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Tinik 
a neten

Tinik a neten - Mennyit? Hol? Hogyan?



Mennyi időt töltesz naponta  
az interneten lógva?  

(Ide számít minden, amihez internet kell - Facebook, 
Messenger, Instagram, hírolvasás ... )

Q1



Q1
A tizenévesek több mint ¾-e, 78%-a napi 3 óránál 

többet internetezik.  

Mintegy 40%-uk azt állította, hogy esetében ez az 

idő biztosan több mint 4 óra.



1 óránál kevesebbet 2,31% 
209 

Legfeljebb 2 órát 19,03% 
725 

3 óránál is többet 
78,67% 
7.133

Q1 Mennyi időt töltesz naponta az interneten lógva?



Q2
És mennyi időt töltesz egy nap 

egyéb dolgokkal?



Q2 2 órát vagy többet:  

 1.  barátokkal személyes találkozó  78%    

 2.  közösségi média            55%    

 3.  családi programok          47%    

     chatcsatornák              47%  

Szinte semmit:  

 1.  rádióhallgatás   65%    

 2.  könyvolvasás    38%    

 3.  tévénézés      37%   



Milyen eszközökön használod a 
közösségi média csatornákat? 

(Facebook, Instagram, Messenger, stb.)

Q3



 1.  okostelefon     
 2.  laptop    
 3.  asztali gép    
 4.  táblagép    
 5.  okosóra   Q3

Okostelefon egyértelműen vezet, 90% nevezte meg 

leggyakrabban használt eszközként. 

Asztali számítógépet 6%, okosórát 3% használ a 

leggyakrabban netezésre.



Q4
Használsz-e e-mailt  
levelezésre?



Q4
A tizenévesek egyharmada nem használ e-mailt.  

Csak minden hatodik tini ír e-mailt akár 
személyes ügyben is.



Igen, akár személyes ügyben is 16,21% 
1.470 

Nem igazán 33,75% 
3.061 

Ritkán, csak 
hivatalos ügyben 

50,04% 
4.539

Q4 Használsz-e e-mailt levelezésre?



Q5
Szoktál híreket olvasni?



Q5
A tinik egyharmada szívesen olvas híreket, 
minden téma érdekli.  

40%-uk inkább csak a szórakoztató jellegű, 

sztárokkal kapcsolatos hírekre kíváncsi. 



Nem igazán 26,40% 
2.392 

Igen, minden érdekel 33,41% 
3.027 

Csak a szórakoztató 
jellegűeket, sztárokkal 

kapcsolatosakat

40,19% 
3.642 

Q5 Szoktál híreket olvasni?



Közösségi 
Média

Közösségi média



Van olyan barátod / ismerősöd, akivel 
szinte csak virtuálisan tartjátok a 
kapcsolatot?

Q6



Q6
A tizenévesek 71%-ának van olyan 

barátja, ismerőse, akivel szinte csak 
virtuálisan tart kapcsolatot.  

Közülük minden másodiknak több ilyen 
barátja is van. 



Nem igazán 33,75% 
3.061 

Igen, van ilyen 
71,43% 
6.480

Több ilyen ismerősöm / 
barátom is van

35,62% 
3.231 

Egy ilyen ismerősöm / 
barátom van 

35,81% 
3.249

Q6 Van olyan barátod / ismerősöd, akivel szinte csak virtuálisan    
tartjátok a kapcsolatot?



Kaptál már üzeneteket (Messengeren, 
Instagramon, stb.) olyanoktól, akiket 
igazából nem ismersz?

Q7



Q7
A megkérdezett tizenévesek 90%-a kapott már üzeneteket 

ismeretlentől, 43%-ukkal ez gyakran előfordul. 



még sosem fordult elő velem 9,10% 
826

igen, ez gyakran előfordul 43,32% 
3.932 

volt már ilyen,  
de csak elvétve 

47,58% 
4.318

Q7 Kaptál már üzeneteket (Messengeren, Instagramon, stb.) 
olyanoktól, akiket igazából nem ismersz?



Q8
Ismerőseid-e szüleid 

a Facebookon?



Q8
A megkérdezettek csak 4%-a állítja, hogy 

a szülei nem ismerősei a Facebookon – 

83% azt mondja, hogy neki ott vannak 

az ismerősei között a szülei is.



nem, pedig rajta vannak,  
de jobb is így 

4,16% 
7.543 

nem, de úgy tudom,  
nem facebookoznak

12,14% 
1.094 

Igen 
83,70% 
7.543 

Q8 Ismerőseid-e szüleid a Facebookon?



Q9
Állítsd sorba a felsorolt 
alkalmazásokat / platformokat aszerint, 
hogy milyen gyakran használod őket!



Q9
A Facebook csak az 5. helyre 

szorult, a megkérdezett tinik 

11%-ánál ráadásul a legutolsó 

helyen szerepel 

A tinik a következő sorrendben 
használják legszívesebben és 

leggyakrabban a közösségi 
média platformokat:  

1.   Instagram    
2.   Messenger    

3.   YouTube    
4.   Snapchat    
5.   Facebook    

6.   TikTok    
7.   Pinterest   



Influencerek
Influencerek



Q10
Hány influencert / híres 
embert követsz az 
Instagramon?



Q10
A tinédzserek 61%-a 10-nél is 

több influencert követ az Instagramon, 

28%-uk 30-nál is többet.



}

Egyet sem 9,44% 
856

Csak néhányat, 10-nél kevesebbet 29,19% 
2.648 

10 és 30 között 32,98% 
2.992 

30-nál többet 28,39% 
2.575 

61,37%

Q10 Hány influencert / híres embert követsz az Instagramon?



Q11
Mi alapján döntöd el, hogy 
követni kezdesz egy 
influencert?



Q11
A jó hashtagek használata nem tűnik 

mérvadónak, csak a válaszolók 4%-a 

kezd egy influencert emiatt követni.

Az első 3 helyezett szempont:  

 1.  tetszenek a képei - 78%    

 2.  jó sztorikat oszt meg - 49%    

 3.  jó termékeket ajánl - 24%   



Előfordult már, hogy valamit azért 
próbáltál ki / vettél meg, mert egy 
influencer ajánlotta?

Q12



Q12
A megkérdezett tizenévesek csaknem 40%-ával előfordult 

már, hogy valamilyen terméket egy influencer hatására vett meg 

vagy próbált ki. 20%-ukkal már többször is megesett ez.



}39,94%

igen, többször is 19,82% 
1.791

egyszer már igen 20,12% 
1.818 

eddig még soha nem volt ilyen 
60,07% 
5.429 

Q12 Előfordult már, hogy valamit azért próbáltál ki / vettél meg, 
mert egy influencer ajánlotta?



Q13
Szeretnéd-e, ha te is híres lennél 
az interneten, mint mondjuk az 
influencerek vagy a YouTube-
videósok?



Q13
A magyar tinik csaknem egynegyede szeretne influencer / YouTube-videós lenni 

A válaszolók közel fele is úgy véli, hogy vonzó lehet ez az út, de gyanítja, hogy 
hátrányokkal is jár mindez 

Csak 18%-uk mondja azt egyértelműen, hogy inkább nem szeretne híres lenni a 
neten 

Inkább a lányokat vonzza a sztárság: azok között, akik szívesen lennének 
influencerek, a válaszolók 65%-a lány, csak 35%-a fiú



még nem gondolkodtam ezen 9,98% 
905

inkább nem szeretném 17,82% 
1.616 

igen, az jó lenne 23,94% 
2.171 

biztos lennének előnyei - de hátrányai is 48,26% 
4.377 

Q13 Szeretnéd-e, ha te is híres lennél az interneten, mint mondjuk 
az influencerek vagy a YouTube-videósok?



Adatvédelem 
és 
netbiztonság

Adatvédelem és netbiztonság



Q14
Hogy állsz a netes 
biztonsággal és 
adatvédelemmel?



Q14
A tinédzserek egy része valamelyest tudatosnak tűnik, ha saját 
adatai biztonságáról van szó a világhálón, egy másik részüknek 
viszont nem fontosak az ezt erősítő dolgok.  

Ezért az állítások közül ezek a leginkább igazak rájuk:  

 1. Profiljaim nyilvánosak   

 2. Előfordult már, hogy nem valós adatot adtam meg magamról    

 3. Egy évben egyszer-kétszer lecserélem a jelszavamat   

 4. Beállítottam kétlépcsős azonosítást   



Q14
A kétlépcsős azonosítást nagyon jellemzőnek érezte 

magára nézve minden 5. tini, de a válaszolók fele pedig 
egyáltalán nem.  

A fiókok feltörése szerencsére nem általános jelenség, 

de minden 10. fiatal igaznak vélte magára nézve az 
állítást, hogy törték már fel a fiókját. 



Q15
Volt-e már olyan érzésed  
a közösségi médiában,  
hogy zaklatnak?



Q15
A megkérdezett fiatalok 44%-a mondta azt, hogy 

volt már olyan érzése a közösségi médiában, hogy 
zaklatják.  

Minden 10. válaszolóval ez többször is előfordult.



}43,67%

igen, többször is előfordult 10,27% 
930 

volt már rá példa, de 
szerencsére csak egy-egy  

33,40% 
3.024

nem, nem volt  
még ilyen soha 

56,33% 
5.100 

Q15 Volt-e már olyan érzésed a közösségi médiában,  
hogy zaklatnak?



Kértek-e már tőled erotikus fotót 
chatbeszélgetésben?  

(A kérdőív anonim, a kiértékelésnél nem tudjuk meg, hogy 
a te válaszod mi volt, csak összesített adatokat látunk.)

Q16



Q16
A felmérésben részt vevő tinik 39%-ától kértek már 

erotikus fotót chatbeszélgetésben – 7%-uk teljesítette is  
a kérést.  

A lányok közül minden 20., a fiúk közül minden 10. 
küldött már magáról kérésre erotikus képet chatüzenetben.



Q16
A 14 év alattiaknak csaknem egyharmada számolt be 
arról, hogy kértek már tőle erotikus képet. 

Az összes megkérdezett 30%-a válaszolta azt, hogy tőle 

ugyan nem kértek még erotikus fotót, de már hallott ilyen 
esetről.



}39,17%

igen, volt már ilyen és küldtem  is 7,07% 
640

igen, de nem küldtem 32,10% 
2.907 

nem, tőlem nem kért ilyet senki,  
de hallottam már ilyen sztorit 

30,21% 
2.736

nem fordult elő ilyesmi se velem,  
se a barátaimmal 

30,62% 
2.773 

Q16 Kértek-e már tőled erotikus fotót chatbeszélgetésben? 



Márkák 
és reklámok

Márkák és reklámok



Q17
Hogy állsz az interneten látható 
reklámokkal?



Q17
A magyar tinik 15%-a már egészen megszokta a 

reklámokat a neten, még az is előfordult, hogy ráklikkeltek 
valamelyikre, mert tetszett nekik. 

Ellenben 57%-ukat kimondottan zavarják a reklámok, 

ha lehet, kikerülik őket.



Már teljesen megszoktam őket, olyan is volt már, hogy ráklikkeltem, 
mert tetszett 

15,4% 
1.402 

Megvagyok velük, de próbálok nem figyelni rájuk 27,44% 
2.489 

Eléggé idegesítőek, ha lehet,  
olyan megoldást választok,  
hogy ne legyenek reklámok 

57,10% 
5.179

Q17 Hogy állsz az interneten látható reklámokkal?



Van olyan márka, 
amelyiknek követed 
az oldalát Facebookon 
vagy Instagramon?

Q18



Q18
A magyar tinik 86%-a követ valamilyen márkát 

a Facebookon vagy Instagramon – de a legtöbben 

(40%) csak egyet-kettőt.  

Minden 5. fiatal 10-nél több márkát követ.



Igen, 20-nál is több márkát követek 6,51% 
591

Igen, 10  és 20 között lehet a számuk 13,24% 
1.201 

Nem követek egyet sem 13,81% 
1.253 

Igen, többet is követek 
- de kevesebb mint 10-et 

26,52% 
2.406 

Van, de csak 1-2 39,91% 
3.621 

Q18 Van olyan márka, amelyiknek követed az oldalát Facebookon 
vagy Instagramon?



Köszönjük 
a figyelmet!

Kontakt: www.besocial.hu  
Joanelli Tamás  
joanelli.tamas@besocial.hu

http://www.besocial.hu/
mailto:joanelli.tamas@besocial.hu

