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I. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS A TÉMA INDOKLÁSA 
 

Doktori kutatásomban elsősorban azt vizsgálom, hogy az ezredfordulót követően az információs társadalom 

hazai kibontakozása milyen hatást gyakorol a társadalmi idő szerkezetére, milyen változásokat idéz elő az 

ember ideje − a szabadidő − a kultúra ideje hármas viszonyrendszerében. A számítógép- és internethasználat 

elterjedése hogyan befolyásolja a szabadidőben végzett tevékenységek rendszerét, a kulturális érdeklődés és 

kulturális fogyasztás preferenciáit.  Dolgozatom másik fontos kérdése az, hogy modern társadalmunk két 

meghatározó faktora, az életkor, a generációhoz tartozás és a digitális egyenlőtlenségek rendszerében elfoglalt 

hely, az infokommunikációs eszközökkel való ellátottság és az IKT eszközök használata/nem használata 

hogyan befolyásolja a kötött tevékenységeken kívül végzett cselekvések rendszerét, milyen mintázatokat hoz 

létre a szabadon megválasztható aktivitások dimenziójában. 

A témában végzett hazai és nemzetközi kutatások azt mutatták – különösen a penetrációs időszak kezdetén −, 

hogy az internethasználat rombolóan hat a társas viszonyokra, csökkenti a barátokkal, családdal töltött idő 

mennyiségét, gyengíti a családtagok közti kommunikációt, szűkíti az egyén társas körét, továbbá befolyásolja 

a médiahasználatot is. A hagyományos társadalmi és kulturális tevékenységeknek „versenyezniük” kell az 

internettel a szabadidő évtizedek óta gyakorlatilag változatlan mennyisége okán (átlagosan napi 4.5 óra 

felnőttek esetében). A kutatók összehasonlították a használók és a nem használók tevékenységszerkezetét és 

arra a megállapításra jutottak, hogy az internethasználók szignifikánsan nagyobb valószínűséggel olvasnak 

könyvet, használják aktívan a médiumokat különböző művészeti tartalmak miatt is, látogatnak művészeti 

eseményeket és vesznek részt különböző szabadidős tevékenységben (sportolás, moziba járás stb.) és 

kevesebbet tévéznek. 

Kutatásomban arra teszek kísérletet, hogy az utolsó két időmérleg vizsgálat eredményein keresztül 

bemutassam az IKT eszközök életmódra kifejtett hatását, a kulturális érdeklődés és a kultúrafogyasztás 

jellemző mintázatai a digitalizált − mediatizált szabadidős környezetben, a szabadidős tevékenységek 

generációs jegyeit, továbbá néhány magyarázó modell megfogalmazásával feltárjam az eIdő felhasználásának 

néhány jellemző vonását. 

II. FELHASZNÁLT MÓDSZEREK 
 

A kutatási kérdések megválaszolására kvantitatív módszert, szekunder adatelemzési eljárásokat alkalmazok. A 

disszertáció empirikus része az 1999/2000 és a 2009/2010-es időmérleg-felvételnek elsősorban a szabadon 

végezhető tevékenységekre vonatkozó adatainak elemzésére épül, továbbá felhasználtam a Magyar Ifjúság 2012 

adatbázisának Z generációra vonatkozó adatsorait. 

Választásomat indokolja, hogy az idő kutatása során leggyakrabban használt szociológiai metodológiai technika 

az egyénre fókuszáló időmérleg-vizsgálat. Annak ellenére, hogy az elemzés alapegysége az egyén, az adatok 

makroszinten értelmezhetők, kiválóan alkalmazhatók longitudinális elemzések végzésére, így átfogó társadalmi 

folyamatokra tudnak rávilágítani. Az időmérleg vizsgálatok arra fókuszálnak, hogy a társadalom tagjai hogyan 
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használják fel az idejüket, ami tükrözi azt is, hogy mekkora gazdasági, kulturális és társadalmi tőkével 

rendelkeznek. 

A hazai osztályozási három nagy alapegységre bontja fel a napi tevékenységeket, melynek első blokkjába a 

társadalmilag kötött idejű tevékenységek tartoznak, azaz olyan tevékenységfajták, melyek végzése vagy nem 

végzése között nincs igazán szabad választás (jövedelemszerző tevékenység, tanulás, család ellátása, közlekedés). 

A második blokkba a fiziológiai szükségletek kielégítése tartozik, szintén kötött jellegű, többnyire napi 

rendszerességgel, a társadalom többsége által a fiziológiai regenerációt szolgáló tevékenységek (alvás, étkezés, 

testi higiénia). A harmadik blokkba tartoznak a szabadon végzett tevékenységek, ahol viszonylagos szabadsággal, 

alternatív módon választhatók a szellemi, lelki, fizikai rekreációt, feltöltődést szolgáló tevékenységek.1 

Dolgozatomban a nemzetközi időmérleg-vizsgálatok által használt szabadidőfogalmat használom, azaz a 

szabadidő fogalmából kizárom a munkára, a fiziológiai szükségletek kielégítésére, illetve az otthoni, családi 

kötelezettségek teljesítése érdekében végzett tevékenységekre fordított időmennyiséget. A szabadidő eltöltési 

mintázatok és a kulturális fogyasztás feltérképezése érdekében a fő tevékenységcsoportot két részre bontottam 

Falussy (2004) klasszifikációját alapul véve. A tevékenységeket a cselekvés helye, módja és jellege alapján a 

következő csoportokba sorolom: 

I. A képernyőkön túl töltött szabadidő: 

 kultúraközvetítő intézmények látogatása (színház, mozi, múzeum, kiállítás, hangverseny, 

operalátogatás); 

 társas szabadidőtöltés (baráti, családi együttlétek, társas programok); 

 otthoni szabadidőtöltés, házon belüli kulturálódás (olvasás, rádió- és zenehallgatás, hobbitevékenységek 

végzése); 

 „szabadlevegős” tevékenységek (mozgás, sport, kirándulás, horgászat, kertészkedés); 

 egyéb szabadidős tevékenységek (önkéntes segítőmunka, politikai és civil szervezeteknél végzett munka, 

vallásgyakorlás, háziállat gondozása) 

II.  A képernyőkön innen töltött szabadidő: 

 

 tévézés, videózás, DVD filmek megtekintése  

 számítógép-használat, internetezés 

 

Az elemzés során a kultúrafogyasztás szűk értelmezését használva azokat a tevékenységeket vontam be az 

elemzésbe, amelyek során a magas- vagy a tömegkultúra valamely alkotásának befogadása történik, illetve azokra 

az aktív szabadidős elfoglaltságokra koncentrálok, amelyek társas szabadidőtöltéshez kapcsolódnak, cselekvő 

részvételt, fizikai és/vagy szellemi aktivitást, a személyes élettérből való kimozdulást követelik meg. 

                                                 
1 Az elemzéshez használt mutatók a következők: „A”mutató: a napi átlagos időfelhasználás percadatokat tartalmazó mutatója, amely a teljes népesség (vagy népességcsoport) 

valamennyi vizsgált tevékenységére számított átlagidő, és amelyek összege 1440 perc, azaz a nap 24 órája. „B” mutató: az adott tevékenységet végzők százalékos aránya. „C” 

mutató: a tevékenység végzésének átlagos időráfordítása, percben kifejezve. 
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Az értekezésben a generáció fogalmát McCrindle klasszifikációja alapján úgy értelmezem, mint az azonos életkor 

és életszakasz, azonos technológiák, események és tapasztalatok alapján meghatározott egyének csoportját. Az 

ezek alapján alkalmazott generációs felosztás a következő:  

 60 év felettiek: Építők (1925–1946) 

 45–60 év közöttiek: Baby Boomerek (1946–1964) 

 30–44 év közöttiek: X generáció (1965–1979) 

 15–29 évesek: Y generáció (1980–1994) 

 0–14 évesek: Z generáció (1995–2009) 

 

III. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEI 
 

A kutatásom során feltett fő kérdésekre koncentrálva a következő megállapításokat teszem. 

3.1. A KÉPERNYŐKÖN TÚL TÖLTÖTT SZABADIDŐ 
 

2010-re a szabadidő eltöltésének a takarékoskodást szem előtt tartó, költségkímélő formái váltak általánossá, az 

anyagi kiadásokkal, kimozdulással, utazással járó programok esetében jelentős visszaesés tapasztalható a 

millenniumi évhez képest. Az otthoni szabadidő-eltöltési formák váltak dominánssá a vizsgált időszak alatt, 

emelkedett a népszerűsége a különböző társas szabadidő-eltöltési formáknak (barátokkal, családtagokkal töltött 

szabadidő, vendégeskedés), tovább csökkent az olvasásra fordított idő mennyisége, kiemelten a fiatal generációk 

körében. Az egyházi, civil vagy politikai szervezetek munkájában való közreműködés, az önkéntes munka a 

legalacsonyabb részvételi arányokat mutató tevékenységforma, valamennyi generáció esetében minimális a 

résztvevők aránya. 

 

A szűk értelemben vett kultúra területén számottevően kisebb különbség tapasztalható 2010-ben a nemzedékek 

között, mint 10 évvel korábban: a részvétel alacsony szinten kiegyenlített. A két fiatal generáció számára a 

legkevésbé vonzó szabadidős elfoglaltság az opera- és hangverseny előadások látogatása, az összes többi, a 

klasszikus értelemben vett kultúra körébe sorolható eseményt nagyobb arányban választják, mint a komolyzenét. 

Hozzájuk hasonlóan a két idősebb nemzedék tagjai is szívesebben mennek színházba, múzeumba, tekintenek meg 

egy tárlatot vagy esetleg egy mozifilmet, a komolyzenei programok helyett. 

2000 és 2010 között a generációk tanulással, önképzéssel kapcsolatos attitűdjét és részvételét az oktatás expanziója 

határozta meg alapvetően. Az adatok alapján a vizsgált időszakban valamennyi generációt érintő extenzív és 

intenzív növekedés tapasztalható a tanulás és önképzés területén, mely jól tükrözi a „lifelong learning” paradigma 

érvényességét társadalmunkban.  

A generációk szabadidős tevékenységeinek mintázatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy számos területen vált 

kimutathatóvá az „egy generációnyi csúszás”, mely főként a fiatalabb nemzedékre jellemző, és az egy évtized alatt 

bekövetkezett változásra mutat rá. 2010-ben a fiatalabb generáció tagjai (Y, X) olyan részvételi gyakoriságot 
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mutatnak különböző szabadidős helyszíneken, eseményeken (pl. mozi, színház- és múzeumlátogatás, 

szórakozóhelyek látogatása), mint tíz évvel korábban a tőlük egy generációval idősebbek. 

Valamennyi szabadidős elfoglaltságot figyelembe véve legaktívabbnak az Y generáció tekinthető, szabadidejüket 

mozgalmasan, tevékenyen és sokszínűen töltik, sokat vannak társaságban, kirándulnak, sportolnak, szórakoznak, 

egy részük kultúraközvetítő intézményekbe is eljár – de már jóval kisebb arányban, mint az ezredfordulón. 

Szabadidő-eltöltési szokásaik az ezredfordulós X generációhoz teszik őket hasonlatossá.  

Az X nemzedék házon kívüli, „eljárós” programjainak gyakorisága megfeleződött az évtized alatt, míg a Baby 

Boomerek generációjában csak kismértékű visszaesés történt a házon kívüli szabadidős elfoglaltságok esetében. A 

legfiatalabb nemzedék mellett a legidősebb az, ahol a legnagyobb mértékű változások következtek be. Az Építők 

tagjai közül az ezredfordulóhoz képest jóval többen nyilatkoztak úgy, hogy legalább egy alkalommal voltak 

színházban, könyvtárban, vendégségben, sportolni, sportrendezvényen nézőként, étkeztek vendéglátóhelyen, 

játszottak társasjátékot vagy vitték el unokájukat bábszínházba vagy cirkuszba. 

A Z, vagyis a „digitális őslakosok”, az Internet-generáció2 sajátos jellemzője a folyamatos internethasználat. A 

2012-es felmérés adatai azt mutatják, hogy a digitális őslakosok a digitalizált-mediatizált otthonokban, internet-, 

és számítógép-, azaz eszköz-közelben érzik komfortosan magukat,3 illetve barátaik társaságában. Esetükben 

szélsőséges mértékűre fokozódott, a korábbi generációkhoz képest csúcsra ért az online közösségiség, a 

folyamatos online aktivitás, jelenlét. Az Internet generáció az a nemzedék, amelyik szabadidejét már nem 

elsősorban a televízió képernyője köré szervezi, a számítógép monitorja lett a fő vetélytárs4. A Z generáció számára 

a szabadidő szentháromságát az internet, a televízió és a barátokkal való együttlét alkotja; meglehetősen egysíkú, 

az otthon, a telekommunikációs eszközök köré koncentrálódó szabadidő-felhasználás a nemzedék sajátja. 

A Z generáció tagjainak többségét nem a szabadidő minőségi kihasználására törekvés jellemezi, a kötöttségektől 

mentes idő döntő többségét a különböző képernyők előtt töltik, az inspiratív szabadidőtöltés (Vitányi, 1993), a 

különböző hobbitevékenység folytatása, az irántuk való elköteleződés, a kultúraközvetítő intézmények látogatása 

ritka és kevesekre jellemző elfoglaltság. A nemzedék harmada vesz részt csupán magas kultúra eseményein, ötöde 

sportol szabadidejében, negyede fordít időt könyvolvasásra. Az újság-, és könyvolvasással töltött csekély 

időmennyiség5 tükrözi az Internet generáció információ- és tartalomfogyasztási preferenciáit: számukra elsődleges 

fontosságú médium, legfőbb hírforrás az internet, legkevésbé fontos információforrásnak az újságokat tekintik, a 

könyveket még a televízió megelőzi. 

3.2. A KÉPERNYŐKÖN INNEN TÖLTÖTT SZABADIDŐ 
 

A szabadidő otthoni eltöltése egyre vonzóbb lehetőséggé vált az infokommunikációs eszközök, a szórakoztató 

elektronika és a médiaipar fejlődése révén. Az elmúlt évtizedben sorra jelentek meg a háztartásokban a különböző 

audiovizuális eszközök, melyek használatával lehetővé vált az „élményszerű” kulturális fogyasztás az otthon falai 

között is, tovább csökkentve a kultúraközvetítő intézmények látogatása iránti igényt.  

                                                 
2 Magyar Ifjúság 2012 adatbázisának Z generációra vonatkozó részét használtam fel. A kutatás 8000 fő megkérdezésével, a 15-29 évesekre reprezentatív mintán zajlott.  

3 A generáció 82 százalékának van otthon számítógépe, 76 százalék internet-hozzáféréssel is rendelkezik. 

4 Hétköznap átlagosan 140 percet, hétvégén 195 percet töltenek átlagosan tévézéssel, és ugyanennyi időt internetezéssel. 

5 Hétköznap 7, ill. 44 percet, hétvégén újságolvasásra 16 percet, könyvolvasásra 59 percet szánnak a Z tagjai.  
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Az 1980-as évektől következett be a szabadidő alapvető szerkezeti megosztottsága a tévé előtt töltött időre és az 

összes egyéb aktív elfoglaltságra fordított időre. Ennek megfelelően 2000-ben már a szabadidő 58 százalékát 

töltötte ki a televíziózás, 2010-ben a kötöttségektől mentes idő több mint felét (57%) valamilyen képernyő előtt 

töltik a társadalom tagjai. A két időmérleg-felvétel időpontja között extenzív és intenzív csökkenést is 

megfigyelhetünk: valamennyi generáció több mint 20 perccel csökkentette a napi átlagos tévézéssel töltött idejét,6 

de továbbra is a televíziózás jelenti a legfőbb és a legtöbb időráfordítással járó szabadidős elfoglaltságot. Legtöbb 

időt a legidősebb nemzedék tölti a készülék előtt, átlagosan szabadidejük 58 százalékát fordítják tévéműsorok 

megtekintésére 2010-ben (191 perc). Legkevesebb időt a legfiatalabb generáció tölt tévézéssel 2010-ben, ahogyan 

az ezredfordulón is, − de attól már fél órával kevesebbet – napi átlag 101 percet, azaz szabadidejük csaknem 

harmadát.  

 

A televíziózással töltött idő mennyiségét befolyásoló tényezőket vizsgáltam egy regressziós modell7 segítségével, 

mely arra mutatott rá, hogy legerősebb hatást a gazdasági státusz és az életkor, az egyes generációkhoz tartozás 

fejti ki, az életkor emelkedésével átlagosan 16 perccel növekszik a tévézéssel töltött idő mennyisége. Az anyagi 

helyzet javulásával átlagosan 5 perccel csökken a televíziózásra fordított idő, és ha a kulturális tőkével való 

ellátottság javul, 7 perccel csökken a tévézés ideje. Az internethasználat csaknem félórával csökkenti a tévére szánt 

időt, a tanulók átlagosan 43 perccel töltenek kevesebbet a készülék előtt, mint az oktatási pályafutásukat már 

befejezők, az aktív keresőknek pedig 40 perccel jut kevesebb a kikapcsolódásnak erre a formájára, mint az 

inaktívaknak. 

1. táblázat: A televíziózással töltött idő magyarázó modellje 

  B Standard 
hiba 

Beta t p 

(Constant) 135,747 5,847   23,217 ,000 

gazdasági tőke -5,172 1,447 -,045 -3,573 ,000 

kulturális tőke -7,660 1,486 -,063 -5,154 ,000 

generációk 16,362 1,569 ,142 10,426 ,000 

internethasználat 
(1=igen) 

-27,817 3,262 -,119 -8,528 ,000 

gazdasági aktivitás 
(1=igen) 

-39,950 3,070 -,172 -13,014 ,000 

tanulói státusz (1=igen) -43,229 5,091 -,119 -8,491 ,000 

település 3,699 2,753 ,015 1,344 ,179 

 

                                                 
6 Legnagyobb mértékű csökkenés az Y generáció esetében figyelhető meg: naponta átlagosan fél órával (35 perc) tévéznek kevesebbet 2010-ben. Az X generáció 27 perccel, 

a Baby Boomerek 23 perccel, az Építők 21 perccel kevesebb időt töltenek a készülék előtt szabadidejükben az ezredfordulóhoz képest. 

7 A modell szignifikáns, F=164,348 p=0,000. A modell magyarázó ereje alacsony, a megmagyarázott variancia 13,6%. A modellbe bevont változók a következők: a kulturális 

tőkét megtestesítő mutatót két változó felhasználásával hoztam létre: az iskolai végzettség (intézményesült kulturális tőke) és a könyvolvasással töltött idő (inkorporált kulturális 

tőke) aránya alkotja az indexet. A gazdaság tőkét mérő változót három dimenzió mentén, főkomponens segítségével építettem fel: a háztartás havi nettó jövedelme, a háztartás 

tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottsága és megtakarítása képezik a mérőszámot. További magyarázó változók a település típusa, ahol a megkérdezett él és az 

internethasználat. 



8 

 

A televízió-központú, egysíkú szabadidő-struktúrát kezdte el árnyalni a számítógépek és az internet megjelenése 

a háztartásokban az ezredfordulót követően. Az 1999/2000-ben végzett időmérleg-vizsgálat során a válaszadók 

11 százaléka számolt be arról, hogy van számítógépe, 9 százalék nyilatkozott úgy, hogy jelenleg nincs neki, de 

szeretne. A mintába került háztartásfők 76 százaléka azt az álláspontot képviselte, hogy nincs a háztartás 

tulajdonában számítógép, és nem is akarja, hogy legyen. A számítógép birtoklását, illetve a jövőbeni vásárlással 

kapcsolatos attitűdöt szignifikánsan meghatározza a háztartásfő életkora, tehát az egyes generációkhoz tartozás,8 

továbbá az iskolázottság és a gazdasági státusz. Az alacsony iskolai végzettség, a magas életkor és a 

munkaerőpiacról – bármilyen okból − történő kiesés negatív attitűdöt és elutasítást eredményez a számítástechnika 

és eszközei iránt.  

Az információs társadalomtól távol tartó materiális és kognitív gátak9 jelentős része egy évtized alatt leomlott, a 

2009/2010-es időmérleg-felmérés során a mintába bekerültek több mint fele (53%) használt már számítógépet, a 

háztartások 62 százaléka birtokol komputert.  

2. táblázat: Generációk számítógép-használati megoszlása 2009/201010 (%) 

 Szokott számítógépet 
használni? 

összesen 

nem igen 

Y generáció 10 90 100 

X generáció 25 75 100 

Baby Boomerek 50 50 100 

Építők 72 28 100 

 

Az időmérleg adatai alátámasztják azt a tézist, hogy a digitális egyenlőtlenség elsődleges magyarázó faktora az 

életkor (Csepeli-Prazsák 2010b: 10), az idős és fiatal generációk komputerhasználata generációs szakadék 

meglétét mutatja. A számítógép használatával azonos ritmust mutat az internethasználat is: legaktívabb használók 

az Y generáció tagjai (86% használja a világhálót), őket követi az X generáció, csupán harmaduk nem szokott 

internetezni szabadidejében; a Baby Boomerek több mint fele (54%) marad távol az információs társadalomtól, és 

legkevésbé a legidősebb Építők „gabalyodtak bele” a hálóba, 75% nem nethasználó. A két fiatalal generáció 

esetében az internetezés bekerült a napi tízperces átlagot meghaladó tevékenységek közé (23 és 12 perc 

időtartammal, „A” mutató), a két idősebb nemzedék tagjai szabadidejüknek csak csekély hányadát töltik a monitor 

előtt (napi átlag 6, ill. 5 percet).  

A nemzedékek internethasználatban szignifikáns különbségeket figyelhetünk meg. Az érdeklődés és 

igénykielégítés mögött generációs és szociokulturális különbségek húzódnak meg, de nem hagyhatjuk figyelmen 

                                                 
8 A megkérdezett háztartásfők csaknem ötöde (18%) tartozik az X generációba, 38 százalékuk a Baby Boomer nemzedék tagja, 44 százalék az Építőké.  

9 World Internet Project 2003-as felmérésében vizsgálták a kutatók, hogy milyen tényezők gátolják az embereket, hogy bekapcsolódjanak az információs társadalomba. Az 

adatok alapján elkülönítették a materiális gátakat, amelyek a számítógép hiányát és túlzott drágaságát hangsúlyozzák, illetve a kognitív gátakat: ahol a válaszadók arra 

hivatkozva maradnak távol az információs társadalomtól, hogy a számítógép „nem érdekli”, „nincs rá szüksége”, illetve „nem ért hozzá” (Dessewffy–Rét 2004: 336).   

10 N= 8.245. A számítógép-használat és a generációk közötti Pearson korrelációs együttható értéke 0.389, azaz egy közepes erősségű pozitív (lineáris) kapcsolat van a változók 

között. 
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kívül a használat egyenlőtlenségeit, a „hasznos használatban” megmutatkozó különbségeket sem. Az 

információhoz való hozzájutás és a kommunikáció áll első helyen valamennyi generáció internetes gyakorlatában, 

majd egy lépcsőzetes csökkenést figyelhetünk meg a generációk sorában visszafelé haladva a tanulás és önképzés 

terén. Markáns különbségeket mutat az online játék, a szórakoztató elektronika internetes változatainak használata, 

továbbá a filmek, zenék és különböző programok letöltése. Az idősebb generációk felé haladva fokozatosan 

csökken a játékos kedvűek aránya, a fájlcsere esetében pedig hangsúlyos különbség mutatkozik a generációk 

nethasználati gyakorlatában: ez az a tevékenység, ahol árok húzódik a fiatal és az idősebb nemzedékek között 

annak következtében, hogy ezen a területen megalapozottabb felhasználói tudás szükséges, mely az idősebb 

generációk tagjainak kevésbé sajátja. Az online hírfogyasztás, az újságok és folyóiratok, hírportálok olvasása az a 

terület, ahol a két idősebb generáció megelőzi a két fiatalabbat, az e-commerce jellegű tevékenységekre leginkább 

az X generáció tagjai használják az internetet. 

 A legfiatalabb generáció tagjai használják ki legegyenletesebben az internet nyújtotta valamennyi felsorolt 

lehetőséget, internethasználatuk sokszínű és változatos. A két idősebb generáció nethasználati gyakorlata igen 

hasonló: jellemzően praktikus, a kommunikáció szóbeli és írásbeli változatát előnyben részesítő, kevésbé 

szórakozásközpontú preferenciákat tükröz, amelyhez nem feltétlenül szükséges megalapozott, sokrétű felhasználói 

tudás. 

 

3.3. INTERNETHASZNÁLAT, KULTÚRAFOGYASZTÁS ÉS IDŐFELHASZNÁLÁS  
 

Az internethasználat és a kultúrafogyasztás összefüggéseit vizsgáló empirikus kutatások rámutattak, hogy 

kultúrához köthető viselkedésformák döntő mértékben az internetezők körében fordulnak elő, azonban az 

internetezés önmagában nem segít abban, hogy az egyén minden előzmény nélkül aktív kultúrafogyasztóvá váljon. 

A világháló csupán abban tud segíteni, hogy felerősíti a már eleve meglévő kulturális érdeklődést (Csepeli–

Prazsák, 2010a). Meghatározó különbség a nethasználók és a nem használók csoportja között a magas kultúrát 

közvetítő intézmények látogatásában mutatkozik: operába, múzeumba, kiállításra és színházba háromszor-

négyszer gyakrabban járnak az internetet használók, mint a nem használók. A számítástechnika világától 

távolmaradók a szabadidőtöltés otthonközpontú, technikai eszközöktől jóval kevésbé függő, anyagi kiadással 

kevésbé terhelt változatait preferálják, ezekben a tevékenységformákban (gyermekkel, unokával való játék, 

kertészkedés, hobbiállattal törődés), ill. a vallásgyakorlásban jóval aktívabbak, mint az internethasználók. A 

szabad felhasználású idő legszimplább, legolcsóbb, legkevésbé „fáradtságos” felhasználása jellemző rájuk. 

Mindebben szignifikáns szerepet játszik az életkor, az internetet nem használók döntő többsége a két idősebb 

generáció tagjai közül kerülnek ki, akik alapvetően egy kevésbé mozgalmas, a lakás köré szerveződő, fizikai 

kondíció által is determinált életvitelt élnek; azonban hiba lenne figyelmen kívül hagyni az Y és az X generáció 

tagjainak (az X generáció harmada, az Y tizede) ebbe a csoportba tartozó hányadát. A nem internethasználó csoport 

kultúrafogyasztási gyakorlatát a „kultúrsivatag” kifejezéssel jellemezhetjük és megállapíthatjuk, hogy az 

internethasználat megléte vagy hiánya szignifikáns összefüggést mutat a kultúrához köthető különböző 

tevékenységtípusok választásával, illetve nem választásával. 
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A klasszikus kultúrafogyasztás magyarázó modelljének11 felépítésével azt vizsgáltam, hogy a klasszikus kultúra 

színtereinek látogatása a modellbe beemelt változók által meghatározott-e, vagy más tényezők állnak a 

preferenciák kialakulása mögött. A modellbe kategoriális változóként beemelve a generációkat, és a 

legidősebbeket, az Építőket jelölve referencia kategóriának, arra az eredményre jutottam, hogy a legidősebb 

generációtól – a klasszikus kultúra fogyasztásának esélyét tekintve és a többi változó kontroll alatt tartása mellett 

– a tízen- és huszonéves Y tagjai nem különböznek szignifikánsan. Tehát a legidősebbekhez hasonlítva a fiatalok 

klasszikus kultúra iránti érdeklődését és kultúrafogyasztását, az összefüggés nem lineáris, hanem U alakú, vagyis 

az Y és az Építők tagjai a klasszikus kultúra iránt hasonlóan élénk érdeklődést tanúsítanak, és hasonlóan magas 

részvételi gyakoriságot mutatnak, amennyiben internethasználók.  

3. táblázat: A klasszikus kultúrafogyasztás magyarázó modellje 

  B S.E. Wald p Exp(B) 

Kulturális tőke ,504 ,033 231,492 ,000 1,655 

Gazdasági tőke ,416 ,032 165,315 ,000 1,516 

Internethasználat (1=igen, 0=nem) 1,421 ,080 316,320 ,000 4,141 

Város (1=igen, 0=nem) ,665 ,068 96,572 ,000 1,945 

Generáció     47,792 ,000   

Generáció (Y) -,118 ,105 1,266 ,261 ,889 

Generáció (X) -,522 ,096 29,635 ,000 ,593 

Baby Boomerek -,417 ,091 21,123 ,000 ,659 

Constant -2,153 ,091 563,729 ,000 ,116 

 

A szűk értelemben vett kultúrába való bevonódásra a legerősebb hatást az internethasználat gyakorolja, több mint 

négyszeres az esélye annak, hogy a magas kultúra közönségét alkotókra bukkanunk a számítógép-, és 

internethasználók között, mint az attól – bármilyen okból kifolyólag − távolmaradók között. A klasszikus kultúra 

iránti érdeklődés és részvétel esélyét a gazdasági és kulturális tőke birtoklása másfélszeresre, a városi lakóhely 

pedig kétszeresére növeli. A vizsgálat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy az információs kor technológiája 

elmélyítette a korábban már meglévő kulturális különbségeket, a státuszkristályosodást tovább erősíti az 

internethez való hozzáférésben, az internet használatában jelentkező egyenlőtlenség.  

Az információs társadalomból való exkluzió drasztikusan csökkenti a kulturális életbe való bevonódás esélyét. 

Kötöttségektől mentes idejükben kultúrához köthető tevékenységet legalacsonyabb mértékben az idősebb 

generációkhoz tartozó, vidéki településen élő, alacsonyan iskolázott, kedvezőtlen anyagi körülmények között élő, 

számítógépet és internetet nem használók választanak. Tőlük némiképp kedvezőbb helyzetben vannak a fiatal 

korosztályba tartozó, infokommunikációs technológiát nem használók, különösen, ha városi környezetben élnek 

                                                 
11 Logisztikus regresszió, a modellbe bevont valamennyi változónak önálló szignifikáns hatása van, a modell magyarázó ereje jónak tekinthető: Hosmer and Lemeshow Test 

p=0,000, Chi-négyzet=49,317, Nagelkerke R négyzet=0,24, azaz a magyarázó változók kombinációja 24%-át magyarázza meg a függő változó varianciájának. A modellben 

szerepet kapó változók a generációs tagság, a kulturális tőke, a gazdasági tőke, a lakóhely jellege, valamint az internethasználat. 
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és tanulnak. A kulturális részvételt tekintve az iskolai tanulmányok folytatásának kedvező hatása van, mely 

jellemzően megszűnik az iskola befejezésével. A fővárosi internethasználó, gazdasági és kulturális tőkével az 

átlagosnál jobban ellátott legidősebb Építők és a fiatal Y generációk klasszikus kultúrához köthető aktivitása a 

legmagasabb.  

Az internetet használók és az internetet nem használók időfelhasználásának különbségeit vizsgáló 

varianciaanalízis nem támasztja alá azokat az elsősorban az elterjedés korai szakaszához köthető, az internet 

társadalmi dimenzióit vizsgáló elméleteket, amelyek a felhasználók elmagányosodását, izolálódását, a társadalmi 

tőkéjük mennyiségének csökkenését, társas kapcsolataik beszűkülését feltételezték. 

Az internethasználók átlagosan 9 perccel fordítanak több időt társasági életre, mint az információs társadalomtól 

távol maradók. Több időt töltenek a társas szórakozás különböző formáival, kártyával, társasjátékkal is, illetve 

többet kirándulnak, több időt töltenek szabad levegőn sétával és többet sportolnak. A vendégeskedés esetében 

minimális különbség van a két csoport között, ahogy a könyvolvasás terén is (8, ill. 7 perc). Átlagosan fél órával 

töltenek több időt tanulással és önképzéssel is, illetve több mint egy órával kevesebbet tévéznek, mint a nem 

használók.  

4. táblázat: Az internethasználók és a nem használók csoportjának időfelhasználási átlagai, 2009/2010 

(N = 8391) 

  Internethasználók 
(perc)  

Internetet nem 
használók 

(perc) 

F-stat. 

I. Társadalmilag kötött tevékenységek 479 389 42,089 

II. Fiziológiailag kötött tevékenységek 696 757 14,862 

III. Szabadon végzett tevékenységek 271 299 6,661 

Tévézés 114 183 194,715 

Könyvolvasás 8 7 9,16 

Szabadidő társas eltöltése 91 82 50,978 

Újság, folyóirat olvasása 11 16 106,538 

Vendégeskedés 6 7 13,456 

Tanulás, önképzés 46 14 721,024 

Sport, séta, kirándulás 17 13 51,300 

Társas szórakozás (kártya, társasjáték 
stb.) 

6 3 88,025 

Hány könyvet olvasott az elmúlt 1 év 
során? 

7,91* 7,4*   

 

A három fő tevékenységi kategóriát tekintve jelentős különbség figyelhető meg a két csoport között 2009/2010-

ben: társadalmilag kötött tevékenységre, azaz jövedelemszerző tevékenységre, tanulásra, a család ellátására másfél 

órával több időt fordítanak az internethasználók, ami az életkoruk, a generációhoz tartozásuk és a társadalmi 

munkamegosztásban elfoglalt helyük függvénye elsősorban. Alvásra, étkezésre, higiéniai szükségleteik 
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kielégítésére egy órával kevesebb időt szánnak az internethasználók, illetve szabadon végzett tevékenységekkel is 

fél órával kevesebb időt tudnak tölteni, mint az internettől távol maradók, viszont azt sokkal aktívabban, 

tudatosabban, élmény-orientáltabban használják fel.  

 

3.4. A HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYE 
 

Dolgozatomban az időfelhasználás változását, a szabadidős trendek technológiai fejlődés hatására történő 

módosulását és a társadalomban együtt élő kommunikációs generációk szabadidős tevékenységét vizsgálva öt 

hipotézist fogalmaztam meg, melyeket nagyobb részben sikerült igazolnom.  

5. táblázat: A hipotézisvizsgálat eredménye 

Hipotézisek Hipotézisvizsgálat 
módszere 

Hipotézisvizsgálat 
eredménye 

H1: A számítógép-és internethasználat korszakváltást hoz 
az időfelhasználás, a szabadidő-töltési szokások és a 
médiahasználat területén is. 
 

kvantitatív, 
varianciaanalízis 
gyakorisági eloszlás 
kereszttábla elemzés 

részben igazolt 
 
 
 

H2: Generációs szakadék a 2000 és 2010 között 
dinamikusan gyarapodó internethasználók és az internetet 
nem használók között, mely kimutatható hatással bír a 
szabadidős tevékenységek rendszerére is. 
 

kvantitatív,  
lineáris regresszió 
varianciaanalízis 
 
 

igazolt 
 
 
 
 

H3: Az internethasználók kulturális részvétele intenzívebb, 
gazdagabb és sokszínűbb, mint a nem használóké. A két 
csoport jellemzői szignifikánsan eltérnek. 
 

kvantitatív, 
varianciaanalízis 
logisztikus regresszió 
 

igazolt 
 
 
 

H4: A generációhoz tartozás és a virtuális térben élt élet 
egyre erősödő befolyást gyakorol a választott szabadidős 
tevékenységekre. A fiatal generációk az online és globális 
szórakoztató kultúra iránt érdeklődnek első sorban, de 
egyre jelentősebbé válik klasszikus kultúrafogyasztásuk is. 
Az idősebb nemzedékek a hagyományos offline 
kultúraközvetítés és a tévé köré szervezik szabadidejüket.  
 

kvantitatív, 
logisztikus regresszió 
lineáris regresszió 
varianciaanalízis 

 

részben igazolt 
 
 
 
 
 
 

H5: Az internetezéssel töltött idő a társas 
tevékenységekre, az aktív kultúrafogyasztásra fordított idő 
mennyiségét csökkenti. A nethasználat a fiatal generációk 
időfelhasználására erősebb hatást gyakorol, mint a 
tévézés, mely elveszíti elsődleges szabadidő-formáló 
szerepét. 

kvantitatív, 
gyakorisági eloszlás 
lineáris regresszió 

 

részben igazolt 

 

A számítógép- és internethasználat a 2010-ig tartó, általam vizsgált időszakban, a fiatalabb generációk (Z, Y, X) 

szabadidő-struktúrájában hozott változást. Minél fiatalabb az adott nemzedék, annál mélyebb és gyökeresebb ez a 

fordulat. Feltételezem, hogy a 2020-as időmérleg felvételeinek adatai alapján kimutatható lesz az idősebb 

nemzedéket is, így a teljes társadalmat lefedő, alapvető változásokat hozó hatás, mely a szabadidő felhasználásában 

meghatározó, hosszan tovább gyűrűző átalakulást idéz elő.  
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Az információs technológiát használók és a digitális világ által érintetlenek kulturális részvétele számottevően 

különbözik, az internethasználók csoportjában szignifikánsan nagyobb eséllyel találkozunk a klasszikus kultúra 

közönségével. A fiatal generációk online szabadidős részvétele meghatározó, de az offline kultúra világában is 

otthonosan mozog egy részük, kiemelten az Y generáció tagjai.12 A kultúra klasszikus színtereit érintő aktivitásuk 

a vizsgált időszakban sajnálatos módon csökkent, míg ezzel ellentétes utat járt be az Építők generációjának egy – 

jellemzően internethasználó – hányada. A televíziózás uralkodó szabadidős tevékenység a legidősebb nemzedék 

életében, azonban a fiatalabb generáció számára már nem domináns elfoglaltság. Az internethasználat átlagosan 

csaknem félórával csökkenti a tévézésre szánt időt, viszont a társas tevékenységekkel, barátokkal, családtagokkal 

töltött idő mennyiségére nem gyakorol negatív hatást. 

 

3.5.  ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a társadalmi idő felhasználására az egyén által birtokolt gazdasági, 

kulturális és társadalmi tőke szignifikáns hatást gyakorol, továbbá modern információs társadalmunkban az egyén 

társadalmi státuszát, az általa végzett tevékenységek rendszerét minden korábbinál erőteljesebben határozza meg 

az életkora, valamint az általa „uralt”, birtokolt és értően használt technológia. Társadalmunkban az ókori és a 

reneszánsz értelmezéséhez hasonlóan − a szabadidő a szabad emberek privilégiuma − ismét a szabad, azaz a 

munkavégzés kötöttsége alól felmentett vagy kikerült emberek rendelkeznek a legtöbb szabadidővel (gazdaságilag 

inaktívak, nyugdíjasok, munkanélküliek). Azonban az antik eszmények korának leáldozott, az empirikus kutatás 

eredményei arra világítanak rá, hogy a szabadidő egyre kevésbé az erények és eszmék kibontakoztatásának, az 

individuum fejlődésének terepe. Sokkal inkább a súlytalan szórakozás, az idő valamivel, sőt bármivel való 

kitöltése válik dominánssá, a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb, és a legkevésbé költséges megoldások preferálása, 

amely gyakran mértéktelen televíziózást jelent.   

Az információs társadalom kiépülése, a technológia változása – hasonlóan a korábbi időszakokhoz – a szabadidőt 

sem hagyja érintetlenül. Megváltozik a szabadidő státusza a flexibilis időfelfogás eredményeként és − a 

tradicionális társadalmakhoz hasonlóan – újra nincs éles elkülönülés a munkavégzés ideje és a munkán túli, azaz 

a szabadidő között. A korábbi társadalmi formációkkal ellentétben az információs társadalom emberének megnő 

a szabadsága annak eldöntésében, hogy mikor lépjen be a munka világába, mikor kezdjen hozzá a 

munkafolyamathoz, vagy mikor lépjen ki belőle, és kikapcsolódásra, szórakozásra, vagy társas kapcsolatainak 

ápolására fordítsa az idejét. A netKultúra szférájában, a fogyasztási szokások összefonódnak a termelési 

szokásokkal, különösen a Z és az Y generációk esetében van ez hangsúlyozottan és egyre inkább jelen, hiszen a 

felhasználói médiatartalmak létrehozásában az infokommunikációs technológia korai alkalmazói, a fiatal 

generációk járnak az élen. Egyéni képességeik, felkészültségük, technikai jártasságuk, tapasztalataik az online 

médiatérben, valamint generációs habitusuk különösen alkalmassá teszi őket az új produkciós lehetőségek 

innovatív alkalmazására (vö. Glózer, 2014). 

A szabadidős tevékenységek választása nem csupán gazdasági és kulturális tőke által meghatározott, de generációs 

jegyeket is mutat. A Z generáció tagjainak többségére – hasonlóképp a legidősebb, Építők nemzedékéhez − a 

                                                 
12 Hiba lenne azonban megfeledkezni arról a generáció tagjainak kb. kétharmadáról, akik nem vesznek részt semmilyen kultúrához köthető eseményen. 
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passzív, egysíkú, gyakran céltalan szabadidőtöltés jellemző, mintegy megfelelve generációs definíciójuknak: ők a 

csendes generáció, akik az otthon biztonságot nyújtó falai között érzik magukat. Míg a legidősebb nemzedék 

esetében sokszor a kényszer (egészségügyi problémák, társaság hiánya stb.) szabja meg szabadidős választásokat, 

és szűkül végül az a televízióra, a Z generáció esetében a képernyő/monitor választása szabad akaratból, 

preferencia sorrend alapján történik.  

Az Y generáció szabadidő kihasználása intenzív; vizuális ingerekre kihegyezett élményközpontú szabadidő-töltés 

a nemzedék sajátossága, a szabadidős tevékenységeit jellemző sokszínűség a generációs karakter következménye 

is egyben (technológia iránti fogékonyság, közösségiség favorizálása, energikusság). A nemzedék kulturális 

érdeklődése széleskörű és kifinomult, mely informatikai, technikai érzékkel is párosul. Az Y tagjai a nemzeti és 

etnikai sovinizmus idején születnek, fontos számukra a közösség, a bőség, a megszerezhető javak, de rendkívül 

érdeklődők és nyitottak a világra. Ez a digitális nemzedék a választási lehetőségek minden korábbit felülmúló 

bőségével szembesült, megtanulnak és szeretnek is választani, új dolgokat kipróbálni, globális, az egész világot 

felölelő élményeket és tapasztalatot szereznek.  

Az X generációnak jut a legkevesebb ideje szabadon választható tevékenységekre, amit igyekeznek tartalmasan, 

első sorban családjukkal, barátaikkal tölteni. A nemzedék házon kívüli, „eljárós” programjainak gyakorisága 

megfeleződött a vizsgált évtized alatt, csaknem félórával kevesebbet tévéznek 2010-ben, mint az ezredfordulón, 

háromnegyedük számítógép- és internethasználó. Az X generáció tagjai a kulturális megújulás, az új eszmék 

térhódítása idején születnek, szembeszállnak a fennálló intézményes renddel, fontos érték számukra a becsület, a 

szabadság és a túlélés. E két utóbbi érték iránti mély elkötelezettség és az új ideák iránti fogékonyság mutatkozik 

meg abban, hogy ennek a generációnak nem áll szándékában középkorúvá válni és megöregedni, belesimulni az 

életkor által megszabott és kijelölt klisékbe, inkább újraírják a társadalmi szabályokat, egyfajta „anti-age” 

mozgalmat generálva, melynek hullámaira szívesen pattannak fel a kozmetikai- és divatcégek, a film- és 

reklámipar is. Az X nemzedéket az életkora nem ejti fogságba, generációs karakterük a tudás, a szakmai igényesség 

és ez új megoldások keresésére ösztönözi őket.  

A Baby Boomer generációs esetében csak kismértékű visszaesés történt a házon kívüli szabadidős elfoglaltságokat 

illetően a két időmérleg felvétel közötti években, szabadidős tevékenységszerkezetük az Építőkéhez hasonlatos. 

A generáció tagjai háború, nagy krízis után születnek, fontos számukra a jövőkép, szakmai tudás és a sokoldalúság. 

A nemzedéki karakterként meghatározható új megoldásokat preferáló attitűdöt igazolja, hogy a generáció fele 

tagja a netes világnak. 

Kutatómunkám eredményeként kijelenthető, hogy a kulturális részvétel meghatározó faktora továbbra is az anyagi 

javak megléte, a gazdasági tőke és a települési lejtő továbbra is erősen érezteti hatását. Az élet minőségét 

alapvetően befolyásoló a kulturális tőke mellett egyre jelentősebb erővel bír az IT tőke, az információs technológia 

használatával kapcsolatos tudás, az eszközök birtoklása és értő, sokszínű alkalmazása. Akik kulturálisan aktívak, 

azok egyéb szabadidős és rekreációs tevékenységeket is nagyobb arányban és gyakrabban végeznek a többieknél, 

többet sportolnak, kirándulnak, több időt töltenek társas tevékenységekkel, esetenként maguk is alkotnak, 

különböző művészeti tevékenységet folytatnak. A kedvezőtlen anyagi helyzet, a birtokolt intézményesített és 

inkorporált kulturális tőke alacsony aránya, a községi lakóhely és az információs társadalomból való kizártság 

2010-re a szabadidős tevékenységek beszűkülését, a szimbolikus kultúra eseményeitől való távolmaradást 
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eredményezi, továbbá erősen korlátozza a preferált szabadidős tevékenységek számát és a rájuk fordított idő 

mennyiségét. 
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