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Időtöltés



Mennyi időt töltesz online?
A válaszoló tinik több mint 85%-a 3 óránál is több időt 
tölt a neten naponta – a digitális oktatáson kívül.  
Majdnem 10%-kal nőtt 2 év alatt azok aránya, akik 4 
óránál többet lógnak a neten.

4 óránál is többet

3-4 órát

Legfeljebb 2 órát

1 óránál kevesebbet

49,60%

36,01%

12,82%

1,56%



Mivel töltöd a szabadidődet? 
Közösségi média és chat a legnépszerűbb, 
a barátokkal személyes találkozó a harmadik. 
Rádiót szinte egyáltalán nem hallgatnak és a 
tévét is alig nézik. 

1. Közösségi média

2. Chat
3. Barátokkal találkozás

4. Családi program

5. Streamingszolgáltatók programjai

6. YouTube videók nézése
A videójáték megosztó: 20% 2 óránál is többet 
játszik naponta – 55% viszont semennyit

1. Rádióhallgatás

2. Videójáték
3. Tévénézés

Legkevésbé népszerűek: 



Online 
kommunikáció 
és tájékozódás



Használsz-e e-mailt?
10-ből csak 3 tini használ e-mailt kommunikációra, 
több mint 70 százalékuk egyáltalán nem, vagy 
csak hivatalos ügyben levelez. 

Ritkán, csak hivatalos 
ügyben.

Igen, akár személyes 
ügyben is.

Nem igazán.

 
57,28%

 
28,56%

14,16%



Ha csak egyetlen közösségi 
média csatornát használhatnál, 
melyik lenne az?
Kommunikációra leginkább a chatcsatornákat használják, 
a Messenger népszerűsége még 
a közösségi média platformokat is beelőzi. 

Messenger

Instagram

YouTube

TikTok

Facebook

Snapchat

Egyéb

Egyik sem

36,33%

30,34%

13,14%

7,90%

4,77%

3,77%

3,04%

0,71%



Kaptál-e már olyan személytől 
üzenetet, akit igazából nem ismersz?
89% mondta azt, hogy előfordult már vele, hogy olyan személytől 
kapott üzenetet, akit igazából nem ismer. A válaszolók 44%-ával ez 
gyakran megtörténik. 

Igen, ez gyakran előfordul.

Volt már ilyen, de csak elvétve.

Még sosem fordult elő velem.

44,70%

44,87%

10,43%



Szoktál-e híreket olvasni?
A fiatalok egyre nyitottabbak a hírekre, a két évvel ezelőtti 
felmérés adataihoz képest 10 százalékkal többen, csaknem 
minden második válaszadó mondta azt, hogy minden típusú 
hír érdekli.

Igen, minden érdekel.

Csak a szórakoztató jellegűeket,
vagy sztárokkal kapcsolatosakat.

Nem igazán.

43,71%

 
30,76%

25,53%

2019-es adatok:

Csak 
a szórakoztató 
jellegűeket

Igen, minden 
érdekel

Nem igazán

 

40,19%
 

33,41%

26,4%



Közösségi 
média 



Melyik közösségi platformot milyen 
gyakran használod?
2 év alatt nagyot nőtt a TikTok népszerűsége, 
a 6. helyről a 3.-ra jött fel, közvetlenül az 
Instagram mögé.

1. Messenger

2. Instagram
3. TikTok

4. YouTube

5. Facebook

6. Snapchat

2019-es adatok:

1. Instagram

2. Messenger

3. YouTube

4. Snapchat 

5. Facebook 

6. TikTok 

Nem a Facebook a legnépszerűbb a tinik körében 
a közösségi csatornák közül. A TikTok viszont teret 
hódított a 2 évvel ezelőtti pozíciójához képest.



Van-e olyan profilod közösségi oldalakon, 
amit csak kevesen ismernek?
A megkérdezett tinédzserek 66%-ának van, vagy volt 
korábban olyan profilja közösségi oldalon, amit csak 
nagyon kevesen ismernek. 

Igen, most is van 
ilyen profilom.

Volt ilyen profilom, jelenleg nincs.

Nem, nem volt és most 
sincs Ilyen profilom.

 
49,35%

17,17%

 
33,48%



Szeretnéd, ha te is híres lennél az 
interneten, mint az influencerek?
A megkérdezettek 30%-a azt válaszolta, hogy jó lenne, 
ha belőle is influencer lenne később.
Két évvel ezelőtt ez az arány még csak 24% volt. 

Igen, az jó lenne.

Inkább nem szeretném.

Még nem gondolkodtam ezen.

30,23%

42,97%

26,80%



Biztonság
a neten



Volt-e már olyan érzésed a közösségi médiában, 
hogy zaklatnak? 
A tinik több mint fele (51%) érezte már úgy, hogy valaki zaklatja a 
közösségi média felületek valamelyikén. 
Ez 7%-os növekedés a két évvel ezelőtti adatokhoz képest – 
akkor 44% mondta azt, hogy érzékelt már zaklatást. 

Igen, többször is előfordult.

Volt már rá példa, 
de szerencsére csak egy- egy.

Nem, nem volt még ilyen soha.

13,61%

 
37,40%

48,99%



Kértek-e már tőled erotikus fotót chatbeszélgetésben? 

A válaszolók több mint felétől (51%) kértek már erotikus fotót 
– 12%-uk teljesítette is a kérést. 26%-tól közvetlenül még nem kértek 
erotikus fotót, de hallott már ilyen sztorit mástól. 

Igen, volt már ilyen és küldtem is.

Igen, de nem küldtem.

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

Nem fordult elő ilyesmi se velem, 
se a barátaimmal.

11,71%

39,23%

 
26%

 
23,07%



Kaptál-e már erotikus fotót chatbeszélgetésben? 
A megkérdezett tinik több mint fele (56%) kapott már erotikus 
fotót chaten. A megkérdezettek több mint egyharmadával 
(34%) több alkalommal is megesett ez.

Igen, volt már ilyen, többször is.

Igen, előfordult már egyszer.

Velem még nem történt ilyen, 
de ismerek olyat, akivel igen.

Nem fordult ilyesmi elő sem velem, 
sem a barátaimmal.

34,05%

21,90%

20,85%

 
23,20%



Túlfűtött erotika
A két évvel ezelőtti felméréshez képest 
sokat változott a helyzet: akkor még csak 
a tinik 39%-ától kértek erotikus fotót 
a neten – most csaknem 51% ez az arány. 
Akkor még csak 7% válaszolta azt, hogy 
küldött is erotikus fotót magáról annak, aki 
kérte, ez az arány most csaknem 12%-ra 
nőtt.

  

2019-es adatok:

Igen, de nem küldtem.

Nem fordult elő ilyesmi se 
velem, se a barátaimmal.

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

Igen, volt már ilyen és 
küldtem is.

32,10%

 
 30,62%

  

30,21%

7,07%



A virtuális
világ hatása
az „én”-re



Szoktál-e szelfit 
készíteni magadról? 
Használsz-e filtereket 
/ képszerkesztőt?

A tinik fele  hetente többször készít 
magáról szelfit, közülük minden negyedik 
meg is osztja ezeket a képeket a social 
médiában.



Hogyan hat rád 
a közösségi média? 
36%-uk úgy gondolja, hogy kifejezetten 
boldogabbá teszi őt az online világ, 
míg 7% érzi magát szomorúbbnak tőle.

  Boldogabbá tesz.

Szomorúbbá tesz.

Közömbös számomra.

35,80%

7,46%

56,74%



Vannak olyan dolgok, amelyeket chatben bátrabban 
leírsz, minthogy élőben beszélnél róla?
74%-uk számára vannak olyan dolgok, amikről szívesebben 
kommunikálnak írásban, chaten, mint élőszóban. 29% úgy érzi, 
hogy sok ilyen dolog van, amiről a chatben bátrabban beszél. 

Igen, sok ilyen van.

Nincs ilyen, akár el is 
mondhatnám, amit leírok.

Igen, néhány dologról szívesebben írok,
minthogy elmondjam.

28,82%

 
25,91%

 
45,28%



Tinik
és a közélet



Foglalkoztat-e az ország 
jelenlegi politikai helyzete?
A megkérdezett tinédzserek több mint felét 
foglalkoztatja az ország politikai helyzete. 

  Igen.

Nem.

56,13%

43,87%



Szoktál a barátaiddal 
politikáról beszélgetni? 
Minden hatodik tini számára gyakori beszédtéma a politika. 
53%-uk csak akkor beszélget róla, ha valami kiakasztja.

  
Igen, gyakran.

Csak ritkán, ha valami kiakaszt.

Egyáltalán nem.

16,51%

53,50%

29,99%



A tinik sem 
egyformák 
– 4 nagyobb 

csoport



Dr. Bernschütz Mária generációkutató 
által beazonosított csoportok: 

Digitálisan tudatosak  (23%)

Offline élménykeresők  (17%) 

Online harcosok  (33%)

Digitális exhibicionisták (25%)



Digitálisan tudatosak

● Idősebb

● Nőies típus

● Tiltásoknál szigorú 

● Közösségi médiával szemben közömbös

● Messenger és Facebook a kedvenc

● Kevésbé követ influencert 

● Nem is annyira szeretne influencer lenni

● Politika érdekli



Offline élménykeresők

● Családias, barátkozós

● Ritkán posztol

● Közösségi média közömbös neki

● Családdal, barátokkal a legtöbb időt tölt

● Könyveket és újságokat leginkább 

olvasnak

● Online kevésbé tájékozódnak 

● Messenger a favorit



Online harcosok

● Leginkább fiúk

● Naponta több órát videójátékozik

● Szívesen lenne influencer

● Könyvet, újságot nem olvas

● Szívesen chatel

● Online trendekben jártas

● Virtuális adatbiztonságra figyel

● Streaming-fogyasztó



Digitális exhibicionisták

● Leginkább lányok

● Szórakoztató tartalmakat keresnek 

● Boldoggá teszi őket a közösségi média

● Szeretnek szelfizni

● Szívesen lennének influencerek

● Gyakran kapnak üzenetet idegenektől

● Instagram és TikTok a kedvencük

● Könyvet és újságot alig olvasnak

● Politika nem érdekli őket




