
Internethasználati szokások az erdélyi 
magyarok körében

Internetpenetráció, eszközhasználat és 
digitális kompetenciák



Témakörök

1. Általános internethasználat és digitális kompetenciák

2. Biztonságos eszközhasználat és online vásárlás, különös tekintettel a 
járványügyi helyzetre

3. Közösségi média és online politikai részvétel

A kutatói csapat: 

• Toró Tibor (a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, a Sapientia EMTE docense)

• Tőkés Gyöngyvér (a Sapientia EMTE adjunktusa)

• Varga Szilvia (doktorandusz, a Bálványos Intézet kutatója)



A kutatás jellemzői

• Célpopuláció: 18 év fölötti erdélyi magyarok

• Lekérdezés típusa: személyes lekérdezés kérdezőbiztossal, nyomtatott 
kérdőívvel

• Adatfelvétel időpontja: 2020. december – 2021. március

• Mintanagyság: 1839 személy

• Mintavétel típusa: rétegzett mintavétel, véletlenszerű kezdőponttal és 
léptékkel

• 70 település

• Mintanagyság: 1839 személy 

• A kutatás reprezentatívnak tekinthető az erdélyi magyarokra



1. bemutató szerkezete

• Fő témák:

• Internetpenetráció

• Nem internetezők

• Eszközhasználat

• Digitális kompetenciák

• Összehasonlítás:

• 2020: Országos Statisztikai Intézet - Institutul Național de Statistică: 
Accestul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor



1. Internetpenetráció



Milyen gyakran szokott internetezni?



Internetezők aránya (háttérváltozók szerint)



Van-e otthon internetkapcsolata?



Mióta van otthon internetkapcsolata?



Miért nincs otthon internetkapcsolata? (N=239)



Milyen típusú internetszerződése van otthon?



Az elmúlt évben, átlagosan, mennyi időt töltött 
internetezéssel egy nap?



Napi három óránál többet internetezők aránya 
háttérváltozók szerint



2. Nem internetezők



Miért nem szokott internetezni? (N=404)



Mennyire valószínű, hogy a következő egy évben fogja 
használni az internetet? (N=404)



Előfordult-e már, hogy megkért valakit, hogy tegyen meg Ön
helyett egy online elvégzendő tevékenységet? (N=404)



Az Ön háztartásában él-e olyan személy, aki szokott
internetezni? (N=404)



3. Eszközhasználat



Rendelkezik-e otthon a következő eszközökkel?



Az elmúlt évben milyen gyakran internetezett az alábbi 
eszközökön? (csak internethasználók)



Internetezett már az alábbi eszközökön (háttérváltozók 
szerint)



Ha választhat, számítógépen vagy mobil eszközön szeret
inkább internetezni?



Mobil eszközön internetezők (háttérváltozók szerint)



Az elmúlt 
évben 
milyen 
gyakran 

használta az 
internetet 
az alábbi 

helyeken?



4. Digitális kompetenciák
(internetezők, N=1440)



Általában hogy érzi magát, amikor internetezik? 
(internetezők, N=1440)



Internethasználattal kapcsolatos tudás szubjektív 
megítélése



Internethasználati tudásukat átlag felettinek megítélők 
(háttérváltozók szerint)



Tudom, hogyan kell…



Digitális kompetencia-index



Kitől kérdez, ha nem boldogul a digitális eszközök 
használatával vagy internetezéssel?



Az elmúlt évben vett-e részt olyan tevékenységeken, amelyek 
az internethasználati tudását és kompetenciáit fejlesztették?


