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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkit!zések: Az internetezés és számítógép-használat a hétköznapok szerves részévé
vált, azonban a kutatások többsége a kirívó esetekre, kiugró jelenségekre irányul. A széls!sé-
ges vagy patológiás esetek kezelése, valamint a problémás viselkedésjegyek azonosítása mel-
lett fontos felmérni, hogy a szül!k milyen nevelési módszereken keresztül segítik gyermekeik
egészséges és hatékony internethasználatát. Az internet elterjedéséb!l adódóan a kérdés a ma-
gyar társadalom jelent!s részét érinti. Módszer: Vizsgálatunkban félig strukturált interjúkkal
kérdeztünk szül!ket, arról, hogyan felügyelik az otthoni internethasználatot, milyen gyakran
használják gyermekükkel közösen az internetet, illetve mennyire jellemz!, hogy jutalmaznak
vagy büntetnek az internethasználattal. Eredmények: A szül!k beszámolói alapján többségük
sem személyesen, sem ellen!rz!/sz"r! szoftvereken keresztül nem ellen!rzi gyermeke inter-
nethasználatát. A közös használat ritka, f!leg a kapcsolattartásra és kommunikációra irányul.
Továbbá gyakran alkalmazzák az internethasználat korlátozását a büntetés eszközeként.
Következtetések: Az olyan új média esetében, mint az internet, fontos, hogy olyan hatékony,
egészségtudatos és biztonságos szül!i módszerek, valamint családi normák szilárduljanak meg,
amelyek lehet!vé teszik, hogy a gyerekek önállóan, felel!sségteljesen, a kockázatok elkerü-
lése mellett, a lehet!ségek kiaknázásával legyenek képesek használni az internetet.
Kulcsszavak: számítógép-használat, internethasználat, nevelés, egészségtudatos számítógép-
használat
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FIATALOK SZÁMÍTÓGÉP- ÉS
INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSAI

Az internet és számítógép használatára
irányuló kutatások többsége a patológiás
viselkedésjegyek leírására (Koronczai,
Demetrovics, Kun, 2010), a rizikófaktorok
azonosítására (Demetrovics és mtsai, 2012)
irányul. Ezek a leggyakrabban kvantitatív,
kérd!íves vizsgálatok azonban keveset mon-
danak az átlagos, patológiás jegyeket nem
mutató felhasználó viselkedésér!l és az in-
ternet családi életre gyakorolt hatásáról.
Utóbbi kérdések vizsgálata egyre releván-
sabbnak t"nik annak fényében, hogy Ma-
gyarországon az internettel rendelkez!k
száma 2012-ben meghaladta a 4,7 millió f!t
(KSH, 2012), amely kiegészülve a 2,5 millió
mobilinternet-el!fizet!vel (KSH, 2012) az
ország lakosságának jelent!s hányadát fog-
lalja magában. Az internetezés és számító-
gép-használat a hétköznapok szerves részévé
vált, azonban a kutatások többsége a kirívó
esetekre, kiugró jelenségekre irányul. Hazai
felmérések alapján egyenletes növekedést
mutat az internet-hozzáféréssel rendelkez!
háztartások száma, és az emberek egyre mo-
tiváltabbak az internethasználatra, nemt!l és
származástól függetlenül (TÁRKI, 2006).
Emellett évr!l évre csökken azoknak az
aránya, akik az otthoni internet-hozzáférés
hiányát azzal indokolják, hogy nincs rá szük-
ségük (TÁRKI, 2006). Ezeket a tendenciákat
figyelembe véve a közeljöv!ben az otthoni
számítógép- és internet-hozzáférés hasonlóan
elterjedtté válhat, mint a televízió. A televízió
és az internet esetében egyaránt fontos kérdés
a használat egészséges id!korlátainak és a fo-
gyasztott tartalom min!ségének tisztázása,
azonban a két eltér! típusú médiafelület kö-
zött alapvet! különbségekkel kell számolni.
Az internetezési szokásokat nem lehet egyér-

telm"en párhuzamba állítani az olyan korábbi
médiafogyasztási tevékenységekkel, mint
a televíziónézési szokások. Annak ellenére,
hogy mindkett! ül! elfoglaltságot jelent, me-
r!ben más fiziológiai (Babey, Hastert, Wolf-
stein, 2012) és pszichés (Demetrovics és
mtsai, 2012; Willard, 2007) hatásokat ered-
ményeznek.

A televíziózással ellentétben a számító-
gép- és internethasználat megköveteli az
alapvet! informatikai ismeretek elsajátítását.
A felhasználói szint" ismeretek egy részét
napjaink közoktatási informatikaórái biztosít-
ják, részben ennek is köszönhet!, hogy a szá-
mítógépes ismeretek mértékében megjelenik
egy generációs szakadék, ahol a fiatalabb ge-
neráció rendre többlettudással rendelkezik.
Annak ellenére, hogy ez a generációs szaka-
dék évr!l évre csökken (IRC, 2007), a fiata-
lok tudásel!nye még mindig jelent!s. 

A 11–16 éves gyerekeknek a 46 százaléka
úgy vélte, hogy többet tud az internetr!l, míg
a korosztálynak mindössze ötöde gondolja
úgy, hogy nem rendelkezik több ismerettel,
mint szülei (IRC, 2011). Ez a tudásel!ny
azonban nem jelent biztonságosabb, felel!s-
ségteljesebb internethasználatot. Minél na-
gyobb tudással rendelkezik valaki, valamint
minél többet és minél sokoldalúbban hasz-
nálja az internetet, annál nagyobb a valószí-
n"sége, hogy kockázatot rejt! tevékenysé-
get is végez (IRC, 2011). Az informatikai
tanórák célja, hogy a gyerekek képesek le-
gyenek használni a számítógépet, internetet
és a legfontosabb szoftvereket, azonban a je-
lenlegi óraszám mellett kevés id! jut annak
megtanítására, hogy képesek legyenek a ve-
szélyeket elkerül!, egészségtudatos felhasz-
nálókká válni, továbbá koruknak megfelel!,
hasznos tartalmakat fogyasztani. Ezt jelzi,
hogy a gyerekek beszámolói alapján gyak-
rabban kapnak segítséget, tanácsot vagy út-
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mutatást az internethasználatra vonatkozóan
a szüleikt!l, mint a tanáraiktól. Ezért mediá-
ciós szempontból a szül!k fontosabb szerepet
játszanak a helyes internethasználat elsajátí-
tásában, mint a tanárok (IRC, 2011). 

Lényeges, hogy a szül!k (a relatív infor-
matikai inkompetencia ellenére) képesek le-
gyenek támogatni gyermekeiket az önálló,
felel!sségteljes és biztonságos internethasz-
nálat elsajátítására, mivel az internet vitat-
hatatlan el!nyei mellett számos veszélyt
vonz magával. Ilyen veszélyforrások lehet-
nek a nemkívánatos szexuális tartalmak, az
online zaklatás, az online szerencsejáték,
a gy"löletkelt! csoportok, a függ!ség kér-
déskörébe tartozó veszélyek és a személyes
adatok nem szándékos megosztása (Willard,
2007; Domonkos, 2014). Turrow és Nir
(2000) a 8 és 17 év közötti gyerekkel rendel-
kez! szül!k internetezésre vonatkozó neve-
lési módszereit vizsgálva azt találta, hogy
a szül!k háromnegyede aggódik az internet-
hez köthet! veszélyek miatt. A kutatásból ki-
derül, hogy a 13 és 17 év közötti gyerekek
szüleinek 65 százaléka szabályokat alkot arra
vonatkozóan, hogy gyermekeik milyen hon-
lapokat és a nap mely id!szakában látogat-
hatnak. A szül!k 31 százaléka csak felügye-
let mellett engedi az internethasználatot, és
egyharmaduk használ olyan szoftvert, amely
sz"ri az elérni kívánt tartalmat, vagy képes
blokkolni bizonyos típusú oldalakat. Hazai
eredmények alapján a magyar szül!k három-
negyede rendszeresen beszélget a gyerekével
arról, hogy mit csinál az interneten. Továbbá
a szül!k 47 százaléka szokott gyereke köze-
lében maradni akkor, amikor az internetezik,
míg 42 százalékuk akár mellé is ül, és nézi,
hogy mit csinál. A magasabb szint" monito-
rozás jellemz!bb a fiatalabb (9–10 éves) gye-
rekek esetében, míg az életkor el!rehaladtával
csökken a gyakorisága. A közös internethasz-

nálat a megkérdezett gyerekek és szüleik
35%-ára volt jellemz!, míg az internetez!
gyerekek szüleinek 27%-a nem használja az
internetet (IRC, 2011).

BÜNTETÉS ÉS JUTALMAZÁS AZ
INTERNETHASZNÁLATBAN

A negatív hatások kivédése érdekében a gye-
rekek internetezésének monitorozása, a hasz-
nálat idejének, tartalmának korlátozása konf-
liktushelyzeteket teremthet. Az amerikai,
tinédzser korú gyerekkel rendelkez! csalá-
dokban az internethasználat gyakori oka
a konfliktusoknak (Rompay, Roe, Struys,
2002). A szül!k, akik korlátozzák a gyere-
keik médiahasználatának idejét, félnek attól,
hogy ezáltal több konfliktus keletkezhet
a családban (Evans, Jordan, Horner, 2011).
A gyermekek televízión keresztüli médiafo-
gyasztása során a szül!k jobban aggódnak
amiatt, hogy milyen tartalmat lát a gyermek
(er!szak, szex, kábítószer stb.), mint hogy
összesen mennyi id!t tölt a televízió el!tt
(Nathanson, 2001). 

Azok a gyerekek, akiket eltiltanak bizo-
nyos televíziós tartalomtól, pozitívabb atti-
t"döket mutatnak a tiltott tartalom iránt,
ezért nagyobb valószín"séggel fogják azt
más környezetben, vagy más csatornákon
keresztül elérni (Nathanson, 2012). Így az el-
tiltás büntetés indirekt negatív hatást válthat
ki. Ennek ellenére a szül!k gyakran alkal-
mazzák a számítógépet büntetés és jutalma-
zás eszközeként. Lee és Chae (2007) koreai
mintán végzett vizsgálata alapján a külön-
böz! honlapok tiltása és az id!i korlátozás
nem eredményes módszer, míg a szül!kkel
történ! közös internetezés képes leginkább
növelni a hasznos, oktatási célokra irányuló
internethasználatot.
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AZ INTERNETHASZNÁLAT
FELÜGYELETE

A közös internetezés növeli annak a valószí-
n"ségét, hogy a gyermek hasznos célokra
használja az internetet, azonban a negatív
hatások kivédése, valamint a potenciális ve-
szélyek csökkentése érdekében további szoft-
veralapú védekezés is szükséges. Mitchell,
Finkelhor és Wolak (2004) azt találta, hogy
a gyermekek mindössze 25 százalékának volt
bármilyen típusú, felügyeleti, védelmi vagy
sz"r!szoftver telepítve a számítógépén. Nö-
veli a használat valószín"ségét, (a) ha a gyer-
mek 10–15 éves korú, (b) ha a szül!k nem
biztosak abban, hogy mire használja a gyer-
mek az internetet, (c) ha úgy vélik, hogy
a gyermek szexuális tartalmat is nézne az in-
terneten, (d) ha nem bíznak abban, hogy fe-
lel!sségteljesen használja a gyermek az in-
ternetet, (e) ha a gyerek közösségi oldalakat
is használ. Az internetes tartalmakat sz"r!
szoftver használatának valószín"ségét csök-
kenti, ha a szül!k úgy vélik, hogy gyermekük
házi feladat elkészítésére használja az inter-
netet (Mitchell, Finkelhor, Wolak, 2002). Az
alacsony használati arány ellenére napjaink
sz"r!programjai széles kör" szolgáltatáso-
kat kínálnak és számos esetben ingyenesen
használhatóak. A szül!i felügyeletet segít!
programok képesek korlátozni a gyerekek
internetezési idejét, megsz"rni és blokkolni
a feltölteni vagy letölteni kívánt tartalmat, ez-
által megel!zve azt is, hogy nemkívánatos,
személyes információkat adjanak meg ide-
geneknek. A programok különböz! és egyen-
ként beállítható kategóriák mentén sz"rik
a tartalmat. Külön beállítható például a szek-
tákra, vagy szerencsejátékokra irányuló sz"-
rés. A nemkívánatos tartalommal bíró honla-
pokat pedig meg sem jeleníti. Ezenfelül
rögzíti a gyermek által látogatott honlapokat

és cselekvéseket, amit a szül! visszanézhet,
vagy akár e-mail formájában a program el is
küldheti a számára (Ybarra, Finkelhor, Mitchel,
Wolak, 2009). Korábban kritikaként fogal-
mazták meg ezekkel a szoftverekkel szem-
ben, hogy a káros vagy veszélyes tartalmak
mellett a hasznos információkhoz való hoz-
záférést is korlátozzák. Richardson, Resnick,
Hansen, Derry és Rideout (2005) vizsgálatá-
ban azt találta, hogy hat különböz! sz"r!-
szoftver a pornográf tartalmak letiltása során
a hasznos egészségügyi információk 1–4 szá-
zalékát blokkolta le, a többit engedélyezte
a felhasználóknak.

A szül!i ellen!rzés mértékét máshogy
látják a szül!k és a gyerekek. A szül!k 61 szá-
zaléka nyomon követi gyermeke internet-
használatát, azonban ezeknek a szül!knek
a gyerekei szerint a szül!knek mindössze 38
százaléka van tisztában azzal, hogy !k mire
használják az internetet. Regresszióelemzés
alapján az apukák, a fiatal szül!k, azok a szü-
l!k, akik közösen is interneteznek gyermeke-
ikkel, illetve a fiatalabb gyermekkel rendel-
kez! szül!k magasabb mérték" ellen!rzést
mutatnak (War, Bianchi, Raley, 2005).

Összességében a programok és a szül!i
jelenlét együttes használata biztosítja a leg-
több el!nyt és legnagyobb védelmet. Sem
a program, sem a szül!i jelenlét önmagában
nem mutat hasonló eredményt. Vélhet!en
azok a szül!k, akik valamelyik formában vé-
dekeznek a nem kívánt internetes veszélyek
ellen, nagyobb eséllyel fogják a másik irány-
ból is megpróbálni megakadályozni a prob-
lémák megjelenését. Azonban az ilyen jelleg"
összefüggések vizsgálatához, illetve a szül!i
jelenlét vagy a szoftverek sikerességének
mértékér!l viszonylag kevés empirikus vizs-
gálat született. Kutatásunkban ezért els! lé-
pésként kvalitatív adatgy"jtés mentén vizs-
gáltuk meg, hogy: (1) milyen mérték" és
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milyen típusú ellen!rzést gyakorolnak a szü-
l!k gyermekük otthoni internethasználatára;
(2) milyen gyakran használják közösen,
együttm"ködve az internetet; (3) milyen
gyakran büntetnek vagy jutalmaznak az in-
ternethasználat korlátozásával.

MÓDSZEREK

A kutatási kérdések mentén félig strukturált
interjúval 18 szül!t kérdeztünk meg gyere-
keik internetezési szokásaira irányuló neve-
lési módszereikr!l és az internet családi életre
gyakorolt hatásáról. Az interjúalanyok ösz-
szesen 39 gyereket (19 lány, 20 fiú) nevelnek,
akiknek életkora átlag 14,3 év (SD = 4,18).
A részvétel önkéntes alapon történt, azon-
ban részvételi feltétel volt, hogy a szül!nek
legalább egy 12–18 év közötti gyermeke le-
gyen, akivel közös háztartásban él. Az inter-
júalanyok nem kaptak jutalmat a részvételért.
Az interjúk a szül!k otthonában készültek,
ahol az adatfelvétel során csak a szül! és az
interjút készít! személy volt jelen. Az interjú
hangfelvételét az interjúkészít! rögzítette, az
interjúalany beleegyezésével. Mivel az in-
ternethasználat célja nemi különbségeket mu-
tat (Thompson, 2001), ezért törekedtünk,
hogy a mintában szerepl! családok esetében
a fiú- és lánygyermekek aránya közel ki-
egyenlített legyen. Az interjúk kódolása és
elemzése során a megalapozott elmélet
(Grounded Theory) módszer lépéseit követ-
tük (Mitev, 2012). A rendelkezésre álló em-
pirikus adatokból kiindulva, de az induktív
elemzési lehet!ségeknek teret hagyva, több
lépcs!ben (nyílt, axiális, szelektív kódolás)
létrehoztuk az elemzés kategóriáit. Az elmé-
letekre alapozva a megfigyelés f! irányai:
(1) a szül!k bevonódása és felügyelete a gyer-
mek internetezési szokásaiba („Hol szokott

számítógépezni a gyermeke?”; „Szokta-e
látni, hogy mit csinál a gyermeke a számító-
gépen?”; „Szokta-e ellen"rizni, hogy milyen
honlapokat néz, mit csinál a gyermeke, ami-
kor internetezik?); (2) a közös internethasz-
nálat gyakorisága („Milyen gyakran inter-
netezik közösen a gyerekével?”; „Van olyan
internetes tevékenység, amit a gyerekével kö-
zösen végez?”); (3) el!fordul-e, hogy az in-
ternethasználatot büntetés vagy jutalmazás
eszközeként használja a szül! („El"fordult,
hogy azzal büntette valamiért a gyerekeket,
hogy megtiltotta az internethasználatot, vagy
valami más módon korlátozta?”). Az interjúk
hanganyagát egységes, írott formára alakítva,
két független bíráló kódolta, akik a kódolás
egyes szakaszainak befejezésekor egyeztet-
ték és megvitatták az esetleges eltéréseket.

Nyílt kódolás

Els! lépésben a teljes szövegkorpuszon nyílt
kódolás során megállapítottuk azokat a kó-
dolásra alkalmas viselkedésjegyeket, fogal-
makat, érzelmi viszonyulásokat, amelyek
a kutatási kérdésekre irányulnak. A nyílt kó-
dolás a következ! f!bb kategóriákat eredmé-
nyezte: (1) a gyermek a saját szobájában, vagy
közös helyiségben használja az internetet, fel-
ügyelet mellett vagy önállóan internetezik,
hogy a szül!k ellen!rzik-e a böngészési el!z-
ményeket, használnak-e tartalomsz"r! beál-
lításokat, beszélgetnek-e a gyermekkel az in-
ternethasználat során tapasztaltakról, a helyes
internethasználatról, illetve a lehetséges ve-
szélyekr!l; (2) kommunikál-e a szül! inter-
neten keresztül a gyermekével, van-e olyan
internetes cselekvés, amelyet közösen vé-
geznek, látogatják-e ugyanazokat a honlapo-
kat, illetve van-e olyan internetes cselekvés,
amelyet mindketten kedvelnek; (3) id!i kor-
látozás büntetési céllal, tartalmi korlátozás
büntetés céllal, internetezést!l való eltiltás,
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id!i jutalmazás, tartalmi jutalmazás, hozzá-
férés biztosítása jutalmazási céllal.

Axiális kódolás

Az axiális kódolás során a nyílt kódolási ka-
tegóriák közötti viszonyokat, összefüggése-
ket és kapcsolatokat elemezve létrehoztuk
az alkategóriákból azokat az alapkategóriá-
kat, amelyek a kutatási kérdések megvála-
szolásához releváns információkat szolgál-
tatnak. Az axiális kódolás során a nyílt
alkategóriákból a következ! alapkategóriák
épültek fel: (1) internetezés helye, felügyelet,
el!zmények ellen!rzése, sz"rési beállítások
alkalmazása, internetezést meghatározó kom-
munikáció; (2) közös használat, interneten
keresztüli kapcsolattartás; (3) büntetés, ju-
talmazás. Ismételt elemzésre került minden
interjú, megállapítva az alapkategóriák el!-
fordulásának gyakoriságát, kontextusát és
min!ségét, valamint az interjúalanyok be-
számolói közötti egyezéseket és eltéréseket.

Felügyelet

A nyílt és axiális kódolás nyomán létrejöttek
azok a szelektív kódok, amelyek mentén az
interjúk tartalmi elemzése történt. Az (1) ku-
tatási kérdésre irányuló válaszokat felügye-
letként kódoltuk, az al- és alapkategóriák
gyakorisága, egymáshoz való viszonyulása

és min!ségi szempontjai miatt három szintet
különítettünk el. Ezek az alacsony, a közepes
és a magas szint" felügyelet. Az 1. táblázat
összegzi a három szintet.

Közös használat

A (2) kutatási kérdésre irányuló válaszokat
közös használatként kódoltuk. Az al- és alap-
kategóriák mentén két szinten értelmeztük
a kódolási egységet. A közös használatot je-
lentette az együttes internetes cselekvés és in-
terneten keresztüli közös kommunikáció.
Míg ezek hiányában nem kódoltunk a gye-
rekre és szül!re vonatkozó közös internet-
használatot. 

Büntetés és jutalmazás

A (3) kutatási kérdésre irányuló válaszokat
büntetés és jutalmazásként kódoltuk. Az al-
és alapkategóriái mentén az internet büntetés
és jutalmazásként történ! alkalmazását kü-
lönítettük el szelektív kódolási egységként.
A büntetés és jutalmazás esetében is két szin-
ten értelmeztük a kategóriát: a szül! büntet-e
vagy sem, illetve jutalmaz-e vagy sem az in-
ternethasználattal. Büntetésként került kódo-
lásra, ha a szül! gyereke idejét vagy tartalmát
tekintve korlátozva használhatja az internetet,
vagy eltiltásban részesül. Míg jutalmazásként
került kódolásra, ha a szül! gyereke idejét

1. táblázat. A felügyelet szintje

A felügyelet szintje

Alacsony Közepes Magas

A gyerekek saját szobájukban 
is, korlátlanul és felügyelet 
nélkül használhatják az 
internetet. A szül k sz r -
beállításokat vagy monitorozó 
programokat nem használnak.

A gyerekek csak közös 
szobában használhatják az 
internetet, többnyire szül i 
felügyelet mellett. A szül k 
sz r beállításokat vagy 
monitorozó programokat  
nem használnak.

A gyerekek csak közös szobában 
használhatják az internetet szül i 
felügyelet mellett. A szül k 
sz r beállításokat vagy monitorozó 
programokat használnak. Ellen rzik 
a böngészési el zményeket. 
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vagy tartalmát tekintve többet, vagy többre
használhatja az internetet. 

EREDMÉNYEK

Felügyelet

Az (1) kutatási kérdés a szül!k bevonódásá-
nak és felügyeletének mértékére irányult. Az
eredmények alapján az internethasználatra
vonatkozóan a 39 gyerek közül 22 részesült
alacsony, 13 közepes, és 4 magas felügyelet-
ben. Az alacsony felügyeleti szintet mutató
szül!k gyerekeinek átlagéletkora 14,8 év,
a közepes szül!i felügyeletet biztosító szü-
l!ké 13,2, míg a magas szül!i felügyeletet
produkáló szül!k gyerekeinek átlagéletkora
15,2 év. Az eredmények alapján részben igaz,
hogy a magasabb kontroll a fiatalabb gyere-
kekkel rendelkez! szül!kre jellemz!, azon-
ban ez a magas felügyelet esetében nem tel-
jesül, amit valószín"leg a kategóriába tartozó
gyerekek alacsony elemszáma okozhat.

Közös használat

A közös használat vizsgálatára irányult a (2)
kutatási kérdés. Az interjúk alapján a csalá-
dok gyerekeinek 41 százalékával internetez-
nek közösen a szül!k. Továbbá a gyerekek 28
százalékával kommunikálnak interneten ke-
resztül a szül!k. Minden olyan szül!, aki
szokott közösen internetezni a gyerekével,
kommunikációs célokra, kapcsolattartásra is
használja az internetet. Ez fordítva nem igaz.
A kapcsolattartásra irányuló használat érté-
kelhet! leggyakoribb közös, családi tevé-
kenységként. A kapcsolattartást szemléltet!
példák:

„…néha úgy érzi az ember, hogy szükséges
rossz, aztán van, amikor a szükséges jó, mert

jelen pillanatban azért nálunk most, most
jó… mert azért a férjem csak 2500 kilomé-
terrel odébb van, tehát azért a kapcsolattar-
tásnak fontos része.”
(17 éves fiú anyja)

„…biztos nagyon sokat jelent az, hogy skype-
on tudnak beszélni, mert azért nem mindegy,
hogy így ingyen beszélnek egymással, vagy
hogyha csak telefonálhatnának, akkor lehet,
hogy nem hívnák egymást, csak kéthetente
anyagi okok miatt.”
(14 éves fiú anyja)

A kapcsolattartást követ!en a leggyako-
ribb közös cselekvések az információszer-
zés és a gyerek részér!l érkez! technikai se-
gítségnyújtás. Példa a segítségnyújtásra:

„…s"t már hivatalos ügyek elintézésében is
szokott nekem segíteni.” 
(13 éves fiú anyja)

Büntetés és jutalmazás

A (3) kutatási kérdés a szül!k internethaszná-
latra vonatkozó büntet! és jutalmazó módsze-
reire irányult. Elemzésünk alapján 27 (70%)
gyereket csak büntetnek a szülei, 3 (7%) gye-
reket büntetnek és jutalmaznak is, 9 (23%)
gyereket pedig se nem büntetnek, se nem ju-
talmaznak az internethez való tartalmi és id!-
beli hozzáféréssel. Egy gyerek sem volt a min-
tában, akit csak jutalmaznának a szül!k.
Büntetés esetében jellemz! volt, hogy nem az
internet helyes vagy helytelen használata
eredményezte a korlátozást vagy megvonást,
hanem a gyerek más területen elért gyenge
teljesítménye, rossz magaviselete. Legtöbb-
ször a rendrakás hiánya, a nem megfelel!
id!beosztás és az iskolai teljesítmény vonta
maga után a büntetést, utóbbira példa a kö-
vetkez! idézet:

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014, 14(1):47–58. 
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„Igen, rossz jegy. Rossz jegynél, a kisfiamnál
igen. Az az igazság, hogy nem vagyok híve
a verésnek, és soha nem is voltam, illetve
a csúnya bánásmódnak, szitkozódásnak. A
kisfiamat csak úgy tudom, hogyha valamit
megvonok t"le.” 
(13 éves fiú és 16 éves lány anyja)

A jutalmazás estében a szül!k a büntetéshez
hasonlóan nem az internet helyes használatá-
ért jutalmaztak többlettartalommal, vagy
többletid!vel, hanem más területen elért si-
kerekért, vagy helyes viselkedésért. A jutal-
mazás a mintában szerepl! szül!k esetében
sokkal ritkábban fordul el!, mint a büntetés.
Továbbá nem volt olyan szül!, aki kizáróla-
gosan jutalmazott az internethasználattal,
a jutalmazás minden esetben magával vonta,
hogy büntetésben is részesül a gyerek. A ju-
talmazást szemlélteti a következ! példa:

„Hát el"fordult és örült neki. Tehát egy hétig
mosolygott utána, de ezek nagyon ritka pil-
lanatok, szerintem egy évbe körülbelül négy
vagy öt alkalom, tehát amikor valami na-
gyon kimagaslót vagy olyat teljesít, amire
azt mondom, hogy igen megsüvegelem, akkor,
igen akkor vannak ilyen díjazások úgymond.”
(12 éves lány apja) 

MEGVITATÁS

Az interjúk eredményei szerint a szül!k több-
sége sem szoftverek által, sem személyesen
nem felügyeli gyereke internethasználatát.
Ezt jól szemlélteti, hogy a gyerekek többsége
a saját szobájában, felügyelet nélkül is hasz-
nálhatja az internetet. Az internetezésre vo-
natkozó szabályok és korlátozások többsége
id!i alapú, amely arra irányul, hogy mennyit,
vagy mikor használhatja a gyerek az inter-

netet, azonban a böngészés tartalmára vo-
natkozóan ritkán fogalmaz meg megkötése-
ket. Az alacsony felügyelet nem teszi lehe-
t!vé sem az internetes tartalmak sz"rését,
sem a gyerekek internetezéssel töltött idejé-
nek kontrollálását, f!ként, ha figyelembe
vesszük, hogy azok a gyerekek közel két-
szer annyi id!t töltenek online, akiknek a sa-
ját szobájukból is van internet-hozzáférésük
(Turrow, Nir, 2000). A negatív hatások kivé-
désére alkalmas eszköz a sz"r! és blokkoló
szoftverek használata (Richardson és mtsai,
2002), ennek ellenére a szül!k közül kevesen
alkalmazzák ezeket. Ez rosszabb arány, mint
a hazai kvantitatív kutatások által bemutatott
eredmények, ahol a szül!k 24 százaléka hasz-
nált olyan szoftvert, amely nyomon követi
a böngészést, 19 százaléka telepített olyan
szoftvert, amely megakadályozza bizonyos
tartalmú honlapok betölt!dését, és 8 száza-
lékuk korlátozta szoftvereken keresztül
a gyereke internetezéssel töltött idejét (IRC,
2011). A hasznos és egészségtudatos inter-
nethasználatot a közös internetezés jósolja
be leger!sebben (Lee, Chae, 2007), amely
a mintánkban szerepl! gyerekek kevesebb
mint felénél fordul el!. Eredményeink ha-
sonló arányokat mutatnak, mint Roberts,
Foehr és Rideout (2005) a televíziónézésre
irányuló kutatásának eredménye, ahol a 8–18
éves gyerekek felének esetében, a szül!k ne-
mét!l, rasszától vagy szocioökonómiai stá-
tuszától függetlenül, nem volt semmiféle sza-
bály a média tartalmára vagy a televíziónézés
id!tartamára vonatkozóan. Fontos lenne
a felügyelet gyakoriságának és mértékének
növelése, mivel az internethasználat több po-
tenciális veszélyt rejt (Willard, 2007), mint
a televízió. A közös internethasználat az ese-
tek többségében kimerül a gyerekekt!l érkez!
technikai, illetve információs segítségnyúj-
tásban, amelyben megmutatkozik a fiatalabb
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generáció technológiai fölénye. A kapcsolat-
tartási és kommunikációs célokra irányuló
használatot leszámítva csupán minden tizedik
gyerekkel internetezik közösen a szül!, a fel-
ügyelet mellett a látott tartalmakat átbeszélve.

A szül!k többsége sem személyesen, sem
szoftveresen nem felügyeli a gyereke inter-
netezését, továbbá sz"rési beállításokat sem
használ. A szoftveralapú tartalomsz"rés szá-
mos negatívumot képes kivédeni, és a 11–16
éves magyar gyerekek csupán 20 százaléka
képes megváltoztatni a beállításokat (IRC
2011), tehát a gyerekek akkor sem férhetnek
hozzá a feln!tt tartalomhoz, ha ez a céljuk.
A sz"rési beállítások használata számos ve-
szélyt képes kivédeni a tartalmak sz"résé-
vel, azonban a korának megfelel!, hasznos
internethasználatra nem tanítja meg a gyere-
ket. A személyes felügyelet szükséges ah-
hoz, hogy a szül! képes legyen nyomon kö-
vetni, hogy milyen tartalmak és internetes
cselekvések érdeklik gyermekét. Ezáltal le-
het!sége nyílik ismereteit b!víteni az adott
téma vagy cselekvés irányába és hasznos,
releváns tanácsokat adni. Az internethaszná-
lat ezáltal válhat családon belüli közösségi
programmá, azonban ahhoz még a sikeres
szül!i módszerek kialakítása esetén is id!re
van szükség, hogy a televízióhoz hasonlóan
szervezze a család életének mindennapjait,
beszédtémát biztosítson, és képes legyen kö-
zelebb hozni a családtagokat. 

Az internetezésre irányuló felügyelet
er!sségét és min!ségét kapcsolatba hozták
a szül!i nevelési stílusokkal (Abelman, 2007).
Az autoritariánus/tekintélyelv" (Baumrind,
1991) szül!kre jellemz!, hogy szabályokat
állítanak fel és tiltásokat, korlátozásokat al-
kalmaznak. Ezek a szül!k használják legna-
gyobb valószín"séggel a sz"rési beállításokat,
tiltanak le honlapokat, vagy nem engednek bi-
zonyos interneten végezhet! cselekvéseket,

ezeket el!írásokkal érik el. Az autoritatív/
megkívánó (Baumrind, 1991) szül!k olyan
használható tudással próbálják ellátni a gye-
rekeket, hogy önállóan is tudatos fogyasztók
legyenek. Az érveiket indokolják, elmagya-
rázzák, hogy a gyerek belássa, hogy a szül!
azt szeretné, ami számára is jó. Ezek a szül!k
nem használnak sz"r! beállításokat, helyette
nyomon követik a gyerek által látogatott tar-
talmat. Értékelik és eldöntik, megfelel!-e
számára, utánajárnak a veszélyeknek és el!-
nyöknek, mindezt a gyerekkel együttm"-
ködve. 

A permisszív/engedékeny (Baumrind,
1991) szül!k sok esetben azonos dolgokra
használják az internetet, mint a gyerekeik.
Ennek ellenére nem szólnak bele, passzívan
követik a gyermekek internetes cselekvéseit,
nem használnak sz"rési beállításokat, nem jár-
nak utána a gyerek által keresett tartalmak -
nak, engedékenyek, nem adnak sem útmuta-
tást, sem tanácsot, és jellemz!en nem hoznak
szabályokat (Abelman, 2007). Az interjúkban
elhangzottak alapján a megkérdezett szül!k
a permisszív/engedékeny nevelési stílusról
számoltak be a gyerekek internetezésével
kapcsolatban. (Azzal a kitétellel, hogy egy ré-
szük nem használja az internetet, illetve
egyéb cselekedeteket büntetnek az internet-
használat korlátozásával.) Az eredményeink
alapján a szül!k egyfel!l passzívak, ami f!-
ként a felügyelet hiányában testesül meg,
másfel!l aktívan korlátoznak, büntetnek, rit-
kábban pedig jutalmaznak az internethasz-
nálat tiltásával vagy engedélyezésével. 

Annak ellenére, hogy az eltiltás nem si-
keres stratégia (Lee, Chae, 2007), a szül!k
többsége gyakran alkalmazza. A szakiroda-
lom alapján az együttm"ködés, a magas fel-
ügyelet, a közös internethasználat és a közö-
sen kidolgozott szabályok együttesen képesek
arra, hogy a gyerekek képesek legyenek
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önállóan, felel!sségteljesen és biztonságo-
san használni az internetet (Willard, 2007).
Ez sokkal több id!t és energiát igényel, mint
a jelenlegi nevelési módszerek. Sok esetben
a szül!k nem rendelkeznek az ehhez szüksé-
ges id!vel és er!forrásokkal. Evans, Jordan
és Horner (2011) megvizsgálták, hogy mi-
lyen reakciót vált ki a szül!kb!l az Amerikai
Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) azon
javaslata, amelyben a gyerekek napi televí-
ziózással töltött idejét két órában maximali-
zálja. A szül!k szerint a gyerekek negatívan
fognak reagálni a televíziózással töltött ide-
jük csökkentésére, ezáltal több lesz a konf-
liktus a gyerekek és szül!k között, illetve
a testvérek között is. Véleményük szerint to-
vábbá sokkal több energiát, id!t, és er!forrást
igényelne a tévénézés helyetti id! kitöltése,
amely nem áll rendelkezésére minden szül!-
nek. Végül a gyerekek televíziónézéssel töltött
idejének csökkentésével háttérbe szorulnak
azok a hasznos dolgok, amiket a tévénézésnek
köszönhetnek. Példaként említik, hogy a te-
levízió kommunikációs témát nyújt; a tele-
vízió el!tt biztonságban tudhatják gyerekei-
ket, akik így otthon vannak; szabadid!t
biztosít számukra, amíg a gyerekek tévét néz-
nek; végül a csökkentett televíziózási id! ke-
vésbé tenné lehet!vé a tévénézési id!vel való
büntetést és jutalmazást. Amikor a szül!ket
arra kérik, hogy csökkentsék a gyerekeik te-
levíziózásra fordított idejét, akkor egyúttal
arra kérik !ket, hogy változtassák meg a csa-
ládon belüli normákat, szokásokat, amelyek
szervezik a családok hétköznapi m"ködését.
Valószín"síthet!, hogy hasonló akadályokba
ütközne az internethasználatra irányuló szü-
l!i módszereken történ! változtatás, azzal
a fontos különbséggel, hogy itt még nem ala-
kultak ki olyan mélyen lehorgonyzott normák
és szabályok a használat idejére és tartal-
mára vonatkozóan, mint a televíziózásnál.

Id!vel az internetezés elveszti az újdonsági
hatását és hasonlóan megszilárdult normák
alakulhatnak ki köré, mint a televíziózás ese-
tében. Azonban ahelyett hogy megvárnánk,
hogy a nem hatékony vagy veszélyes, de már
megszilárdult normákat kellene megváltoz-
tatni, érdemes lenne olyan egészségtudatos és
hasznos normákat megszilárdítani, amelyek
a szül!knek és a gyermekeknek is egyaránt
az érdekeit szolgálják.

A kutatás korlátai 
és jöv"beli kutatási irányok

A kis elemszámú minta nem teszi lehet!vé,
hogy a szül!k széles csoportjával kapcsolat-
ban lehessen levonni következtetéseket az
eredmények nyomán. A jelen kutatás ered-
ményei arra hívják fel a figyelmet, hogy
a szül!k szempontjából leglényegesebb te-
rület, amelyr!l viszonylag kidolgozott rep-
rezentációkkal bírnak, az az internetezési id!
általi jutalmazás és büntetés. Amíg nem tu-
datosul a szül!k szélesebb csoportjában,
hogy az internetezés nem pusztán egy fe-
gyelmezési eszköz, addig érdemes lenne fel-
tárni, hogy milyen módon képes formálni az
internett!l való eltiltás a gyermekek viselke-
dését. Amikor viszont a szül!k széles cso-
portjában differenciálódik az „internet mint
a büntetés és jutalmazás eszköze”, illetve
„az internet mint önmagában jutalom vs.
büntetés/veszély” reprezentációja, akkor
lenne adekvátabb a fentihez hasonló fel-
ügyeleti stratégiákat és közös használattal
kapcsolatos kérdéseket feltenni a szül!k szé-
lesebb rétegeinek, illetve megvizsgálni ezek
összefüggését a szül!i nevelési stílusokkal és
módszerekkel.
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SUMMARY

PARENTAL MEDIATION OF CHILDREN’S
COMPUTER AND INTERNET USE

Background and aims: Despite the fact that computer and internet usage have become a part of
everyday life, most studies focus on excessive usage or salient cases. Besides dealing with
extreme and pathologic usage and identification of risk factors, it is also important to assess
parental pedagogical methods which can lead to healthy and effective internet use by children.
As a consequence of the progressive growth of internet penetration, this issue concerns
a significant proportion of Hungarian society. Methods: In the present study we carried out half-
structured interviews with parents on parental control and supervision of internet usage of
children; the frequency of joint (parent and child) internet usage; and parents’ views about
internet as a tool of reward or punishment. Results: Results indicate that most parents do not
regulate their child’s internet usage by controlling or filtering software, joint internet usage is only
occasional and its primary function is communication. Furthermore, parents often punish their
children by depriving them from internet use. Discussion: In the case of such relatively new
fields of media domains as the internet, it is important to establish effective and safe parental
norms which can lead to autonomous, responsible and risk-avoidant internet usage of children
possible. The present study shows where we stand in this process currently, providing guidelines
on how to achieve an optimal parenting from the perspective of computer and internet use.
Keywords: computer usage, internet usage, parenting, healthy computer usage
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A TANULMÁNY CÉLJA ÉS A
KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI

Mára az internet életünk központi és nélkü-
lözhetetlen elemévé vált, az élet minden te-
rületén támogatást nyújt a fiataloknak és fel-
n!tteknek egyaránt. Az eszközöket nemcsak
a kapcsolattartásra vagy a gyorsabb ügyin-
tézés érdekében használjuk, hanem a mun-
kához és az oktatáshoz is segítséget nyújta-
nak. A felhasználók számára nyújtott el!nyei
mellett azonban hátrányai közt említik töb-
bek között a felel!sség csökkenését, a kisebb
önkontrollt, a trágárságot és a gátlástalansá-
got (Wallace, 2006; Ujhelyi, 2011), és hogy

kitágítja a társadalmilag elfogadott viselke-
dés határait (Festl és Quandt, 2013), mely
jellemz!k el!segítik a negatív cselekmé-
nyeket is. 

Ez utóbbiak egyik megjelenési formája az
elektronikus zaklatás (cyberbullying), mely-
nek megnyilvánulási formái között említhet!
a bántó, gy"lölköd! tartalmak küldése, plety-
kák terjesztése online, valamint a megszé-
gyenít! képek és videók megosztása az in-
terneten (részletesen lásd 1. táblázat).

A kutatók a jelenséggel 2004-t!l kezdtek
foglalkozni, miután nagy médianyilvánossá-
got kapott néhány súlyos következménnyel
járó eset (Paulson, 2003; Li, 2007). 

ÖSSZEFOGLALÓ

Célkit!zések: Napjainkban az elektronikus zaklatás nemcsak a kutatók és szakemberek, ha-
nem az írott sajtó figyelmét is felkeltette, ezért jelen munkámban arra vállalkozom, hogy meg-
vizsgáljam és összehasonlítsam a témával foglalkozó releváns kutatásokat. Bemutatom a je-
lenleg használt definíciókat, az elektronikus zaklatás jellegzetességeit, az egyéni tényez!kkel
kapcsolatos, sokszor ellentmondó adatokat, továbbá a rendszerszint" tényez!khöz f"z!d! ered-
ményeket, valamint ezek hatását az elektronikus zaklatásra. Végül vizsgálom az elektronikus
és a hagyományos zaklatás kapcsolatát és a megel!zés-beavatkozás lehet!ségeit.
Kulcsszavak: cyberbullying, egyéni tényez!k, extraverzió, megküzdési stratégia, rendszerszint"
tényez!k, szül!i felügyelet, kortárskapcsolatok, csoportszint
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