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Bevezetés

Képernyőidő és képernyős tevékenységek & jóllét 
összefüggései

• szociológiai megközelítésének hiánya 
• (Digital) cultural capital (Yuen et al., 2018; Ollier-Malaterre et al., 

2019)

• „time displacement” hipotézis (Putnam 1995, Camerini et al. 

2018; Bohnert – Gracia, 2020)

• fókusz: gyerekek, serdülők
• korábbi empirikus eredmények: ellentmondásosak

o konceptualizálási és mérési nehézségek (képernyő idő vs. 
tartalom/tevékenység)

o keresztmetszeti vizsgálatok



A kutatási projekt

▪ Két kismintás terepkutatás Baranya (Siklósi 
járás; 2020 ősz) és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (Záhonyi járás; 2021 ősz) 

▪ N=1084 felnőttkorú személy töltötte ki a 
kérdőívet

▪ A települések (lakónépesség, a nyilvántartott 
munkakeresők és az érettségizettek aránya); véletlen 
séta



A képernyőhasználat jellemzői 
Baranya és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A képernyőhasználat mintázatai milyen 
összefüggést mutatnak a szociodemográfiai
tényezőkkel, illetve a jólléttel?

Kutatási kérdés



Mérőszámok & módszerek I.

▪ Változók: 
1. képernyőidő – becsült érték (telefon+tablet+számítógép; 

hétköznap, hétvége)

2. képernyőhasználat tevékenység szerinti gyakoriságai (5fokú 

skálák: naponta - soha)

o TV-zés
o internetezés: információszerzés
o internetezés: szórakozás
o csetelés, közösségi médiahasználat
o videojátékozás

3. Elégedettség (5fokú skála, 4 item – kapcsolati elégedettség és szabadidő)

• Életkor, nem, iskolai végzettség, szubjektív anyagi helyzet és megye

▪ Kétváltozós elemzések (ANOVA, korreláció, kereszttábla)

▪ Bináris logisztikus regresszió (jóllét mérőszámát a mediánnál 

feleztük)



Képernyőhasználat jellemzői I. – Digitális tevékenységek gyakorisága megyék szerint 
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Naponta Pár alkalommal egy héten Pár alkalommal egy hónapban, vagy ritkábban Soha

Képernyőidő (óra; TV nélkül)

megye Hétköznap Hétvége

Baranya 2,8 3,1

SzSzB 3,4 4,0

Összesen 3,1 3,5



Képernyőhasználat jellemzői II. 

▪ Képernyőidő
• Életkor: korosztályok U alakú összefüggése

➢ 29 év alattiak esetében az átlagos különbség több mint egy óra

• Iskolai végzettség - lineáris, negatív irányú

▪ TV / internet_info, internet_szórakozás, 
videójáték, közösségi média
• Életkor
• Iskolai végzettség
• Szubjektív anyagi helyzet

▪ Nem * videójáték, közösségi média



Képernyőhasználat jellemzői III. 
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Digitális tevékenységek gyakorisága iskolai végzettség szerint
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Elégedettség és a képernyőzés összefüggései

▪ Kétváltozós elemzés
• hétvégi képernyőidő
• TV, videójáték, internet_info, internet_szórakozás, közösségi 

média

▪ Többváltozós elemzés
• A tevékenységeket külön vizsgálva érvényesülnek a negatív 

összefüggések: közösségi média
• Együttes vizsgálat: 

o net_info, net_szórakozás, közösségi média, képernyőidő
o Napi TV-zés
o Videójátékozás hetente, havonta vagy ritkábban

• képernyőidő hétköznap vs hétvége

• Iskolai végzettség, szubjektív anyagi helyzete



Összegzés
▪ Korlát: életkori torzítás

1. Képernyőhasználat mintázatainak jelentős társadalmi eltérései 
▪ életkor és a társadalmi, gazdasági helyzet mentén + 

regionálisan?
▪ TV / újabb eszközök 

2. Elégedettség
▪ negatív összefüggés a TV-zéssel és a videójátékozással
▪ negatív összefüggés a hétvégi túl sok képernyőzéssel

3. Kevésbé a képernyőzés, inkább a társadalmi egyenlőtlenségek 
érvényesülnek az elégedettségben
➢ Hatások összevetése
➢ Aktívak vizsgálata ?



Köszönöm a figyelmet!

www.devianciakutatas.hukitti.kutrovatz@uni-corvinus.hu
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