesek. Egy 

közgazdasági magyarázat például a hálózati externáliákra hivatkozik: 

bizonyos javakat ugyanis jobban megéri megvásárolni, ha már sokan 

használják. Ezt modellezte például Economides és Himmelberg a 

telefax amerikai cégek körében való elterjedése kapcsán 

(Economides-Himmelberg, 1995). 
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„Kritikus tömeg” A pozitív hálózati externália léte egyszerű közgazdasági magyarázatot 

adhat arra, hogy miért lassú az adott eszköz használata egy bizonyos 

pontig, és miért ugrik meg hirtelen. Adott preferenciák mellett 

elképzelhető ugyanis egy olyan állapot, ahol kevés felhasználó van, és 

a többség nem akarja megvásárolni az eszközt, mert kevés haszna 

lenne belőle, de ha sokan csatlakoznának, akkor ő is megvenné, mivel 

akkor már nagyobb használati értéke lenne. Bizonyos számú 

felhasználó felett tehát a keresleti oldalon azt várjuk, hogy az emberek 

többsége már szeretne hozzájutni az adott eszközhöz (tehát például 

vásárol ilyet otthonra), és a többség ezzel kapcsolatos attitűdje 

megváltozik, pozitívvá válik. 

 
Piaci és társadalmi 

tényezők: kínálat és 

kereslet 

Ezt a hatást tovább erősítheti a kínálati oldalon a méretgazdaságosság 

is: ha sok fogyasztó van, akkor az árak is alacsonyabbak lesznek, kevés 

fogyasztóért azonban nem érdemes beruházni. A kínálati oldalon tehát 

egy bizonyos kritikus érték után az árak alacsonyabbak lesznek, és egy 

széles réteget kiszolgálva találkozik a kereslettel. Fontos tehát 

kihangsúlyozni azt, hogy az IKT eszközök terjedésével kapcsolatban 

meg kell különböztetnünk a piaci és a társadalmi tényezőket. Az 

információs társadalom kiépítésében sikeres országok a két szegmens 

számára egyszerre teremtették meg a fejlődéshez szükséges kedvező 

feltételeket. 

 
A személyközi 

kapcsolat-háló 

kommunikációs jellemzői 

A keresleti oldalra visszatérve ki kell emelnünk a személyközi 

kapcsolatháló kommunikációs jellemzőit, vagyis azt kell vizsgálni, 

hogy hányan használják az adott eszközöket az ember közvetlen 

környezetében. A mobiltelefonhoz hasonlóan itt is az játszhat 

szerepet, hogy hány személyes ismerősünkkel tudunk elektronikusan 

levelezni, illetve hány munkatársunk várja el tőlünk azt, hogy 

számítógépen meg tudjunk oldani egy feladatot. Mindez érthetőbbé 

teszi azt a megfigyelésünket, hogy bizonyos társadalmi rétegekben 

ezek az eszközök már szinte általánosak, más csoportokban viszont 

egyáltalán nem terjedtek el. 
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Ismeretszint Mind az internet, mind a számítógép használata feltételez bizonyos 

alapismereteket, emellett azonban hosszú önképzés és informális 

tanulás szükséges folyamatos és rendszeres használatukhoz. A tanulás, 

gyakorlás során a használat egyre nagyobb értéket jelent. A 

felhasználó egyre könnyebben használja ki a technológiai 

lehetőségeket, egyre inkább megtanulja az IKT eszközökön keresztüli 

kapcsolatteremtés, kommunikáció és információkeresés kifinomult 

szabályait.  

 
Tapasztalat Véleményünk szerint ezzel is magyarázható, hogy nagy azoknak a 

száma, akik ugyan hozzáférnek számítógéphez, internethez, de ezeket 

nem használják még rendszeresen, és sok problémát egyszerűbben 

oldanak meg nélkülük. Ezt mutatja a következő ábra, ahol az internet 

használat idejét és azt vetjük össze, hogy mióta internetezik. (3. ábra) 
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3. ábra 

Heti internethasználat átlagai (óra) aszerint, hogy mióta használja az internetet 

Internet használat 
kezdete (év)

Esetszám 
(N=) Százalék Átlagos használat 

hetente (óra) Szórás

1996 és korábban                 37                      4                          12                  18    
1997                 72                      9                            9                  11    
1998               154                    18                            6                  10    
1999               229                    27                            4                    7    
2000               245                    29                            3                    5    
2001                 96                    12                            3                    5    

Átlagos használat hetente (óra)

0

4

8

12

1996 1997 1998 1999 2000 2001

1998
18%

1997
9%

1996 és 
korábban

4%2000
30%

1999
27%

2001
12%

Az internethasználók megoszlása a 
használat kezdete szerint %

 
 Az S-görbe alakulásához tehát a gazdaság

környezet, a személyes ismerősök hatása

személy a még nem felhasználó körn

befolyásolhatja annak számítógépvás

hajlandóságát, aki ezekkel az eszközökk

segítséget nyújt? Ez azért is fontos mome

számára a számítógép vásárlás, az int

hosszabb mérlegelést, tervezést igényel, 

van szó.  
Forrás: Lakossági alapozó felvétel - WIP
i feltételeken túl a társadalmi 

 is hozzájárul. Van-e olyan 

yezetében, aki közvetlenül 

árlási, vagy internetezési 

el kapcsolatban információt, 

ntum, mert a legtöbb ember 

ernet-hozzáférés előfizetése 

hiszen komoly beruházásról 
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Az internettel 

kapcso-latos 

információhiány 

Az internettel kapcsolatban Magyarországon az emberek jelentős 

részének még nincs ilyen információja. Erre engednek következtetni a 

válaszok arra a kérdésre, hogy az interneten található információk 

pontosak-e. A kérdezettek 45 százaléka “nem tudom”-mal válaszolt. 

(4. ábra) 

 

4. ábra 

Véleménye szerint az interneten található információk mekkora része megbízható és pontos? A 

válaszok megoszlása a mintában 

nagyjából a 
fele
23%

kisebb 
része
5%

nem tudja
44%

nagyobb 
része
27%

szinte 
semennyi
1%

N=5030, Forrás: Lakossági alapozó felvétel (WIP)
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3. Számítástechnikai oktatás  

 
Az oktatás kiemelt 

szerepe 
A digitális írástudás kétségkívül legmeghatározóbb tényezője az 

oktatás. Ez egyrészt befolyásolhatja az IKT-eszközök terjedésének 

sebességét azáltal, hogy szélesebb rétegek ismerik meg a számítógépet 

és az internetet, és ezek használatát. Másrészt meghatározó szerepe 

lehet a társadalom különböző rétegei között kialakuló digitális 

szakadék áthidalásában azáltal, hogy azok számára is lehetőséget nyújt 

a hozzáfárésre és a használatra, akiknek erre otthon nincs alkalmuk.  

27 százalék részesült 

számítástechnikai 

képzésben 

A 14 évesnél idősebb lakosság 27 százaléka vett részt valamilyen 

számítástechnika oktatásban, ami összesen körülbelül 2.200 ezer 

személyt jelent. 

Képzés és önképzés A számítógép kezelésének megtanulásához azonban nem feltétlenül 

szükséges szervezett oktatásban való részvétel. A 14 évesnél 

idősebbek körében 11 százalék használ számítógépet úgy, hogy azt 

nem tanulta szervezett formában. Azt, hogy a számítógépet használók 

hogyan vélekednek saját ismeretszintjükről, az 5. ábra mutatja. 

A képzés 

intézménye-sülése és 

terjedése 

A számítástechnikai oktatás csak az elmúlt években vált általánossá a 

közoktatásban. A felsőoktatásban már a személyi számítógépek 

tömeges elterjedése előtt is volt már számítástechnikai képzés, az 

elmúlt évtizedben pedig a számítástechnikai képzés beépült a 

középiskolai, majd az általános iskolai oktatás keretei közé is. 

Manapság nem számít kirívó esetnek az olyan általános iskolák, ahol 

számítástechnikai oktatást már alsó tagozatban elkezdik. 

Korcsoportok szerint A számítástechnikai képzés elterjedését a közoktatásban jól érzékelteti 

az alábbi adatsor: míg a 18 év alatti korosztály 85 százaléka tanult 

számítástechnikát, a 18-29 éves korosztálynál ez az arány 52 százalék, 

a 30-39 éveseknél 24 százalék. A 40-60 éves korúak közül az a 20-24 

százalék, a képzésben részvevők aránya. (6. ábra) 
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Gazdasági aktivitás és 

képzés 
Érdekes módon annak ellenére, hogy általában az önálló vállalkozók 

nagyobb arányban rendelkeznek otthon számítógéppel, mint az 

alkalmazottak, mégis az utóbbiak nagyobb arányban (32%) vettek 

részt valamilyen képzésben, mint a vállalkozók (24%). 

Foglalkozás és képzés Az önálló vállalkozók között, nem meglepő módon, a szellemi 

szabadfoglalkozásúak azok, akiknél a képzési arány a legmagasabb 

(54%), a gazdálkodók és az iparosok között azonban ez az arány 

nagyon alacsony (10-12%). Az alkalmazottak körében a beosztott 

értelmiségiek (63%) és az egyéb szellemi foglalkozásúak (57%). 

 

5. ábra 

A számítógép-kezelői tudás és a számítástechnikai képzés összefüggése 
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6. ábra 

N

részt vett 
képzés-

ben
nem vett 

részt Össz. N

részt vett 
képzés-

ben
nem vett 

részt Össz.
Átlagosan 5014 27 73 100 Átlagosan 5014 27 73 100
Nem Foglalkozás

férfi 2358 26 75 100 felső vezető 40 40 60 100
nő 2656 29 71 100 közép vezető 77 49 51 100

Iskolai végzettség alsó vezető 77 43 57 100
max. 8 általános 1796 18 82 100 beosztott értelmiségi 227 63 37 100
szakmunkás 1350 11 89 100 egyéb szellemi 410 57 43 100
érettségi 1292 45 55 100 szellemi szabadfoglalk. 24 54 46 100
felsőfokú 574 54 46 100 kereskedő-szolgáltató 175 27 73 100

Korcsoport iparos 49 10 90 100
14-17 éves 271 85 15 100 egyéni gazda 26 12 89 100
18-29 éves 1080 52 48 100 szakmunkás 721 17 83 100
30-39 éves 798 24 76 100 betanított munkás 311 15 85 100
40-49 éves 881 21 79 100 segédmunkás 94 4 96 100
50-59 éves 805 20 80 100 mezőgazdasági fizikai 49 12 88 100
60 vagy idősebb 1174 3 97 100 Személyes jövedelem

Gazdasági aktivitás alsó 764 13 87 100
alkalmazott 1977 32 68 100 2. 792 9 91 100
önálló vállalkozó 263 24 76 100 3. 773 14 87 100
alkalmi munkás 57 21 79 100 4. 785 26 74 100
nyugdíjas 1590 5 95 100 felső 776 41 59 100
munkanélküli 259 23 77 100 Etnikum
tanuló 493 85 15 100 "cigány" 204 13 87 100
egyéb inaktív 374 23 78 100 "nem-cigány" 4695 28 72 100
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4. Iskolai hozzáférés és használat 

 

Az internet-hozzáférés 

aránya az alap- a közép- 

és a felsőfokú oktatási 

intézményekben 

A VTR Monitoring kutatás gazdasági moduljának adatai szerint 

általános iskoláknak 70 százalékának, a középfokú oktatási 

intézményekben 90 százalék feletti, az egyetemeken és főiskolákon 

teljeskörű az internet-hozzáférés3.  

A kapcsolat típusa az 

alap- és a középfokú 

oktatásban: az ISDN a 

legelterjedtebb 

Az alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanulók zöme (52%) 

ISDN vonalon keresztül csatlakozhat a világhálóra iskolájában. A 

bérelt vonali kapcsolat aránya 22, a hagyományos modemes kapcsolat 

aránya pedig 19 százalék. (7. ábra) 

 

7. ábra 

Az általános és középiskolákban tanuló diákok megoszlása az iskola internetkapcsolatának 

típusa szerint, % 

 

2%

5%

19%

22%

52%

ISDN
Bérelt v.
Hagyom.
KábelTV
Mikroh.v.

Forrás: GKI Rt. 2001/3
 

                                                 
3 vö. GKI Rt. Az IKT elterjedtsége a gazdaság, az egészségügy és az oktatás világában 2001. 3. negyedév. 

Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 2. 
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Gyorsabb 

internet-kapcsolat a 

felsőfokú oktatásban 

Az egyetemek és főiskolák internetkapcsolata döntően bérelt vonalon 

és üvegszálas kábelen keresztül történik. A sávszélesség az 

intézmények 60 százalékánál 1 Mbps-nál is nagyobb.  

Számítógép-használat a 

felsőfokú és a középfokú 

oktatásban résztvevő 

diákok körében 

A lakossági vizsgálat adatai szerint felsőoktatásban részt vevőknek 

mintegy kétharmada, a középfokú oktatásban részt vevőknek pedig 

valamivel több, mint a fele használ legalább heti rendszerességgel 

iskolai számítógépet. Ezen belül a felsőoktatásban a középfokú 

oktatáshoz képest magasabb arányban fordulnak elő olyanok, akik a 

naponta vagy majdnem mindennap használnak számítógépet az 

iskolában. 

Internethasználat a 14 

éves és idősebb diákok 

körében 

Az internethasználat elterjedtsége a tanulók között a legmagasabb: az 

összes diáknak közel háromnegyede internethasználó. Ebben a körben 

az internetezés legjellemzőbb színhelye az iskola: az összes diák 60 

százaléka, az internetező diákok 85 százaléka internetezik az 

iskolában. 
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5. Vélemények az Internetről 

 
„Mit gondol, az 

olyan új 

technológiák, mint 

például az internet 

vagy a mobiltelefon 

jobbá, vagy 

rosszabbá teszik a 

világot?” A 

válaszok százalékos 

megoszlása az 

internethasználat 

szerint 

 

8. ábra 
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9. ábra 

1 2 3 4 5

Azok, akiknek nincs Internet-hozzáférésük, 
komoly hátrányban vannak az élet minden 
területén.

32 15 21 9 11 11    100    5023

Az emberek túl sok időt töltenek Internetezéssel. 8 8 26 15 13 31    100    5018

Amikor mások az Internetről beszélnek, úgy érzi, 
hogy elmaradt a világ változásától. 40 12 16 11 13 8    100    5017

Az Internet semmi lényegeset, fontosat nem nyújt 
az Ön számára. 27 9 13 9 27 16    100    5011

A gyerekek rengeteg nem nekik való 
információhoz juthatnak az Interneten keresztül. 2 3 12 18 47 18    100    5022

Azok az emberek, akik az Internetet használják, 
kockáztatják a személyes adataik biztonságát. 13 8 20 12 18 29    100    5019

Az Internet használatával időt takaríthatunk meg. 4 3 14 18 37 24    100    5015

Összesen Esetszám 
N

Mennyire ért egyet a különböző internettel kapcsolatos véleményekkel? A válaszok százalékos 
megoszlása* 
egyáltalán nem            teljes mértékben Nem 

tudja

 
*A táblázat kerekített adatokat tartalmaz. 
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 Az internettel kapcsolatos esetlegesen negatív vélemények, attitűdök 

tartósan gátat szabhatnak az új médium elterjedésének. 

Magyarországon azonban az info-kommunikációs fejlődéssel 

kapcsolatban meglehetősen optimisták az emberek: 58 százalék 

véleménye szerint a technológiai fejlődés jobbítja a világot, s csak 8 

százalék azok aránya, akik szerint a hatás negatív. (8. ábra) 
 Az internettel kapcsolatos pozitív vélemények, a technológiai fejlődés 

optimista megítélése különösen jellemző azokra, akik egyébként is 

kedvezőbb helyzetben vannak az információs technológiák 

hozzáférése és használata szempontjából. (9-10. ábra) 

 

10. ábra 

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6
hozzáférési szint használati szint

A "techno-optimista" vélemények 
aránya az IKT hozzáférési és 

használati szinteken

 
Megjegyzés: A hozzáférési és használati szinteket a TÁRKI IKT 
indexei4 alapján definiáltuk. Techno-optimisták azok, akik szerint az 
IKT technológiai fejlődés jobbá teszi a világot. 

 

                                                 
4 TÁRKI Rt. 2001. IKT Hozzáférési és Használati Indexek - Információs Társadalom Monitoring tanulmányok 

No. 1.) 
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 Különösen optimisták a fejlődéssel kapcsolatban a 30 évesnél 

fiatalabbak, a legmagasabb személyes jövedelemmel rendelkezők, 

valamint az önálló értelmiségiek. Érdekes módon a férfiak 

optimistábbak a nőknél, s ez a tény vélhetőleg az intenzívebb 

használati szokásokkal állhat összefüggésben. A technológiai fejlődést 

negatívabban ítélik meg a hozzáférést nélkülözők, az IKT eszközöket 

nem használók, különösen az idős, egyedülálló nyugdíjasok. A 

fővárosban az átlagon felüli azok aránya, akik szerint a technológiai 

fejlődés nem befolyásolja a világ minőségét. 
 Nemzetközi összehasonlításban az tűnik ki, hogy az internettel 

kapcsolatos magyarországi vélemények nagyon hasonlatosak más, 

Magyarországnál fejlettebb IKT mutatóval rendelkező országokban 

megfigyelt adatokhoz. (11. ábra) Kivételt képez ez alól az, hogy 

Magyarországon kevésbé érzik az internethozzáférés hiányának 

hátrányát, kevésbé érzik veszélyeztetve a személyes adatok 

biztonságát a világhálón, mint az USA-ban avagy Svédországban. Az 

internet használói mindhárom országban pozitívabban viszonyulnak a 

világháló használatához, mint a nem-használók. 
 A nem használók paradox módon abban különböznek az internet 

felhasználóitól, hogy inkább vélik veszélyesnek a világháló 

használatát személyes adatok biztonságára. A személyes adatok 

biztonságáért az amerikai megkérdezettek, jobban aggódnak, mint a 

magyarok.  
 Természetesen az Internet szubjektív relevanciája is különböző a 

használók és a nem használók körében, és a hálózatról folyó diskurzus 

kapcsán is frusztráltabbak a nem használók („elmaradottnak” érzik 

magukat). Különösen az amerikai internetezők gondolják úgy, hogy 

komoly hátrányt okoz a hozzáférés hiánya. 
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11. ábra 

Az internettel kapcsolatos vélemények Magyarországon és az Egyesült Államokban és 

Svédországban: a válaszok átlaga ötfokú skálán 

2,6

3,0

1,7 1,7

4,0

2,8

4,3

2,4

3,3

2,5

3,3

4,3

3,3

4,0

3,4 3,5

2,1

1,7

4,3

3,8
4,0

2,7

4,0

2,7 2,6

4,2 4,1

3,7

2,6
2,8

1,5

4,3

2,4

3,8

2,6

4,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Komoly hátrány az
Internet

hozzáférés hiánya

Az emberek túl
sok időt töltenek
Internetezéssel

Internettel
kapcsolatban

elmaradtnak érzi
magát

Az Internet
számára semmi

fontosat nem nyújt

Az Inteneten
rengeteg

gyerekeknek nem
való tartalom

található

Az Internet
használók

kockáztatják
személyes
adataikat

Az Internettel idő
lehet

megtakarítani

magyar használók magyar nem használók USA használók
USA nem használók svéd használó svéd nem használók

Teljesen egyetért

Egyáltalán 
nem ért 

egyet

* Megjegyzés: USA, Svédország 2000. évi WIP felmérés. 
 

 Összességében úgy tűnik, a (véleménnyel rendelkező) emberek 

inkább megbízhatónak tekintik az interneten található tartalmakat, s 

csak egészen kis hányaduk kifejezetten bizalmatlan. A világhálót 

jelenleg nem használók mintegy 13 százaléka gondolja azt, hogy az 

interneten megtalálható információknak, tartalmaknak csak kisebb 

része megbízható. Több mint kétötödük (42%) szerint nagyjából az 

információk fele, s közel felük (45%) szerint az információk nagyobb 

része megbízható. Ennél persze még nagyobb „bizalmat szavaznak” 

az Internet felhasználói: nem egészen tizedük (6%) szerint 

megbízható csak kisebb része a világhálón fellelhető információknak, 

ezzel szemben több mint harmaduk (37%) szerint nagyjából az 

információk fele, háromötödük (57%) szerint pedig nagyobb része 

megbízhatónak tekinthető (12. ábra). A magyar adatok nagyon 

hasonlóak az amerikai adatokhoz, talán csak a magyar nem használók 
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szkeptikussága tűnik ki. 
„Az interneten található 

információ mekkora része 

megbízható és pontos?” A 

válaszok százalékos 

megoszlása: 

 

Mind az amerikai, mind a 

magyar felhasználók zöme 

megbízhatónak tartja az 

internetes információkat. 

12. ábra
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6. Internet használat 

 
 A lakossági alapozó felvétel idején (2001 szeptemberében) a 14 éves 

és idősebb magyar lakosság 17 százaléka internetezett valamilyen 

gyakorisággal. Ezen belül azonban meglehetősen nagy eltéréseket 

látunk a különböző demográfiai dimenziók mentén. A férfiak például 

jobban érintettek ma még az internet világában, hiszen 20 százalékuk 

netezik, míg a nőknél ez az arány csupán 15 százalék. 
Iskolai végzettség A nemzetközi tendenciákkal egybevág az a Magyarországi adat is, 

miszerint az iskolai végzettség grádicsain emelkedve fokozatosan 

növekszik az internetezők számaránya is, a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezőknek már közel fele (45%) internetezik. (13. ábra) 

13. ábra 

Az internetezők aránya iskolai végzettség szerint, százalék 
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forrás: TÁRKI-WIP lakossági alapozó felvéte, 2001.09  
 
Életkor Hasonlóan jelentős összefüggés van az internethasználat és a kor 

között is: minél idősebb a válaszadó, annál kevésbé valószínű, hogy a 

világháló használója: míg a 14-17 éves korosztályban kifejezetten 

jellemző a világháló használata (69%), addig a hatvan éves és 

idősebbek körében szinte nem is találunk internethasználókat (1%). 

(14. ábra) 
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14. ábra 

Az internethasználók aránya korcsoportonként, százalék 
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15. ábra 

Az internetezők megoszlása a használat helye szerint 
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A használat helye Magyarországon az internet elérést és így az internetezés lehetőségét 

ma elsősorban a munkahelyek és iskolák teszik lehetővé. A 

népességnek 13 százaléka netezik munkahelyéről vagy iskolából, s 

csupán 5 százalék internetezik otthonról. (15. ábra) 
A település mérete Az internet elterjedtsége egyenes arányban növekszik a települések 

méretével: minél nagyobb településről van szó, lakói közül annál 

többen interneteznek. Ezzel összefüggésben az otthoni internetezés 

aránya is egyenesen növekszik a település méretével, egészen 

Budapestig, ahol a háztartások 13 százaléka rendelkezik 

interneteléréssel otthon. (16. ábra) 

 

16. ábra 

Az internetezők aránya a település mérete szerint 
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forrás: TÁRKI-WIP lakossági alapozó felvéte, 2001.09  
 
Településtípus és 

háztartás méret 
Otthoni internet-elérési lehetőség leginkább a négyfős háztartásokat 

jellemzi. A Budapesti négyfős háztartásoknak már 27 százaléka 

rendelkezik otthoni net-eléréssel, míg a községi egy-két fős 

háztartásokban gyakorlatilag nincs is jelen az internet. (17. ábra) 



 

 31

17. ábra 

Az internetezők aránya a háztartás mérete és a település típusa szerint, százalék 
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7. Mire használják az internetet a felhasználók? 

 
Elektronikus levelezés Az internetezők körében a leggyakrabban végzett tevékenység az 

elektronikus levelezés. Ezt a felhasználók közel egyötöd része napi 

rendszerességgel vagy akár naponta többször is végzi, a legalább heti 

rendszerességgel e-mailezők aránya pedig az összes felhasználónak 

csaknem fele (45%). (18. ábra) 
Munkával és oktatással 

kapcsolatos információk 

keresése 

A munkával vagy tanulással kapcsolatos információk keresése, 

gyűjtése is közel hasonló arányban elterjedt, legalább hetente többször 

a felhasználók 46 százalékára jellemző. 
Szörfölés és szórakozás A passzióból vagy saját célra történő információkeresés elterjedtsége 

lényegesen alacsonyabb. A felhasználóknak csak alig több mint az 

egynegyede (29%) végzi ezt heti rendszerességgel vagy gyakrabban 

csakúgy, mint az öncélú szórakozást (játék, zenehallgatás stb. – 26 %). 
Chat, csevegés Az interaktív, valós idejű szöveges beszélgetés (a chat) viszonylag 

kevésbé népszerű tevékenység; a kérdezetteknek összesen a fele 

mondta, hogy egyáltalán szokott chatelni, de a nagyobb részük 

ritkábban, mint hetente. (A heti rendszerességgel „csevegők” aránya 

22 százalék.) 
Fórumok A fórumokban, hírcsoportokban már csak a kérdezettek 14 százaléka 

vesz részt legalább heti rendszerességgel. A felsorolt aktivitások közül 

ez a második legritkább tevékenység: a felhasználók 58 százaléka 

sosem kapcsolódik be a fórumokon zajló vitákba. 
e-bank A bankügyletek, átutalások, tranzakciók interneten keresztül történő 

intézése a legkevésbé elterjedt a vizsgált tevékenységek között. A 

felhasználók összesen 12 százalékánál fordul elő egyáltalán bármilyen 

gyakorisággal, és közöttük is igen kevesen (5%) vannak olyanok, akik 

legalább hetente élnének ezzel a lehetőséggel. 
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18. ábra 

Az internetes aktivitások gyakorisága a felhasználók körében, százalék 
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8. Miért nem használják az internetet? 

 

Az internethasználat 

gátjai Magyarországon 
Az Internet nem használatának  

(1) legfőbb oka a legtöbb esetben a számítógép hiánya 
(44%).  

(2) Második leggyakrabban hangoztatott ok: az 
érdeklődés hiánya (37%),  

(3) a harmadik pedig az internetezés magas költsége 
(22%),  

(4) negyedik pedig a hozzáértés hiánya (16%). (19. 
ábra) 

19. ábra 

Magyarország 
2001 USA 2000

nincs PC-je             44,1    37,7             
nem érdekli             37,3    33,3             
túl drága             21,7    9,1               
nem ért hozzá             15,6    18,9             
fél tőle               3,4    4,2               
lassú a gépe               1,1    1,4               
nem való a gyereknek               0,3    1,9               
adatvédelem miatt               0,3    2,9               
kapcsolatteremtés               0,2    1,0              
pornográf anyagok miatt               0,1    0,9               
vírusok miatt               0,1    NA
túl lassú a hálózat               0,1    0,7               

Forrás: WIP amerikai és magyar adatok.

Miért nem használja az internetet? Az egyes okokat említők 
aránya, %

 

 

A PC hiánya miatt nem 

internetezők 12 %-a 

tervezi PC vásárlását 

Azoknak a megkérdezetteknek, akik a számítógép-hozzáférés 

hiányával indokolták, hogy miért nem használják az internetet, a nagy 

többsége várhatóan nem is fog a közeljövőben internet-felhasználóvá 

válni. Mindössze 12 százaléka válaszolta, hogy egy éven belül tervezik 

számítógép vásárlását. 
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Az érdeklődés hiánya Az internettel kapcsolatos érdeklődés hiánya hátrányosabb társadalmi 

helyzetben lévőkre jellemző. Gyakoribb a 60 éves vagy idősebbek 

körében (56%), a maximum általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők között (48%), az egyfős háztartásokban élők (54%), a 

nyugdíjasok (51%), valamint a betanított- (44%), segéd- (51%) és 

mezőgazdasági munkások (52%) között. 
Magas költség Az internetezés magas költsége jellemzően azon társadalmi csoportok 

számára gátló tényező, amelyekben amúgy az átlagnál magasabb az 

internethozzáféréssel, és számítógéppel rendelkezők aránya. A 

középkorúak, a népesebb családokban élők, a középfokú 

végzettségűek és a romák az átlagnál gyakrabban említették ezt a gátló 

tényezőt. 
Kompetencia-hiány A kompetencia-hiány, mint gátló tényező különösen jellemző a 

szakképzetlen fizikai munkásokra és általában az alacsonyabb 

(alapfokú) iskolai végzettséggel rendelkezőkre. 
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9. Miért nincs otthoni számítógépük? 

 

Motiválatlanság Mindazoktól, akik nem rendelkeznek számítógéppel megkérdeztük azt 

is, hogy miért nincs számítógépük. (20.ábra) Alapvetően két nagy 

csoport különböztethető meg. Az első csoportba azok tartoznak, akik 

motiválatlanságról számolnak be. Ilyenek azok, akik azt válaszolták, 

hogy „nincs szükségük” számítógépre (51%), és azok, akiket „nem 

érdekel” (45%). A „nincs szüksége rá” választ adók fele nyugdíjas, 

alacsony iskolai végzettségű – 45 százalékuk legfeljebb nyolc 

általánost végzett. Háromnegyed részük gyakorlatilag „semmiképpen 

sem” vásárolna PC-t az ártól függetlenül. 

20. ábra 

Miért nincs személyi 
számítógépe

Választók aránya, 
%

nincs rá szüksége                   51    
túl drága                   45    
nem érdekli a számítógép                   12    
túl bonyolult                     6    
volt, de elavult                     2    
van a munkahelyén                     2    
nincs ideje használni                     2    
van máshol hozzáférése                     1    
elromlott                     1    
túl gyorsan elavul                     1    
nem tudja milyet vegyen                    -      
kockázatos, ellopják                    -      
egyéb válasz                   10    
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Ár-érzékenység A másik nagy csoport (45 %) az „ár-érzékenyek” csoportja: ők azok, 

akik szerint a számítógép „túl drága”. Az ár-érzékenyek nagyobb része 

(41 %) szakmunkás végzettségű, egyötödük pedig érettségizett. 

Családjukban az egy főre jutó jövedelem közel 28 ezer forint, 

lényegesen alacsonyabb az átlagnál. Ha befolyásolhatnák a 

számítógépek árát, akkor átlagosan 50-60 ezer forintért már 

vásárolnának számítógépet, sőt jelentős hányaduk (14 %) tervezi is, 

hogy a következő 12 hónapban vásárolni fognak. Ők azok, akik szerint 

„túl bonyolult” a számítógép. 

 
Kompetencia-hiány Az említett két csoporton kívül említésre méltó, hogy jelentős (12%) 

azok aránya is, akik kompetencia hiányra hivatkoztak, amikor a 

számítógép hiányának okait firtattuk. 
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10. A számítógép- és az internet terjedésének keretei 

 
 

Közömbös és ár-érzékeny 

csoportok 

A háztartásoknak az a 78 százaléka, akik nem rendelkeznek PC-vel a 

keresleti árrugalmasság szempontjából – tehát, hogy milyen árszinten 

vásárolnának számítógépet – két nagy csoportra oszthatók: 

 

 • = Közömbösek: azok, akik nem vásárolnának semmiképpen se, 

bármilyen alacsony áron számítógépet. Ez a csoport jelenleg az 

összes háztartás 53 százalékát teszi ki. (A számítógéppel 

nem rendelkezők 68 százaléka.)  

 

 • = Ár-érzékenyek: azok, akik a PC piac áraitól teszik függővé a 

vásárlást. Ebbe a csoportba tartozik minden negyedik 

magyarországi háztartás (25 %). (A számítógéppel nem 

rendelkezők 32 százaléka.) 

 
Ár-rugalmasság Az ár-érzékeny háztartásokon belül különféle csoportokat 

határozhatunk meg aszerint, hogy milyen összeghatárnál „vennék 

komolyan fontolóra egy számítógép vásárlását”. Az 50-100 ezer forint 

feletti összegért a háztartások 8 százaléka, 100 ezer forint felett pedig 5 

százaléka vásárolna számítógépet. (1. sz. ábra)  

 

Számítógép vásárlási 

szándékok a következő 12 

hónapban 

A háztartások 6 százaléka (a számítógéppel nem rendelkezők 8 

százaléka) tervezi is azt, hogy a következő 12 hónap folyamán 

számítógépet vásárol átlagosan 90-100 ezer forint körüli összegért. 
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Belépési valószínűségek / 

szándékok az 

internetezők körébe 

Az internetet jelenleg nem használók kilenctizede úgy gondolja, hogy 

„egyáltalán nem valószínű”, hogy egy éven belül felhasználóvá váljon. 

Nyolc százalék „valószínű”-nek, két százalék pedig „nagyon 

valószínű”-nek tartja, hogy rendszeres felhasználóvá válik. 

 

Kitörési pontok Idézzük az internet nem használásának okait! Ezek fontossági 

sorrendben a következők: 

(a) a számítógép hiánya, (b) az érdeklődés hiánya (c) az internetezés 

magas költsége és végül (d) a kompetencia-hiány. 

Az online népesség bővüléséhez eszerint a következőkre van szükség:  

(1) a számítógép penetráció növelésére  

(2) érdeklődést kiváltó magyar nyelvű tartalmakra  

(3) olcsóbb internet-hozzáférésre  

(4) oktatásra, képzésre.  
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11. Digitális törésvonalak és tendenciák 

 

 Az alapozó lakossági felvételből készített jelentésünk részletesen 

ismertette az info-kommunikációs eszközök elterjedtségében és 

használati szintjében mutatkozó társadalmi-demográfiai 

különbésgeket, melyekre szokás „digitális törésvonalak”-ként, 

„digitális szakadékok”-ként (digital divides) hivatkozni. 

Digitális törésvonalak 

vagy szakadékok? 
A szakadék-metafora arra utal, hogy a társadalom szélsőségesen 

szegregálódhat a digitális írástudás, az info-kommunikációs eszközök 

használata szempontjából. A szegregált információs társadalomban 

szakadék képződik a digitális írástudatlanok és az írástudók között. Az 

előbbiek pária helyzetbe kerülnek: nem élvezhetik a technológiai 

fejlődés nyújtotta előnyöket, miközben tartósan kiszorulnak a 

gazdaság azon növekvő területeiről, amelyeken az 

info-kommunikációs eszközök használata olyan alapkövetelménnyé 

vált, mint az ipari forradalmat követően a hagyományos írni-olvasni 

tudás. A digitális szakadékok keletkezése, elmélyülése egy olyan új 

jelenségre utal, amelynek a társadalmi rétegződés szempontjából is 

jelentősége van. Fontos kérdéssé vált az, hogy a megfigyelt 

társadalmi-deográfiai különbségek az IKT eszközök hozzáférési és 

használati szintjében milyen mélységűek: áthidalható törésvonalak, 

vagy egyre szélesedő szakadékok? 

 A kérdés megválaszolását kezdjük azzal, hogy bemutatjuk azt a képet, 

amely a korábbi tanulmányok alapján kirajzolódik. 

 
Az otthoni IKT eszközök 

hozzáférésének 

meghatározói:  

Digitális törésvonalak 

A háztartások, családok IKT eszközökkel való ellátottságának 

szintjét a társadalmi-strukturális tényezők nagymértékben 

meghatározzák. A társadalmi-strukturális tényezőknek az alábbi 

csoportjait kell kiemelni: 
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 • = a háztartások szocio-demográfiai összetétele (háztartás 

mérete, az időskorúak száma, a tanulók, diákok száma, a 

gazdaságilag aktív és inaktív tagok száma, stb.) 

• = a háztartások szerzett és felhalmozott erőforrásai (a 

háztartás vagyoni és jövedelmi pozíciója, a háztartás IKT 

portfoliója, stb.) 

• = a háztartás infrastrukturális környezete (a település mérete, 

földrajzi régiója) 

 

Az IKT eszközök 

használatának 

meghatározói 

Az IKT eszközök használatát a különféle társadalmi-demográfiai 

tényezők az egyén életstílusán keresztül befolyásolják. Az egyéni 

életstílusban a társadalmi státus és az értékválasztások kifelé (a társas 

környezet felé) manifesztálódnak a fogyasztási szokásokban. Az IKT 

eszközök használata kapcsán az alábbi változó-csoportokra kell 

felhívnunk a figyelmet: 

 - generáció és tudás (korcsoportok, iskolai végzettség, 

szakképzettség, számítástechnikai ismeretek, kulturális tőke). 

- inter-perszonális network (személyközi kapcsolatháló) IKT 

használati jellemzői: rokonok, barátok, ismerősök, 

munkatársak használati szokásai és a network mérete. 

- egyéni erőforrások, melyek alapvetően a munka világából 

szerzett erőforrások (munkaerő-piaci részvétel, a munka 

jellege: fizikai vs szellemi, személyes jövedelem, gazdasági 

szektor) 

- státus-prezentáció és fogyasztási szokások (kulturális- és 

médiafogyasztás, az IKT eszközök presztízse, image-e) 

- attitűdök, értékpreferenciák (technológiai attitűdök, 

érdeklődés, relevancia) 
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Életkor és tudás Az IKT eszközök használata és az egyén életkora rendkívül szoros 

összefüggésben állnak. Ebben jelentős szerepe van az oktatási 

rendszernek, melynek kereteibe már jelentős mértékben integrálódott a 

számítástechnika oktatása. A fiatalabb korcsoportok tudása mindig 

korszerűbb, mint az idősebb generációké. A fiatalok tehát már az 

iskolapadban elsajátíthatják azt az alapszintű tudást, amely az IKT 

eszközök használatához szükséges.  

 

Az iskolai végzettségség és életkor szerinti különbségek 

 
 Az otthoni számítógéppel való rendelkezés tekintetében az iskolai 

végzettség szerinti különbségek 1999 és 2001 között lényegesen nem 

változtak. (21. ábra) A felső fokú végzettségűek ellátottsági mutatója 

(46%) 5,8-szor magasabb volt 1999-ben, mint az alapfokú 

végzettségűeké (8%). 2001-ben ez az arány 5,4 volt, azaz kis 

mértékben csökkent, miközben a felsőfokú végzettségű személyek 59 

százaléka, a (legfeljebb) alapfokú végzettséggel rendelkezőknek pedig 

11 százaléka él számítógéppel ellátott háztartásban. (Természetesen a 

társadalmi különbségek abban is megmutatkoznának, hogy milyen 

számítógéppel felszerelt háztartásban laknak a különböző csoportok. 

A jelen kutatásban ezt a kérdést azonban nem vizsgáltuk.) 

 Az otthoni internet-hozzáférés vonatkozásában az iskolai végzettség 

differenciáló szerepe eltérően alakult az elmúlt három év folyamán. 

(22. ábra) A diplomások és a középfokú végzettségűek hozzáférési 

mutatója dinamikusabban nőtt, mint a szakmunkás avagy alapfokú 

végzettségű személyeké. Csökkent viszont arányait tekintve a 

különbség a középfokú- és a felsőfokú végzettségűek között. 
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21. ábra 

% 1999 2000 2001
max. alapfokú 8        9        11      
szakmunkás 11      14      19      
középfokú 28      36      41      
felsőfokú 46      53      59      
átlag 18      22     26     

1999=100 1999 2000 2001
max. alapfokú 100 113 138
szakmunkás 100 127 173
középfokú 100 129 146
felsőfokú 100 115 128
átlag 100 122 144

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, 1999-2001.

A PC-vel ellátott háztartásban élő 16 éves és idősebb személyek aránya ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG szerint, 1999-2001*
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22.ábra 

% 1999 2000 2001
max. alapfokú 1        1        2        
szakmunkás 1        2        2        
középfokú 4        8        11      
felsőfokú 9        13      21      
átlag 3       4       6       

1999=100 1999 2000 2001
max. alapfokú 100 100 200
szakmunkás 100 200 200
középfokú 100 200 275
felsőfokú 100 144 233
átlag 100 133 200

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, 1999-2001.

Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartásban élő 16 éves és idősebb 
személyek aránya ISKOLAI VÉGZETTSÉG szerint, 1999-2001*
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 A korcsoportok számítógép ellátottsági mutatóira tekintve három 

csoport különíthető el. (23. ábra) (1) Az 50 év alatti kohorszok 

mutatói a legmagasabbak, 2001-ben meghaladják a 30 százalékot. (2) 

Az ötvenes éveiben járó személyek negyede lakik PC-vel rendelkező 

háztartásban.  
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 (3) A hatvan évnél idősebbeknek viszont kevesebb, mint tizede 

használhatna otthonában számítógépet. A különbségek tehát nagyok, 

különösen a legidősebb korcsoport lemaradása jelentős. Ugyanakkor 

az elmúlt év adatai az életkori differenciálódás csökkenését mutatják, 

hiszen a PC ellátottsági mutató éppen a legidősebbek csoportjában 

növekedett a legdinamikusabban. 
 Az otthoni internet-hozzáférést tekintve az elmúlt években azt 

tapasztalhattuk, hogy a fiatalabb korcsoportokhoz „felzárkóztak” a 

40-60 évesek. (Természetesen a felzárkózásról itt a megfigyelt 

alacsony szinten történt, a legjobban ellátott kohorszoknak is csak 

kevesebb, mint tizede lakott 2001-ben otthoni internet-hozzáféréssel 

rendelkező háztartásban.) A 60 évesnél fiatalabb korcsoportok 

„konvergenciájával” ellentétben a legidősebbek lemaradása 

stabilizálódott az utóbbi években. (24. ábra) 

 

23. ábra 

% 1999 2000 2001
30 év alatt 24      32      34      
30-39 év 25      32      33      
40-49 év 28      29      38      
50-59 év 14      20      25      
60 éves és idősebb 3        4        8        
átlag 18      22     26     

1999=100 1999 2000 2001
30 év alatt 100 133 142
30-39 év 100 128 132
40-49 év 100 104 136
50-59 év 100 143 179
60 éves és idősebb 100 133 267
átlag 100 122 144

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, 1999-2001.

A PC-vel ellátott háztartásban élő 16 éves és idősebb személyek aránya 
KORCSOPORTONKÉNT, 1999-2001*
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24. ábra 

% 1999 2000 2001
30 év alatt 4        7        9        
30-39 év 5        5        6        
40-49 év 2        4        9        
50-59 év 2        5        8        
60 éves és idősebb 1        2        2        
átlag 3         4         6         

1999=100 1999 2000 2001
30 év alatt 100 175 225
30-39 év 100 100 120
40-49 év 100 200 450
50-59 év 100 250 400
60 éves és idősebb 100 200 200
átlag 100 133 200

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, 1999-2001.

Az  otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartásban élő 16 éves és idősebb 
személyek aránya KORCSOPORTONKÉNT, 1999-2001*
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Gazdasági aktivitás: alkalmazottak, vállalkozók és nyugdíjasok 

 
 A gazdasági aktivitás szempontjából a foglalkoztatottak két nagy 

kategóriáját, az alkalmazottakat és az önálló vállalkozókat, valamint a 

nyugdíjasokat vizsgáltuk meg. A nyugdíjasok otthoni számítógép 

hozzáférésének tekintetében a differenciálódás csökkenő tendenciát 

mutat. Hátrányuk ugyanis mind a kettő aktív kategóriához képest az 

utóbbi években csökkent. (25. ábra) Ez összhangban van azzal, amit 

korábban az életkor szerinti bontásnál megfigyeltünk. Arányait 

tekintve a vállalkozók PC ellátottsági mutatója 1,5-1,6-szerese volt az 

alkalmazottakénak, vagyis a különbség nem változott. 
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25. ábra 

% 1999 2000 2001
alkalmazott 25      31      35      
vállalkozó 39      45      56      
nyugdíjas 4        6        10      
átlag 18      22     26     

1999=100 1999 2000 2001
alkalmazott 100 124 140
vállalkozó 100 115 144
nyugdíjas 100 150 250
átlag 100 122 144

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, 1999-2001.

A PC-vel ellátott háztartásban élő 16 éves és idősebb személyek aránya GAZDASÁGI-
AKTIVITÁSI kategóriákban, 1999-2001
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26. ábra 

% 1999 2000 2001
alkalmazott 3        6        8        
vállalkozó 13      14      19      
nyugdíjas 1        2        2        
átlag 3       4       6       

1999=100 1999 2000 2001
alkalmazott 100 200 267
vállalkozó 100 108 146
nyugdíjas 100 200 200
átlag 100 133 200

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, 1999-2001.

Az  otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartásban élő 16 éves és idősebb 
személyek aránya GAZDASÁGI-AKTIVITÁSI kategóriákban, 1999-2001
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 Az otthoni internet-hozzáférést tekintve viszont csökkent a különbség 

alkalmazottak és a vállalkozók között. Most is a különbséget nem 

abszolút mértékben értjük, hanem az arányokról beszélünk: 1999-ben 

a vállalkozók előnye több, mint négyszeres mértékű volt, 2000-től 

viszont ez az arány lecsökkent. Ugyanez igaz a nyugdíjasokra is. 

Esetükben is csökkent az önállókhoz viszonyított hátrány, viszont az 

alkalmazottakhoz képest nőtt. (26. ábra) 
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Etnikum: a „cigányok” és a nem-cigányok hozzáférési mutatói 

 
 A kérdezők szerint „cigányként” kategorizált megkérdezettek 3 

százaléka élt személyi számítógéppel felszerelt háztartásban 1999-ben, 

míg a nem-cigányok esetében 18 százalék volt a megfigyelt arány. A 

hatszoros különbség csökkent, de nem jelentősen: 2001-ben is még 

valamivel több, mint ötször magasabb volt a nem-cigány népesség 

otthoni számítógép hozzáférési mutatója. (27. ábra) 
 Az otthoni internet-hozzáférés tekintetében a cigányok és 

nem-cigányok közötti különbség a vizsgált időszakban még 

növekedett is: a cigányok 2000-ben megfigyelt 2,5-szeres hátránya 

2001-re 3,5-szeresre nőtt. (28. ábra) 

 

27. ábra 

% 1999 2000 2001
nem-cigány 18      23          27    
"cigány" 3        6              5    
átlag 18      22     26     

1999=100 1999 2000 2001
nem-cigány 100 128 150
"cigány" 100 200 167
átlag 100 122 144

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

A PC-vel ellátott háztartásban élő 16 éves 
és idősebb személyek aránya ETNIKUM 

szerint, 1999-2001
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28. ábra 
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% 1999 2000 2001
nem-cigány 3        5        7        
"cigány" 0 2        2        
átlag 3       4       6       

1999=100 1999 2000 2001
nem-cigány 100 167 233
"cigány" 100 ? ?
átlag 100 133 200

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

Az  otthoni internet-hozzáféréssel 
rendelkező háztartásban élő 16 éves és 
idősebb személyek aránya ETNIKUM 

szerint, 1999-2001
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Település típus, háztartás méret és a gyermekek száma szerinti különbségek 

 
 A háztartások környezeti, infrastrukturális jellemzői közül az egyik 

legfontosabb a település típusok szerinti különbségek. Az otthoni 

számítógép tekintetében a falusi (8%) és a fővárosi háztartások (26%) 

között valamivel több, mint háromszoros különbség volt 

megfigyelhető 1999-ben. A megfigyelt egyenlőtlenség azóta csökkent: 

2001 szeptemberében 2,1-szeres volt. Általában is igaz, hogy a 

településtípus szerinti egyenlőtlenségek a PC ellátottság tekintetében 

csökkentetk az elmúlt két évben. (29. ábra) 
 A háztartások otthoni internet-elérése tekintetében a tendenciák 

kevésbé egyöntetűek. A községek lemaradása növekedett, a 

megyeszékhelyeké csökkent, az egyéb városoké nemváltozott a 

fővároshoz képest. (30. ábra) 
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29. ábra 

% 1999 2000 2001
község 8        10          15    
város 13      17          20    
megyeszékhely 19      20          26    
Budapest 26      28          32    
Átlag 15      17          22    

1999=100 1999 2000 2001
község 100 125 188
város 100 131 154
megyeszékhely 100 105 137
Budapest 100 108 123
Átlag 100 113 147

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

A számítógéppel rendelkező háztartások aránya a TELEPÜLÉS TÍPUSA szerint, 
1999-2001*
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30. ábra 

% 1999 2000 2001
község 1        2              2    
város 2        3              5    
megyeszékhely 2        3              7    
Budapest 5        9            13    
Átlag 2       4             6    

1999=100 1999 2000 2001
község 100 200 200
város 100 150 250
megyeszékhely 100 150 350
Budapest 100 180 260
Átlag 100 200 300

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya a TELEPÜLÉS 
TÍPUSA szerint, 1999-2001*
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 Ismert, hogy a háztartások mérete és a társadalmi egyenlőtlenségek 

más dimenziói között összefüggések figyelhetők meg. Igaz azonban 

az, hogy az összefüggések sokszor nem egyöntetűek és többirányúak, 

mivel a háztartások mérete elválaszthatatlanul összefonódik a 

háztartások összetételének hatásával. Az azonban bizonyos, hogy a 

többfős háztartásokban a háztartás fenntartási (rezsi) költségei többfelé 

oszlanak. Az egyfős háztartások ilyetén „hátrányát” fokozza az, hogy 

körükben magas a már gazdaságilag inaktív korú személyek aránya. 
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 A háztartások méretét vizsgálhatjuk a személyközi kapcsolatok 

oldaláról is. Összefüggést találhatunk a háztartás mérete és a tagok 

közötti kommunikáció mennyisége között, tehát feltételezhetjük, hogy 

a nagyobb méretű családok, törekedni fognak a kommunikációs 

infrastruktúra kiépítésére. 

 

 
 A PC ellátottság tekintetében 1999-ben élesen elkülönültek egymástól 

az 1-2 fős háztartások és az ennél nagyobbak. Ezt követően viszont egy 

polarizációs folyamat figyelhető meg: a kétfős háztartásokban 

növekvő arányban találunk számítógépet, míg az egyfős háztartások 

hátránya növekedett. 1999 óta eltelt két évben a négyfős családok 

ellátottsága dinamikusabban nőtt, mint akár a három- akár az öt- vagy 

többfős családoké. (31. ábra) 

 

 

31. ábra 

% 1999 2000 2001
1 fős 9        5              5    
2 fős 6        10          13    
3 fős 21      22         31    
4 fős 25      35          46    
5+ fős 24      29         34    
Átlag 15      17          22    

1999=100 1999 2000 2001
1 fős 100 56 56
2 fős 100 167 217
3 fős 100 105 148
4 fős 100 140 184
5+ fős 100 121 142
Átlag 100 113 147

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

A számítógéppel rendelkező háztartások aránya a HÁZTARTÁS MÉRETE szerint, 
1999-2001*
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32. ábra 
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% 1999 2000 2001
1 fős 2        2              2    
2 fős 1        3              4    
3 fős 3        6             8    
4 fős 3        5           13    
5+ fős 3        5              7    
Átlag 2       4             6    

1999=100 1999 2000 2001
1 fős 100 100 100
2 fős 100 300 400
3 fős 100 200 267
4 fős 100 167 433
5+ fős 100 167 233
Átlag 100 200 300

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya a HÁZTARTÁS 
LÉTSZÁMA szerint, 1999-2001*
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 Az internet-ellátottság tekintetében is hasonló folyamat figyelhető 

meg: az egyfős családok hátránya növekszik, míg a négyfős 

háztartások körében az ellátottsági mutató minden más kategóriánál 

nagyobb dinamikával nő. 2001 szeptemberében a négyfős 

háztartásokban az otthoni internet aránya az országos átlag több, mint 

kétszerese, 13 százalék volt. (32. ábra) 

 
 Mind az otthoni számítógép- mind pedig az internet-hozzáférés 

tekintetében a gyermektelen családok hátránya növekedett különösen 

a kétgyermekes családokhoz képest. (33-34. ábra) 
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33. ábra 

% 1999 2000 2001
nincs gyermek 10      10         15    
1 gyermek 26      31          39    
2 gyermek 27      36         44    
3+ gyermek 24      29          32    
Átlag 15      17          22    

1999=100 1999 2000 2001
nincs gyermek 100 100 150
1 gyermek 100 119 150
2 gyermek 100 133 163
3+ gyermek 100 121 133
Átlag 100 113 147

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

A számítógéppel rendelkező háztartások aránya a 18 ÉV ALATTI GYERMEKEK 
SZÁMA szerint, 1999-2001*
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34. ábra 

% 1999 2000 2001
nincs gyermek 2        4              4    
1 gyermek 4        5             9    
2 gyermek 2        4           11    
3+ gyermek 2        4             9    
Átlag 2       4             6    

1999=100 1999 2000 2001
nincs gyermek 100 200 200
1 gyermek 100 125 225
2 gyermek 100 200 550
3+ gyermek 100 200 450
Átlag 100 200 300

* Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor vizsgálatok, lakossági alapozó felvétel WIP 2001.

Az otthoni internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya a 18 ÉV ALATTI 
GYERMEKEK SZÁMA szerint, 1999-2001*
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 Összefoglalóan megállapítható, hogy az egyes társadalmi csoportok 

közötti különbségek az elmúlt években csökkentek az otthoni 

számítógép hozzáférés tekintetében, növekedtek viszont az otthoni 

internet elérés szempontjából. Az eltérő tendencia mögött valószínűleg 

az állhat, hogy az otthoni internet elterjedtsége még igen alacsony 

mértékű, tehát fogyasztása csak a magasabb státus-csoportokban 

jelentkezik. A számítógép diffúziója viszont már egy olyan expanzív 

szakaszba érkezett, amikor a társadalom szélesebb rétegeit is eléri, ami 

szükségszerűen csökkenti azokat az éles különbségeket, melyek 

korábban megfigyelhetők voltak. Fontos azonban belátni azt is, hogy 

bár a társadalmi egyenlőtlenségek szerepe csökkent a 

számítógép-hozzáférés vonatkozásában, de valószínűleg pertinensek a 

technológiai paraméterek mentén, vagyis a magasabb státus csoportok 

számítógépei újabbak, nagyobb kapacitásúak és drágábbak, mint az 

alacsonyabb státus-csoportoké, akik sok esetben egy-két generációval 

régebbi, elavult számítógépeket vásárolnak, tipikusan azért, hogy az 

iskoláskorú gyermek tanulmányait segítsék. 
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