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1. A kutatás célja és témája 

  

A kutatásom fő célja, hogy rámutassak a játékos világszemlélet kérdésének 

aktualitására, jelentőségére, pozitív hozadékára, valamint az, hogy hozzájárulhassak e 

látásmód széles körű elterjedéséhez és beágyazódásához. Véleményem szerint a játékos 

világszemlélet a Homo Ludens társadalmi attitűdje, amelynek csupán kiinduló pontja a 

gamification megjelenése. A játékosítás nem egy technika, nem pusztán egy eszköz vagy egy 

módszer, hanem valójában egy új (információs) korszak által megkövetelt szemlélet 

manifesztuma, amelyben a játék segít kilépni a gondolkodásbeli korlátaink és beidegződéseink 

kereteiből. Kutatásom alapfeltételezése, hogy a virtuális világok terében működő online 

közösségi játékok működése jól reprezentálja azokat az egyéni és szociális erőket és 

motivációkat, amelyeket a gamification képes a valós, fizikai térbe konvertálni, és ott 

megvalósítani. Ebből a feltételezésből kiindulva kutatásom során mindvégig igyekeztem igen 

nagy hangsúlyt fektetni az online közösségi játékok és játékosok megismerésére.  

 

„A játék az lesz a XXI. századnak, ami a munka volt legalább 300 évig az ipari 

társadalomnak: a megismerés és az értékteremtés domináns módja.” (Kane 2004). Pat Kane 

12 évvel ezelőtti kijelentése előtt több mint fél évszázaddal elhangzott a „homo ludens” 

fogalmát megalkotó Huizinga markáns gondolata is, mely szerint a „kultúra a játékban 

bontakozik ki” (Huizinga 1944: 7). Az igazán meghatározó mérföldkő a 2011. évhez köthető, 

amikor is egy játékfejlesztéssel foglalkozó, San Franciscó-i konferencián
1
 berobbant a 

gamification
2
 kifejezés, aminek híre igen gyorsan elterjedt a világon. Szerencsés találkozása 

volt ez a 2010-es évekre magas szintre fejlődött videojáték-iparnak és annak a társadalmi 

igénynek, amelyet a hagyományos motivációs rendszerek válsága okozott; hiszen a 

gyökeresen átalakuló társadalmi intézmények már új motivációs eszközöket kívántak meg. A 

világ ugyanis kezd rájönni, hogy a játékok nem csupán öncélú, szórakoztató szabadidős 

tevékenységek, hanem olyan potenciális értékteremtő eszközök, amelyek az élet minden 

területét képesek átalakítani, hatékonnyá tenni, és nem utolsósorban a közérzetet és a 

hétköznapi hangulatot jelentősen javítani. Jesse Schell a 2010-es DICE konferencián tartott 

                                                           
1
 A „Game Developer’s Conference” (GDC) 2011. február 28 és március 4. között került megrendezésre, San 

Franciscóban. 
2
 Disszertációmban a „gamification”, „gamifikáció” és a játékosítás” fogalmakat egymás szinonimájaként 

használom. 
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előadásán
3
 egy olyan futurisztikus jövőképet vázolt fel, amelyben minden egyes napi 

tevékenységünk játékosítva lesz: a fogmosástól kezdve a testmozgásig; és ahol valójában 

életünk minden másodpercében játszunk valamilyen módon (Shell, 2008). Shell víziója 

szerint a gamifikáció hatással lesz a különböző viselkedésformák fejlődésére, hiszen a játék 

olyan tevékenység, amelyet a belső öröm átéléséért szívesen végeznek az emberek. Ezt a 

felvázolt drámai jövőképet jól összegzi Schell a „The Art of Game Design” című könyvében, 

ahol a „game” szót úgy definiálja, hogy „egy problémamegoldó tevékenység játékos 

hozzáállással”. (Schell 2008: 37). 

 

 A fentiekben röviden bemutatott bevezető gondolatkör és helyzetkép jól összegzi a 

disszertáció témáját, és egyben kifejezi számomra azt a célt is, amit a kutatásommal 

alapvetően el szeretnék érni. Ha nagyon röviden, egy mondatban kellene összefoglalni a 

disszertációm fő célját, akkor úgy fogalmaznék, hogy ezzel a munkával szeretnék rámutatni a 

játékos világszemlélet aktualitására, jelentőségére, pozitív hozadékára, valamint hozzájárulni 

e látásmód széles körű elterjedéséhez és mély beágyazódásához. Véleményem szerint a 

játékos világszemlélet a Homo Ludens társadalmi attitűdje, amelynek csupán indító pontja a 

gamification megjelenése. A játékosítás nem egy technika, nem pusztán egy eszköz vagy egy 

módszer, hanem valójában egy új (információs) korszak által megkövetelt szemlélet 

manifesztuma, amelyben a játék segít kilépni gondolkodásbeli korlátaink és beidegződéseink 

kereteiből.  

 Kutatásom alapfeltételezése, hogy a virtuális világok terében működő online közösségi 

játékok működése jól reprezentálja azokat az egyéni és szociális erőket és motivációkat, 

amelyeket a gamification képes a valós, fizikai térbe konvertálni, és ott megvalósítani. Ebből 

a feltételezésből kiindulva kutatásom során mindvégig igyekeztem igen nagy hangsúlyt 

fektetni az online közösségi játékok és játékosok megismerésére. Azt gondolom, hogy az 

online térben tapasztalt játékos jelenségeket és összefüggéseket nagyon jól lehet hasznosítani  

 

                                                           
3
 Schell, J. (2010). DICE 2010. Design Outside the Box Presentation. Megtekintve: 2014.11.09. 

http://www.g4tv.com/videos/44277/dice-2010-design-outside-the-box-presentation/ 

http://www.g4tv.com/videos/44277/dice-2010-design-outside-the-box-presentation/
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2. A „JátékosLét” Kutatás bemutatása és módszertana 

2.1. A kutatás célja, elnevezése és célcsoportja 

A 2010 őszén előkészített, majd 2011 februárjában elindított, online közösségi 

játékosok világát, „létét” vizsgáló „JátékosLét” elnevezésű kutatásom alapvetően két témára 

fókuszál, két lényeges kérdés mentén.  

1. A kutatás egyik célja annak felmérése, hogy a sokszereplős online játékoknak
4
 milyen 

hatása lehet a játékosokra, a játékosok személyiségére és emberi kapcsolataira, 

valamint hogy a különböző játékok milyen motivációkat aktiválnak, és milyen 

képességeket, kompetenciákat fejleszthetnek.  

2. Mindezek a kérdések rávezetnek a JátékosLét-kutatás másik lényeges kérdésére, a 

„gamification” vizsgálatára, nevezetesen, hogy a játékok és a játékos mechanizmusok 

milyen módon építhetők be a hétköznapokba, az oktatásba, a társadalmi 

szemléletformálásba, valamint az üzleti és munkafolyamatokba. 

Ebből a két kutatási irányból kiindulva fogalmaztam meg 2013 szeptemberében a 

„JátékosLét” kifejezést, amely elnevezésében is magában hordozza a fentiekben bemutatott 

kettős célt. A fogalom a „játékos létezés” szavak összevonása, amelynek jelentéstartalma attól 

függően változik, hogy az első vagy a második szó a hangsúlyos. Ha a „játékos” szóra és 

tartalomra koncentrálunk, akkor a kutatásom első fő céljára utal, vagyis ez esetben a játékosok 

szokásait, játékhasználatát, motivációit, életmódját, egyszóval „létét” vizsgáljuk. Ez a 

játékkutatásnak egyfajta összegzése, amikor a játékosra fókuszálunk, és nem a játékra. Abban 

az esetben, ha a „lét” kifejezés kerül a középpontba, akkor a „játékos” szó már nem főnévként 

viselkedik, hanem minőségjelzői szerepbe kerül, így gyakorlatilag magára a „gamifikációra” 

utal, mivel a játékosításban az életünk, a létezésünk válik játékossá.  

Mindkét kutatási témánál és módszernél kiemelt szempontnak tartom, hogy a kutatás 

erősen támaszkodjon azokra az online és offline játékosokra, akik maguk képviselik a „játékos 

létet”. Ennek megfelelően mindvégig nagyon nagy hangsúlyt fektettem az érintett játékosok 

széles körű, nagyszámú és hosszú távú bevonásába. Az 5 évig tartó kutatásban több mint 

30 000 játékos vett részt, amely jórészt annak volt köszönhető, hogy sikerült megfelelően 

                                                           
4
 A disszertációm során egymás szinonimájaként használom az „online közösségi játékok”, a „sokszereplős 

online játékok” és az „MMOG” kifejezéseket. Hasonló módon szinonimaként kezelem az „online közösségi 

szerepjátékok”, a „sokszereplős online szerepjátékok” és az „MMORPG” fogalmakat. 
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motiválni azokat a játékosokat, akik egyébként évről évre egyre nehezebben vonhatók be 

kutatási folyamatokba.  

 

2.2. A vizsgált populáció és kutatásba bevont minta meghatározása 

 

A kutatás célcsoportját jelentő játékosok az interneten elérhető, magyarországi játékos 

közösségek köreiből kerültek ki, akik egy online kérdőíves felületen keresztül szolgáltattak 

adatokat. Fontos tudni, hogy a magyarországi sokszereplős online játékos populáció 

mértékének meghatározására jelenleg nincsenek pontos adataink, illetve további komoly 

konceptualizálási és operacionalizálási problematika, hogy nincs egy egységes konszenzusos 

definíció arra, hogy mit is értünk „online játékos” vagy „videojátékos” címke alatt. A valós 

helyzetképet minden bizonnyal a Bell Research 2015. évi „Magyar Infokommunikációs 

Jelentés”
5
 című, országos, reprezentatív mintán (n=1487) történő felmérése közelíti meg a 

legjobban. A 2014. őszi kutatásuk
6
 alapján annyit biztosan tudunk, hogy a 15 éves vagy 

idősebb magyarországi lakosság 11,1%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy „Szokott Ön 

számítógépes játékokkal, konzoljátékokkal, vagy mobiltelefonos játékokkal játszani?”. 

A saját kutatásom keretén belül vizsgált csoportok, akiket az interneten aktívan 

működő, magyarországi játékos közösségek köreiből értem el, az alábbiak voltak:  

 Elsődleges célcsoport:  

1. Sokszereplős online szerepjátékok (MMORPG: massively multiplayer online 

role-playing games) játékosai. 

 Kontrollcsoportok: 

1. Sokszereplős online stratégiai játékok (MMORTS: massively multiplayer 

online real-time strategy games) játékosai. 

2. Fórum alapú szerepjátékok (FRPG: Forum based role playing games) 

játékosai. 

3. Asztali szerepjátékok (RPG: role playing games) játékosai. 

4. Élő szerepjátékok (LARP: Live action role-playing games) játékosai. 

5. Táblás, asztali stratégiai játék játékosai. 

6. Gyűjtögetős kártyajáték játékosai. 

                                                           
5
 http://www.ictreport.hu/ 

6
A Bell Research kutatóintézet hivatkozott kutatása nem nyilvános, az itt közzétett adat engedélyezése jelen 

disszertáció kutatási céljainak támogatásához kötődik. 
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A kontrollcsoportok kategóriáit annak megfelelően határoztam meg, hogy melyek 

lehetnek az „online szerepjátékosok” ellentétei, mind az „online”, mind a „szerepjátékos” 

dimenzió tekintetében. Az MMORTS játékosok (1. kontrollcsoport) ugyanúgy a sokszereplős 

online játékokhoz tartoznak, de ők nem a szerepjátékok szabályrendszereiben és közösségi 

struktúrájában tevékenykednek, hanem elsősorban stratégiai, taktikai típusú feladatok 

világában lelik örömüket. A 2–6. kontrollcsoportok (FRPG, RPG, LARP, stb.) tagjai ezzel 

szemben elmondhatják, hogy ők a szerepjátékosok táborához tartoznak, de nem az online 

térben, hanem a valós, offline közösségi játékok keretei közt. Ezeket a kontrollcsoportokat 

azért tartottam fontosnak bevonni a kutatásba, hogy közelebb kerüljünk annak a 

megismeréséhez, hogy a sokszereplős online szerepjáték hatásai tekintetében melyek lehetnek 

a valós, oksági tényezők. Ezzel valamelyest szét tudjuk választani, hogy a motivációk és a 

hatásmechanizmus tekintetében mennyiben az online tényező, és mennyiben a szerepjáték 

jellege húzódik meg oksági forrásként. 

A kutatás mintavételi eljárása, adatfelvétel módja 

Az öt évig tartó, longitudinális, kvantitatív és kvalitatív módszereket is alkalmazó 

kutatás első lépése egy online kérdőív formájában történő adatfelvétel volt, melynek során 

megismerhettük a játékosok demográfiai, játékhasználati és szabadidős tevékenységeire 

vonatkozó adatokat, valamint a játékosok közötti motivációs, kapcsolati és kommunikációs 

szerkezetet. A kutatás első évében, 2011-ben összesen 12 197 online játékos töltötte ki a 

kérdőívet, a kontrollcsoportnak számító, offline játékosok közül pedig 816-an kapcsolódtak 

be a kutatásba.  

Az online kérdőíves adatfelvételt követően a közel 13 000 válaszadó közül 485 

játékost vontam be a második kört jelentő kvalitatív felmérésbe, amelyben lényegében a 

kérdőíves kutatási adatokat teszteltem, mélyinterjúk formájában. Azért tartottam fontosnak a 

kvalitatív módszereket is alkalmazni a kutatásban, mert a kérdőív több olyan típusú szenzitív 

kérdést is tartalmazott, amelynek csupán kvantitatív módszerrel történő vizsgálata – 

meggyőződésem szerint – torzító tényező lehet, így könnyen téves képet kaphatunk a 

játékosokról. A kérdőív alapvető szerepe a JátékosLét-kutatásban a demográfiai és más 

„keményebb” adatok feltérképezése volt, illetve az érzékenyebb kérdések (mint pl. 

motivációk, kompetenciák) kvalitatív vizsgálatához adott egyfajta kiindulási pontot. Fontos, 

hogy a valós, objektív, előítélet-mentes képhez kellenek az olyan őszinte beszélgetések is, 

amelyben a játékosok elmondhatják mindazt, amire a zárt kérdésekkel teli kérdőívben nem 

képesek. 



7 

 

Az interjúk útján kapott kvalitatív adatok és benyomások alapján a kutatás következő 

lépéseként finomhangoltam a 2012. évi online kérdőív kérdéseit, kiemelten fókuszálva arra a 

motivációs kérdéssorra, amelyből az „F-modellnek” elnevezett játékostipológiának kellett 

kirajzolódnia. 2012-től már összevontam az online és offline játékosokat korábban külön 

vizsgáló kérdőíves felméréseket. Ebben az évben a kitöltések száma 2014 volt, majd egy 

évvel később, 2013-ban is hasonló számú, 2 215 játékos kapcsolódott be az éves kutatásba. A 

következő év (2014) egy nagyon fontos mérföldkő volt a JátékosLét-kutatás történetében, 

mivel – a korábbi évek adataiból kiindulva – ebben az évben készült el az F-modell 99 

itemből álló kérdéssora, amely be is került a 2014. évi kérdőívbe. Tekintettel arra a kritikus 

helyzetre, hogy a motivációs modell validálásához mindenképpen szükség volt több ezer 

érvényes kitöltésre, ezen kockázati tényezőt figyelembe véve a kutatás során először 

használtam a nyeremény alapú motivációt a játékosok körében. Ennek eredményeképp ismét 

nagyon sok játékos segítette a kutatást, az érvényes kitöltések száma 7 893 volt. Végül 

hasonló nagyságrendű volt a 2015. évi kutatásban való részvétel is, 6 840 érvényes válasszal. 

Összesítve az 5 éves JátékosLét-kutatásban való mintavétel nagyságát elmondható, hogy 2011 

és 2015 között összesen 31 975 érvényes kitöltés született. A következő pontban a kutatási 

adatok összegzését, főbb számait, valamint az érdekesebb összefüggéseket és tendenciákat 

írom le. 

 

3. A kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

Ahogy az előző fejezetben írtam, a JátékosLét-kutatás 2011 és 2015 közötti éves 

online kérdőíveit összesen 31 975 játékos töltötte ki, évente átlagosan 6 400 személy 

bevonásával. A közel 32 000 kitöltő ¾-e férfi (23 080 fő) és 25,1%-a nő (8 895 fő), a 

játékosok átlagos életkora 26,6 év. Ha azonban nemi szempontból nézzük az átlagéletkort, 

akkor jelentős eltérést tapasztalhatunk, amely alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a női 

játékosok átlagosan hét évvel idősebbek (31,8 év), mint a férfiak (24,7 év). Kutatási évekre 

bontva az alábbi táblázatban összefoglaltam az életkorra és nemi eloszlásra vonatkozó 

adatokat. A 2011. évi felmérésben még két külön kérdőívben kérdeztem a sokszereplős online 

játékosokat (a táblázatban „2011 MMO”-ként jelölve) és az offline szerepjátékosokat (a 

táblázatban „2011 RPG”-ként jelölve), 2012-től azonban már összevontam a játékosokat, így 

egy kérdőív keretén belül történt az adatfelvétel.  A 2011. évi MMO kérdőívet megbontottam 

a sokszereplős online játékok (MMOG) két fő csoportjára (11 384 játékost érintve), a 
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sokszereplős szerepjátékosokra (MMORPG) és a sokszereplős online stratégiai játékosokra, 

hogy pontosabb képet kapunk a demográfiai adatokat illetően (1. ábra). Ekkor kiderült, hogy 

e két kategória mentén teljesen más arányok és jellemzők rajzolódnak ki. Míg a 

szerepjátékosok (RPG) átlagéletkora 22,8 év, a stratégiai (RTS) játékosoké 31 év, tehát 

majdnem egy évtizednyi különbség van az életkort tekintve. Azonban nemcsak a kor 

dimenziójában, hanem nemek arányában is nagy eltéréseket tapasztalhatunk. Az online 

szerepjátékosoknál jelentős férfi dominancia van (85%), a stratégiai játékoknál pedig éppen 

ellenkező a helyzet, itt a nők játszanak a leginkább (63%). Nagy valószínűséggel tehát a nemi 

dimenzió független változóként viselkedik, amely meghatározza többek között a játékfajtákon 

belüli átlagéletkor eltéréseit is. A 17 év alatti női játékosok aránya csupán 22%, vagyis ebben 

a korosztályban a játékosok kb. 4/5-e férfi. Nagyon érdekes folyamat, hogy a női játékosok 

aránya folyamatosan emelkedik az életkorral. 25 év felett gyakorlatilag átbillen az arány a nők 

javára, és innentől kezdve egyre erőteljesebben fokozódik a különbség; olyannyira, hogy 44 

év felett a játékosok ¾-e már a női nemhez tartozik. A családi állapotra vonatkozó kutatás 

eredményei alapján elmondható, hogy a játékosoknak pontosan a fele (50,0%) – nagy 

valószínűséggel a korukból adódóan ‒ még a szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel él együtt. A 

válaszadók harmada (32,8%) él párkapcsolatban, élettársi vagy házastársi viszonyban. Ha 

longitudinálisan nézzük az adatokat, akkor egy nagyon érdekes jelenségre figyelhetünk fel. 

Miközben a szülőkkel és testvérekkel együtt élő játékosok aránya folyamatosan és jelentősen 

növekszik (5 év alatt 40%-ról 64%-ra), a házasságban, tartós párkapcsolatban élők aránya 

konzisztensen csökken (5 év alatt 42%-ról 24%-ra). Erre könnyen mondhatnánk, hogy ez a 

drasztikus folyamat valójában a mintába bevont játékosok csökkenő átlagéletkorának 

köszönhető, azonban a demográfiai adatok nem ezt igazolják (a 2014-es felmérésben pl. 

alacsonyabb volt az átlagéletkor, mint a 2011-esben). Végül átlagosan 8,4% azon játékosok 

aránya, akik teljesen egyedül élnek. Itt lényegi tendencia nem figyelhető meg, az elmúlt öt 

évben 7–8% körül maradt ez az arány. 

 

„F-modell” – A JátékosLét-kutatás játékostipológiája 

 

A dolgozat elején rögzítettem, hogy a 2010 óta tartó kutatás egyik legfontosabb célja 

és szakmai eredménye annak az újszerű játékostipológiának a megalkotása, mely alapján 

motivációs szempontból sorolhatjuk be a játékosokat különböző kategóriákba. A 2011 és 

2015 között zajló JátékosLét felmérésben több mint 30 000 magyarországi játékos vett részt, 

és a több tízezernyi adatból markánsan kirajzolódott egy hét kategóriából álló önértékelő 
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játékmotiváció-tipológia. A hétköznapi tapasztalataink alapján érezzük, hogy a játékosok 

világa különböző személyiségekből áll, a rendszeresen felbukkanó hamis sztereotípiák
7
 miatt 

viszont egyértelműen szükség van arra, hogy objektívan, tudományos megalapozottsággal 

szemléljük a játékosokat. Ennek egyik központi eleme, ha van egy olyan kifinomult tipológia, 

amely megmutatja, hogy a játékosok az érdeklődési körük és a motivációs énképük 

szempontjából hogyan „azonosíthatók”. Fontos már az elején leszögezni, hogy a játékosok 

nyilatkozatai alapján csak azt tudjuk megmondani, hogy ők mit gondolnak vagy mondanak 

magukról, vagyis egy olyan motivációs énképről beszélhetünk, amely kiindulási alapul 

szolgál a valódi játékosmotivációk vizsgálatához. A másik nagy kihívás, annak az ábrázolása, 

hogy a motivációs énképek alapján meghatározott csoportoknál a különböző típusú játékok 

esetében milyen – pozitív és negatív – hatások figyelhetők meg. A JátékosLét-kutatásból 

megszületett motivációs tipológiát „F-modellnek” neveztem el, amelynek a legfontosabb 

jellemzője, hogy egy olyan önértékelő játékmotiváció-tipológiát ír le, amely segít azonosítani, 

csoportosítani és kategorizálni a különböző játékosokat és felhasználókat. A motivációs 

modell öt évig tartó validálási folyamata két fő szakaszból állt: 2011–2013 között született 

meg az elméleti játékostipológia, amely kiindulási pontul szolgált a 2014–2015 között 

megalkotott és véglegesített empirikus modellnek. 
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