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Tinik a neten - Mennyit? Hol? Hogyan? 



Q1 Mennyi időt töltesz naponta az interneten lógva?  

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



Q2 És mennyi időt töltesz egy nap egyéb dolgokkal? 

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% 



Q3 Milyen eszközökön használod a közösségi média csatornákat? 

(Facebook, Instagram, Messenger, stb.) 

 1.  okostelefon  

 2.  laptop 

 3.  asztali gép 

 4.  táblagép 

 5.  okosóra 

Okostelefon egyértelműen vezet, 90% nevezte meg leggyakrabban használt 

eszközként. 

 

Asztali számítógépet 6%, okosórát 3% használ a leggyakrabban netezésre. 



Q4 Használsz-e e-mailt levelezésre? 



Q5 Szoktál híreket olvasni? 



Közösségi média 



Q6 Van olyan barátod / ismerősöd, akivel szinte csak virtuálisan 

tartjátok a kapcsolatot? 



Q7 Kaptál már üzeneteket (Messengeren, Instagramon, stb.) 

olyanoktól, akiket igazából nem ismersz? 



Q8 Ismerőseid-e szüled a Facebookon? 



Q9 Állítsd sorba a felsorolt alkalmazásokat / platformokat 

aszerint, hogy milyen gyakran használod őket! 

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 

A Facebook csak az 5. helyre szorult, a megkérdezett tinik 11%-ánál ráadásul 

a legutolsó helyen szerepel  



Influencerek 



Q10 Hány influencert / híres embert követsz az Instagramon? 



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



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? 



Adatvédelem és netbiztonság 



Q14 Hogy állsz a netes biztonsággal és adatvédelemmel? 

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 Hogy állsz a netes biztonsággal és adatvédelemmel? 

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? 



Q16 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.) 



Márkák és reklámok 



Q17 Hogy állsz az interneten látható reklámokkal? 



Q18 Van olyan márka, amelyiknek követed az oldalát Facebookon 

vagy Instagramon? 
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