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Bukovics Babett – Kollár Dávid 
Digitalizációs trendek  

a magyar társadalomban

Bevezetés

Luciano Floridi1 szerint a történelmi idők kezdetétől napjainkig négy 
olyan alapvető reontologizáció2 ment végbe, amelyeknek mindegyike 
kimozdított létünk centrumából, illetve az önmagunkhoz és a világhoz 
való viszonyulásainkat radikálisan új pályára helyezte. Az első Nikolausz 
Kopernikusz nevéhez köthető, aki a heliocentrikus világkép megalkotása 
révén rámutatott arra, hogy az ember nem gondolhat többé úgy magára, 
mint aki a világegyetem középpontjában él. A Charles Darwinhoz köthe-
tő második forradalom az ember kitüntetett biológiai pozícióját rengette 
meg, vagyis megfosztott minket attól, hogy a bioszféra többi élőlényével 
szemben pozicionáljuk magunkat, hiszen eredményei szerint mi is a ter-
mészetes kiválasztódás egyszerű algoritmusának műtermékei vagyunk. 
A harmadik forradalom során Freud (és az idegtudományok) decentrali-
zálták az ént, amely miatt többé nem tekinthetünk magunkra – viszonya-
inktól független – racionális cselekvőként. Végül Alan Turing az embert az 
infoszféra középpontjából is kimozdította azáltal, hogy bizonyította, nem 
az ember az egyetlen olyan „artefaktum”, amely képes a logikus érvelésre, 
a racionális kalkulációra, az információ feldolgozására és előállítására.3 
Mindezek mellett a Turing nevével fémjelzett paradigmaváltást az infor-
máció mennyiségének drasztikus növekedése, a növekvő hálózatiasodás, 
a valóság és a virtualitás, illetve az ember, a gép és a természet közötti ha-

1  Floridi 2014.
2  A reontologizáció az újratervezés (re-engineering) radikális formája, amely alapjaiban struktu-

rálja át a „mi van a világban?” kérdésre adott válaszainkat (Kollár D. 2020a).
3  Floridi 2014.
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tárok elmosódása kíséri. Következményeiket tekintve pedig ezek a moz-
gások alapjaiban strukturálják át önképünket, társas kapcsolatainkat, a 
valóságról alkotott elképzeléseinket és a világgal való interakcióinkat is.4 
Éppen ezek miatt a változások miatt válik döntő jelentőségűvé, hogy ké-
pesek vagyunk-e kapcsolatot létesíteni az információs kor valódi benn-
szülöttjeivel, az okos gépekkel, amelyek bár „szemantikai készségek híján, 
nem értenek semmit, a számukra teremtett IT-barát környezetben számos 
szituációban helyettesíteni tudnak minket, otthonosabban mozognak, 
mint mi. Ahhoz, hogy újra és újra visszaszerezzük életünk irányításának 
lehetőségét, vagyis a világunk középpontjába kerüljünk, folyamatosan 
alkalmazkodnunk kell az IT-ágensekkel megosztott környezethez.”5 Más 
szavakkal: aktuális és potenciális erőforrásaink6 – amelyek révén életün-
ket reziliens módon alakíthatjuk7 – nagyban függnek attól, hogy képesek 
vagyunk-e kritikus, ámbár baráti viszonyt8 kialakítani az infoszféra okos 
gépeivel. Kapcsolathálónk kiterjesztéséért – amelynek szerkezete mint-
egy meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek hozzáférni 
a kiaknázható erőforrásokhoz9 – digitálistőke-ellátottságunk objektivált 
és inkorporált formái felelnek. A digitális tőke objektivált változata – 
amelybe a különböző IKT-eszközök (például számítógép, tablet, okoste-
lefon) széles körű arzenálja tartozik – értelmezésünk szerint lehetőséget 
biztosít arra, hogy kapcsolatot létesíthessünk Digitália bennszülöttjeivel, 
a digitális tőke inkorporált változata – amelyeket különböző kompeten-
ciák révén konceptualizálhatunk – pedig lehetővé teszi számunkra, hogy 
céljaink elérése érdekében adaptív kommunikációt folytassunk velük.

Digitalizációs trendek Európában és Magyarországon

Az okos gépekkel kialakított baráti viszony, vagy kevésbé metaforikusan 
fogalmazva a digitálistőke-ellátottság nemcsak az egyének, hanem a tár-
sadalmak szintjén is meghatározó. A 21. században azok a társadalmak 

4  Floridi 2015.
5  Kollár–Mák 2019; Kollár J.–Kollárné–Mák: 2019.
6  Bourdieu 1997.
7  Kollár D.–Kollár J. 2020.
8  Kollár J.–Mák: 2019; Kollár J.–Kollárné–Mák: 2019.
9  Granovetter 1973.
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tudnak hosszú távon versenyképesek maradni, amelyek képesek alkal-
mazkodni az IKT-korszak kihívásihoz. Ezzel összhangban a következők-
ben Magyarország és az Európai Unió országainak digitalizáltságát, állam-
polgárainak az új technológiákhoz fűződő viszonyulását vizsgáló korábbi 
kutatásokat, eredményeket vesszük górcső alá annak érdekében, hogy 
egyrészről megalapozzuk elemzéseink kontextusát, másrészről pedig, 
hogy pozicionáljuk a magyar helyzetet az európai erőtérben. 

Ahogy a bevezetőben is említettük, egy társadalom digitalizáltsága – 
digitálistőke-ellátottsága – nem pusztán azt jelenti, hogy rendelkezésre 
állnak a megfelelő infokommunikációs eszközök vagy a széles sávú inter-
net. A kurrens kutatások szerint egy ország vagy társadalom digitalizáci-
ós szintje főként három dimenzió mentén ragadható meg:10

1 .  A hozzáférhetőség szintje – IKT-ellátottság, internetpe-
netráció, elektronikus szolgáltatások elérhetősége;

2 .  A használat szintje – a lakosság él-e az elérhető digitális 
lehetőségekkel, ezen a szinten érzékelhető a használó és 
a nem használó közötti különbség;

3 .  A használat minőségi szintje – ezen a szinten érhetők 
tetten a használat milyenségéből fakadó sajátosságok, 
eltérések; e szinten érvényesülnek leginkább a digitális 
írástudáshoz tartozó kompetenciák.

A digitalizációs folyamatban a hozzáférhetőség növelése csupán az 
első lépcső. Bizonyos hozzáférhetőségi szint felett (amiről Magyarország 
tekintetében ma is beszélhetünk) már nem az elérhetőség, hanem a fel-
használás és a felhasználás minősége, a digitális írástudás dimenzióiban 
történő fejlesztés tudja továbbmozdítani a digitalizációs folyamatot. Ez 
az elmozdulás figyelhető meg a digitalizációval foglalkozó kutatások kap-
csán is, amelyekben az elérésről a használat minősége felé terelődik a 
fókuszpont.11 Magyarország uniós viszonylatban viszont éppen a hozzá-
férhetőség dimenziójában teljesít átlagon felül, azonban a képességek és 
a minőségi felhasználás terén elmarad a többi nemzettől. A magyar digi-
talizációs helyzetről többek között az Európia Bizottság digitális gazda-
ság és társadalom fejlettségét mérő mutatójának (DESI – Digital Economy 
and Society Index) 2019-es beszámolója ad friss képet. Az összetett muta-
tó szempontjából összességében a 2019-ben még 28 uniós tagállam közül 

10  Molnár 2017.
11  Molnár 2017; Székely 2017.
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a 23. helyet foglalta el Magyarország, amely helyezés alapján bőven akad 
még tere a fejlődésnek az infokommunikációs szolgáltatások lakossági és 
vállalati integrációja terén.

A 2019-es adatok alapján a hozzáférés kapcsán kedvező a helyzet, a ve-
zetékes, széles sávú internet lefedettsége 94 százalékos, a 4G-lefedettség 
96 százalékos, a szupergyors széles sáv pedig a háztartások 82 százaléka 
számára elérhető, ez utóbbi az uniós átlagban csak a háztartások 60 szá-
zalékára jellemző. A széles sáv árindexét tekintve is az első harmadban, a 
11. helyen áll az ország az uniós rangsorban.

Ezzel szemben azonban a felhasználás terén elmaradás tapasztalható 
az uniós átlagtól: Magyarországon a lakosság 16 százaléka egyáltalán nem 
használja az internetet (EU-átlag: 11 százalék), míg internetfelhasználónak a 
lakosság háromnegyede tekinthető (hetente legalább egyszer használja). Ez 
utóbbi arány az uniós átlag alapján 83 százalék. Az internetezők csoportján 
belül az online tevékenységek kapcsán főként az online hírek olvasása, a 
videóhívások, a közösségi oldalak használata (ebben a magyarok a második 
helyen állnak a 28 ország közül) felülreprezentált a magyar internetezők 
tevékenységében, míg az online tanácsadás és szavazás, illetve az online 
videotékák használata sokkal kevésbé jellemző, mint a többi tagországban. 

A harmadik dimenziót jelentő digitális készségek terén az uniós átlag-
hoz közelítő eredményeket regisztrálhatunk. Legalább alapvető digitális 
készségekkel a lakosság fele, az alapvetőnél magasabb skillekkel negyede 
rendelkezik, míg ezek EU-szintű értékei 57, illetve 31 százalék.12

A KSH adatai is hasonló képet mutatnak:13 2019-ben a magyar háztar-
tások 86,3 százaléka rendelkezett internetkapcsolattal. Egyéb infokom-
munikációs eszközökkel való ellátottságra vonatkozó adatokat sajnos 
csak 2013–2014-ig bezárólag találunk a KSH gondozásában: 2013-ban a 
háztartások 95,5 százaléka rendelkezett mobiltelefonnal, 56,2 százalékuk 
asztali számítógéppel, 40,4 százalékuk laptoppal. A használat tekinteté-
ben a DESI-adatokhoz hasonlóan a KSH eredményei szerint is a lakosság 
14 százaléka egyáltalán nem használja a világhálót.14 Az internethaszná-
lók közül azonban 93,5 százalék csaknem mindennap, 5,9 százaléka pedig 
legalább hetente szörföl a neten. 

Az Eurostat-felmérések szintén nagy hangsúlyt fektetnek az országok 
digitális felkészültségének feltérképezésére. A 2019-es mérés eredményei 

12  DESI 2019.
13  KSH 2019a.
14  KSH 2019a.
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alapján internetelérése a magyar háztartások 86 százalékának van. A ku-
tatás arra is rávilágít, hogy az internettel nem rendelkező 14 százalék ese-
tében ennek mi az oka: 68 százalékuk azzal indokolta, hogy nincs rá szük-
sége, érdektelenek számára az internetes tartalmak, 66 százalékuknak 
pedig saját bevallása szerint nincsenek meg a használatához szükséges 
készségei. Az előbb említett két tényező említési aránya uniós szinten kö-
rülbelül 45 százalék. Az internetelérés ára a válaszadók 43 százalékát, az 
IKT-eszközök ára pedig 48 százalékát tartja vissza az internethasználat-
tól, mely arány az EU-s országokban átlagosan 25 százalék körül mozog. 

Az Eurostat digitális kompetenciákat mérő komplex indikátora alapján 
a 16–74 éves magyar lakosság 49 százaléka rendelkezik közepes vagy ma-
gas szintű digitális készségekkel, ami kevesebb mint 10 százalékponttal 
alacsonyabb csak az EU-s átlagnál (58 százalék). 

Az általános internetelérésen túl az egyéb internetezésre alkalmas 
eszközök, okoseszközök birtoklásával kapcsolatban is hasznos informá-
ciókhoz juthatunk az NRC által a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) részére végzett 2018-as online piackutatás adataiból. Ez alap-
ján 2018-ban okostelefonnal a 16 évesnél idősebb magyar internetező 
lakosság 83, laptoppal 59, asztali számítógéppel 50, okostelevízióval 34, 
tablettel pedig 32 százaléka rendelkezett. Kevésbé elterjedt, azonban az 
idősoros adatokat tekintve felfelé ível a viselhető okoseszközök aránya 
(például okosóra), ezzel 2018-ban az internetező lakosság 13 százaléka 
rendelkezett, míg VR-eszközt 6, okosotthoneszközt 2, okosautó-eszközt 
pedig 1 százalékuk birtokolt. Az internetezésre használt eszközök kö-
zül az okostelefon került vezető pozícióba, ezt a válaszadók 77 százaléka 
használta internetezésre, így az okostelefon az idősoros adatokat tekintve 
egyre inkább vezető szerephez jutott az internetelérés terén a laptoppal 
és az asztali PC-vel szemben, melyeket hozzávetőlegesen minden máso-
dik válaszadó használ internetezésre. Az internetelérés kapcsán tehát 
elmozdulás történt a hordozható eszközök irányában, ezek közül is fő-
ként az okostelefonon való böngészés felé: míg 2014-ben a válaszadók 37 
százaléka internetezett gyakrabban kézi eszközön, mint PC-n, addig ez 
az arány 2018-ra 68 százalékra duzzadt. Ezzel párhuzamosan a preferen-
ciák is hasonlóképpen változtak, 2018-ban a megkérdezettek 35 százalé-
ka vallotta, hogy jobban szeret kézi eszközön internetezni, mint PC-n a 
2014-ben mért 7 százalékkal szemben. A kézi eszközök preferálása főként 
a fiatalabb korosztályokat jellemzi. Az okostelefon-használat minőségét 
tekintve a szabadidős, unaloműzési célú felhasználás erősödött, többen 
említették a korábbi adatokhoz képest, hogy elalvás vagy televíziózás 
közben használják okoseszközüket. 
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Az internetes tevékenységek tükrében a 16 évesnél idősebb internetező 
lakosság átlagosan napi 3,8 órát töltött a hálón: főként íméleztek, böngész-
tek, cseteltek, vagy médiatartalmakat (zenét, filmet) néztek és hallgattak. 
Bár az okostelefon az összes felsorolt tevékenység esetén dominánsnak 
mutatkozik, az asztali PC főként az ímélezés/böngészés, a gaming és a fil-
mezés/videózás terén jut nagyobb szerephez. A fiatalok több időt töltenek 
a világhálón, mint az idősebbek: a legtöbb időt a Z generáció15 tölt inter-
netezéssel, illetve ők több helyszínen (például más lakásán, közeledési esz-
közön, munkahelyen, iskolában stb.) több időt töltenek ezzel, és több tevé-
kenységet végeznek a világhálón a többi generációhoz képest. Valamilyen 
közösségi médiafelületet a megkérdezettek 97 százaléka használ legalább 
hetente. Ezek közül a Facebook és a YouTube a lengépszerűbbek. Közvet-
len üzenetküldő alkalmazást a válaszadók 89 százaléka használ legalább 
heti rendszerességgel, míg valamilyen online műsorszolgáltatásra az inter-
netező lakosság 29 százaléka fizet elő (például Netflix, HBO Go). 

Az internettel kapcsolatos attitűdökről, érzelmi viszonyulásról is képet 
kaphatunk a kutatásból. A válaszadók 37 százaléka igényli, hogy folya-
matosan internetközelben legyen, 27 százalékuk pedig az internetet éle-
te egyik leglényegesebb részének tartja. A vizsgálat során az internettel 
kapcsolatos véleménycsoportokat is kialakítottak: míg az életkor nem 
mutatott egyértelmű korrelációt az internethez való pozitív vagy negatív 
hozzáállással kapcsolatban, erre főként az internethasználattal kapcso-
latos jártasság volt hatással – a világhálón nagyobb aktivitást mutatók 
pozitívabbnak is értékelték az internet játszotta szerepet.16

Szintén az NMHH részére végzett személyes kutatást 2018-ban az 
Ariosz Kft. a magyar háztartások körében, mely a háztartások okosesz-
közökkel való ellátottságába nyújt mélyebb betekintést. Ez alapján tévé-
készülékkel a lakosság 86 százaléka rendelkezik, ebből lapostévéje 76 szá-
zaléknak, okostévéje pedig 25 százaléknak van. A mobiltelefonnal való 
ellátottság 95 százalékos, ebből 67 százalék okostelefonnal rendelkezik. 
Asztali PC a válaszadók 43, laptop 46, tablet pedig 18 százalékának ott-
honában található. Az internetelérés a háztartások háromnegyedében áll 
rendelkezésre. A lakosság 64 százaléka naponta használ internetet, 20 
százaléka azonban egyáltalán nem használja a világhálót. 

A digitalizációval kapcsolatos kemény adatokon túl a téma felé irányuló 
lakossági attitűdök sem elhanyagolhatóak. A mindennapi tevékenységek, 

15  A forrás értelmében a 16–19 évesek.
16  NRC 2018.
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folyamatok elektronizálása vajon milyen érzéseket kelt a felhasználókban? 
Az Eurobarometer 2017-es mérése alapján a digitalizációs trendek meg-
ítélése az Európai Unióban pozitív. A legújabb digitális technológiáknak 
az EU-s polgárok háromnegyede tulajdonít kedvező hatást a gazdaság, 67 
százalékuk a saját életminőségük, és 64 százalékuk a társadalom egészére 
tekintve. Magyarország e tekintetben az EU-s átlag közelében vagy némi-
leg attól elmaradva mozog. A gazdaságra a digitalizáció a magyar lakosság 
háromnegyede szerint van pozitív hatással, az életminőséget 67 száza-
lékuk szerint javítja, míg a társadalom működését 61 százalékuk szerint 
befolyásolják kedvezően az új technológiák. A digitalizáció megítélésének 
demográfiai hátterét tekintve hajlamosabbak pozitív képet kialakítani az 
új technológiák hatásairól a férfiak, a fiatalabb válaszadók és az iskolázot-
tabbak (akik több időt töltöttek az oktatási rendszerben). Látványos össze-
függés mutatkozik az internethasználat intenzitása és a hatások megíté-
lése között is: míg a mindennap internetezők 76 százaléka említette, hogy 
a digitális technológiák pozitív hatással vannak az életükre, addig a soha 
nem internetezők csupán 38 százaléka vélekedett hasonlóképpen. 

A robottechnológia háztartásokban és a munkavégzés során való hasz-
nálatával kapcsolatosan kevés a személyes tapasztalat, az EU-s lakosságnak 
14, a magyaroknak pedig 9 százaléka használt már vagy használ jelenleg 
is valamilyen robotot a háztartásában vagy munkája során (például taka-
rítórobot vagy ipari robot). 2014-hez képest Magyarországon a háztartási 
robotot alkalmazók aránya 2 százalékponttal emelkedett, összességében 
azonban a teljes spektrumú felhasználás tekintetében 4 százalékpontos 
csökkenés tapasztalható. Mesterséges intelligenciával kapcsolatos informá-
cióval az elmúlt egy év során az uniós válaszadók 47, a magyarok 29 szá-
zaléka találkozott. Összességében a robottechnológiával és a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatban átlagosan az EU-tagországok 61 százaléka vé-
lekedik pozitívan, míg a magyarok körében ez az arány 53 százalék. A fent 
említett technológiákról főként a férfiak, a fiatalabbak, a képzettebbek, il-
letve az aktív internetezők vélekednek kedvezően, azonban érdekes módon 
a mesterséges intelligenciákkal kapcsolatos tájékozottság és a robotokkal 
kapcsolatos személyes tapasztalatok nem mutatnak egyértelmű összefüg-
gést azok megítélésével. A robot- és az AI-technológiákat az uniós lakosság 
68 százaléka tartja hasznosnak a társadalom szempontjából, ez a vélemény 
a magyarok 65 százalékára jellemző. A részletes eredmények alapján is az 
derül ki, hogy a magyarok többsége bár elfogadja vagy támogatja a robo-
tok alkalmazását, azonban elutasítóbb attitűdöt képviselnek a többi európai 
országnál. A robotok alkalmazását például az emberek számára veszélyes 
feladatok elvégzése tükrében a magyarok 79 százaléka tartja szükségesnek, 
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míg az EU-s átlag 84 százalék. Az említett technológiákkal kapcsolatban az 
EU-s lakosság 72 százaléka gondolja úgy, hogy azok „elveszik” a munkát az 
emberi munkaerő elől, míg ezzel a negatív attitűdöt képviselő állítással a 
magyarok 73 százaléka ért egyet, 34 százalékuk teljes mértékben. 

A kutatás arra is kitért, hogy a válaszadók az élet mely területén len-
nének hajlandóak elfogadni egy robot segítségét, ez mennyire érintené 
őket előnyösen vagy éppen kényelmetlenül. A válaszadók főként a mun-
kájuk területén fogadnának szívesen robotikai segítséget, majd ezt követi 
a szállítmányozás, postai szolgáltatások, a házi segítségnyújtás, míg a leg-
nagyobb ellenállást az operációs beavatkozások és az önvezető autók kap-
csán mutatták a válaszadók. A magyar megkérdezettek 36 százaléka érezné 
magát kényelmetlenül, ha egy robot segítené a munkáját, 42 százalékukat 
feszélyezné, ha egy drón vagy robot szállítaná ki csomagjaikat. Az időskori 
segítségnyújtást szolgáltató robot gondolata 57, a robot végezte műtét 66, 
az önvezető autó használata a forgalomban pedig 61 százalékukat érintené 
kényelmetlenül. A magyarok diszkomfortérzete több robotok segítette, fel-
sorolt területen is nőtt 2014 óta, a legnagyobb mértékben a munkavégzés 
segítése terén emelkedett (8 százalékponttal) az ellenérzést megfogalma-
zók aránya.17

Összességében a korábbi kutatási eredmények egy eszközellátottság és 
internetelérés terén jó pozíciót birtokló, ámde a felhasználói készségek terén 
még fejleszthető ország képét festik Magyarországról. Míg a fiatalok kifeje-
zetten aktívan és sokszínűen, főként a mobileszközök felé fordulva használ-
ják az internet adta lehetőségeket, addig az idősebbek mind a felhasználás, 
mind pedig a készségek terén elmaradnak tőlük. Mindez azt eredményezi 
(hiszen a magas felhasználási készségek és az online aktivitás kedvezőbb 
attitűdöket indukálnak), hogy a magyarok bár többségükben pozitívan áll-
nak a digitalizációs változásokhoz, azonban a többi európai országhoz képest 
több fenntartással, nagyobb távolságtartással élnek a témával kapcsolatban.

Eredmények

Mindezzel összhangban elemzéseink során négy célt tűzünk ki maguk 
elé. Vizsgálódásaink első részében felderítjük a digitálistőke-ellátottság 
objektivált és inkorporált formáinak hazai mintázatait, illetve megnéz-

17  Eurobarometer 2017.
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zük, hogy ezek milyen mértékben kötődnek bizonyos szociodemográfiai 
jellemzőkhöz, és milyen affinitásban18 állnak más tőketípusokkal. Elem-
zéseink második részében a digitális életmód hazai sajátosságait tekint-
jük át, a kérdés egyrészt az, hogy mennyire elterjedt a digitális életmód, 
másrészt pedig az, hogy ez mennyire tekinthető rétegspecifikusnak. 
Vizsgálódásaink harmadik részében a digitalizáció értékelését vesszük 
górcső alá, vagyis arra a kérdésre keressük a választ, hogy a lakosság ho-
gyan értékeli a digitalizációs tendenciákat, illetve hogy ezeket az attitű-
döket mennyire határozza meg a digitálistőke-ellátottság vagy éppen az 
életvitel digitalizáltsága. Végezetül, elemzéseink zárásaképpen egyrészt 
megvizsgáljuk a digitalizáció különböző dimenziói közötti kapcsolódási 
struktúrákat, másrészt a digitalizációhoz fűződő viszonyulások alapján 
leképezzük a magyar társadalomban megragadható ideáltípusokat, to-
vábbá felderítjük, hogy ezek az ideáltípusok milyen affinitásban álnak a 
különböző életvitelcsoportokkal. 

Digitális tőke

Elemzéseink első részében a lakosság digitálistőke-ellátottságát derítjük 
fel. A tárgyiasult digitális tőkét a különböző platformokhoz, eszközök-
höz való hozzáférésen keresztül vizsgáltuk meg, vagyis azt derítettük fel, 
hogy melyek azok az eszközök, amelyeket a leggyakrabban használnak a 
válaszadók. 

Eredményeink szerint az első helyre az okostelefon és az internettel 
ellátott okostelefon került, ezeket a lakosság 77, illetve 69 százaléka hasz-
nálja rendszeresen. Valamivel kisebb az aránya azoknak, akik PC-t/lapto-
pot használnak, de ez is meghaladja még az 50 százalékot, a kettő közül  
legalább az egyiket rendszeresen használóké a 70 százalékot is (40 szá-
zalék pedig mindkettőt használja). A játékkonzol, az okosóra és a virtu-
ális valóság szemüveg ezekkel szemben viszont erősen „rétegspecifikus”, 
előbbi kettőt a megkérdezettek körülbelül 10, utóbbit pedig 2 százaléka 
használja rendszeresen. Mindezek mellett fontos megemlíteni, hogy a la-
kosság 13 százaléka egyetlen IKT-eszközt sem használ. Ez a csoport egy 
igen jól körülhatárolható szociodemográfiai háttérrel bír. Közel 70 száza-

18  Weber 2007, 27.
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lékuk általános iskolai végzettségű, több mint 82 százalékuk 60 év feletti, 
és felülreprezentáltak köztük a kisebb településeken élők is. 

A hétköznapi és specifikus IKT-eszközök kettősségét főkomponens- 
elemzéssel is igazolni tudtuk, amely révén két látens változót képeztünk 
le. Az első, hétköznapi IKT-ellátottságot mérő változón az okostelefon, 

19

19  Mely eszközökkel rendelkezik a következők közül, amelyeket rendszeresen (legalább heten-
te) használ is?

Hétköznapi IKT-eszközök Specifikus IKT-eszközök

Okostelefon 0,817

Mobiltelefonon, okostelefonon internet-előfizetés 0,803

Számítógép, PC 0,544

Laptop, notebook 0,693

Okosóra 0,651

Játékkonzol 0,595

Virtuális valóság szemüveg 0,751

1. táblázat: Főkomponens-elemzés: hétköznapi és specifikus IKT-eszközök
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a mobilinternet, a számítógép és a laptop változói ülnek, a specifikus 
IKT-eszközöket mérő látens változón pedig az okosóra, a játékkonzol és a 
virtuális valóság szemüveg. 

Az így kapott faktorok felhasználása révén lehetőségünk nyílt arra is, 
hogy megvizsgáljuk, az objektivált digitális tőke két formája milyen mér-
tékben köthető egy meghatározott szociodemográfiai csoporthoz. 

2. táblázat: Lineáris regressziós modell: hétköznapi és specifikus  
IKT-eszközök használata (standardizált béta-együtthatók)

Jelmagyarázat: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

A lineáris regressziós modell alapján elmondhatjuk, hogy a hétközna-
pi IKT-eszközök használatát 35 százalékban magyarázzák a különböző 
szociodemográfiai változók. A legmarkánsabb hatást az életkor fejti ki, 
azonban igen erősen meghatározza a hétköznapi technológiai eszközök 
használatát az iskolai végzettség is. Vagyis jellemzően a magasabb iskolai 
végzettségűek és a fiatalabbak azok, akiknek az életmódjában erőteljesen 
megjelennek a különböző hétköznapi technológiai eszközök. 

Ezzel szemben a specifikus eszközöket a bevont változók mindössze  
3 százalékban magyarázzák, vagyis sokkal kevésbé határozzák meg a vizs-
gálatba vont változók azt, hogy valaki használ-e ilyen eszközöket. Mind-
ezek ellenére elmondható, hogy legnagyobb mértékben az életkor fejti ki 
a hatását, azonban a lakóhely és a nem is szignifikáns hatást gyakorol. 
Tehát valamivel jellemzőbb a fiatalabbakra, a nagyobb településen élőkre 
és a férfiakra, hogy életvitelükben a specifikus eszközök is megjelennek. 
Összességében tehát elmondható, hogy eredményeink megerősítik azo-
kat a mintázatokat, amelyek szerint az objektivált digitálistőke-ellátott-
ság jellemzően egy fiatalos, magasan kvalifikált, kozmopolita életvitellel 
áll affinitásban.

Elemzéseink során azonban nemcsak az objektivált digitálistőke-el-
látottság mintázatait kívántuk felderíteni, hanem megvizsgáltuk azt is, 
hogy milyen inkorporált készségekkel, vagyis digitális kompetenciákkal 
rendelkeznek a megkérdezettek.

Hétköznapi IKT-eszközök Speciális IKT-eszközök

Településtípus –0,08*** –0,043**

Végzettség 0,307*** 0,019

Életkor –0,382*** –0,148***

Nem –0,05*** –0,042**

R2 (magyarázó erő) 35% 2,7%
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A diagram alapján elmondható, hogy a lakosság abszolút többsége saját 
bevallása szerint képes az e-mailek kezelésére, a wifihálózathoz való csat-
lakozásra, a megfelelő keresőszavak megtalálására, okostelefon-alkalma-
zások kezelésére, videó- vagy hanghívás indítására, online regisztrációra, 
fájlok e-mailből való letöltésére és online vásárlásra. Ennél valamivel ki-
sebb arányban képesek a megkérdezettek az online csekkbefizetésre, ne-
tes bankolásra és képek szerkesztésére. Ennél is specifikusabb csoportba 
tartoznak azok, akik képesek torrentoldalak használatára és egy egysze-
rűbb honlap vagy blog létrehozására. A lakosság további 14 százaléka pe-
dig a felsorolt kompetenciák közül eggyel sem rendelkezik. A digitálisan 
lemaradóknak ez a sajátszerű csoportja – az eszközellátottságnál tapasz-
taltakhoz hasonlóan – egy jól körülhatárolható szocidemográfiai csopor-

20

20  Ha minden lehetőség adott volna, hogy érzi, a következő internetes tevékenységek közül 
melyiket volna képes végrehajtani?
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tot alkot: 90 százalékuk 50 évnél idősebb (70 százalékuk 60 évnél), 60 
százalékuk pedig legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ez 
a törésvonal tehát részben generációs, részben pedig – az iskolai végzett-
ségből következően – a társadalmi struktúrában elfoglalt pozíció eredője. 

Az egyszerű leíró statisztikai módszereket meghaladva kíváncsiak vol-
tunk arra is, hogy kimutatható-e valamilyen látens kapcsolat a különböző 
kompetenciák között. Ennek felderítése érdekében főkomponens-elem-
zést alkalmaztunk, amelynek eredményeképpen két látens változót kü-
löníthettünk el. 

3. táblázat: Főkomponens-elemzés: digitális kompetenciák

Az első faktoron bizonyos IKT-alapkompetenciák ülnek, ezek közé 
tartozik például az e-mailek kezelése, a Google-keresés vagy az online 
regisztráció. A második faktoron ezzel szemben olyan komplex kész-
ségek találhatók, mint a torrentoldalak használata, képek és vide-
ók szerkesztése, illetve egy egyszerűbb honlap vagy blog létrehozása.  
A felhasználói és összetett ismeretek rétegspecifikus voltát – az eszköz-
ellátottsághoz hasonlóan – lineáris regresszióval ellenőriztük. A függő 
változó – alapkompetenciák – alakulását mind a négy (nem, kor, vég-
zettség, településtípus) szociodemográfiai háttérváltozó szignifikán-
san magyarázta, ezek közül viszont csak kettő fejtett ki érdemi hatást, 

Alapkompetenciák Komplex kompetenciák

Fájl letöltésére e-mailből 0,765

Torrentoldalak használatára 0,687

Internetes videó- vagy hanghívás kezdeményezésére (például 
Skype-on keresztül)

0,714

Okostelefonos alkalmazások kezelésére 0,717

Wifihálózathoz kapcsolódásra 0,805

E-mailek kezelésére (olvasás, küldés, törlés) 0,829

Képek szerkesztésére 0,663

Videók szerkesztésére 0,824

Online felületre regisztrálni 0,784

Online vásárlásra, fizetésre 0,761

Számlái online befizetésére 0,7

Interneten történő bankolásra 0,699

A megfelelő keresőszavak megtalálására egy online keresés során 0,778

Egy egyszerűbb honlap/blog önálló létrehozására 0,77
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amelyek viszont a függő változó varianciájának 33 százalékát képesek 
voltak kifejezni. 

4. táblázat: Lineáris regresszió: digitális kompetenciák  
(standardizált béta-együtthatók)

Jelmagyarázat: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Elmondható tehát, hogy az iskolai végzettség nagyon erősen magya-
rázza az alapkompetenciák alakulását, vagyis a magasabb iskolai végzett-
séggel rendelkezők sokkal nagyobb arányban képesek alapvető IKT-mű-
veletek elvégzésére. Bár a végzettséghez képest kevésbé, a gyakorlatban 
azonban igen markánsan befolyásolja az életkor is a függő változó ala-
kulását, eszerint tehát a fiatalabbak nagyobb valószínűséggel képesek 
alapszintű feladatok elvégzésére. Érdekes, hogy a komplex kompetenciák 
esetén – amelyek alakulását modellünk 20 százalékban képes magyaráz-
ni – az iskolai végzettség súlya teljesen eltűnik, és a legmarkánsabb ható-
tényezővé az életkor válik. A végzettségnél még a válaszadó nemének és 
lakóhelyének is nagyobb hatása van, vagyis a nagyobb településeken élők 

Alapkompetenciák Komplex kompetenciák

Településtípus –0,038** –0,079***

Végzettség 0,394*** 0,036**

Életkor –0,341*** –0,406***

Nem –0,063*** –0,095***

R2 (magyarázó erő) 37% 20%

5. táblázat: Korrelációs mátrix: a digitálistőke-típusok összefüggései

Alap-
kompe-
tenciák

Komplex 
kom-

petenciák

Hétköznapi 
IKT- 

eszközök

Specifikus 
IKT- 

eszközök

Végzett-
ség

Nyelv-
ismeret

Társadal-
mi tőke

Komplex  
kompetenciák

–0,039

Hétköznapi IKT-
eszközök

0,67 0,099

Specifikus IKT-
eszközök

0,125 0,201 0

Végzettség 0,533 0,135 0,483 0,064

Nyelvismeret 0,248 0,198 0,266 0,043 0,488

Társadalmi tőke 0,261 0,171 0,218 0,136 0,324 0,252

Jövedelem 0,323 0,102 0,359 0,147 0,342 0,214 0,252
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és a férfiak nagyobb valószínűséggel rendelkeznek komplex IKT-kompe-
tenciákkal. Eredményeink azt sugallják, hogy míg az alapkompetenciák 
elsajátítása alapvetően tanulás és nyitottság kérdése, addig a komplex 
készségek elsajátítása egyfajta generációspecifikus életvitelhez köthető.

Az objektivált és inkorporált digitális tőkére vonatkozó általános ten-
denciák felderítését követően egyrészt fontosnak tartjuk megvizsgálni, 
ezeknek a tőketípusoknak az egymáshoz való viszonyulását, másrészt pe-
dig azt, hogy milyen affinitásban állnak más tőketípusokkal.

A korrelációs mátrix tanulságai szerint az objektivált és inkorporált 
digitális tőke két-két dimenziója között erős páronkénti együtt járás fi-
gyelhető meg. Vagyis a hétköznapi IKT-eszközök erősen összefüggenek 
az alapkompetenciákkal, a specifikus IKT-eszközök pedig – bár jóval ki-
sebb mértékben – a komplex kompetenciákkal járnak együtt. Ha a digi-
tális tőke különböző formáinak többi tőketípushoz fűződő relációját vizs-
gáljuk meg, akkor egyfajta erős tőkekonverzió körvonalait rögzíthetjük.  
A legerősebb kapcsolat a végzettség (a kulturális tőke intézményesült 
formája) és az alapkompetenciák, illetve a hétköznapi IKT-eszközök hasz-
nálata között van. Ezt követi a jövedelem (anyagi tőke) és a hétköznapi 
IKT-eszközök használata közötti kapcsolat, majd a végzettség és a jöve-
delem közötti együtt járás, amelyhez hasonló erősségű kapcsolat van az 
alapkompetenciák és a jövedelem között. Ezek a mintázatok azt sugallják, 
hogy a digitális tőke általános (hétköznapi eszközök és alapkompeten-
ciák) formája valóban erős affinitásban áll az aktuális és potenciális erő-
források összességével, és bár a komplex kompetenciák gyengébb kap-
csolatot mutatnak például a jövedelemmel, ez az együtt járás is pozitív 
irányú. Mindazonáltal ezeket az eredményeket árnyalja, hogy pusztán 
együtt járásról, és nem kauzális kapcsolatról beszélhetünk, hiszen a jöve-
delem például lehet oka és okozata is az IKT-eszköz-ellátottságnak.  

Digitális életmód

Miután a digitális tőke tárgyiasult és inkorporált formájának hazai sa-
játosságait és más tőketípusokhoz fűződő relációját felderítettük, kíván-
csiak voltunk arra is, hogy milyen mértékben jelennek meg az egyének 
életmódjában a digitalizáció különböző aspektusai. Ennek érdekében elő-
ször azt vizsgáltuk meg, hogy a munkahely specifikus életszféráján belül 
melyek azok a digitalizációhoz köthető tevékenységek, amelyek a legmar-
kánsabban jelennek meg. 
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Eredményeink alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek legna-
gyobb arányban a számítógépet használják munkájuk során, közel min-
den második megkérdezett valamilyen mértékben: a válaszadók 13-13 
százaléka folyamatosan vagy a munkaidő nagy részében, 16 százalék pe-
dig csak a kis részében használja. Hasonló arányban oszlanak meg az in-
ternetet használók is: 11 százalék teljes munkaidőben, 12 százalék az idő 
nagy részében, 18 százalék pedig kis részében dolgozik ezen. A telefont 
használók aránya is lényegében ekvivalens ezzel, a vonatkozó eloszlás 9, 
12, 22 százalék, vagyis elmondható, hogy a telefon inkább olyan eszköz, 
amit az ember csak partikuláris feladatokhoz használ. Más IKT-eszközt 
jellemzően nem használnak a megkérdezettek a munkájuk során, mind-
össze 20 százalék azoknak az aránya, akik ilyenen dolgoznak.  

21

21  Ön a munkaideje mekkora részében…?
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A munka életszférájának digitalizáltságát mérő főkomponenst a szo-
ciodemográfiai háttérváltozók alapvetően jól, közel 34 százalékban ma-
gyarázzák. 

6. táblázat: Lineáris regresszió: a munka digitalizáltsága  
(standardizált béta-együtthatók)

Jelmagyarázat: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

A legnagyobb hatást az iskolai végzettség fejti ki, ezt követi az életkor, 
vagyis alapvetően a magasabb végzettségű, fiatalabb munkavállalók vé-
geznek erősen digitalizált munkát. Tehát ez az eredmény is megerősíti, 
hogy Magyarországon igen erősen differenciáltak a digitális munkavég-
zés mintázatai. 

A digitalizáció az életmód materiális környezetében megjelenő jel-
legzetességeinek feltárását követően kíváncsiak voltunk arra is, hogy a 
válaszadók habitusát, attitűdjeit mennyire szövi át az infoszféra, vagyis 
mindennapi tevékenységeikben, vélekedéseikben és értékeléseikben mi-
lyen mértékben és milyen formában jelenik meg a digitalizáció. 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a legmarkánsabb at-
titűdök a digitalizáció értékelésével függnek össze. A megkérdezettek 
úgy vélik, hogy a fiatalok túl sok időt töltenek az interneten, és hogy 
a digitalizáció miatt háttérbe szorulnak a valódi emberi kapcsolatok, 
azonban azzal is egyetértenek, hogy a digitalizáció egyre könnyeb bé 
teszi az emberek életét. Ezek a tendenciák ráadásul nem csak az aggre-
gált adatokban mutatkoznak meg: azok közül, akik szerint a digita-
lizáció teljes mértékben könnyebbé teszi az emberek életét, 55 szá-
zalék véli úgy, hogy a digitalizáció miatt teljes mértékben háttérbe 
szorulnak a valódi emberi kapcsolatok, és 83 százalék gondolja úgy, 
hogy a fiatalok túl sok időt töltenek a neten. Jól látszik tehát, hogy 
a digi talizációs tendenciák hazai értékelése erősen ellentmondásos. 
Egyrészt az emberek úgy vélik, hogy a technológia felszámolja a valódi 
kapcsolatokat, másrészt viszont úgy érzik, meg is könnyíti az emberek 
életét. 

Településtípus –0,058***

Végzettség 0,414***

Életkor –0,219***

Nem –0,12***

R2 (magyarázó erő) 33,5%
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Az életvitel kevésbé preferált változói szintjén vizsgálva megállapít-
ható, hogy a megkérdezettek többsége fontosnak tartja azt, hogy lépést 
tartson a technológiai fejlődéssel, illetve szívesen tanul új dolgokat az in-
terneten. Valamivel kevésbé hangsúlyos azoknak a hányada, akik egyet-
értenek azzal, hogy az interneten azok lehetnek, akik lenni akarnak, il-
letve azok, akik elsősorban az internetről tájékozódnak. Ennél is kevésbé 
hangsúlyos azoknak a száma, akik kedvenc filmjeiket, sorozataikat első-
sorban az interneten követik, illetve mémek nézegetésével és számítógé-
pes játékokkal töltik a szabadidejüket. 

Ha az egyszerű leíró statisztikán túl megvizsgáljuk, hogy a változók 
között milyen látens struktúra deríthető fel, akkor három főkomponenst 
kapunk eredményül. 

22

22  Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? A 4-es jelentése, hogy teljes mértékben, az 1-es 
jelentése, hogy egyáltalán nem.
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7. táblázat: Főkomponens: habitus és attitűdök

Az első főkomponensen az internetes tevékenységek életmódba beszi-
várgó változói ülnek (filmezés, játékok, tanulás), a második faktoron ezzel 
szemben a technológiai fejlődés különböző változói, a harmadikra pedig a 
digitális világ értékelésével kapcsolatos itemek kerültek.

8. táblázat: Lineáris regresszió: habitus és attitűdök 
(standardizált béta-együtthatók)

Jelmagyarázat: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Ha az egyes szociodemográfiai változók főkomponensekre gyakorolt 
kauzális hatását vizsgáljuk, megismerhetjük az internetes tevékenysé-
gek életvitelre gyakorolt hatását (31 százalékban magyarázzák a függet-
len változók). Legerősebben az iskolai végzettség van hatással a függő 
változó alakulására, kismértékben pedig az életkor, a településtípus és 
a nem is alakítja azt. Mindezek alapján elmondható, hogy az internetes 
tevékenységek legmarkánsabban a fiatalok életvitelében jelennek meg, 
ezen a szűrt csoporton belül pedig a magasabb végzettségűek, nagyobb 
településen élők és férfiak felülreprezentáltak. A technológiai fejlődés 
iránti elvi és gyakorlati attitűdöt mérő főkomponenst pusztán 0,6 szá-
zalékban magyarázzák a vizsgált szociodemográfiai változók, ezek kö-

Életmód Fejlődés Értékelés

Elősorban az internetről tájékozódik 0,704

Fontosnak tartja, hogy lépést tartson a technológiai fejlődéssel 0,741

Kedvenc filmjeit, sorozatait jellemzően az interneten nézi vagy onnan tölti le 0,726

A digitalizáció miatt háttérbe szorulnak a valódi emberi kapcsolatok 0,776

A technológiai fejlődés, a digitalizáció egyre könnyebbé teszi az emberek életét 0,815

Szabadidejében szívesen néz internetes mémeket 0,733

A mai fiatalok túl sok időt töltenek az interneten 0,739

Szívesen tanul új dolgokat az interneten 0,666

Szívesen tölti szabadidejét számítógépes vagy telefonos játékokkal 0,649

Digitális életmód Fejlődés Értékelés

Településtípus –0,062*** –0,009 0,032*

Végzettség 0,117*** 0,067*** 0,013

Életkor –0,499*** 0,038** –0,018

Nem –0,047*** –0,046** 0,109***

R2 (magyarázó erő) 31,1% 0,6% 1,1%
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zül pedig csak az iskolai végzettség és a válaszadó neme szignifikáns, 
vagyis a magasabb iskolai végzettségűek és a férfiak valamivel na-
gyobb arányban tartják fontosnak, hogy lépést tartsanak a technológiai  
fejlődéssel, és vélik úgy, hogy a digitalizáció könnyebbé teszi az emberek 
életét. A digitalizáció értékelését mérő főkomponenst a független válto-
zók 0,11 százalékban magyarázzák, és egyedül a válaszadó neme fejt ki 
szignifikáns hatást: eszerint a nők inkább tartanak a digitalizáció negatív 
hatásaitól. Összességében egyedül az internetes tevekénységek életmód-
béli manifesztumait magyarázzák jól a különböző szociode mográfiai vál-
tozók, a technológiai fejlődésre és a digitalizáció értékelésére vonatkozó 
attitűdváltozók alapvetően függetlennek tekinthetők ezektől.

A digitális életmód egy specifikus szimptómája lehet a digitális függő-
ség, amely a digitalizációs trendek negatív oldalához köthető. Mindezzel 

23

23  Hogy érzi, mennyi időt tudna kibírni… nélkül?
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összhangban a digitális életmód sajátosságait vizsgálva megnéztük azt is, 
hogy a különböző digitális platformokhoz való kötődés, „függőség” mér-
téke mennyire markánsan jelenik meg.

A diagram alapján megállapítható, hogy leginkább a közösségi oldal nél-
kül tudnának meglenni a válaszadók, ebben az esetben a megkérdezettek 
36 százaléka nyilatkozta azt, hogy bármennyit kibírna nélküle, és mind-
össze a 2 százaléka mondta azt, hogy semennyit. Valamivel magasabb ará-
nyokat regisztrálhatunk az okostelefon és az internet esetén, előbbinél 8, 
utóbbinál 6 százalék azoknak az aránya, akik egyáltalán nem bírnák ki a 
vonatkozó technológiák nélkül. Ezzel összhangban pedig azoknak a hánya-
da, akik bármennyit kibírnának ezek nélkül, 29 százalék. A digitális függő-
séget mérő főkomponenst a vizsgálatba vont szociodemográfiai háttérvál-
tozók 2 százalékban magyarázzák. 

9. tábla: Lineáris regresszió: digitális függőség (standardizált béta-együtthatók)

Jelmagyarázat: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Az eredményekből megállapítható, hogy alapvetően minden bevont 
változó csak igen kis mértékben alakítja a függő változó szóródását, bár 
valamivel nagyobb esélye van a fiatalabbaknak és a férfiaknak arra, hogy 
jobban függjenek a digitális eszközöktől. Azonban ezek az összefüggések 
kifejezetten gyengék, és nem igazolják azt a közkeletű vélekedést, misze-
rint a „mai fiatalok” tömegesen digitális függőségben szenvednének.24

Értékelés

A digitálistőke-ellátottság és az életmód digitalizációjának elemzését kö-
vetően megvizsgáltuk azt is, hogy általánosságban hogyan értékelik a 
megkérdezettek a technológiai fejlődés mozgásait. 

Településtípus 0,04**

Végzettség –0,019

Életkor 0,113***

Nem –0,102***

R2 (magyarázó erő) 2%

24  Felvethető persze, hogy az önbevalláson alapuló kérdések csak korlátozottan alkalmasak 
ezeknek a jelenségeknek a mérésére.
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A digitalizáció értékelése kapcsán megállapíthatjuk, hogy a lakosság 
többsége úgy véli, a digitalizáció nagy- (24 százalék) vagy kismértékben 
(26 százalék) növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezzel szemben pedig 
pusztán a megkérdezettek 21, illetve 11 százaléka véli úgy, hogy csökkenti 
ezeket. 

A digitalizációs tendenciák általános értékelése kapcsán elmondha-
tó, hogy a lakosság 16 százaléka ítéli ezeket teljes mértékben jónak, 51,5 
százaléka inkább jónak, 12 százaléka inkább rossznak, 3 százaléka tel-
jes mértékben rossznak, 17 százaléka pedig semlegesnek. Érdekes – bár 
a korábban bemutatott eredmények fényében nem meglepő –, hogy míg 
a megkérdezettek többsége úgy véli, a digitalizációs tendenciák tovább 

25

25  Ön szerint a digitalizáció terjedése növeli vagy csökkenti a társadalom egyes csoportjai kö-
zött lévő egyenlőtlenséget?
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mélyítik a társadalmi különbségeket, alapvetően mégis pozitívan állnak 
az életvitel növekvő digitalizációjához. Éppen ezért érdemesnek tartottuk 
részletesebb vizsgálat alá vonni a digitalizáció értékelését meghatározó 
motívumokat. Ezzel összhangban nemcsak az egyes szociodemográfiai 
háttérváltozókat vontunk be a vizsgálatba, hanem a korábban kinyert di-
gitalizációra vonatkozó dimenziókat is. 

Mindezek alapján elmondható, hogy a legmarkánsabb hatótényező a 
digitalizáció általános értékelése kapcsán a digitális fejlődéssel kapcso-
latos attitűd, vagyis az, hogy a válaszadó szerint fontos-e lépést tartani 
a technológiai fejlődéssel. Ezt követi a digitális életmód, vagyis az, hogy 
a válaszadó életében milyen mértékben jelennek meg a különböző inter-

26

26  Ön szerint a digitális fejlődés inkább jó vagy inkább rossz?



396

netes tevékenységek. Ezután a digitalizáció személyközi kapcsolatokra 
kifejtett értékelése, a digitális függőség mértéke és a komplex kompeten-
ciák megléte következik. A szociodemográfiai háttérváltozók közül lénye-
gében csak az életkor fejtett ki szignifikáns hatást, eszerint a fiatalabbak 
minden vizsgált tényezőtől függetlenül is pozitívabban ítélik meg a digi-
talizációs tendenciákat. Ezek az eredmények megerősítik azt a hipotézist, 
amely szerint a digitalizáció értékelése nagyban függ a digitalizáltság fo-
kától, vagyis azok az emberek, akik intenzívebb kapcsolatban állnak a 
különböző IKT-eszközökkel, alapvetően pozitívabban ítélik meg azok ha-
tásait. 

Ezen eredményeket megerősítik azok a mintázatok is, amelyek akkor 
nyerhetők ki, ha a digitalizáció különböző dimenziói közötti kapcsolódási 
struktúrát vizsgáljuk meg. 

Eszerint a technológiai fejlődéssel kapcsolatos attitűd – amely a digi-
talizáció értékelését legnagyobb mértékben meghatározta – leginkább 
az alapkompetenciákkal és a hétköznapi IKT-ellátottsággal jár együtt. 
Egyrészt tehát azok, akiknek megvannak ezek az eszközeik és kompe-

Településtípus 0,035**

Végzettség –0,057**

Életkor –0,14***

Nem 0,068***

Alapkompetenciák –0,048**

Komplex kompetenciák –0,111***

Hétköznapi eszközök –0,05**

Specifikus eszközök –0,042**

IKT-életvitel –0,188***

Fejlődés –0,32***

Értékelés 0,142***

IKT-függőség 0,121***

IKT-munka –0,032*

Internetgyakoriság –0,081***

Egyenlőtlenség 0,031**

R2 (magyarázó erő) 23,4%

Jelmagyarázat: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

10. táblázat: Lineáris regresszió: a digitalizáció általános értékelése  
(standardizált béta-együtthatók)



397

tenciáik, pozitívabban tekintenek a digitalizációs tendenciákra, másrészt 
viszont azok, akik fontosnak ítélik, hogy lépést tartsanak a digitális fejlő-
déssel, nagyobb valószínűséggel rendelkeznek hétköznapi IKT-eszközök-
kel és alapkompetenciákkal is. Ez az összefüggés persze nem tűnik meg-
lepőnek, érdekessé az teszi, ha a technológiai fejlődésre vonatkozó attitűd 
alapkompetenciákra kifejtett hatását életkori bontásban vizsgáljuk meg. 
Eszerint a 18–39 évesek esetén az attitűdnek semmifelé hatása nincs a 
készségekre, az életkori kategóriák növekedésével arányosan azonban fo-
lyamatosan nő a két változó közötti kapcsolat. A 40–49 évesek között  
4 százalékban, az 50-–59 évesek között 8 százalékban, a 60 éven felüliek 
körében pedig 13 százalékban határozza meg az attitűd, hogy mennyire 
rendelkeznek az adott korcsoportba tartozó válaszadók alapszintű digitá-
lis kompetenciákkal. Vagyis míg a 40 év alattiak mintegy beleszületnek 
az alapszintű digitális készségek világába, addig a 40 év fölöttiek digitális 
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kompetenciáinak meglétét vagy hiányát nagyban meghatározza az, hogy 
mennyire tartják fontosnak a technológiai fejlődéshez való felzárkózást. 

Szintén érdekes az IKT-függőség és az IKT-munka együtt járása. Fel-
tételezhetjük, hogy a függőségre használt indikátorok egy része (például 
mennyi időt bírna ki internet vagy számítógép nélkül?) nem a klasszikus 
értelemben vett függőséget, hanem inkább egyfajta IKT-függő életmód 
körvonalait modellálja: aki számítógépen dolgozik, az nem tud meglenni 
sokáig IKT-eszközök nélkül. 

Ezzel szemben nem meglepő a specifikus IKT-eszközök és komplex 
kompetenciák közötti együtt járás sem – ezt már a korrelációelemzés 
során is kimutattuk –, érdekes azonban, hogy a digitalizált életvitel az 
általános és specifikus eszközök, illetve készségek között helyezkedik el, 
vagyis a digitalizált életmód egyfajta hidat képez a hétköznapi és össze-
tett készségek és eszközök között. 

Digitalizációs klaszterek és életvitel 

Digitalizációs klaszterek

A korábban bemutatott és részletesen elemzett mintázatokat mintegy 
szintetizálva vizsgálódásink végén arra vállalkoztunk, hogy K-közpon-
tú, nem hierarchikus klaszterelemzési eljárás segítségével elkülönítsük 
azokat az ideáltipikus csoportokat, amelyek a lakosság digitalizációhoz 
fűződő viszonyát meghatározzák. Eredményeink szerint a lakosság négy 
homogén csoportra osztható. A megkérdezettek 20 százaléka tartozik az 
analógok közé, 30 százaléka a felhasználók közé, szintén 30 százaléka a 
digitalizáltak csoportjába, 20 százalék pedig a szkeptikusok közé sorolha-
tó. Az egyes ideáltípusokat két szinten vizsgáltuk meg: egyrészt megnéz-
tük, hogy milyen digitalizációhoz fűződő mintázatok jellemzőek rájuk, 
másrészt felderítettük, hogy milyen szociodemográfiai háttérrel, illetve 
attitűdpreferenciákkal rendelkeznek. 

Az első csoportba a felhasználók tartoznak. A csoport tagjainak az át-
lagosnál magasabb a tárgyiasult digitális tőkéjük, ezzel összhangban pe-
dig az alapkompetenciák szintjén az inkorporált digitális tőkéjük mértéke 
is meghaladja a teljes lakosságét. Bár alapvetően digitálisan felszereltek, 
kiemelkedően nagy arányban birtokolnak tévét és vezetékes telefont is. 
Munkavégzésük során a mintaátlagnál valamivel kisebb arányban végez-
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nek valamilyen digitális eszközhöz köthető feladatot. A digitalizáció érté-
kelése kapcsán elmondható, hogy úgy vélik, a digitalizáció növeli a tár-
sadalmi különbségeket, ennek eredőjeként pedig fontosnak tartják azt is, 
hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel. A csoport tagjai között 
jellemzően felülreprezentáltak a középfokú végzettséggel rendelkezők, a 
negyven év felettiek, a községben élők és a fővárosiak, illetve a jó anyagi 
helyzetűek. A felhasználók (legalább középfokú) idegennyelv-ismerete el-
marad az átlagtól, a társadalmi tőke terén kevesebb hasznos kapcsolattal 
rendelkeznek, mint a „teljes minta”. Jövőképüket tekintve főként csak sa-
ját magukra vonatkoztatható, kevésbé részletes és a közeljövőre vetített 
terveik, elképzeléseik vannak. Értékrendjük alapján inkább liberálisok, 
mérsékeltek, jellemző rájuk a hagyománykövetés és a kockázatkerülő ma-
gatartás, illetve a nemzetivel szemben az emberiségben való gondolkodás. 

A második csoportba az analógok tartoznak. A csoport tagjait meg-
lehetősen alacsony szintű tárgyiasult és inkorporált kulturális tőke 
jellemzi. Ezzel összhangban sem személyes célra, sem pedig munka-
végzésük során nem használnak IKT-technológiákat. A digitalizációt 
alapvetően átlagosan értékelik, azonban úgy vélik, hogy a személyközi 
kapcsolatokra és a fiatalokra negatív hatást gyakorol. A klaszterben a 
mintaátlagnál sokkal nagyobb arányban találunk nőket, alacsonyabb 
iskolai végzettségűeket, 50 év felettieket, kisebb településen élőket és 
kedvezőtlen anyagi helyzetűeket. Idegennyelv-ismereti szintjük ala-
csony, társadalmi tőkéjüket tekintve a legkedvezőtlenebb helyzetű 
klaszterről beszélhetünk. A csoport tagjait (feltételezhetően előreha-
ladott életkorukból is adódóan) bár nem foglalkoztatja a jövő, még-
is tartanak tőle, jövőt illető terveik tekintetében csak rövid távú és 
elnagyolt elképzeléseik vannak, azonban jellemző rájuk, hogy nem 
személyes, inkább átfogó, emberiségszintű léptékben gondolkoznak 
róla. Felülreprezentáltak körükben a konzervatív, hagyománykövető 
és mérsékelt gondolkodásúak, illetve jellemzi őket a kockázatkerülő 
magatartás és az emberiségben való gondolkodás. 

A digitalizáltak csoportjába tartozók az átlagosnál sokkal magasabb 
tárgyiasult és inkorporált – legyen szó alapvető vagy komplex kompeten-
ciákra épülő – digitális tőkével rendelkeznek, ezzel összhangban pedig 
mind életmódjukban, mind pedig a munkájukban meghatározó a digitá-
lis eszközök jelenléte. A csoport tagjai kiemelkedően fontosnak tartják, 
hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel, és a digitalizációs ten-
denciákat is pozitívan értékelik. Erősen felülreprezentáltak körükben a 
magas végzettségűek, a 40 év alattiak és a nagyobb településeken élők, 
illetve a férfiak és a jó anyagi helyzetűek. Körükben lényegesen magasabb 
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az idegennyelv-ismeret, illetve társadalmi tőke tekintetében is kiemelke-
dően jó helyzetben vannak. Jövőképük hosszú távú és részletes, sokat 
foglalkoznak a témával, és bíznak a jövőben, de főként saját helyzetük 
érdekli őket. Ideológiai preferenciáikat vizsgálva elmondható, hogy sem a 
liberális, sem pedig a konzervatív oldal iránt nem elkötelezettek, az átla-
gosnál kevésbé tartják magukat mérsékelt gondolkodásmódúnak, viszont 
jellemző rájuk egy modern, vállalkozó kedvű attitűd. 

A szkeptikusok csoportja bár alapvetően átlagos mértékű tárgyiasult és 
inkorporált digitális tőkével rendelkezik, a digitalizációs tendenciákat jel-
lemzően negatívan értékeli, legyen szó a személyközi kapcsolatokra gya-
korolt hatásáról vagy éppen a társadalmi egyenlőtlenségekről. A klaszter 
tagjai között a mintaátlagnál nagyobb arányban vannak jelen a nők, a kö-
zépfokú végzettségűek, a 40–49 évesek és a fővárosiak. Nyelvismeretük 
átlagos, társadalmi tőkéjük némileg nagyobb az átlagosnál. A jövőtől való 
félelmük jelentős, keveset foglalkoznak a jövőjükkel, ezért inkább a rövid 
távú, énközpontú és elnagyolt tervek jellemzik őket. Főként konzervatív 
és mérsékelt, hagyománykövető értékrend jellemző rájuk, mindemellett 
inkább vállalkozó kedvűek és nemzetben gondolkodók. 

Életvitel és digitalizáció

Végezetül vizsgálódásaink zárásaképpen a korábban tárgyalt változókat 
összevetettük a kötet vonatkozó tanulmányában  kinyert – a magyar tár-
sadalom rétegződését modellező – életvitelcsoportokkal. Arra a kérdésre 
kerestük a választ, hogy milyen affinitásban állnak egymással az életvitel 
jellemzői és a digitalizációhoz fűződő viszonyulások ideáltípusai. Ennek 
érdekében többváltozós korrespondenciaelemzést végeztünk, amely ré-
vén a nominális változók kapcsolódási struktúrája deríthető fel. (Az egyes 
életvitelcsoportok digitalizációhoz fűződő interpretációjakor azonban az 
egyes digitalizációs dimenziók életvitel-csoportonkénti aggregált értékeit 
is felhasználtuk.  

A vonatkozó ábra alapján elmondható, hogy igen erős együtt járás van 
a digitalizációs és az életvitelcsoportok között. Az analógok csoportja a 
lemaradókéval, a felhasználók csoportja a konzervatív középosztállyal, 
a digitalizáltak csoportja a liberális középosztállyal és a nyertesekkel, a 
szkeptikusok ideáltípusa pedig az alapot vesztettekkel áll affinitásban. 
Ezek az együtt járások még jobban kivehetők, ha a digitalizáció különbö-
ző dimenzióit az életvitelcsoportok tükrében vizsgáljuk meg. 
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Eszerint a lemaradók tagjai az átlagosnál sokkal alacsonyabb tárgyi-
asult és inkorporált kulturális tőkével rendelkeznek, életmódjukban és 
munkájukban alapvetően nem jelennek meg a digitalizáció mintázatai 
(IKT-technológiák birtoklása/használata). Ezzel összhangban negatívan is 
értékelik a digitalizációs tendenciákat, legyen szó a személyközi kapcso-
latokra gyakorolt hatásokról vagy pedig egyfajta általános megítélésről. 
Nem meglepő módon a csoport igen erős affinitásban áll az analógok cso-
portjával. 

Az alapot vesztettek többnyire átlagos mértékű digitális tőkével ren-
delkeznek, és életmódjuk kapcsán sem regisztrálhatunk specifikus min-
tázatokat, azonban az átlagos digitalizációs szint ellenére is igen erős 
szkepticizmus jellemzi őket, és inkább negatívan ítélik meg a digitalizá-
ciós tendenciákat. Ebből kifolyólag az alapot vesztettek a szkeptikusok 
csoportjával azonosíthatók leginkább. 
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A konzervatív középosztály tagjai átlagos mintázatokat produkálnak 
mind a digitálistőke-ellátottság, mind pedig a digitalizált életvitel vonat-
kozásában, azonban az átlagosnál sokkal kisebb arányban értékelik nega-
tívan a digitalizáció személyközi kapcsolatokra kifejtett hatását. 

A liberális középosztály és a nyertesek csoportja az átlagosnál magasabb 
tárgyiasult és inkorporált digitális tőkével rendelkezik, és mind életmód-
jukban, mind pedig munkavégzésük során markánsan megjelenik a di-
gitalizáció. Ezzel lényegében összhangban kiemelten fontosnak tartják, 
hogy lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel, és általánosságban is 
pozitívan ítélik meg a digitalizációs tendenciákat. A két csoport közötti 
elsődleges különbséget egyfajta kritikai szemlélet jelenti, vagyis míg a li-
berális középosztály a digitalizációt minden vonatkozásában kedvezőnek 
tartja, addig a nyertesek – bár egyértelműen pozitívnak értékelik – fon-
tosnak tartják, hogy a kritikai reflexió tárgyává tegyék azt. A két klaszter 
leginkább a digitalizáltak csoportjával áll választórokonságban.
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