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Bevezetés

Visszatekintve a régi időkre, kultúráktól függetlenül mindig fontos volt az emberek számára,
hogy a földrajzi távolságok ellenére is kommunikáljanak egymással, biztosítsák az információcserét, illetve hírt juttassanak el kisebb vagy nagyobb közösségek számára. A történelem számos
példát szolgáltat a legkülönfélébb megoldásokra. Az írásbeliséget nélkülöző „ősi” eszközök közül
legismertebb talán a füstjel vagy a fáklyák segítségével továbbított üzenet, de megemlíthető pl.
a pásztorok által használt havasi kürt is. Az írott emlékek tárháza igen széles, gondolva akár a
kőbe vésett szövegekre vagy a papirusztekercsekre, melyeket a kódexek, később a nyomtatott
könyvek követtek. Szóbeli vagy írásbeli üzeneteket is továbbítottak a futárok, hírvivő hálózatok,
illetve írásos üzenetek közvetítésére postagalambokat is alkalmaztak, ami az ezerkilencszázas
évek háborúiban csúcsosodott ki. A XIX. századra visszatekintve már egészen újféle kommunikációs formák jelentek meg, mint a távíró és a telefon, Edison megalkotta az első fonográfot,
és a Lumière-fivérek bemutatták első mozgóképüket. A XX. század terméke a telex és a magnó,
de e kor meghatározó innovációi már a tömegkommunikációhoz köthetőek. A század első fele
még a mozi és a rádió hőskora volt, a második felében viszont a nagy tömegek kedvenc médiuma a televízió lett.
Hazánkban 1997 őszén kezdtek el műsort sugározni az első kereskedelmitévé-csatornák,
és ezzel együtt jelentősen megnőtt a műsorok száma és a műsoridő is. Az évszázad utolsó
dekádjában megjelentek a számítógépek, a mobiltelefonok és az internet. Magyarországon
az internetpenetráció az ezredforduló előtt még igen alacsony volt, a kétezres évektől viszont
folyamatosan gyorsult, mostanság pedig az európai átlaghoz hasonlóan szinte teljes országos
vezetékes és mobilinternet-lefedettséget biztosít.
Az elmúlt két évtizedet a kommunikációs technika fejlődésének exponenciális gyorsulása
jellemzi. A kulcsszó a digitalizáció, ami alapvetően változtatott meg mindent, amit a médiafogyasztásról, a terjesztésről, a fogyasztók eléréséről, a média területén uralkodó sikeres modellekről, és persze az állam szabályozási szerepéről, vagy akár csak lehetőségeiről gondoltunk.
A digitális média trónfoglalása együtt járt egy teljesen új, és lassan a teljes médiapiacot átrajzoló szereplő születésével: a tartalomintegrátorok megjelenésével. Lezajlott a „keresés forradalma”, és ebből megszületett a Google, megjelent a közösségi média, és színre lépett a Facebook.
E két globális online piaci szereplő mára korábban elképzelhetetlen elérés-, felhasználószám- és
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árbevétel-koncentrációt teremtett meg, ami az egész világon együtt jár a hagyományos üzleti
modellekben működő tartalomelőállítók visszaszorulásával.
Pár évtizeddel ezelőtt a videomagnó hozta el a nézők számára az amerikai filmek világát,
narrátor tolmácsolásával, napjainkra a videózást felváltotta a torrent és a Netflix, a megközelíthetetlen tévésztárok helyét átveszik a Youtuberek, és walkman helyett Spotify-ról szól a zene.
Ha telefonon szeretnénk az ismerőseinkkel beszélni, nem kell fejből tudnunk a telefonszámukat,
és ha hívjuk őket, akkor is gyakran az internetet használva kommunikálunk velük. A levél és
a távirat kiment a divatból, de a fiatalabb generációk körében már az e-mail is ósdinak számít,
helyette az élő videó- és/vagy hangkapcsolatot és az azonnali írásos kommunikációt biztosító
chat-programok uralják a piacot.
Míg korábban egy-egy nagyléptékű változás emberöltők alatt zajlott le, az elmúlt 20 évben
több olyan infokommunikációs innováció is beépült mindennapjainkba, melyek alapvetően alakították át szokásainkat, társadalmunkat.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) megbízásából készített vizsgálataink az
elmúlt húsz évben végigkísérték ezeket a folyamatokat. Külön érdekessége ennek a kutatássorozatnak, hogy az első felmérés óta felnőtt egy generáció, pontosabban – Kósa Éva szavaival
élve – több mikrogeneráció. Eredményeink rámutattak arra, hogy a vizsgált serdülőkorú fiatalok
körében is jelentős különbségek tapasztalhatók az életkor függvényében: „Egy fiatal nemzedéken belül egymás után ún. mikrogenerációk jönnek létre, például annak mentén, hogy valaki az
elektronikai eszközök melyik időszakában született (pl. a billentyűzettel a Facebook, a Twitter
vagy az iPad megjelenése előtt ismerkedett-e meg), vagy már abba/n nőtt bele és fel. Ezek a
különbségek éles választóvonalat képezhetnek már akár a testvérek között is, új jelentést kölcsönözve a generációs váltás fogalmának.” (Kósa, 2014, p. 194) A következőkben bemutatott adatok,
eredmények, következtetések halmazából kirajzolódik e mikrogenerációk profilja, valamint pillanatképeket alkotnak az elmúlt két évtizedről, jelölve azokat a mérföldköveket, melyek mentén
eljutottunk a médiapoliszba. Arra a helyre, amely „a megjelenés tere, amely egyszerre tükrözi és
megteremti a világot, [melyen] kívül nincs számunkra hely, egyszerre probléma és megoldás, a
valóság eltorzításának és megismerésének lehetősége, azonos velünk és idegen tőlünk.” (László,
2014, p. 223, Silverston és Révész nyomán)
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Visszapillantás: 20 év adatai

1998-ban került sor az első „A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra” című konferenciára, az NGYSZ és az NMHH elődje, az ORTT szervezésében. 2017-ben a kilencedik ilyen
rendezvényen osztja meg gondolatait, legfrissebb kutatási eredményeit a szakma. Minden
egyes konferenciát primer kutatás előzött meg, melynek keretében országos reprezentatív
mintán két-kétezer hetedik és tizenegyedik osztályos diákot kérdeztünk meg. Ez a húsz évet
átfogó vizsgálatsor egyedülállóan dokumentálja a fiatalok és a média kapcsolatát e forradalmi digitális változásokkal teli két évtizedben. Az önkitöltős kérdőívek segítségével kapott
adataink a korosztályra vonatkozóan reprezentatív és hiteles lenyomatát adják mindannak
a változásnak, ami a médiaeszközök elterjedtsége, használata, a tartalmak preferenciája,
a szülők médiával kapcsolatos nevelési gyakorlata és az értékpreferenciák terén ebben a
kivételes időszakban történt.
Kutatási eredményeinkről részletes beszámolókat adtunk az egyes konferenciák anyagát
összefoglaló kötet-sorozatban. Az alábbiakban néhány jellemző adatot és trendet emelünk ki.
Adataink szerint 2005 óta lényegében minden megkérdezett otthonában van tévé és
mobiltelefon. 2009-re a számítógép is alapfelszereltség lett a gyermekek otthonaiban,
a világhálóra kapcsolt háztartások száma pedig a 2005-ös 40%-ról 2009-re 84% százalékra emelkedett. A 2013-as és a 2015-ös felmérés eredményei szerint a fiataloknak már
csak egészen kis százaléka élt olyan családban, ahol nincs internet, illetve valamilyen
számítógép (PC, laptop, tablet). Az összes számítógéptípust figyelembe véve (2013-ig a
táblagépeket is beleértve) 2000-ben a tinédzserek családjaiban átlagosan 0,7 ilyen eszköz
volt. Ezek száma két évtized alatt (2017-re) megnégyszereződött (2,8). A gépek jellegét
nézve, a mobil eszközök népszerűségének növekedése adatainkban is megmutatkozik, a
2015-ös évre a háztartásokban található laptopok átlagos száma meghaladta az asztali
számítógépek átlagos számát.
2013-ban a diá kok 69% -ána k volt tévékész üléke a saját szobájában, 2015-ben
64%-uknak. Azok aránya, akiknek volt a saját szobájában számítógép (asztali/laptop),
sorban 68% és 64% volt. A 2017-es adatok azt mutatják, hogy a tévé esetében folytatódott
az enyhe csökkenés (58%), a számítógépek esetében viszont további növekedést mértünk
(69%).
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KÉSZÜLÉKEK
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Játékkonzol
Számítógép összesen

1998-ban a megkérdezett diákok 1%-a állította azt, hogy sosem szokott tévézni. Az internet térnyerésével egyre jellemzőbb lett, hogy a fiatalok elfordultak a televíziótól, de azok aránya, akik
egyáltalán nem tévéznek, a 2017-es adatok alapján is mindössze 3%-ra tehető. A televíziózásra
fordított idő viszont jelentősen csökkent az évek során, 2005 és 2017 között a hétköznapi „tv-percek” száma 177-ről 86-ra redukálódott, a hétvégét illetően kevésbé volt drasztikus a visszaesés,
de így is igen jelentős, 164 percről 103 percre csökkent.
A különböző tévés tartalmakat illetően 2011-re és 2017-re vonatkozóan állnak rendelkezésre összehasonlítható adatok. A legkisebb mértékű változást a játékfilmek és a sportműsorok
területén tapasztaltuk. Ezek azok a tartalmak, amelyek miatt még mindig leülnek a tévé elé a
fiatalok. Minden más műsortípus esetében nőtt azok száma, akik sosem néznek ilyen tartalmakat, és csökkent a rendszeresen nézők aránya. A legdrasztikusabb eltérések a szappanoperák, teleregények és a valóságshow-k esetében mutatkoztak: azok aránya, akik sosem nézik
ezeket, 39, illetve 36 százalékponttal nőtt. Itt megjegyzendő, hogy több műsortípus eseten (pl.
pornó) továbbra is fogyasztják ezeket a fiatalok, csak egyre többen televízió helyett interneten
nézik ezeket.
Az internethasználat a fiatalok körében lényegesen gyorsabban terjedt el, mint a felnőtt
lakosság esetében. 1998-ban a megkérdezett tanulók 33%-a internetezett különböző gyakorisággal (bár napi rendszerességgel mindössze 3%), 2000-ben 70%-uk, 2009-ben pedig már
szinte mindenki (94%). 2017-ben pedig tízből hat fiatalnak volt olyan mobiltelefon-előfizetése,
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HA TÉVÉZEL, MILYEN GYAKRAN NÉZED AZ ALÁBBI MŰSOROKAT? (%) 2017/2011
Soha

Néha

Gyakran

Nagyon gyakran

Hírek, hiradók
2011

8

46

32

15

2017

26

54

16

4

Magazinműsorok (beszélgetős, információs)
2011

42

40

12

6

2017

60

32

7

1

Játékfilmek
2011

7

24

47

23

2017

15

27

40

17

Szappanoperák, teleregények/Sorozatok: pl. Barátok közt, szappanoperák
2011
2017

23

23

21

34

62

23

10

5

Bűnügyi sorozatok/Sorozatok: bűnügyi, kórházi
2011

21

32

27

21

2017

35

35

20

10

Valóságshow-k/Sorozatok: Valóságshow (pl. Való Világ)
2011

27

22

17

34

2017

63

24

9

4

2011

28

44

17

12

2017

37

38

17

8

Gyerek/ifjúsági műsorok

Sport
2011

25

37

20

18

2017

32

34

19

16

Reklám
2011

35

38

16

12

2017

51

29

11

8

Pornó
2011

70

17

6

7

2017

80

9

4

7

mely internethozzáférést is tartalmazott. Az internetpenetrációval együtt az internetezésre
fordított idő is nőtt. 2000-ben nagyjából napi ¼ órát tett ki a tinédzserek egy-egy napjában
ez a tevékenység, 2005-ben megközelítőleg ¾ órát, 2009-ben 2-3 órát, 2017-ben viszont már
közel 5,5 órát.

9

EGYES TEVÉKENYSÉGEKKEL TÖLTÖTT ÁTLAG IDŐ HÉTKÖZNAPONKÉNT (PERC)
TV nézés
2005

66

177

72

54

121

52

98

Videózás/DVD nézés
Rádió hallgatás

2009

152

2011

134

71

45

127

47

149

Zene hallgatás (MP3/CD

144

Olvasás
67

41

135

48

156

52

35

104

Internetezés bárhol (2009 aggregált)
Számítógépezés (2011-től: netezés nélkül)

2017

86

22

115

39

322

46

39

100

Telefonálás
Tanulás

Az online tevékenységek között kiemelt szerepe van a közösségi oldalaknak. Ezek használata
nélkül már 2011-ben is szinte elképzelhetetlen volt a fiatalok élete. Azok aránya, akik egyáltalán
nem szoktak ilyen oldalakra látogatni, csupán 7% volt, és 2009-hez képest 20 százalékponttal
nőtt az ilyen weboldalakat nagyon gyakran használók aránya. 2011-ben mindössze a válaszadók
15%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs a Facebookon profilja, 2013-ban pedig már csak a diákok
2%-a nem volt fenn a legnagyobb közösségi oldalon. 2015-ben egy átlagos tanítási napon legalább négy órát töltött közösségi oldalakon a válaszadók egyötöde (19%; 2013-ban 16%), egy
átlagos hétvégi napon pedig egyharmaduk (34%; 2013-ban 29%). 2017-re újra 7%-os szintre
emelkedett a Facebookot nem használók aránya, a közösségi oldalakat egyáltalán nem látogatók
aránya 2% körülire tehető. A fiatalok átlagosan mind hétköznap, mind hétvégén két-két órát
szánnak ezekre a honlapokra.
A 2011-es évben már tapasztalható volt az okostelefonok térnyerése. Ekkor a fiatalok 98%ának volt saját mobiltelefonja, 43%-uknak volt olyan készüléke, amely alkalmas internetezésre,
és a válaszadók 37%-a használta is e célra. 2013-ban a tinédzserek által birtokolt tíz készülékből
hét okostelefon volt, ekkor már a megkérdezettek 72%-a nyilatkozott úgy, hogy szokott telefonja segítségével az interneten böngészni, és 74% vette igénybe készülékét közösségi oldalak
használatához. 2015-re tovább nőtt az okostelefon-használók aránya, tízből kilenc fiatal ilyen
készüléket birtokolt, és tovább nőtt azok aránya is, akik közösségi oldalakat is látogatnak ezen
eszköz segítségével (88%).
2017-ben a netezést illetően már egyértelműen az okostelefonoké volt a főszerep. Ekkorra
kiegyenlítődött a hétköznapi és a hétvégi „internetidő”, egy-egy napon átlagosan közel 5,5 órát
töltöttek a világhálón a fiatalok, és ebből valamivel több mint 2,5 órán át a telefonjukon kapcsolódtak az internetre.
A kutatások adataiból az is kiderült, hogy egyre korábban kezdenek el internetezni a gyerekek. A 2013-ban megkérdezettek átlagosan 10 éves korukban kapcsolódtak be az online
világba, a 2015-ben és 2017-ben megkérdezettek 9 éves korukban. 2013-ban az általános
iskolások 68%-a 10 éves kora előtt már internetezett, a középiskolásoknak viszont csak
23%-a, 2015-ben ezek az arányok sorban 71% és 42% voltak, 2017-ben pedig 65% és 41%.
Az átlagos életkort nézve ez azt jelenti, hogy a hetedik évfolyamosok 8 évesen, a tizenegyedikesek 10 évesen léptek először a webre. A legutolsó méréskor azt is megkérdeztük a
diákoktól, hogy ők miként látják, a környezetükben élő gyerekek hány évesen kezdenek el
rendszeresen internetezni, keresőprogramot használni, chatelni; tapasztalataik szerint ez
átlagosan 8 éves korra tehető.
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Jól példázza a következő táblázatban bemutatott kérdéssor eredménye azt, hogy az állandó online lét milyen mértékben épült be a hétköznapokba. Bár a fiatalok alapvetően nem szüleikkel
együtt neteznek, de egyre kevesebb olyan család van, ahol ez egyáltalán nem fordul elő. Egyre
jellemzőbb, hogy a családi beszélgetéseken szó esik arról, hogy a tinédzserek mit láttak a weben,
viszont kevésbé jellemző, hogy a szülők ajánljanak valamilyen online tartalmat megtekintésre.
Eredményeink azt tükrözik, hogy a szülők többsége elfogadta azt, hogy a gyermekek számára
a digitális világban való jelenlét „alapszükséglet”, egyre ritkábban teszik szóvá csemetéiknek,
hogy túl sokat számítógépeznek vagy neteznek.
MILYEN GYAKRAN...? (%)
Soha

Néha

Gyakran

Nagyon gyakran

interneteztek együtt édesanyáddal vagy édesapáddal
2009

44

43

11

2

2011
2017

33

50

14

3

31

54

13

2

beszélgettek a szüleiddel arról, amit az interneten láttál/olvastál
2009

28

2011

20

2017

16

44

24

3

43

32

5

46

34

4

tudja édesanyád vagy édesapád, hogy mire használod a számítógépet, hogy mit nézel/használsz az interneten
2009

19

32

27

21

2011
2017

22

37

26

16

16

36

33

15

ajánlja édesanyád vagy édesapád hogy nézz meg valamit az iterneten
2009

5

20

46

29

2011

8

2017

15

36

42

14

50

30

6

mondja édesanyád vagy édesapád, hogy túl sokat számítógépezel
2009

13

20

31

36

2011

17

25

32

26

2017

33

36

19

12

mondja édesanyád vagy édesapád, hogy túl sokat vagy az interneten
2009

11

15

29

45

2011

14

20

32

34

2017

30

38

19

12

A szülők engedékenysége abban is megmutatkozik, hogy jellemzően nincsenek szabályok a
médiahasználatra vonatkozóan. Ez kiemelhetően fontos jelenség a szocializáció szempontjából.
A szülők ugyanis hagyományosan egy bizonyos életkorig többé-kevésbé sikerrel monitorozták
a gyerekeiket ért hatásokat, de a televízió- és főként az internethasználat elterjedése újfajta szerepkört igényelne részükről, melyhez többnyire még nem találták meg a kulcsot.
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VANNAK-E OTTHONI SZABÁLYOK? (%)
Nincsenek

Néha

Vannak

meddig nézhetsz TV-t hétköznap?
2005

67

20

2009

70

17

13

2011

65

18

16

75

15

11

2017

13

hány órát ézhetsz TV-t hétköznap?
2005

80

15

5

2009

83

12

5

2011

78

14

7

2017

83

13

4

milyen fajta műsorokat nézhetsz meg a TV-ben?
2005

76

16

2009

76

16

7
8

2011

72

15

12

2017

78

14

9

a TV műsorokra vonatkozó, karikában jelölt életkori határokat be kell tartanod?
2009

70

20

9

2011

69

20

11

2017

76

17

7

2005

82

12

6

2009

70

22

8

2011

65

23

12

71

20

9

mennyit internetezhetsz?

2017

mire használhatod az iternetet?
2005

88

8

4

2009

81

13

6

2011

78

13

9

77

15

8

2017

milyen oldalakat nézhetsz meg az interneten?
2009

79

12

9

2011

75

14

11

2017

74

16

11

Egy másik kérdésre kapott válaszok a mobiltelefonok megnövekedett jelentőségére mutatnak rá. A
2009-es és a 2011-es években a megkérdezettek tizede mondta azt, hogy négy büntetési mód (egy hétig
nem tévézhetne, nem számítógépezhetne és netezhetne, használhatná a mobiltelefonját, találkozhatna a
barátaival) közül azt érezné a legsúlyosabbnak, ha egy hétig nem használhatná a mobiltelefonját. 2017ben két és félszer ennyien gondolkoztak így. Az eredmények értelmezésénél figyelembe veendő, hogy
a legtöbb időt az interneten a telefonjukon keresztül csatlakozva töltik a tinédzserek, így összességében
erősen megnőtt az online jelenlét elvesztésétől való félelem, míg a „hús-vér” barátok háttérbe szorultak.
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VÁLASZD KI AZT A BÜNTETÉST, AMELYIKET SZEMÉLY SZERINT A LEGSÚLYOSABBNAK ÉRZEL! (%)
2009

6

2011

7

2017

5

10

22

10

Ha egy hétig nem nézhetnél tévét

61

25

Ha egy hétig nem használhatnád
a mobiltelefonodat

58

25

21

Ha egy hétig nem számítógépezhetnél
és nem internetezhetnél
Ha egy hétig nem találkozhatnál
a barátaiddal

49

Szemelvények a konferenciák adataiból
Bár minden konferencián a média hatásairól volt szó, a hangsúly folyamatosan változott: az
évek során, ennek megfelelően, az egyes kutatások adataiból is más-más érdekességeket lehet
kiemelni. Az alábbiakban ezekből közlünk egy válogatást.

1998 – Erőszak a képernyőn

Az ezredforduló körüli időszakban még a televíziózás állt a fókuszban, a hangsúly a tévében
előforduló erőszak, a tiltás, az önmérséklet és a szabályozás kérdésén volt. A legelső kutatás
adatai szerint a 12-18 éves korosztály hétköznap átlagosan 131, hétvégén 208 percet fordított
televíziónézésre, ez valamivel több mint kettő, illetve három és fél órának felel meg. A heti átlag
így közel három óra/nap. Ekkor a családok közel 60%-ára volt jellemző a közös televíziózás. A
gyermekek fennmaradó része pedig közel fele-fele arányban nézett tévét egyedül, illetve testvérével. Az eredmények arra is rámutattak, hogy a megkérdezett diákok 35%-a a televízió képernyője előtt ülve van együtt leggyakrabban a szüleivel. A műsortípusokat illetően kiemelendő,
hogy a szülők elsősorban a szex- és horrorfilmek nézését tiltották (65% illetve 32%), valamint
kisebb fenntartásokkal a thriller jellegű filmek megtekintését (tiltás: 21%), de minden további
nélkül engedélyezték az akciófilmek, a bűnügyi és hírműsorok nézését.
MILYEN TÉVÉMŰSOROKAT NEM ENGEDNEK MEGNÉZNI SZÜLEID? (1998, %)
Szexfilmeket

64

Horrorfilmeket

36

32

68

21

Thillereket

79

Bűnügyi krónikákat

7

93

Akciófilmeket

6

94

Rajzfilmeket

2

98

Vetélkedőket

1

99

Ismeretterjesztő filmeket

1

99

Hírműsorokat

1

99
Tiltják

Engedik nézni
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Ugyanebben az évben készült egy tartalomelemzés is, ami öt tévécsatorna – köztük az új
kereskedelmi adók – híradójának erőszakosságát vizsgálta (1998. szeptember 14-19. között
sugárzott esti hírműsorok; összehasonlításhoz két csatorna 1997. szeptember 15-20. között
sugárzott esti adásai). Erőszakosnak tekintettük azokat a híreket, amelyek emberek életére vagy testi épségére veszélyt jelentő eseményekről számoltak be, illetve állatok (vagy
általában a természet) ellen irányuló cselekmények képi vagy verbális megnyilvánulásait
sugározták. Az 1998-as elemzett héten az öt műsorban összesen 88 erőszakos témát feldolgozó híregységet találtunk, egy évvel korábban – két műsorban – 26 erőszakos híranyag
volt. Ez alapján becsülve éves szinten mintegy 4-5000 erőszakos hír került bemutatásra a
hírműsorokban. Az erőszaktartalmú hírek átlagos hossza az 1998-as héten 80 másodperc
volt. Ez azt jelenti, hogy az elemzett héten a nézők egy nagyjátékfilm hosszával megegyező
időtartamban láthattak erőszakot tartalmazó eseményeket, filmrészleteket (115 perc) – csak
a hírműsorokban.
Valószínűleg a műsorok közötti versenyhelyzet egyik eredménye, hogy úgy tűnik, az
erőszakos hírek átlagos hosszában, hangsúlyozottságában számottevő változás állt be az új
hírműsorok megjelenésével. Az 1997-ben elemzett héten az erőszakos hírek átlagos hossza
ugyanis a két csatornán 41, illetve 51 másodperc volt. Azaz azon a héten mindössze 20 percnyi erőszaktartalmat hordozó híranyagot láthatott a néző. A két vizsgált időszakot összehasonlítva elmondható, hogy a műsorok erőszakos híreinek témaszerkezete is eltérően alakult.
Szembetűnő, hogy a korábbi héten az erőszakos híregységek egyharmadát még a közlekedési
balesetekről beszámoló híranyagok tették ki, egy évvel később viszont már csak az erőszakos
hírek 6 százaléka foglalkozik ezzel a témakörrel. 1998-ban a valamilyen erőszakelemet tartalmazó hírek legnagyobb hányada háborús vagy polgárháborús eseményekről tudósít, illetve
katasztrófákról, gyilkosságokról számol be. Ugyancsak a hírműsorok közötti versenyhelyzet
egyfajta eredménye lehet az, hogy az erőszakos események bemutatása az 1998-as héten jóval
vulgárisabb, durvább képsorokkal járt együtt. Ekkor az erőszak jellegű információt tartalmazó tudósítások majdnem harminc százalékában sérült embereket, sérült testrészeket, illetve
halottakat látunk a képeken. Az elemzett héten a nézők összesen 14 hírben nézhettek halott
embereket ábrázoló, sokkoló képsorokat, 18 hírben pedig sérülteket mutató képeket. Amen�nyiben ezt az arányt is kivetítjük egy évre, úgy becsülhetjük, hogy a nézők egy év alatt az öt
elemzett műsorban mintegy 700 olyan hírt láthattak, amelyben emberi szenvedést ábrázoló,
sokkoló felvételek is szerepelnek. Mindez már önmagában is sokatmondó, a tendencia azonban még nyilvánvalóbb, ha figyelembe vesszük azt is, hogy az 1997-es két hírműsorban szinte
egyáltalán nem szerepeltek a fenti értelemben vett sokkoló filmrészletek. Az erőszak ábrázolásának eldurvulását mutatja az is, hogy csak 1998. szeptember 14-e és 20-a között a hírműsorokban 21 alkalommal találkozhatunk a tragédiák, káresemények lefolyásának közvetlen képi
prezentálásával, ezekben az esetekben az erőszakos történéséket közvetlenül is bemutatták.

2000 – Értékválasztás gyerekszemmel
A 2000-es konferenciára készült egy kutatás, melynek keretében közel 1200, öt és tizennégy év
közötti gyermek által írt történet (egy gyerekcsatorna történetíró pályázatára beküldött írások)
került elemezésre. A vizsgálat következtetései között szerepelt, hogy a gyermekek tudták, mi a
televízió, és azzal is tisztában voltak, hogy magas társadalmi presztízs értékű az ottani jelenlét.
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Történeteik arra mutattak rá, hogy felfogásuk szerint az egész gyerektársadalom kegyét elnyeri
az, aki a tévében szerepel.
A gyermekek életkora meghatározó volt abban a tekintetben, hogy elbeszéléseik milyen problémákat vetettek fel. A kisebb gyerekek (5-8 évesek) történetei jellemzően a barátság, a szeretet
témakörében1 mozogtak, a kicsit idősebbeknél (9-12 évesek) a szeretet témájú elbeszélések már
kevésbé voltak jellemzőek, míg a legnagyobbak történeteiben (13+ évesek) már ez egyáltalán
nem szerepelt. Esetükben a legnagyobb hangsúly az igazságosságon volt, emellett a barátság és a
szereplés volt még domináns. Tehát a gyermekek történeteiben a barátság és a szeretet témáját 13
éves korra az igazságosság problémája váltotta fel. Összességében az eredmények azt mutatták,
hogy a televízió a gyermekek számára – az életkor növekedésével egyre inkább – egy lényeges
érték hordozója volt, és egyben a karrier megvalósításának egyik terepe is.
Ebben az évben a fiatalok értekeivel kapcsolatosan is feltettünk több kérdést. Ezek közt olyan is
szerepelt, amelynek segítségével azt szerettük volna megtudni, hogy milyen értékeket látnak az
őket körülvevő világban, mit látnak értékesnek, mit értéktelennek vagy károsnak. Megkérdeztük,
melyik az a három-három tárgy, amely a jó, illetve a rossz dolgokat jelenti számukra világunkban. A rossz dolgok toplistáját kiemelkedően magas számú említéssel (588) a fegyverek vezetik.
Ezt követik a drogok (238), a cigaretta (121), az alkohol (100) és a pénz (97). A mobiltelefon (70),
a televízió (48) és a számítógép (37) a rossz oldalon éppúgy megjelent, mint a pozitív oldalon.
Sőt, a jó dolgok listáját épp ez a három tárgy vezette: mobiltelefon (182), televízió (146), számítógép (145), és nem sokkal lemaradva jelent meg az autó (126), a könyv (98) és a fénykép (65).

2005 – A szülői mediáció szerepe
2005-ben megkérdeztük a fiatalokat arról, hogy miképp befolyásolja az életüket az, ha van tévéjük, mobiltelefonjuk, illetve internetük. Egyik eszközről sem gondolták azt a fiatalok, hogy
előnyösebb, ha nem rendelkeznek ilyennel. Úgy vélték, e három dolog közül a barátkozásra a
legpozitívabb hatással az bír, ha van mobiltelefonjuk. Az ismeretek, információk elérésének
érdekében 65% tartotta előnyösnek, ha van televízió otthon, és 51%, ha van internet. A szórakozás tekintetében a saját mobiltelefont a megkérdezettek közel 1/3-a (31%) tartotta előnyösnek,
valamivel kevesebben értékelték így a tévét (24%) és az internetet (22%).
E kutatássorozat keretében ebben az évben került sor először a szülői mediáció vizsgálatára.
Ennek keretében feltérképeztük, hogy a szülők milyen módon vesznek részt a gyerekek médiahasználatában, hogy vannak-e otthon szabályok a fiatalok médiahasználatára vonatkozóan. Az
eredmények rámutattak arra, hogy a szülői részvétel és mediáció pozitív hatással bír. Amen�nyiben a szülő figyelemmel kíséri és kontrollálja, hogy milyen médiatartalmakkal találkozik
gyereke (pl. használja a műsorújságot, témákat ajánl vagy lebeszél), valamint ha kontrollálja a
használat idejét, az a médiahasználat szelekcióját (és egyben a használat mennyiségének csökkenését), a médiatartalmak kritikátlan elfogadásának csökkenését eredményezi, és minden területen jobb tanulmányi teljesítménnyel jár együtt.
Legjellemzőbb történettípusok: barátság – a főhős magányos, de a történet végére barátra talál; szereplés – a főhős
a közérdeklődés középpontjába kerül, és ezáltal elnyeri a többiek szeretetét, megbecsülését; szeretet – a főhős szerettei
körében végez valamilyen tevékenységet, illetve tevékenysége szerettei megbecsülését eredményezi; igazságosság – a
történetben győz az igazság, a főhős ellen fordulók elnyerik méltó büntetésüket.
1
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2007 – Erősödő médiatudatosság
A 2007-es kutatásunk egy rendkívüli vizsgálattal is kiegészült. Azt mértük, hogy miképp
változott egy, a médiaértést segítő oktatásban (MÉDIATUDOR) részt vevő másodikos, illetve
harmadikos osztály tanulóinak tudása, véleménye a médiával kapcsolatban. Ez esetben az adatfelvétel két lépcsőben történt, az oktatás megkezdése előtt és után kérdeztük meg a tanulókat.
Más kutatásokkal összhangban e kutatásunk is bizonyította, hogy a médiaértéshez szükséges
képességek fejleszthetők, és hogy erre szükség is van. Az oktatás hatása egyértelműen megmutatkozik abban, hogy:
• jelentősen megnőtt azok aránya, akik felismerték a reklám szerepét, és csökkent azok száma, akik úgy gondolják, hogy „csak úgy” döntenek vásárlásukról (pl. születésnapi ajándék);
• jóval többen voltak a kutatás második hullámában azok, akikben tudatosult, hogy a reklámok
több csatornán (a tévén kívül rádió, magazinok) is eljutnak a vásárlókhoz;
• míg csökkent azok aránya, akik a reklámokat az „érdekességet mond” és „szórakoztat” jelzővel titulálták, addig többen lettek a kutatás második szakaszában, akik úgy vélekedtek,
hogy a termékek, szolgáltatások eladását célozzák;
• a második felmérés idejére kritikusabban szemlélik a reklámokat (kevésbé hisznek el mindent, kevesebben hiszik, hogy a reklámokban szereplők használják is a terméket stb.).

2009 – Biztonságban a neten
A növekvő internethasználattal párhuzamosan hangsúlyosabbak lettek a biztonsággal kapcsolatos kérdések. A 2009-es eredmények rámutattak, hogy sok fiatal adja meg személyes adatait
a neten (csak egyharmaduk állította, hogy soha, semmilyen személyes adatot nem szokott magáról megadni számára ismeretlen személynek interneten keresztül), és gyakran ismerkednek a
INTERNETEZÉS KÖZBEN ELŐFORDULT-E MÁR, HOGY ...? (2009, %)
E-maileztél vagy MSN-eztél valakivel, akivel
előzőleg nem találkoztál

32

68

E-mailezés vagy MSN-ezés során
másnak adtad ki magadat

78

Valakivel „romantikus” viszonyba
kerültél az interneten

72

28
83

Felzaklatott, fenyegetett vagy zavarba
hozott valaki a chatelés közben

17

92

Valaki olyan képet közöl rólad,
amihez nem járultál hozzá

8

86

Valaki fenyegető, zaklató vagy agresszív
e-mailt vagy üzenetet küldött neked

14

75

Valaki kéretlenül szexuális
ajánlatot tett neked

25

80

Valakinek durva levelet/üzenetet küldtél
Akivel interneten megismerkedtél,
az életben is szeretett volna találkozni veled

41

És találkoztatok is

20
59
33

67
Nem

16

22

Igen

világhálón. Ekkor a tinédzserek 2/3-a e-mailezett vagy MSN-ezett már idegennel. 59% ismerkedett meg olyan emberrel a neten, aki személyesen is szeretett volna találkozni vele, és 33%
találkozott is az illetővel. Azaz a gyerekek 1/3-a tette ki már magát annak a kockázatnak, hogy
egy vadidegennel randevúzott. 28% került már valakivel „romantikus” viszonyba a virtuális
térben, és közel ennyi (25%) fiatallal történt meg, hogy kéretlenül szexuális ajánlatot kapott.
Ennél lényegesen kevesebben kaptak zaklató, agresszív e-mailt (14%), illetve volt részük ilyen
jellegű, felzaklató chatelésben (17%). Jó pár diák beismerte, hogy ő is követett el ilyen-olyan
csínytevést a neten. Minden ötödik adta már ki magát másvalakinek e-mailezés vagy MSN-ezés
közben, illetve küldött valakinek durva levelet vagy üzenetet.
Ebben az évben egy nyitott kérdés segítségével azt is vizsgáltuk, hogy mik azok a dolgok,
amik fontosak a fiataloknak („Mi az a három legfontosabb dolog, ami a tied vagy hozzád tartozik?”). Összesen 3074 releváns választ kaptunk, a megkérdezettek legtöbbször valamelyik családtagjukat vagy rokonukat említették (479 említés), a második leggyakoribb válasz a barát(ok),
barátnő(k), kedves kategóriája volt (455 említés). A harmadik legfontosabb dolognak a fiatalok
telefonja bizonyult (426 említés). Ezen említések száma alig kevesebb, mint az előbbi kettőé,
és lényegesen magasabb (közel duplája), mint a sorban következő negyedik leggyakoribbé
(számítógép, laptop – 227 említés). A házikedvencek csupán az ötödik helyre kerültek ebben a
rangsorban (192 említés).

2011 – Megjelenik a letöltés
A fiatalok az adatfelvételt megelőző héten húsznál is több filmet (ebbe a sorozatok is beleértendők) néztek meg tévében, DVD-n, internetről letöltve vagy moziban. A megnézett filmek
száma ugyanakkor jelentős szórást mutat, a kérdezettek fele legfeljebb 17-et, azaz napi 2-3-at
nézett meg. Azok aránya, akik egy hét alatt ötnél kevesebb filmet „fogyasztottak el”, 8%, akik
egyáltalán nem néztek, az összes megkérdezett 1%-át alkotják. Minden ötödik tinédzser (19%)
több mint 20 filmet nézett meg egy hét alatt a tévében. A DVD-filmek és a netről letöltött filmek
esetében már csak a kérdezettek 4%-a, illetve 5%-a tartozik a „filmzabálók” közé (több mint 20
film). Elgondolkoztató viszont, hogy hatból mindössze egy olyan fiatal van, aki a vizsgált egy
hétben egyáltalán nem nézett netről letöltött filmet.
AZ ELMÚLT HÉTEN KB. HÁNY FILMET LÁTTÁL (SOROZAT IS)? (2011, %)
Tévében

4

30

28

13

61

6

Egyet sem

19

1–5

DVD-n
Internetről letöltve

12

63
17

15
58

13

4

3 3

4 3

5

6–10
11–15
16–20

Moziban

32

67

1

Több mint 20

2013 – Mindenki fenn van
2013-ban alig akadt olyan tanuló, akinek nem volt Facebook-profilja, arányuk 2% volt (2011-ban
még 15%). A fiatalok jellemzően igen sok (400-500) ismerőssel rendelkeztek a közösségi oldalakon. A lányok válaszaiból az derült ki, hogy ők több időt töltenek ezek használatával, mint a
fiúk. A közösségi oldalakat használó fiatalok (az összes fiatal 98%-a) majdnem mindegyike (96%)
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mondta azt, hogy szokta nézegetni ismerősei bejegyzéseit, képeit, és nem sokkal kevesebben
voltak azok (92%), akik lájkolják is ezeket. A diákok fele mondta azt (51% mindkét esetben),
hogy napi rendszerességgel (naponta egyszer vagy többször) teszi ezeket. Az eredmények szerint
ekkor az ismerősök posztjaihoz is tízből kilenc (90%) válaszadóra volt jellemző, hogy szokott
ezekhez megjegyzést fűzni, de ez esetben kevesebben nyilatkoztak úgy (35%), hogy napi rendszerességgel teszik ezt. Saját bevallásuk szerint a fiatalok 2013-ban igen visszafogottan posztoltak személyes jellegű képet, videót. 16% mondta, hogy sosem, 54%, hogy ritkábban mint hetente
szokott ilyet feltölteni a közösségi oldalakra. Mások privát életével kapcsolatos bejegyzéseivel
kapcsolatban a diákok 68%-a nyilatkozott úgy, hogy sosem posztolja tovább őket, a többiek
pedig jellemzően csak ritkán tettek így (az összes megkérdezett 19%-a mondta, hogy ritkábban
mint hetente, 13%, hogy legalább hetente). Nem volt jellemző a mások márkákkal, termékekkel, illetve hírekkel, hírportálok linkjeivel kapcsolatos bejegyzéseinek továbbposztolása sem,
előbbit 52%, utóbbit 41% egyáltalán nem csinálja. Az ismerősök bejegyzéseinek, státuszának
lájkolása inkább „lányos dolognak” bizonyult, a fiúk viszont nagyobb előszeretettel posztolták
tovább mások saját életével, hírekkel, hírportálok linkjeivel, illetve márkákkal és különböző
termékekkel kapcsolatos bejegyzéseit.
AZ ÁLTALAD ELSŐ SZÁMÚNAK TARTOTT KÖZÖSSÉGI OLDALON MILYEN GYAKRAN SZOKTAD VÉGEZNI
AZ ALÁBBIAKAT? (2013, KÖZÖSSÉGI OLDAL HASZNÁLÓK, %)
Ismerősök posztjait, képeit
nézegetni
Ismerősök bejegyzéseit,
státuszát lájkolni
Megjegyzést fűzni ismerősök
bejegyzéseihez

16

4
9

14

10
16

Megváltoztatni vagy frissíteni
a státuszodat/állapotodat

16

Mások hírekkel, hírportálok linkjeivel
kapcsolatos bejegyzéseit továbbosztani

Hetente

18
9

16

32

61

15

36

22

14

12

54

68

11

5
19

Naponta egyszer

7

15

6

25

Hetente néhány alkalommal

10
8

10
31

53

10

61 18

10

41

21
67

23

41

Mások saját életével kapcsolatos
bejegyzéseit továbbosztani
Ritkábban

8

19

28

Mások márkákkal, különböző termékekkel
kapcsolatos bejegyzéseit továbbosztani

Soha

19

25

Iskolai feladatokkal kapcsolatos információkat
az osztálytársaiddal megosztani

Személyes jellegű képet,
videót feltölteni

11

3 2
6

8
2 6

6

5

5
2 3

Naponta többször

2015 – Barátokkal szünet nélkül
Bár a közösségi oldalak használata mindennapos a fiatalok körében, ezt a platformot elsősorban
barátaiknak tartják fent. Velük ilyen oldalakon keresztül napi szinten kommunikál a megkérdezettek háromnegyede (76%). Ebből a szempontból a válaszadók szülei, rokonai az internetes
ismerősökkel egy kategóriába esnek: e csoportokkal napi szinten a fiatalok 22-24%-a lép kapcsolatba közösségi oldalakon keresztül. Ennél is ritkábban kommunikálnak közösségi oldalakon a
diákok és a tanárok, válaszadóink 58%-a nyilatkozott úgy, hogy ez sose fordul elő, a napi szintű
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érintkezés csupán 5%-ukra jellemző. A diákok fele nyilatkozott úgy, hogy nagy gondot fordít
arra, hogy miképp néz ki közösségioldal-profilja (teljesen igaz: 19%, inkább igaz 32%, nem igaz
49%). Bár a lányok aktívabbak e téren, mint a fiúk, a két nem közti különbség viszonylag kicsi,
alapvetően a fiúkra is jellemző, hogy odafigyelnek „online megjelenésükre”.
MENNYIRE IGAZAK RÁD AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK: NAGY GONDOT FORDÍTOK ARRA, HOGY NÉZ KI
A PROFILOM A KÖZÖSSÉGI OLDALON. (PL. RENDSZERESEN FRISSÍTEM A PROFILKÉPEM)
(2015, %)
Fiú

53

30

Nem igaz

17

61

Inkább igaz

Lány

46

34

20

Teljesen igaz

2017 – Internet a tévé helyett
Az online filmek és a Youtube megnövekedett jelentősége miatt ebben az évben több kérdésünk
is e témára vonatkozott. Eredményeink szerint mára a fiatalok háromnegyede szokott gyakran
nézni online filmeket, és ugyanennyien vannak, akik gyakran szoktak online hallgatni zenét.
A kedvenc sorozataikat a fiatalok már elsősorban – tízből négyen – az interneten nézik (42%),
mindössze a diákok negyede (26%) szokta ezt a tévében követni, míg minden harmadik tanuló
mindkét eszközt használja e célra.
A fiataloktól nem áll távol az idegen nyelvű tartalmak fogyasztása sem. A középiskolásoknak
mindössze alig több mint 1/5-e állította, hogy sosem néz más nyelven készült tévés tartalmakat
akár a tévében, akár interneten keresztül.
A KEDVENC SOROZATOD A TV-BEN,
AZ INTERNETEN NÉZED,
VAGY MINDKÉT MÓDON? (2017, %)

26

32

Tévében

MILYEN GYAKRAN SZOKTÁL IDEGEN NYELVŰ
TV-MŰSOROKAT TV-BEN VAGY AZ INTERNETEN
NÉZNI? (2017, CSAK KÖZÉPISKOLÁSOK, %)

22

24

Mindkét módon

Ritkábban
Hetente

Interneten
42

Soha

31

22

Naponta

2017-ben a vloggerek népszerűsége kiemelkedőnek bizonyult, minden második tinédzser gyakran néz általuk kreált tartalmakat. A megkérdezettek legalább fele követi valamilyen rendszerességgel Pamkutya, Dancsó Péter és Radics Peti Youtube-csatornáját, és tízből legalább négyen
az alábbiakat: Unfield, The VR, JustVidman.
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Nemzetközi kitekintés

Az alábbiakban néhány külföldön készült kutatás eredményeit mutatjuk be, melyek – bár nem minden
esetben ölelnek fel húsz évet – az elmúlt két évtized egy-egy szakaszának változásairól festenek képet.
A német fiatalok médiafogyasztásáról beszámoló „Jugend, Information, (Multi-) Media” tanulmány 1998 óta vizsgálja a 12-19 évesek szokásait. Az eredményekből kiderül, hogy 1998-ban a
német tinédzserek mindössze 5%-a lépett az információs szupersztrádára legalább heti néhány
alkalommal, és saját internethozzáférésük nem volt. 2013-ra 89%-ra nőtt a rendszeresen netezők
aránya, és 80% nyilatkozott úgy, hogy van saját számítógépe vagy laptopja.
RENDSZERES INTERNETHASZNÁLÓK ARÁNYA (NÉMETORSZÁG, 1993–2016, %)
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Forrás: eMarketer (2014) és Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2010-2016) adatai alapján saját szerkesztés

A saját számítógéppel vagy laptoppal rendelkezők aránya 2012-ben volt a csúcson (82%), azóta csökkenő trend mutatkozik: 2014-ben és 2015-ben 76% rendelkezett ilyen eszközzel, 2016-ban 74%. A
tableteket birtoklók aránya viszont emelkedett az utóbbi időszakban, a 2013-as 14%-os szintről két

20

év alatt 29%-ra, ami 2016-ra lényegében azonos (30%) maradt (a köztes 2014-es évben: 20%). Már
2011-ben is alapfelszereltség volt a mobiltelefon a német 12-19 éves fiatalok körében (96%), viszont
okos verziót még csak egynegyedük (25%) birtokolt. Ötéves időszakot vizsgálva az látható, hogy
az okostelefon-penetráció folyamatosan emelkedett: 2012-ben 47%, 2013-ban 72%, 2014-ben 88%,
2015-ben 92% volt, 2016-ra pedig 95%-os szintet ért el. Az utolsó két kutatás vizsgálta azt is, hogy a
fiatalok rendelkeznek-e internetre csatlakozó televízióval. Az adatokból úgy tűnik, ez az eszköz nem
hódította meg a német tinédzsereket, 2015-ben 15%, 2016-ban 16% birtokolt ilyet.
A Michigani Egyetem kutatói még korábbra kalauzolnak vissza bennünket az időben. Vizsgálatuk
az amerikai 6-17 éves fiatalok tevékenységeit mutatja be két évtized különbségére vonatkozóan. Az első
adatfelvétel 1981/1982-ben készült, a második 2002/2003-ban. A kutatás résztvevői mindkét alkalommal
naplóban vezették azokat a tevékenységeket, amelyeket elsődlegesen végeztek. (A korábbi felmérés pilotstudy jellegű volt, ekkor a mintanagyság 322 fő volt, míg a második alkalommal 2908 fő.) A kutatás
érdekessége, hogy a két időpont között jelentek meg a számítógépek és az internet a háztartásokban.
Az eredmények szerint a fiatalok 2002/2003-ban lényegesen kevesebbet voltak a szabadban (heti
átlag /óra:perc/ 1:40 helyett 0:50), kevesebbet sportoltak (heti 4:04 helyett 2:59), és az evésre szánt idő
is csökkent (heti 7:06 vs. 8:28). Viszont több időt fordítottak a testükre, kinézetükre (személyi higiénia,
smink stb.), ez heti 5:56-ról 8:13-ra nőtt. Valamennyivel nőtt még az alvásra, illetve pihenésre (heti
68:12 vs. 62:38), a társasági életre (heti 4:47 vs. 2:12), a tanulásra (heti 3:58 vs. 2:38), a játékra (elsősorban videójáték, heti 8:05 vs. 7:20) és az egyéb passzív szabadidős tevékenységekre (heti 2:46 vs.
0:39) fordított idő. A médiafogyasztást illetően a kétezres évek elején már valamennyivel kevesebbet
tévéztek a fiatalok (heti 14:36 vs. 15:44), viszont tevékenységeik között megjelent a számítógépezés.
Erre átlagosan heti 2 és ¾ órát fordítottak a megkérdezettek, de a különböző korú gyermekek körében
nagy volt a szórás. A legkisebbek (6-8 évesek) esetében heti kb. egy órát tett ki ez az aktivitás, míg a
legnagyobbak (15-17 évesek) esetében kb. 4 órát. Megvizsgálva azon fiatalok szokásait, akik háztartásában volt számítógép és internet is, és azokét, akiknél egyik sem, az látható, hogy a 12-17 évesek
körében az előbbi csoport hetente hét órával néz kevesebb tévét, mint az utóbbi csoport. 2002/2003ban a televíziónézéssel töltött idő hétköznapokon 1,5-2 óra volt mindegyik korosztályban. A 6-8
évesek ekkor közel annyi időt töltöttek a tévéképernyő előtt, mint 1981/82-ben (1:34 vs. 1:39). A 9-11
és a 12-14 évesek esetében valamivel kevesebb mint napi két órára csökkent ez az idő, az 1981/82-es
közel két és fél órás átlagról (9-11 évesek: 1:46 vs. 2:26; 12-14 évesek: 1:51 vs. 2:22). Ma a hétvégén a
tévézés ideje legalább olyan magas vagy magasabb, mint a korai 1980-as évek minden korosztályának.
A 9-11 éves gyermekek mindkét időintervallumban egyenlő mennyiségű tévét néznek hétvégenként
– valami több mint 3 órát naponta elsődleges tevékenységként. A legidősebbek esetében lényegében
nem történt változás (1:55 vs. 1:48). A tévézési szokások változása elsősorban hétköznaponként volt
tetten érhető, a hétvégéket tekintve közel azonos (minimálisan emelkedő) értékeket mértek a kutatók
(6-8 évesek: 2:35 vs. 2:16, 9-11 évesek: 3:04 vs. 3:05, 12-14 évesek: 3:01 vs. 2:49, 15-17 évesek: 2:42
vs. 2:37). A játéknak a 6-8 évesek napjaiban volt a legnagyobb jelentősége, ugyanakkor egyedül az ő
korosztályukban csökkent hétköznap és hétvégén is az erre fordított percek száma. Előbbi esetben
átlagosan 37, utóbbiban 17 perccel (1:14 vs. 1:51 és 2:43 vs. 3:00). A többi korosztály esetében a hétköznapokon kisebb változások történtek (9-11 évesek: 0:56 vs. 1:05, 12-14 évesek: 0:45 vs. 0:31, 15-17
évesek: 0:35 vs. 0:14), míg a hétvégén nagyságrendileg háromnegyed órával nőtt a játékkal töltött idő
(9-11 évesek: 2:14 vs. 1:32, 12-14 évesek: 1:28 vs. 0:35, 15-17 évesek: 0:59 vs. 0:21).

21

ÁTLAGOS JÁTÉKKAL TÖLTÖTT IDŐ AZ ÖSSZES VÁLASZADÓRA VONATKOZTATVA
(USA, 1981/82 ÉS 2002/03, ÓRA:PERC/NAP)
1:14
1:51

6–8 évesek

2:43
3:00
0:56
1:05

9–11 évesek

hétköznap 2002/2003

2:14
1:32

hétköznap 1981/1982

0:45

hétvégén 2002/2003

0:31

12–14 évesek

1:28

hétvégén 1981/1982

0:35
0:35

15–17 évesek

0:14
0:59
0:21

Forrás: Juster,Ono, Stafford (2004) adatai alapján
Egy másik amerikai kutatássorozat (Kaiser Family Foundation) keretében 1999-ben, 2004-ben és
2009-ben vizsgálták a 8-18 éves fiatalok médiahasználati szokásait. Eredményeik rámutatnak arra,
hogy 2004 és 2009 között igen jelentős változások mentek végbe e téren. 2004-ben a fiatalok átlagosan
közel napi 6 és 1/2 órát (6:21) fordítottak a médiára, és a különböző médiatípusok egyidejű fogyasztása
miatt összességében 8 és 1/2 órányi (8:33) tartalmat fogyasztottak. 2009-re ezek az értékek 7 és 1/2
órára (7:38), valamint 10 és 3/4 órára (10:45) emelkedtek. 1999 és 2004 között is nőtt a médiahasználat, de ennél kevésbé drasztikus mértékben. Összességében tíz év alatt az olvasáson kívül minden
médiatípus esetében nőtt az időráfordítás. Az olvasás esetében a változás a nyomtatott sajtótermékek
iránti igény csökkenéséből adódik (magazinok esetében 15-ről 9 percre, napilapok esetében 7-ről 3
percre redukálódott), a könyvolvasással töltött idő enyhén növekedett (21-ről 25 percre).
ÁTLAGOS MÉDIAFOGYASZTÁSI IDŐ AZ ÖSSZES VÁLASZADÓRA VONATKOZTATVA
(USA, 1999–2009, ÓRA:PERC/NAP)
4:29

TV, videó, DVD

3:51
3:47
2:31

Zene, rádió hallgatás

1:44
1:48
1:29

Számítógép

1:02
2009

0:27
0:31

Videójáték

Könyv, újság olvasás

1:13
0:49

0:26

1999

0:38
0:43
0:43

Mozi

0:25
0:25
0:18

Forrás: Kaiser Family Foundation (2010) adatai alapján
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2004

A teljes vizsgált időszak alatt az amerikai fiatalok otthonaiban 47%-ról 84%-ra nőtt az
internetpenetráció. 1999-ben a megkérdezettek 10%-ának volt saját szobájában internet, 2004ben 20%-ának, 2009-ben pedig 33%-ának. 2004-ben még nem volt jellemző a közösségi oldalak
és a videómegosztó oldalak (mint pl. Youtube) használata, 2009-ben viszont már az előbbire
átlagosan 22 percet, utóbbira 15 percet áldoztak a megkérdezettek. 2009-ben a hagyományos
médiafogyasztás egy része is az internetre költözött. A fiatalok az összes televízió-, videó- és
DVD-nézésre fordított négy és fél órából (4:29) 24 percnyi műsort néztek az interneten, 16 percet
iPod-on (vagy hasonló lejátszón) és 15 percet telefonon. Itt megjegyzendő, hogy míg az évek
során összességében nőtt az összes televízió-, videó- és DVD-nézésre fordított idő, a fiatalok
egyre kevesebbszer nézték a sugárzott műsorokat „élő adásban” televíziókészüléken (azaz az
eredeti műsoridőben, nem felvételről). Számszerűleg ez 1999-ben és 2004-ben közel azonosan
valamivel több mint 3 óra volt (3:05 és 3:04), 2009-ben már csak 2 óra 39 perc. Az egyéb infokommunikációs eszközöket illetően 2004-es és 2009-es adatok állnak rendelkezésre. A 8-18 éves
amerikaiak 18%-a rendelkezett iPod-dal vagy MP3 lejátszóval a korábbi, és 76%-a a későbbi
időpontban. A mobiltelefonnal rendelkezők aránya az öt év alatt 39%-ról 66%-ra nőtt, míg azoké,
akik saját laptoppal rendelkeztek, 12%-ról 39%-ra.
A PewPew Research Center 12-17 éves amerikai tinédzserekre vonatkozó adatai az ezredforduló utáni évtized egyes változásait mutatják be. Ezen időszak alatt jelentősen nőtt a vizsgált
fiatalok körében a mobiltelefonnal rendelkezők aránya. Míg 2004 őszén ez 45% volt, két évvel
később már 63%, a rákövetkező évben pedig 71%. Ezt követően 2009-re enyhe növekedés után
75%-ra nőtt a mobiltelefon-penetráció. A közösségi oldalakkal kapcsolatban mért eredményekből az látható, hogy 2006-ban az internetet használó amerikai fiatalok 55%-ának volt profilja/
regisztrációja ilyen oldalon, 2008-ban 65%-uknak, 2009-ben pedig 73%-uknak.
Az ausztrál médiahatóság (Australian Communications and Media Authority) megbízásából
8 és 17 év közötti internetező fiatalok és szüleik körében készült kutatás 2009-ben és 2012-ben.
A két kutatás során mért legfontosabb különbségek:
• A 8-9 és a 10-11 évesek körében azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy az internet nagyon
vagy rendkívül fontos számukra, megduplázódott a két vizsgálat között eltelt három év alatt
(25% vs. 49% és 31% vs. 63%). A 12-17 éves gyermekek körében is szignifikánsan nőtt az
internet jelentősége, de esetükben kisebb mértékű változás volt tapasztalható.
• A felmérés során a szülők nyilatkoztak arról, hogy gyermeküknek van-e közösségi oldalon
regisztrációja/profilja. A két adatfelvétel között eltelt időszakban 44%-ról 56%-ra nőtt azon
gyerekek aránya, akik tagjai valamelyik közösségi oldalnak. A két év adatai korosztályonként: 8-9 évesek 6%/10% (nem szignifikáns), 10-11 évesek 16%/29%, 12-13 évesek 47%/65%,
14-15 évesek 71%/85%, 16-17 évesek 79%/89%.
• A közösségi oldalakon posztolt személyes információk tekintetében a 12-17 éves korosztályra a csökkenő elővigyázatosság volt jellemző.
• Az online zaklatások terén a 10-17 év közöttiek körében nem történt változás, ugyanakkor
a 8-9 évesek körében nőtt azok aránya, akik ennek célpontjaivá váltak.
Az egyesült királyságbeli Ofcom kutatása az általunk kutatott korosztályt részben fedi le, a
náluk valamivel idősebb (16-24 éves) fiatalokra vonatkozó médiahasználati szokássokkal kap-
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csolatos eredményeikből válogattunk. A vizsgálat a 2005 és 2014 közötti időszakot öleli fel. A
szigetországban 2005-ben a fiatalok 75%-a már internethasználó volt, 2009-ben 90%-uk, míg
2014-ben 93%-uk tartozott e csoportba. 2010-ben minden második, három évvel később már
nagyságrendileg tízből kilenc 16-24 éves brit rendelkezett okostelefonnal. Ez utóbbi szint maradt
a jellemző a 2014-es és 2015-ös évben is. Míg 2005-ben a mobiltelefonján csak a fiatalok 8%-a
e-mailezett, 2014-re ez az arány 62% lett. Az internetet azonnali üzenetküldésre a korábbi időpontban 50% használta, kilenc évvel később már 80%. A közösségioldal-használat változására
vonatkozó adatok 2007-től állnak rendelkezésre. Ekkor az internetező brit fiatalok 54%-ának
volt profilja ilyen oldalon, 2014-ben 93%-uknak, de már 2011-ben is közel ekkora volt az arányuk
(90%). Ugyanerre az időszakra vonatkoznak az Ofcom egyéb online tevékenységekkel kapcsolatos adatai is. 2007-ben a fiatalok 63%-a tartozott az online játékosok közé, hét évvel később
73%-uk. Azok aránya, akik mobiltelefonjukat legalább heti egy alkalommal használták e célból,
40%-ról 51%-ra emelkedett. A filmeket online, heti rendszerességgel nézők aránya pedig közel
megduplázódott (31% vs. 39%) a vizsgált időszakban. A kutatás kitért a médiával kapcsolatos
aggodalmakra is. A televízióban látottakkal kapcsolatosan a brit 16-24 éves tévénézők 4/5ének nem volt semmiféle aggálya, sem 2005-ben, sem 2014-ben. A rádiós tartalmakat illetően
az első alkalommal még 11%-nak volt bármiféle fenntartása, ami 2014-re csupán 3%-ra apadt.
Az internet megítélése kritikusabb volt mindkét kutatás esetében, de itt is csökkenő tendencia
tapasztalható. 2005-ben 49% mondta azt, hogy az online tartalmakat illetően vannak aggályai,
kilenc évvel később 36%. Ugyanezek az adatok a mobiltelefonokra vonatkozóan: 34% vs. 20%.
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Médián innen és túl:
Társadalmi következmények

Az információs forradalom társadalmi hatásainak összefoglalása lényegesen meghaladná e mű
kereteit. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kutatásaival és konferenciáival összhangban
viszont kiemelhetünk néhány olyan kérdéskört, melyek leginkább foglalkoztatják, foglalkoztatták a szakembereket az elmúlt két évtizedben.
A médiahasználattal kapcsolatosan problémák az ezredfordulón még elsősorban a televíziózással voltak összefüggésben. Ebben az időszakban számtalan szappanopera szerepelt a tévécsatornák műsorán. A 2001-es konferencián Tari Annamária a családi élet és e sorozatok kölcsönhatását elemezte, ennek keretében kifejtette, hogy a családi beszélgetések elmaradásával érthető, ha
megnő az igény a mások életébe, viszonyaiba való betekintésre. Ha viszont a hétköznapokban
a családi beszélgetések helyett az ilyen modellek a mintaadók, az erősen megnehezíti a fiatalok
értékrendjének kialakulását. A szappanoperák sematikus történetei kapcsán azt írja, „(…) nincs a
megértéshez szükség hosszas elmélyülésre, gondolkodást nem igényel, mert szinte matematikai
képletként egyfajta megoldásra futtatja ki a konfliktusokat. Ezzel szemben a valóság az emberi
érzelmek és az emberi szituációk végtelen sokasága és bonyolult mintázata, amihez a kulcsot
átélésük és a rajtuk való gondolkodás fejleszti ki.” (Tari, 2001, p. 264)
A televízióban megjelenő erőszak témáját több konferencia is érintette. A 2006. évi konferencián Antalóczy Tímea a híradók világáról értekezett. Kifejtette, hogy a tinédzserek számára
teljesen természetes, hogy ezekben erőszakos jelenetek szerepelnek, hisz maga a való világ is
az; és nem érzik úgy, hogy túl sok vagy elviselhetetlen mennyiségű erőszak lenne a televízióban. „Az erőszak és a szenvedés befogadásában azonban jellemző rájuk a távolságtartás, akár
az áldozatok kinevetése formájában is. Ez a jelenség azt is jelzi, hogy a televízió elveszi az
erőszakos események rendkívüliségét. A televíziós erőszak most már csak az egészen ritka,
katasztrófa jellegű eseményeknél vált ki erős érzelmeket. (…) Az erőszakot elsősorban a fizikai
bántalmazás formájában értelmezik. Elutasítják a jelentés nélküli erőszakot (az erőszak kedvéért
alkalmazott erőszakot), de ez az elutasítás inkább felszínes, illetve a társadalmi elvárásoknak
való megfelelésből fakad.”
Felvetette azt a kérdést, hogy ha a médiafogyasztók azt érzékelik, hogy az erőszakot alkalmazók a sikeresek, „(…) akkor vajon mindennapi életünkben, a felnövekvő korosztályok
értékrendjében és életvezetési stílusában milyen mértékben lesznek jelen a közmegegyezéssel
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erőszakosnak ítélt cselekedetek, magatartásformák? Természetesen a virtuális erőszakot <<befogadók>> nem lesznek törvényszerűen erőszakosak. (…) De a felnövekvő korosztályok egyre
inkább veszélyeztetettek ebből a szempontból, ugyanis azok a hagyományos közösségi formák,
amelyekben a praktikus léttechnikák és a szakralitás egyaránt jelen voltak, amelyekben a szocializációs folyamat dominánsan valóságos társadalmi terekben történt, amelyekben a gyermek
minden információt közvetlenül ellenőrizhetett, illetve az általa választott vagy kívánatosnak
ítélt magatartásmodelleket közvetlenül kipróbálhatta, és amelyekben minden társadalmi cselekvésre azonnali visszajelzés érkezett, mára szétestek vagy szétesőben vannak. (Antalóczy,
2006, pp. 22-23)
Az erőszakos tartalomnak való kitettség problémája az internet kapcsán is számos alkalommal
felmerült az évek során, valamint az is, hogy az online világ számos új kockázatot is magában
hordoz. Ilyen az adatok védelme, melyeket gyakran maguk a felhasználók osztanak meg, de az
agresszió új formái is megjelentek, mint pl. az online zaklatás (cyberbullying). „Az internet,
mint digitális média, az első, amely közvetlenül biztosít lehetőséget az interaktivitásra, a médiafogyasztáson kívül az azonnali információközlésnek és -cserének is helyt ad, és az elérhető
tartalmak mennyisége tekintetében nincs valós konkurenciája. [A] fiataloknak az új típusú megoldások iránti affinitása, technikai ismeretei a <<legkívánatosabb célcsoporttá>> teszi őket az
elektronikus média szempontjából, ezért a tartalmat és a formát is leginkább ennek a közönségnek az igényei szerint állítják össze. (…) A célközönség – pontosan koránál fogva – még nem tud
kellő elővigyázatosságot tanúsítani, cselekedetei következményeit teljes terjedelemben és súllyal
még nem képes felmérni, kezelni. Korunk egyik központi problémája, a privát és a közszféra
elválasztása, a személyes adat védelme azonban nem érvényesíthető a szükséges mértékben a
világhálón. A fiatal felhasználó a saját, sok esetben szenzitív adatait maga tölti fel a hálóra, de
gyakran ismerősei, barátai osztanak meg róla értékes információkat.” (Gazdag, 2012, pp 78) „A
cyberbullying (online zaklatás) ugyan elnevezésében a klasszikus bullyingra hasonlít, de sok
szempontból eltérő jellegzetességekkel bír. Az online zaklatás olyan ellenséges, zaklató és ismétlődő károkozó magatartást jelent, melyet valamilyen elektronikus eszköz közvetít. Megjelenési
formái között említhető a bántó, gyűlölködő tartalmak küldése, pletykák terjesztése online, valamint megszégyenítő képek és videók megosztása az interneten. Empirikus adatok bizonyítják,
hogy ez utóbbi érzelmileg sokkal megterhelőbb, mivel sokkal nehezebb elmenekülni előle: nem
kapcsolódik egy földrajzi térhez (iskola), így a támadó bármikor és bárhol lecsaphat az áldozatra, illetve a megalázás már nem marad néhány ember titka, jórészt az online nyilvánosság előtt
zajlik. Ami még nehezebbé teszi az áldozatok helyzetét, az az, hogy nem ismerik támadójukat:
az elektronikus zaklatás legtöbbször anonim módon vagy álnéven történik. Az egyik klasszikus
formája az ún. sexting, vagyis amikor a fiatal egy (fél)meztelen fotót küld a barátainak, szerelmének. Ami aztán rossz kezekbe kerülve – vagy egyszerűen egy szakítás után – a megalázások
végtelen sorát jelentheti.” (Újhelyi, 2015, p. 164)
A 2007-es kutatás a médiaértés, a médiaoktatás szerepére helyezte a hangsúlyt. Ehhez kapcsolódik Bayer Judit – ez évi konferencián elhangzott – gondolata is, melynek üzenete ugyanolyan
érvénnyel bír ma is, mint egy évtizeddel ezelőtt. „A történelem túlnyomó részében fel sem merült, hogy a gyermekeket védeni kellene a felnőttek világától. Természeti körülmények között
a kölyökkor feladata, hogy felkészítse az egyedet a felnőtt életre. Ezzel szemben napjainkban
általánossá válik a felfogás, hogy a gyermekkornak egy ártatlan, rózsaszín időszaknak kell len-
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nie: <<legalább a gyerekkorban legyen boldog a gyermek>>, amíg nem szembesül a felnőtt világ
vad jelenségeivel. Félreértés lenne azt állítani, hogy sorsukra kellene hagyni a gyermekeket a
médiából zubogó információáradattal szemben. De a – mind lehetetlenebbnek tűnő – védelem
helyett talán szerencsésebb lenne megtanítani őket, hogy hogyan bánjanak az információval,
mind fogadóként, mind annak alkotójaként. Az információs technológia a kontrollra is hatékonyabb lehetőségeket kínál, mint előfutárai. A mobiltelefon, az internet, a webkamera mind nem
csupán a gyermekek szabadságát növelik, de egyszersmind a szülői kontroll eszközei is lehetnek.
A probléma azonban éppen abban áll, hogy pont azoknak a gyermekeknek lenne szükségük több
segítségre, akiket jobban magukra hagynak a szüleik.” (Bayer, 2008, p. 263)
Sas István a felnőtt társadalom felelősségét egy másikszempontból közelítette meg, a példamutatás jelentőségét hangsúlyozva. „A média káros mintáinak veszélyéhez képest sokkal nagyobb
veszélyt rejt magában, ha a rossz mintákat a felnőttek médiahasználatában tapasztalják meg a
gyerekek! Ha azt látják, hogy a felnőttek médiafüggők – miért ne lehetnének ők is? Ha a felnőttek
valós élmények helyett a média világba menekülnek – miért ne tehetnék ők is? Ha a felnőttek
nem a valós helyükön kezelik a reklámokat, miért ne utánozzák ebben őket? A felnőttek normális reakcióinak hiánya vagy a hibás magatartás, a reakciók végzetes feedbacket jelentenek a
gyerekek számára: megbénítják természetes ösztöneiket és folyamatosan alakuló disztingválási
képességüket.” (Sas, 2008, 2004)
A tanárok és a szülők helyzete mindazonáltal egyáltalán nem könnyű. Az elmúlt évtizedek – társadalmi, technológiai – változásainak következtében átértékelődött a gyermekek és
a nevelők helyzete. Kósa Éva ezt elbizonytalanodó szülő- és nevelő-szindrómának nevezi. A
kutatássorozatban minden alkalommal ismétlődő kérdésblokk vonatkozott a szülők gyerekük
médiahasználatával, annak idejével, tartalmával, esetleg jelentkező problémáival vagy nehézségeivel kapcsolatos aktivitására, a szülők bevonódására, azaz az aktív, preventív, vagy csupán
korlátozó szülői részvételre a fiatalok és a média kapcsolatában. A szülői mediáció következetes nyomon követése feltárta azt is, hogy a szülők eszköztára és mediációs praxisa nem sokat
változott a vizsgált időszakban: a tévé uralta évtized után az internethasználat dominanciájával
jellemezhető években a szülők és nevelők többnyire ugyanúgy híján vannak az érdemi, a média
értő használatát elősegítő eszközöknek. A nevelők e téren való segítése és felvilágosítása szintén
fontos, mivel „az interaktív és individualizált média új formái mintegy megfordítják a korábbi
generációs rendet, hiszen e területeken a gyerekek tanítják a felnőtteket, átalakítva ezzel a szocializációra vonatkozó korábbi elvárásokat”. A fiatalok és felnőttek viszonyának megváltozásával
kapcsolatban azt írja még: „világunkat ma egyre fokozódó fragmentálódás és individualizáció
jellemzi. Megroppannak a nagy múlttal rendelkező hiedelemrendszerek és életformák, eddig
elfogadott hierarchiák bomlanak fel. Az olyan hagyományos kötődéseket, mint a család és a
közvetlen kapcsolatokra épülő közösségek, kikezdi a gazdasági és társadalmi mobilitás. A heterogén és multikulturális társadalmakban felnövő fiatalok egymással tökéletes ellentétben lévő
erkölcsi rendszerekkel és nemegyszer egymással ütköző kulturális hagyományokkal találkoznak. Mindez hozzájárul a társadalom további individualizációjához, és együtt jár azzal, hogy
az autoritás és értékek hierarchiája helyett a gyerekek és a fiatalok egyre inkább a horizontális
társas kapcsolatok felé orientálódnak.” (Kósa, 2014, p. 200)
Az értékrendek megváltozása számos egyéb ponton is tetten érhető, amivel kapcsolatban László Miklós és Danó Györgyi szerzők a következőket fogalmazták meg. „Az internet és a közösségi
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oldalak révén a fiatalok egyre markánsabban teremtik meg a saját kultúrájukat. Az élet minden
területén megjelentek az online sztárok, akik a világhálónak köszönhetik ismertségüket. Az interneten felnőtt fiatalok jobban értékelik az olyan sztárokat, akik közvetlenebbek, eredetibbek.
(…) Az új média hatására a tinédzserek <<offline sztárokkal>> való kapcsolata is intenzívebbé
és interaktívabbá vált. A Facebook, Twitter, Instagram stb. oldalak követésével ezek a hírességek
is közelebb kerültek a fiatalokhoz, sokuk élete nyitott könyvvé vált. Követőik tudják, hogy merre
járnak, milyen ügyekért állnak ki, mit olvasnak stb., de ugyanígy látják meztelen képeiket, hogy
miként buliznak, isznak vagy épp drogoznak. Bár tagadhatatlan előnyei vannak annak, hogy a
celebek közvetlenül képesek megszólítani a fiatalokat pl. egy-egy jó ügy érdekében, ugyanakkor
életvitelükkel gyakran negatív példát mutatnak. Ezek a viselkedésformák mindenképp hatással
vannak a tinédzserekre, értékrendjükre. Ha egy híresség szabadosan viselkedik vagy illegális
tevékenységet folytat, egy fiatal nem feltétlen fogja utánozni, ugyanakkor az ilyen tevékenységek beleivódnak a hétköznapjainkba, és előbb-utóbb már nem is tűnnek olyan extrémnek.”
(László-Danó, 2015, pp. 196-198) A vizsgálat visszatérő kérdéssorozata a fiatalok példalépeire
és értékpreferenciájára vonatkozott. Az e témában feltett kérdésekre adott választások unikális
és értékes dokumentációját adják a média fokozódó jelenléte és használata mellett felnövekvő
fiatalok változó értékvilágának. László Miklós kiemelte, hogy az orientációs személyeket illetően
a vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy „bár sok minden változik a fiatalok értékrendjét illetően,
egyes tényezők állandóak maradnak. Míg a tudósok, művészek, államférfiak éppen csak megjelennek az említések között, a hősöknek – legyenek régebbiek vagy újabbak – mindig helyük lesz
a példaképek között (csupán az változik, hogy kik személyesíti meg a hősöket)”. A mai fiatalok
egyre kevésbé tartják követendőnek tanáraikat is, a kortársak jelentősége viszont e tekintetben
is megnőtt. „Az is érdekes, hogy miért közel állandó azok aránya, akik a szüleiket nevezik meg
példaképnek. Hipotézisünk szerint az egyre narcisztikusabb, önmegvalósítást kiemelten kezelő,
hedonistább fiatalokban egyúttal mélyen benne van a bizonytalanságtól és a csalódottságtól való
félelem is.” (László, 2014, pp. 243-244)
Továbbgondolva az internet és a közösségi oldalak használatát, olyan jelenségek azonosíthatók,
melyek a kultúra, a tudás (vagy tudatlanság) egészen újfajta dimenzióit teremtik meg. Rab Árpád
szerint „[amióta] a nyomtatott újságok helyett inkább a világhálóról szerezzük értesüléseinket,
a híreket a legtöbb ember szinte el sem olvassa, az információdömping miatt legfeljebb a címekből próbál tájékozódni. Tudatos hírfogyasztásról tehát ma már tömeges méretekben aligha
beszélhetünk, ráadásul sokan nem is a profi portálokat vagy a lapok internetes megjelenését tekintik a hírek forrásának, hanem a Facebookot, ahol szubjektív kommentek torzítják el az egész
hírfolyamot; barátainknak a legvadabb dolgokat is elhisszük, pusztán érzelmi alapon. És mivel
mindent lehet tudni a világról, és mindennek az ellenkezőjét is, akár két-három változatban is,
az emberekben visszaszorulóban van a kritikai gondolkodás képessége – ez a digitális társadalom egyik jellemzője. Az átlagfelhasználónak nincs ideje, tudása és akarata a forrásig követni
a híreket. A folyamatos ingerek miatt nem maradna idő a megértésre, az információ feldolgozására sem. Információfelhasználás tehát valójában már nem is létezik, helyette vélemény- és
hitfogyasztás van.” (Rab, 2017)
Lányi András szerint pedig a megismerés korlátos volta nem csak a világban zajló eseményekre
vonatkozik. „[A] média-univerzumban nevelkedő nemzedék elődeinél kevesebbet gondolkodik,
egész pontosan: kevesebb időt tölt gondolkodással. Gondolkodni, töprengeni, mélázni, céltalanul
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járatni az elménket akkor szoktuk ugyanis, amikor engedjük, hogy a gondolatok csak úgy ránk
találjanak – amikor ráérünk. Üres óráinkban tehát, elfoglaltságaink szünetében. (…) Ezt a fajta
– látszólag passzív, valójában roppant kreatív – tevékenységet a fiatalok életéből kiszorította az
unalomtól való rettegés. Mivel technikai eszközeik életük minden pillanatában, utazás közben,
pihenés közben és minden egyéb helyzetben felkínálják számukra a szórakozás, üzenetváltás
vagy informálódás tetszőleges formáit, rettegnek az ürességtől, és nem ismerik meg a befelé
fordulás, a magányos szemlélődés örömét és megpróbáltatását. Nem ismerik meg önmagukat.”
(Lányi, 2017, l. ebben a kötetben, a „Gondolatok a konferenciák résztvevőitől” fejezetben).
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Konklúziók:
A konferenciák zárónyilatkozatai

A szakmai munkára, egymás gondolatainak megismerésére kitűnő lehetőséget biztosítottak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kutatásai, konferenciái. Mindannyiunkat hozzásegítették ahhoz,
hogy jobban megismerjük, megértsük a szemünk előtt zajló változásokat. A közös munka számos
kézzelfogható eredményhez vezetett, rengeteg új gondolat, kezdeményezés táptalaja volt. A konferenciákon minden alkalommal a résztvevők közös zárónyilatkozatot adtak ki, mely a törvényhozó
és a szabályozó hatóságok, felelős intézmények és politikusok, tartalomszolgáltatók és gyakorlati
szakemberek, valamint a terület iránt felelősséget érző szervezetek számára figyelemfelhívó módon
foglalta össze az adott konferenciát megelőző két év változásait, és az ebből következő teendőket.

ZÁRÓNYILATKOZAT 1998
A Média hatása a gyermekekre és fiatalokra
nemzetközi konferencia résztvevői megállapítva, hogy az erőszak jelenléte a médiában
és az interneten aggasztó méreteket öltött, és felismerve az e jelenségben rejlő veszélyeket,
a következő közös NYILATKOZATOT teszik:
1. A Konferencia résztvevői felkérik a műsorszolgáltatókat, hogy
–– tiszteletben tartva a gyermek és felnőtt nézők alkotmányos jogait, érzékenységét és a
halál méltóságát, tartózkodjanak a halál, a gyilkolás és a kínzás különböző formáinak
naturalisztikus, alantas érzések és indulatok keltésére alkalmat adó ábrázolásától;
–– szenteljenek megfelelő teret az olyan műsorszámok közzétételére, amelyek a magyar, az
egyetemes és a nemzeti kultúrák bemutatásával, a segítségre szorulók iránti szolidaritás
felkeltésével a nézők számára teljes értékű alternatívát kínálnak az erőszakos, vagy más,
káros hatású műsorszámokkal szemben;
–– szenteljenek megfelelő teret a szenvedélybetegségekkel, prostitúcióval, pedofíliával és
gyermekpornográfiával kapcsolatos felvilágosításra.
2. A Konferencia résztvevői felhívják az állami és a szakmai szervezetek figyelmét, hogy tekintsék át a jog, az oktatás, a nevelés és a kultúra terén rendelkezésükre álló eszközöket,
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3.

4.

5.

6.

amelyek segítségével a médiában, az Interneten, illetve az audiovizuális iparág más termékeiben megjelenő, káros hatású erőszak visszafordítható, és döntsenek ezek alkalmazásáról.
A Konferencia résztvevői felkérik az Országos Rádió és Televízió Testületet, hogy mint a
magyarországi műsorszolgáltatók működését felügyelő szabályozó hatóság
–– vizsgálja felül a kiskorúak személyiségfejlődésre ártalmas műsorszámokkal kapcsolatos
törvényi tilalmak megszegése esetén használható szankciók rendjét, és kötelezze el magát
e szankciók következetes alkalmazása mellett;
–– folytasson tárgyalásokat a műsorszolgáltatókkal annak érdekében, hogy létrejöjjön az
erőszakot, vagy más, káros hatású jeleneteket tartalmazó műsorszámok médiabeli szerepeltetésének egy olyan, a műsorszolgáltatók önkorlátozásán alapuló rendszere, amely
kellően hatékonyan biztosítja a kiskorú tévénézők védelmét;
–– a műsorszolgáltatókkal és a műsorújságok kiadóival közösen tegyen lépéseket annak
érdekében, hogy a médiumok közönsége számára olyan egyértelmű jelzésrendszer
kerülhessen Magyarországon is bevezetésre, amely egyértelműen jelzi az egyes műsorok kiskorúaknak, illetve kiskorúak meghatározott csoportjainak nem ajánlható
tartalmát.
A Konferencia résztvevői arra kérik az egyházakat és a civil szervezeteket, hogy minden
rendelkezésükre álló eszköz segítségével törekedjenek arra, hogy a társadalom és a jogalkalmazó szervek ne fogadják el megváltoztathatatlan tényként az erőszak Internet- és
médiabeli túlzott jelenlétét, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ezt a jelenlétet visszaszorítsák.
A Konferencia résztvevői azzal a kéréssel fordulnak a családokhoz és az oktatási intézményekhez, hogy a társadalmi és a jogalkalmazó szervezetek erőfeszítéseitől függetlenül is
készítsék fel a gyermekeket a média, az Internet és az audiovizuális ipar termékeinek kritikus használatára, hogy ne legyenek magukra utalva a különféle információk és hatások
befogadásában.
A Konferencia résztvevői kérik mindazokat a szervezeteket és személyeket, akikhez a jelen
nyilatkozatban fordulnak, hogy az ebben foglalt célok megvalósítása érdekében tevékenységüket összehangolva, egymással együttműködve fejtsék ki.

Dobogókő, 1998. október 16-17.

ZÁRÓNYILATKOZAT 2000
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
II. nemzetközi médiakonferencia résztvevői az alábbi KÖZÖS NYILATKOZATOT teszik:
1. A konferencia résztvevői felkérik a Parlamentet és a parlamenti képviselettel rendelkező
politikai pártokat, hogy konszenzusos alapon módosítsák a Médiatörvény azon politikamentes paragrafusait, amelyek a gyermekek és fiatalkorúak védelmét közvetve vagy
közvetlenül szolgálják, ezáltal harmonizálva ezeket a paragrafusokat az európai uniós
törvényekkel.
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2. A Konferencia résztvevői kérik a Kormányt, a főhatóságokat és az önkormányzatokat, hogy a költségvetésen belül nagyobb összegeket fordítsanak gyermek- és ifjúsági filmek, műsorok készítésére.
3. A Konferencia résztvevői arra kérik a Kormányt, hogy az állam- és közigazgatási rendszert
tegye felkészültté arra, hogy biztosítsa a gyermekek jogainak és a közbiztonság alapelveinek
érvényesülését az elektronikus és digitális médiában.
4. A Konferencia résztvevői kérik az Országos Rádió és Televízió Testületet, hogy a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki a televíziós filmek és műsorok egységes ajánlását és jelölési
rendszerét a gyerekek és fiatalok védelme érdekében.
5. A Konferencia résztvevői kérik a televíziók és a rádiók vezetőit, illetve az írott média kiadóit,
hogy fontolják meg egy olyan testület felállítását, amely megrendelésük, illetve sugárzásuk
vagy megjelenésük előtt minősíti a filmeket, műsorokat és cikkeket.
6. A Konferencia résztvevői kérik az Országos Rádió és Televízió Testületet, hogy a TV- és
rádiótársaságok, valamint az on-line-cégek vezetőivel szorosan együttműködve ösztönözze
ezen társaságokat arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat károsan befolyásoló, fizikai vagy
pszichés erőszakot bemutató, erőszakos, obszcén, brutális jeleneteket tartalmazó stb. filmek,
műsorok vetítésének problematikáját önszabályozó rendszerükön belül oldják meg, ellenkező
esetben szigorú szankciókat alkalmazzon ezen társaságokkal szemben.
7. A Konferencia résztvevői kérik az Országos Rádió és Televízió Testületet és a civil szervezeteket, hogy közösen hozzanak létre egy olyan, független tanácsadókból álló tanácsadó
testületet, amely vitás kérdések esetén mind az Országos Rádió és Televízió Testület, mind
a média vezetőinek munkáját támogatja.
8. A Konferencia résztvevői felhívják a szülők és a pedagógusok figyelmét annak szükségességére, hogy a gyermekek – és családjaik is – megismerjék az új elektronikus eszközöket, és
azokat a kulturális és civilizációs tartalmakat, amelyeket azok közvetítenek. Ahhoz, hogy ezek
használata a társadalom számára elfogadott módon történhessen, figyelemmel kell kísérni azokat a veszélyforrásokat is, amelyek az új médiák korlátozás nélküli használatából fakadnak.
Dobogókő, 2000. október 5-7.

ZÁRÓNYILATKOZAT 2005
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
III. nemzetközi konferencia résztvevői az alábbi KÖZÖS NYILATKOZTATOT teszik:
A Konferencia résztvevői örömmel állapították meg, hogy a 7 évvel ezelőtt indult kezdeményezésük eredményesnek bizonyult a jogalkotás területén, kivéve a gyermekeket célzó reklámok
esetében. A hatályos magyar jogszabályok általában megfelelnek az európai normáknak, és
reményeink szerint a jövőben is követni fogják az európai jogalkotás tendenciáit. Ugyanakkor
sajnálattal állapítottuk meg, hogy a legújabb kutatások eredményei azt mutatták, hogy a gyermekek egyre inkább magukra hagyatottak a médiahasználat során. Megállapíthatjuk, hogy a
jogalkotás eszközrendszere csak a problémák szűkebb körében nyújthat megoldást, ezért egyre
inkább felértékelődik az önszabályozás, a gyakorlati megoldások kidolgozása.
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Ezért a konferencia résztvevői a következőket javasolják:
1. Három év alatti gyerekek számára a televíziózás ( a háttér-televíziózás is) bizonyítottan káros,
ezért feltétlenül szükségesnek tartjuk ezt a társadalomban tudatosítani.
2. A gyerekek többnyire védtelenek a reklám manipulatív hatásával szemben, ezért javasoljuk
a gyerekeknek szóló műsorok közben és azok környezetében úgynevezett reklámmentes sáv
kialakítását, amelyet törvényi előírások szabályoznak.
3. A szülők és nevelők nem kapnak segítő támpontokat ahhoz, hogy a médiában meglévő pozitív
lehetőségeket felhasználhassák a gyerekek érdekében, ezért javasoljuk egy olyan akcióterv
kidolgozását, mely egyrészt elősegíti a gyermekbarát tartalmak térhódítását a médiumokban,
másrészt alkalmas a szülők és nevelők tájékoztatására és orientálására.
4. És ennek elemeiként javasoljuk:
–– Egy gyermekbarát minősítőrendszer kidolgozását, amely alkalmas gyermekek számára megfelelő, személyiségfejlődésükre pozitív hatást gyakorló audiovizuális tartalmak kiválasztására.
–– Egy szakértő testület felállítását, mely a minősítést végzi.
–– Az ehhez rendelt, az állami szervek által adható pénzügyi kedvezmények (közvetlen támogatások nyújtása; illetve díjfizetési kötelezettségek enyhítése) kialakítását.
–– Egy, a minősítésről szóló, mindenki számára hozzáférhető tájékoztatási rendszer kidolgozását.
5. Továbbra is hasznosnak és fontosnak tartjuk a médiaismeret oktatását, és javasoljuk annak
életkorhoz illesztett kiterjesztését az iskola előtti korosztályokra és nevelőikre.
6. Javasoljuk, hogy a tartalom- és műsorszolgáltatók dolgozzák ki és tegyék nyilvánossá etikai
kódexüket, lehetővé téve ezzel a társadalmi kontrollt és párbeszédet.
Balatonalmádi, 2005. szeptember 30.

ZÁRÓNYILATKOZAT 2007
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
IV. nemzetközi konferencia résztvevői az alábbi KÖZÖS NYILATKOZATOT teszik:
Figyelemmel arra, hogy a médiatartalmak közlésének/átvitelének és elérésének új eszközei és
módjai jelentős változásokat hoznak a gyerekek és a média kapcsolatában,
figyelemmel arra, hogy a küszöbön álló digitális átállás a gyermekek számára is a médiafogyasztás
új lehetőségeit és új kockázatait hordozza, amelyre a szabályozásnak is megfelelően reagálnia kell,
továbbá figyelemmel arra, hogy az európai szabályozási környezet is jelentős változáson ment
keresztül az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv elfogadásával, amelyet a
közeli jövőben a magyar jogrendszerbe is be kell építeni,
összegezve a konferencia tanulságait,
a konferencia résztvevői az alábbi nyilatkozatot teszik, amelyet az új médiaszabályozás és a Nem
zeti Audiovizuális Médiastratégia (NAMS) kialakítása során ajánlanak figyelembe venni:
I. Védelem
1) A médiatörvény és a NAMS tervezeténél figyelembe kell venni a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi feladatokat.
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2) Elengedhetetlen, hogy a szabályozás felülvizsgálata során a gyermekek védelmének olyan
szabályrendszere alakuljon ki Magyarországon, amely valamennyi médium tekintetében – az
írottól a digitálisig - megfelelő biztonságot nyújt a gyermek- és fiatalkorú felhasználóknak.
3) A szabályozónak meg kell találnia azokat a (műszaki, intézményi, eljárási) megoldásokat,
amelyekkel az újfajta médiatartalmak fogyasztása is kockázatmentessé tehető a gyermekek
számára.
4) Kívánatos, hogy Magyarországon is valóban hatékony önszabályozó mechanizmusok működjenek, amelyek eredményeire az állam szabályozó tevékenysége során megfelelően építhet.
II. Értékteremtés
5) Szükségesnek tartjuk, hogy a jövőben elfogadásra kerülő törvények és rendeletek alkalmazzák a pozitív diszkrimináció elvét, és mind anyagilag, mind az eljárási szabályokban támogassák az egyetemes kultúrával, egészség- és környezetvédelemmel, valamint az oktatással
kapcsolatos tartalmakat.
6) Kiemelten fontos, hogy a gyermekek fejlődését elősegítő, számukra hasznos, magas minőségű
tartalmak széles választéka legyen elérhető a hazai nézők, felhasználók számára. Ez az igény
különös súllyal jelenik meg az újfajta tartalomszolgáltatások – így például az internetes és
telekommunikációs tartalmak – esetében.
7) Elengedhetetlen, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók megfelelően járuljanak hozzá e
célkitűzés teljesítéséhez.
8) 	 Feltétlenül szükséges, hogy a szabályozó megfelelő forrásokat különítsen el a gyermekek számára
ajánlható, magas színvonalú médiatartalmak elkészítésének és bemutatásának elősegítésére.
III. Felkészítés
9) Miután a médiaműveltség a médiaértésen túl a médiához való hozzáférést és a használat
készségének elsajátítását is jelenti, ezért ezen összetevők fejlesztésének támogatását szorgalmazzuk.
10) Szükségesnek tartjuk azt, hogy a tudatos médiahasználatra nevelés ne csak a középfokú
oktatás szintjén működjön, hanem a szocializáció szempontjából fogékonyabb periódusban
levő, fiatalabb korosztályra is terjedjen ki.
11) Szükségesnek tartjuk az oktatók/nevelők mellett a szülők orientálását, tájékoztatását és
képzését is abból a célból, hogy a gyermekek helyes médiahasználatával és médiaértésével
kapcsolatos feladataikat el tudják látni.
12) Szükségesnek látjuk azoknak a kezdeményezéseknek a feltérképezését és támogatását, amelyek alternatív lehetőségeket dolgoznak ki a médiaműveltség elősegítésére, terjesztésére.
IV. Gyakorlati lépések
–– Javasoljuk, hogy a szülők, gyermekeik óvodai- iskolai rendszerbe lépésének első heteiben
kapjanak általános tájékoztatást a gyermekek médiahasználati szokásairól és a média
gyerekekre gyakorolt hatásáról.
–– Az óvó-, tanító- és tanárképzésben legyen tantárgyi blokk a média szerepéről, melyben
a leendő pedagógusok megismerkedhetnek a média működési mechanizmusaival és a
gyermekek életére, fejlődésére gyakorolt hatásaival.
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–– A gyermekek és a fiatalok egészséges fejlődése érdekében elengedhetetlennek látjuk a
felnőtt korosztály médiával kapcsolatos tájékozottságának és műveltségének fokozását.
Ennek érdekében javasoljuk minél nagyobb számú társadalmi célú reklám készítését és
elhelyezését az országos médiumokban.
–– Javasoljuk a szabályozást megalapozó és a felkészítést elősegítő kutatások támogatását
és kiterjesztését (különös tekintettel az újfajta médiaszolgáltatásokra, az internetre, a
telekommunikációra és a videojátékokra).
–– Javasoljuk, hogy a Médiatörvényben megfogalmazott filmtámogatási rendszer mintájára
a szolgáltatók bevételeik törvényben rögzítendő arányát fordítsák a tudatos médiahasználat kialakítására.
–– Szükségesnek látjuk, hogy a fent megfogalmazott javaslatokhoz dolgozzanak ki egyértelmű indikátorokat, és ezek alapján az egész folyamatot rendszeres auditálásnak vessék alá.
Balatonalmádi, 2007. december 5.

ZÁRÓNYILATKOZAT 2009
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
V. Nemzetközi Médiakonferencia KÖZÖS NYILATKOZATA
A Konferencia résztvevői megállapítják, hogy:
A, A gyermekek és fiatalok média-eszközellátottsága nagymértékben nőtt, a fiatalok számára
meghatározó médium az internet lett, messze megelőzve minden más médiumot (például a
rádiót és a televíziót).
B, A fiatalok idejük egyre nagyobb részében használják a médiát, ugyanakkor a szülők részvétele a gyermekek és a fiatalok médiahasználatában továbbra is csekély.
C, A médiatartalmak egyre több funkciót ellátó, integrált médiaeszközökön keresztül jutnak el
a fiatalokhoz.
A fentiekre tekintettel a Konferencia résztvevői:
A, Kiemelik, hogy a felnőttek a gyermekek védelmében együttes és egymásra át nem hárítható
módon viselnek felelősséget.
B, Javasolják, hogy az Országgyűlés alkossa meg a felhasználói eszközök integrációjából következően szükséges jogszabály-módosításokat.
C, Felhívják a Kormány figyelmét arra, hogy a médiaműveltség fejlesztése érdekében az oktatás
minden szintjén és a közműveltség körében határozott és átfogó intézkedések váltak szükségessé, kiterjesztve ezek hatályát a fogyatékkal élőkre is.
D, Továbbra is károsnak tartják a 3 év alattiak aktív és passzív médiahasználatát, és nem tartják
kívánatosnak, hogy a gyermekintézményekben az ilyen korú kisgyermekek médiaeszközökkel találkozzanak.
E, Szükségesnek tartják, hogy a Médiatörvény kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezései
- a jelenlegi gyakorlattal szemben - a 12 éves kor alatti korosztályt differenciáltan kezeljék.
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F, Javasolják, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatáson és a kereskedelmi médiumokra kirótt
közszolgálati kötelezettségeken belül növeljék a magas minőségű és magyar gyártású gyermek- és ifjúsági műsorok részarányát.
G, Javasolják egy olyan, életkorhoz igazodó, megbízható rendszer kialakítását, amelyben a szülőket külön jelzések tájékoztatják a gyermekek számára kifejezetten ajánlott tartalmakról.
H, Szorgalmazzák a kiskorúak médiahasználatával kapcsolatos átfogó, a szabályozás és a médiatudatosságra nevelés számára is megfelelő támpontokat nyújtó további kutatásokat és a
kiskorúak védelmét szolgáló technikai fejlesztéseket.
I, Javasolják, hogy a kiskorúak számára ártalmas (erőszakos vagy pornográf) tartalmak előállításához és terjesztéséhez olyan befizetési kötelezettség társuljon, amely megfelelő finanszírozási hátteret teremt a gyermekek számára értékes és hasznos műsorok hazai gyártásának
és terjesztésének állami támogatásához.
Balatonalmádi 2009. szeptember 30.

ZÁRÓNYILATKOZAT 2011
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
VI. Nemzetközi Médiakonferencia KÖZÖS NYILATKOZATA
A konferencia résztvevői megállapítják, hogy
1. A közelmúltban a médiaszabályozásban a gyermekek védelme terén jelentős pozitív változások történtek. E körben különösen üdvözlik, hogy a korábbi konferenciák ajánlásaival
összhangban a jogalkotó a 12 év alatti korosztályt differenciáltan kezeli.
2. A gyermekek a médiahasználattal kapcsolatos ismereteik jelentős részét kortársaiktól szerzik. A fiatalokat elsősorban az új médiumokon keresztül, az ő nyelvükön megfogalmazott
üzenetekkel lehet elérni.
3. A közszolgálati média jelenleg nem, vagy alig éri el a fiatal nézőket, hallgatókat, illetve
felhasználókat.
4. Továbbra is sok a teendő, különösen a jogalkalmazás, az önszabályozás és a médiaoktatás/
médiatudatosság terén.
Erre tekintettel a konferencia résztvevői:
A. Hangsúlyozzák, hogy mivel egyre többet és többen használnak olyan médiaeszközöket,
amelyek révén elérhető kockázatos tartalmak kontrollja nem megvalósítható (internet, mobiltelefon), a jövőben a direkt szabályozás mellett hangsúlyosabbá kell váljon a mediáción
alapuló tanulás.
B. Szükségesnek tartják, hogy az óvó-, tanító- és tanárképzés, illetve továbbképzés kötelező
része legyen a médiával kapcsolatos ismeretek oktatása. Szükségesnek tartják továbbá,
hogy az állam biztosítsa a pedagógusok számára azokat a feltételeket (internetelérés, eszközellátottság), amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy maguk is lépést tartsanak a digitális
technika fejlődésével.
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C. Elengedhetetlennek tartják, hogy a közszolgálati média képessé váljon arra, hogy a gyermekeket
és szüleiket megszólítsa. Felkérik a közszolgálati médiaszolgáltatókat arra, hogy műsoraikban fordítsanak kiemelt figyelmet a médiafogyasztással kapcsolatos tudnivalók terjesztésére, úgy, hogy
ezek az ismeretek a legszélesebb közönséget (gyermekek, szülők) a leghatékonyabban érjék el.
D. Fontosnak tartják, hogy a civil szféra szervezeteinek a gyermekek védelme és médiatudatosságuk elősegítése érdekében végzett munkáját az állam megfelelő források biztosításával
támogassa. Szükségesnek tartják azt is, hogy a civil szervezeteknek nyújtott ilyen támogatások odaítélésére az állam megfelelő kvalifikációs rendszert dolgozzon ki és működtessen.
Javasolják, hogy – egyéb források mellett – a Médiatörvény a gyermekek védelmére vonatkozó szabályainak megszegése miatt kiszabott bírságokból befolyó összegeket az állam
kifejezetten e célra fordítsa.
E. Felkérik a szabályozót arra, hogy azonosítsa azokat a szabályozási problémákat, amelyek
következtében olyanok, akik gyermekek sérelmére internetes környezetben bűncselekményeket követnek el, kivonhatják magukat a felelősségre vonás alól. Felkérik a szabályozót
arra, hogy ezeket a problémákat – amennyiben szükséges, akár jogszabály-módosítással
is – orvosolja.
F. Fontosnak tartják, hogy a gyermekek egészséges fejlődését elősegítő műsorok terjesztéséhez,
bemutatásához a piktogramon túl egyéb kedvezmények is kapcsolódjanak.
G. Felhívják a médiaszolgáltatókat, hogy fordítsanak különös figyelmet azoknak a technikai
megoldásoknak a használatára, amelyek lehetővé teszik a fogyatékkal élők számára műsoraik
minél teljesebb értékű élvezetét.
H. Felkérik a szabályozót, érje el, hogy gyermekműsorokban, illetve azok környezetében ne
jelenhessenek meg reklámok.
Balatonalmádi, 2011. szeptember 28.

ZÁRÓNYILATKOZAT 2013
A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
VII. nemzetközi médiakonferencia KÖZÖS NYILATKOZATA
A Konferencia résztvevői megállapítják, hogy:
1. A gyermekek és fiatalok egyre korábbi életkorban kezdik használni a digitális eszközöket.
Az intenzív felhasználók nyitottabbak az új lehetőségek, technológiák iránt. A gyermekek
és fiatalok védelme ezért fontosabb, mint valaha.
2. A szülők változatlanul csak kevéssé vesznek részt a gyermekek médiahasználatában, az
érdemi szülői jelenlét e tekintetben továbbra is hiányzik. A kortárs kapcsolatok jelentősége
viszont egyre nő.
3. A kutatások szerint már a 13-17 évesek gondolkodása is társadalmilag kötött, egyre meghatározóbbakká válnak a „leszakadók” és a „perspektíva előtt állók” közötti különbségek.
4. A felmérések azt mutatják, hogy a gyermekek és fiatalok döntő többsége pozitívan látja a
jövőjét. Ugyanakkor egyre inkább növekszik azoknak a fiataloknak a száma, akik kritikus-
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nak látják az ország helyzetét, ezért jövőjük érdekében el tudják képzelni, hogy külföldön
vállaljanak munkát.
5. Fontos és kedvező lépés, hogy az M2 gyerek- és ifjúsági csatornává alakult, és elindult a
médiatudatosságot fejlesztő Bűvösvölgy oktatóközpont.
A fentiekre tekintettel a Konferencia résztvevői
a) Fontosnak tartják a gyermekek és fiatalok médiahasználatára vonatkozó kutatások folytatását.
E kutatásoknak a média veszélyein túl ki kell terjednie az adott életkor értelmi fejlettségén
alapuló feldolgozás sajátosságaira is.
b) Szükségesnek tartják, hogy a szülők sokkal nagyobb mértékben vegyenek részt a gyermekek médiahasználatában. Felkérik az államot és a szolgáltatókat, hogy fordítsanak kiemelt
figyelmet az ezt segítő tájékoztatásra és oktatásra.
c) Kedvező fejleménynek tartják, hogy az iskolai oktatásban megnőtt a médiával foglalkozó
ismeretek súlya. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy ezek körét tovább kell bővíteni, mert
az oktatás jelenleg főként csupán az internetbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókra korlátozódik
d) Fontosnak tartják, hogy az oktatás keretében a gyermekeket és fiatalokat a kiberbiztonság
mellett a közösségi oldalak használatára, illetve a médiahasználat etikai kérdéseire és viselkedéskultúrájára is tanítsák. Javasolják, hogy az erkölcstan vagy az osztályfőnöki órák kötelező tananyagába ez a kérdéskör is kerüljön bele. Hangsúlyozzák emellett a mentálhigiénés
eszközök alkalmazásának fontosságát is.
e) Szükségesnek tartják, hogy a médiával kapcsolatos ismeretek kellő súllyal jelenjenek meg a
pedagógusképzésben és továbbképzésben.
f) Felhívják a figyelmet arra, hogy a most zajló digitális forradalom különösen sok lehetőséget teremt
a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok felzárkóztatására. Felhívják az állami
és piaci szereplőket arra, hogy találják meg és hatékonyan használják ki ezeket a lehetőségeket,
és – egyebek mellett az internetelérés és az eszközellátottság javításával – segítsék a leszakadó
csoportokat abban, hogy a digitális technológiák elterjedésének nyerteseivé válhassanak.
g) Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján javasolják a korhatár-besorolások további
differenciálását, a 14 éven aluliaknak nem ajánlott kategória beemelését a kategóriák közé.
E mellett hangsúlyozzák, hogy további lépéseket kell tenni a korhatár-besorolás rendszerének minél szélesebb körű megismertetésére annak érdekében, hogy a szülők az eddigieknél
jobban támaszkodhassanak e rendszerre.
h) Fontosnak tatják, hogy a Duna World műsorstruktúrájában hangsúlyosan jelenjenek meg az
olyan igényes gyermekműsorok, amelyek segítik a világban szórványként élő magyar családok gyerekei identitásának megőrzését.
i) Fontosnak tartják, hogy az állami intézmények, az iparági szereplők és civil szervezetek a gyermekek és fiatalok védelmében tett lépéseiket összehangolják, így javítva azok hatékonyságát.
j) Üdvözölve azokat a lépéseket, amelyeket a közszolgálati média eddig ennek érdekében tett,
felkérik az MTVA-t, nyújtson egyre több támogatást, hogy erősödjék a közmédia kapcsolata a
gyermekekkel, fiatalokkal és szüleikkel. Az, hogy a közszolgálati média a gyermekek és a fiatalok
körében ismert és kedvelt legyen, a mai közszolgálat előtt álló egyik legfontosabb kihívás.
Balatonalmádi, 2013. szeptember 27.
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ZÁRÓNYILATKOZAT 2015

A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
VIII. nemzetközi médiakonferencia KÖZÖS NYILATKOZATA

A Konferencia résztvevői megállapítják, hogy:
1. A gyermekek, fiatalok körében az infokommunikációs eszközök használatára való átállás
mára csaknem teljes egészében megtörtént, ők idejüket már jelentős részben az online térben
töltik, kapcsolataikat is jellemzően itt alakítják ki.
2. Ezzel párhuzamosan a hagyományos médiumok – a televízió, a rádió, az írott sajtó – terjesztése is elkezdett az internetes platformra terelődni. A következő években e médiumokat is
jellemzően az okostelefonokon, illetve más hasonló eszközökön fogyasztják.
3. A fentiekben mindeddig sem az állami vagy a privát intézmények, sem a pedagógusok, illetve
a szülők nem voltak képesek lépést tartani velük.
4. E helyzet következtében a gyermekek, fiatalok sokszor magukra vannak utalva az online
környezetben és a médiahasználatban.
5. A gyermekek, fiatalok médiahasználatában a közösségi oldalak kulcsszerepet játszanak, mára
e platformok váltak az online jelenlét és a kapcsolattartás fő eszközévé.
6. Nem mindenki rendelkezik azzal a tudással, amelynek révén az online médiát és a közösségi médiumokat a többiekkel egyenrangú partnerként képes használni. Ez a gyermekek
esetében különösen nagy kockázatokat hordoz. Ez is az oktatás különös fontosságára hívja
fel a figyelmet.
A fentiekre tekintettel a konferencia résztvevői:
a. Változatlanul fontosnak tartják a gyermekek és fiatalok médiahasználatára vonatkozó kutatások folytatását. E kutatásoknak a média veszélyein túl ki kell terjednie az adott életkor
értelmi fejlettségén alapuló feldolgozás sajátosságaira is.
b. Felhívják a figyelmet arra, hogy ma Magyarországon több fontos kezdeményezés segíti a
gyermekek, fiatalok biztonságos internet- és médiahasználatát. Arra kérik az állami szervezeteket, a piaci szereplőket és a médiát, hogy segítsék őket abban, hogy e kezdeményezésekről, az ezekből fakadó lehetőségekről a szülők, gyermekek minél szélesebb körben
értesüljenek.
c. Elengedhetetlennek tartják, hogy az infokommunikációs eszközök biztonságosabb használatának oktatása kiemelt figyelmet kapjon.
d. Hangsúlyozzák, hogy a digitális készségek fejlesztése során a gyermekek, fiatalok érdekeit
kell a középpontba helyezni. Az oktatásnak biztosítania kell, hogy:
–– a gyermekek, fiatalok a digitális szolgáltatások, eszközök révén színesebb és valódi élményekben gazdagabb életet élhessenek,
–– megtanulják, hogy életkoruknak megfelelően felelősséget vállaljanak azért, amit online
tesznek,
–– jobb eséllyel találhassanak a maguk számára minél jobb helyet a munkaerőpiacon, és
–– hatékonyan védhessék meg magukat az online világ veszélyforrásaival szemben.
e. Mindehhez nélkülözhetetlennek tekintik a tanárok, szülők képzését: a tanárok, nevelők, szülők számára minél hamarabb külön programokat kell indítani, amelyek felkeltik az érdeklő-
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f.

g.

h.

i.

j.

désüket a gyerekek, fiatalok digitális kultúrája és médiafogyasztása iránt, és amelyek révén
képessé válnak arra, hogy érdemben segítsék a gyermekeket az online világban.
Fontosnak tartják a szülők, nevelők, pedagógusok ösztönzését arra, hogy ne csak tanítsák,
hanem alkalmazzák is a jó példákat, és tanulják meg kezelni a digitális gyerekvilág konfliktusait.
Felhívják a közösségi média szolgáltatóit, hogy az általuk kínált felületeken fokozottan ügyeljenek a kiskorú felhasználók érdekeinek védelmére, és alakítsanak ki olyan alkalmazásokat,
funkciókat, amelyek – szükség esetén a szülők, nevelők bevonásával - hatékonyan védik meg
őket az online zaklatástól és más személyiségfejlődésükre káros hatásoktól.
Felhívják a digitális gazdaság azon szereplőit, amelyeknél nagy mennyiségben keletkeznek
a felhasználókról adatok, hogy biztosítsák ezen adatok megfelelő védelmét. Ennek során a
felhasználók szempontjait különös súllyal vegyék figyelembe.
Felhívják a döntéshozók és a szolgáltatók figyelmét arra, hogy az elmúlt két évben a szexuális tartalmak a gyerekek és fiatalok számára túl könnyen elérhetővé váltak, ezért sürgős
intézkedést javasolnak.
Felhívják az internethasználathoz szükséges eszközök (számítógépek, okostelefonok, tabletek
stb.) gyártóit, forgalmazóit, hogy az ilyen eszközök mellé alapbeállításként biztosítsanak
ingyenes szűrőszoftvereket a szülők, nevelők számára a gyermekek védelme érdekében.

Balatonalmádi, 2015. október 1.
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A 20 év kapcsán:
Gondolatok a konferenciák résztvevőitől

A konferenciák során a témakör a szakemberek legszélesebb körét hívta közös gondolkodásra:
tartalomszolgáltatók, szabályzó hatóságok, kutatók és elemzők, gyakorlati és elméleti szakemberek számoltak be munkájukról, fejtették ki nézeteiket a témáról, hazai és nemzetközi
nézőpontból egyaránt.
Az eddigi 8 konferencia résztvevői mindvégig hű krónikásai maradtak annak a történelmileg
is páratlan átalakulásnak, ami az elmúlt két évtizedben a technológia robbanásszerű változása
következtében a média és a fiatalok kapcsolatában lezajlott. A jubileumi alkalom kapcsán felkértük néhányukat, 2-3 oldalba sűrítve osszák meg velünk a témával, az eltelt időszak változásaival
kapcsolatos személyes gondolataikat.
A változatos és színes reflexiókat írók névsora:
• Baracsi Katalin: Digitális műveltség – Szülők és gyerekek egyenrangúan az online térben
• Berta Judit: Közösségi, mégis személyes?
• Fazekas Ildikó: 20 év – Változott a média, változtak a gyerekek. És a szülők?
• Fábián László: Fókuszban a digitális nemzedék – Műhelymunka és empirikus kutatás a Trefortban
• Fekete Zsombor: Reagálni szeretnék
• Gellén Klára: Reklámok és kiskorúak a kommercializálódott médiapiacon és az új platformokon
• Hermann Veronika: A háború hazatért. A hatalom szemantikája
• Kassay Réka: Médiatudatosság új nézőpontból
• Kőrösné dr. Mikis Márta: A gyermek, akivel csoda történt. Pillantás a gyermekinformatika
elmúlt két évtizedére
• Lányi András: A média hatása és a médiapedagógia hatástalansága az ifjúságra
• Lengyel Márk: Húsz év
• Pócsik Ilona - Almási Gizella: 10 éves a Médiatudor!
• Szabó Dávid: Uniformizálódás vagy fragmentálódás?
• Székely Levente: Táborok, plázák és a digitális kultúra ifjúsága
• Tari Annamária: 1998 óta folyamatosan...
• Vajda Zsuzsanna: Médiumok és üzenetek
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Digitális műveltség – Szülők és gyerekek
egyenrangúan az online térben
Baracsi Katalin

családjogi szakjogász; internetbiztonsági oktató-szakértő
„ A digitális műveltség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a világhálón
információkhoz és kommunikációs tartalmakhoz hozzáférni, azokat megérteni,
kritikusan értékelni, illetve önállóan létrehozni.” / Sonia Livingstone /

Bevezető gondolatok
A ma élő szülői generáció nagy része még tágra nyílt szemekkel nézett a tévéképernyőkre, ma
már az okoseszközök ejtik rabul a gyerekeket és őket is. Kapkodjuk a fejünket, és próbálunk
egyenrangú félként jelen lenni gyermekeink digitális mindennapjaiban. Sokakban felvetődik a
kérdés, hogy az újmédia révén a szülők hátrányba kerülnek-e gyermekeikkel szemben, és a való
életbeli mintáknak van-e foganatja a digitális bennszülötteknél.
Szülői típusok
Az online térbeli aktivitás a gyerekek és fiatalok generációs besorolása mellett új szülői típusokat is életre hívott, az internethez való viszonyuk szerint. A teljesség igénye nélkül néhány
típust példa jelleggel bemutatnék, hogy ki-ki elhelyezze saját magát, magára ismerjen ebben az
új rendszerben.
A The New York Times hasábjain egy újságíró három kategóriát állított fel:
• egész nap dolgozó szülő(k)
• veszélyről tudomást nem vevő szülő(k)
• behódoló szülő(k)
Nézzük meg a kategóriákat közelebbről. Az egész nap dolgozó szülő a munkájából eredő elfoglaltság, fáradtság miatt nem látja, hogy gyermeke mit csinál az online térben, így az együtt
töltött rövid, minőségi időben rohamosan csökken a gyerekével közös témák száma. A veszélyről
tudomást sem vevők típusába tartozók azzal nyugtatják magukat, hogy a gyerek jól elvan az
okoseszközzel, és az ő gyerekükkel semmi rossz nem történhet, azaz a sérthetetlenség mítoszában ringatják magukat. A behódoló szülői típus számára a legfontosabb, hogy gyermeke mindig
és mindenkor a lehető legújabb technikai eszközzel legyen felszerelve, hogy ezek folyamatos
használata a közös, minőségi időből vesz el, vagy megnehezíti a gyerek társadalmi beilleszkedését, erről már nem vesz tudomást.
A szakirodalomból még két besorolást kiragadva megemlítem a helikopter és a drón szülőket
is. A helikopter szülők azok, akik túlféltéssel és túlzott kontrollal megakadályozzák gyermekeik önállóságát és szabad szárnyalását. Vezérszavaik a kemény munka és az iskolázottság, az
előzőekben említett eszközválasztásukban azonban épp a gyerek önálló élete vész el. A heli-
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kopterszülők által “kitermelt” bumeráng-gyerekek gyakran nem tudnak leválni édesanyjukról
és édesapjukról, felnőttként is gyakran visszatérnek a jó meleg családi fészekbe, ahol elvárják
a gondoskodást. Önállótlanok lesznek, és elveszítik természetes túlélési, megküzdési képességüket.2 – fogalmaz Kádár Annamária.
A drón szülők, egykori Y-generációs gyerekek, immár „szülői kiadásban”, a munka és a magánélet egyensúlya érdekében technikai eszközök révén (applikációk, szülői felügyeleti rendszerek) próbálják kontroll alatt tartani gyermekeiket.
Bármelyik besorolás tulajdonságait is érezzük magunkra nézve igaznak, nagyon fontos,
hogy ezek pillanatnyi helyzetképet jelentenek. A világ, és benne mi magunk is, folyamatosan
változik. Rajtunk múlik, hogy milyen eszközökkel teremtjük meg az egyensúlyt a szülő-gyerek
viszonyrendszerben.
A digitális esélyegyenlőség eszközei
Számos kutatás világít rá arra, hogy a fiatalok azon mérik le saját értéküket, hogy hány ismerősük, követőjük van a Facebookon vagy más közösségi médiában. A normális önértékelés
átadta helyét a mások véleményétől való függésnek, az önreklámnak és a hatásvadászatnak. A
fordított szocializáció (gyerektől tanul a szülő) korában a szülői eszköztár már meglévő elemeit
kell egy kissé leporolnunk, és új lendülettel, hittel megtölteni, hogy egyenrangú társai legyünk
gyermekeinknek a virtuális térben. Vegyük sorra a rendelkezésre álló eszközöket.
• értékrend
• gondolkodásmód
• énkép
• egészség
• életvitel
• társas kapcsolatok
• kommunikáció
• konfliktuskezelés
• kritikus gondolkodásmód
• bizalom
Minden ember rendelkezik értékrenddel, amelyet észrevétlenül a gyerekek is magukévá tesznek
a mindennapokban. A döntő ennél az eszköznél, hogy képesek legyünk értékrendünk átadására,
gondolkodásmódunk tükrözze napi cselekedeteinket.
Az énkép tekintetében az „én oké, te oké” hasonlattal élnék. A fiatalok legfontosabb kérdése
a digitális világban, hogy ki vagyok én, milyennek látnak mások. Ha mi magunk ki vagyunk
békülve önmagunkkal, akkor ez átragad a gyerekekre, és megfelelő kritikával fogják szemlélni
az internet világából érkező visszajelzéseket.
Az egészség eszközénél a testi és mentális egészségre gondolok, ami szoros összefüggésben
van életvitelünkkel. A gyerekek másolják a felnőtt mintákat. Fontos, hogy számunkra értékkel
bíró dolgokat adjunk át nekik.
Az internettel szembeni legfőbb érv, hogy tönkreteszi a társas kapcsolatokat. A szülő feladata,
hogy bevezesse gyermekét a társas kapcsolatok világába, megtanítsa a szocializáció alapszabá2
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Kádár Annamária: Mesepszichológia – Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk Kiadó, 2013

lyaira, felkutassa a fiatal számára minőségi kapcsolatokat kínáló, a való életben megtalálható
közösségeket (pl. óvoda, iskola, sportklub, zeneiskola, egyházi közösség), amelyeknek lehetnek
online kapcsolódási pontjaik is.
A kommunikáció ebből a folyamatból kihagyhatatlan. Szülőként legyünk kíváncsiak és nyitottak arra, hogy mi történik gyermekünkkel az online térben. Ismerjük a „menő” dolgokat.
Ez nem azt jelenti, hogy nekünk is minden platformon ott kell lennünk, sőt, épp ellenkezőleg.
Éljünk a választás szabadságával és tartsuk tiszteletben gyermekünk magánélethez való jogát.
Konfliktusok az élet minden területén adódnak. A virtuális világ az azonnali érzelemnyilvánítás terepe, így még inkább oda kell figyelnünk arra, hogy mi magunk ne indulattól vezérelve
orvosoljuk konfliktusainkat. A „gyermeki utánzás” itt igencsak szembeötlő. Nagyon fontos azt
is látnunk, hogy az online térben elkövetett cselekmények akár bűncselekmények is lehetnek.
A büntetéstől pedig minden szülő távol kívánja tartani gyermekét. Tanítsunk nekik technikákat, legyen az óvoda, iskola partner abban, hogy a konfliktusok kezelése békés úton történjen.
A kritikus gondolkodásmód az UNESCO megfogalmazásában egy olyan folyamatként írható
le, amely magában foglalja a kérdésfelvetést, a releváns információk összegyűjtését és kreatív
rendszerezését, az új információknak a már elsajátított ismeretekkel összefüggésben történő
elemzését, az előzetes elképzelések és feltevések újbóli átgondolását, a logikus érvelést, valamint
a hiteles és megbízható következtetések levonását. A kritikus gondolkodásmód készségének
elsajátítása kiemelten fontos abban, hogy megtaníthassuk a fiataloknak az internethasználathoz
kapcsolódó veszélyeket (pl. cyberbullying, sexting, grooming), továbbá azt, hogy ha ilyen veszélyekkel kerülnek szembe, mit érdemes tenniük, és hová fordulhatnak segítségért. Ez az egyik
leghatásosabb eszköz a digitális és a fizikai világ egyensúlyának megteremtésében.
Zárszó
E rövid kis értekezés végére Nancy E. Willard idézete kívánkozik, amelynek vezérgondolata,
hogy próbáljunk egyensúlyt teremteni gyermekeink technikai tudása és a szülői élettapasztalat
között, aminek alapját a két fél közti feltétlen bizalom, mint a digitális esélyegyenlőség eszközeinek utolsó, de kihagyhatatlan eleme adja.
„Amennyire a gyerekek és a kamaszok kisujjában van az internet világa, annyira keveset tudnak még az életről és a biztonságos, felelős döntésekről. Olykor kockáztatnak. A gyermekeket
nyugodtan tekintsük az informatika szakértőjének, de az élettapasztalat és a kockázatmenedzsment terén továbbra is mi, a szülők maradunk a szakértők! Az internettel kapcsolatos problémák
kezeléséhez elengedhetetlen a jól működő szülő-gyermek kapcsolat.” / /Nancy E. Willard /
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Közösségi, mégis személyes?
Berta Judit

egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2005-ben volt alkalmam először részt venni „A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra” konferencián, kezdő kutatóként. Az előadás, amit bemutattam, a „Serdülők értékvizsgálata. A pénz
szerepe a fiatalok életében” címet viselte, és azt járta körbe, hogy milyen domináns értékorientációkkal rendelkeznek a 7. és 11. évfolyamos fiatalok, és ezen értékek alakulása összefügg-e
olyan tényezőkkel, mint például a televíziózás mennyisége. Most visszatekintve erre a kutatásra,
már-már megdöbbentő a különbség a mai vizsgálati témákhoz és módszertanhoz viszonyítva.
Akkor még felhasználható adatként tartottuk számon azt az időmennyiséget, amit a fiatalok a
médiumokkal töltöttek, és széles körben alkalmaztuk is, mint olyan mérőszámot, amivel összefüggésben számos dolog megismerhetővé válik a fogyasztó-média kapcsolatról.
Az azóta eltelt 12 év alapvető változásokat hozott a médiakörnyezetben, a médiát használó
egyénekkel kapcsolatos felfogásban, és így a témakör kutatóinak attitűdjeiben és az általuk
alkalmazott paradigmákban is. Nem gondolhatunk többé egyszerű befogadóként a média felhasználóira, a vizsgálati eljárásokat pedig ahhoz kell igazítanunk, hogy megtaláljuk az egyedit,
a személyeset ebben a szövevényes kapcsolatrendszerben.
Ehhez kapcsolódó, elgondolkodtató ellentmondás, amivel jelenlegi kutatásaimban foglalkozom, a közösségi és a személyes média egymás melletti létezése. A „közösségi média” az
egyik leggyakrabban használt kifejezés mind a szakmai jellegű tanulmányokban, mind pedig
a laikusok által írt és olvasott tartalmakban. De jól tudja az, aki ezzel a területtel foglalkozik,
hogy az „egyéni, személyes, saját” fogalmak épp olyan relevánsak a mai, médiával kapcsolatos
működésmódban, mint az előbb említett közösségiség.
A személyek közötti kapcsolatok jelentése korábban néhány (tucat) emberre korlátozódott,
akikkel rokoni, baráti, kollegiális vagy ismerősi viszonyba került az egyén, ma viszont ennél
jóval több személyközi kapcsolat szinkron kezelése zajlik. A közösségi oldalak és más, az interaktivitást elősegítő platformok esetén akár több száz egyén megnyilvánulásait is figyelemmel kísérheti adott személy, és az őt (meg)érintő kérdésekben reagálhat is azokra. A digitális
eszközökkel elérhető és „működtethető” virtuális közösségek ennek megfelelően átalakítják
az egyén csoportfogalmát: a személy szabadon mozog a valós és a virtuális közegek között,
nem köti az idő- vagy térbeliség, sőt, a mediatizált kommunikáció egyik alaptétele a gyors
információcsere.
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A virtuális közösségek egyik – pszichológiai szempontból is jelentős – következménye pedig,
hogy az egyén egyre inkább hajlamos lehet olyan csoportok értékrendjét elfogadni és azzal
azonosulni, amelyek tagjaival lehet, hogy sohasem találkozott, gondolataik kizárólag digitális
úton kerültek megosztásra. Egyes szerzők ezt „közösségillúziónak” titulálják (Kolko&Reid,
1998), és véleményük szerint az ilyen csoportokat egyértelműen el kell különíteni a való világban szerveződő közösségektől.
Mindezek mellett azonban mindig jelen van a média személyes, az adott felhasználó egyéniségét kifejező jellege is. Néhány korláttól eltekintve (pl. egyes oldalak moderálási szabályai)
az internetes oldalak tetszőleges lehetőséget nyújtanak az egyéni vélemények, gondolatok vagy
önálló alkotások bemutatásához. Különösen fontossá válik mindez akkor, ha a konferencia által
középpontba helyezett korosztályt, a serdülőket vizsgáljuk.
A kamaszok egyik, életkori sajátosságként is értelmezhető domináns vágya a különbözni akarás; amellett, hogy szükségük van a kortársak támogatására, a velük egykorúakból álló csoportba
való beilleszkedésre, identitásuk fontos része az is, hogy megtalálják azokat a jellegzetességeket,
amelyek mentén megkülönböztethetőek másoktól. A korábbi médiumok (a befogadóról szóló
felfogásuk és működésmódjuk jellegzetességeiből kifolyólag) nem tették lehetővé az egyéni
megnyilvánulásokat; ezzel szemben az interneten számtalan olyan felület van, ahol az egyén
megmutathatja, hogy miben jó, mi az, ami megkülönbözteti a hozzá hasonlóaktól, és ami akár
az ő személyes védjegyévé is válhat. A média testreszabhatósága is ezt támogatja: az eszközök
fizikai megjelenésének megválasztásától kezdve (pl. telefon elő- és hátlap, laptop-matricák vagy
tokok), a letöltött alkalmazásokon keresztül egészen a közösségi oldalak személyre szabható
profiljáig a digitális világ számtalan lehetőséget ad egyéniségünk kifejezésére (Kitta, 2014).
Hogy mit mutat meg mindez a témakörrel kapcsolatban? Számomra elsősorban annak a rendkívüli összetettségét, illetve azt az egyre fokozódó nehézséget, amivel a terület kutatói szembesülnek. Mert miképpen is állapíthatnánk meg általános érvényű szabályokat, vagy írhatnánk
le elméleti modelleket olyan kérdésekről, amelyeket a médiumok folyamatos változékonysága
mellett még azok az egyéni emberi jellemzők is alakítanak, amelyek a felhasználók esetén akár
jelentős mértékben eltérőek lehetnek? Egyszerre kell számolni a médiumok közösség-alakító és
-formáló szerepével, az egyének hajlandóságával a digitális csoportokhoz való csatlakozás tekintetében, és mindezekkel párhuzamosan a saját személyiség és egyéni ízlés megmutatkozásával.
Nehezen lehetne mondani még egy olyan tudományterületet, amit ekkora változékonyság jellemez. Hatalmas kihívás ezzel foglalkozni, részese lenni a tudományos előrehaladás folyamatának,
de úgy gondolom, a kollégák nevében is mondhatom, hogy szakmai és személyes értelemben
is megtisztelő feladat.

Irodalomjegyzék
• Kitta G. (2014): Fiatalok, újmédia, identitás. In: Apró I. (szerk.): Média és identitás. Médiatudományi Intézet, Budapest
• Kolko, B., Reid, E. (1998): Dissolution and Fragmentation: Problems in Online Communities. In: Jones, S.G. (ed.):
Cybersociety 2.0. Sage, Thousand Oaks, CA, 217-228
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20 év – Változott a média,
változtak a gyerekek. És a szülők?
Fazekas Ildikó

Önszabályzó Reklám Testület főtitkára

A média gyerekekre és a fiatalokra gyakorolt hatásával foglalkozó konferencia története és az előadások tartalma kiváló lenyomatát adják az elmúlt húsz év e területen történt változásainak. Egy dolog
azonban nem változott – a felelősségünk, és rögtön hozzá kell tennem, hogy a felelősségérzetünk sem.
Kódexek és vállalások
Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) az etikus reklámok érdekében dolgozik. A gyerekvédelem kiemelkedő szempont volt a Magyar Reklámetikai Kódex valamennyi (1999, 2005, 2009,
2015) felülvizsgálata, módosítása során, így mára ez az egyik legrészletesebb fejezet lett.
A Kódex jelenti a reklámozás alapszabályát. Az ÖRT nemcsak a Kódex elkészítése, de megismertetése és betartatása érdekében is sokat tesz. Útmutatókat készít, előadásokat, tréningeket
tart a tagjainál, hogy a reklámkészítés zéró fázisától a kész reklám elfogadásán át annak közzétételéig (ld. média szerepe) is érvényesüljenek a Kódex előírásai.
A reklám tartalmi kérdéseivel foglalkozó, a reklámipar valamennyi szereplőjére vonatkozó
szabályokon (Kódex) túl számos termékkategória és vállalat tesz önkéntes vállalást, amelyeknek a gyerekvédelem jelenti az egyik kiemelt területét. Ugye észrevették, hogy tíz éve az ún.
EU-Pledge keretében a nagy élelmiszer- és üdítőipari cégek nem reklámozzák az elsősorban
gyermekeknek szánt termékeiket a gyermekeknek szánt idősávban? Ezért nem láthatók csokiés üdítőital-reklámok például a gyerekcsatornákon.
A nagy alkoholgyártók is – a jogi szabályozáson túlmutató – önszabályozás keretében korlátozták reklámjaikat. (Ön)szabályozták többek között, hogy honlapjaikra és social média oldalaikra
is csak 18 éven felüliek léphetnek be, a médiaválasztásnál a célközönség több mint 70%-ának
kell 18 éven felülinek lenni, valamint a reklámban csak 25 éven felüliek szerepelhetnek.
Vállalások ellenőrzése
Vállalások vagy ténylegesen betartott szabályok ezek? Monitoring keretében rendszeresen ellenőrizzük, hogy az önkéntes vállalások valóban kőbe vésett szabályok-e, és betartják-e őket. Az
élelmiszer- és alkoholtermékekre vonatkozóan rendszeresen nemzetközi vizsgálatban veszünk
részt, és ezek eredményei 98-99%-os megfelelési arányt mutatnak, amin ugyan van mit javítani,
de összességében nagyon jónak mondhatók.
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A közismert nevén Médiatörvény társszabályozási feladatkörrel ruházta fel az Önszabályozó
Reklám Testületet, aminek keretében évente két átfogó ellenőrzést tartunk, vagyis monitoring
keretében vizsgáljuk az egyes paragrafusoknak való megfelelést. A gyerekvédelem kiemelt szerepét bizonyítja, hogy minden évben volt gyerekekkel kapcsolatos vizsgálat.
• 2012 Az élelmiszer- és üdítőital-reklámok vizsgálata, amely 100%-os eredményt produkált.
• 2013 Vizsgáltuk, hogy a kereskedelmi közlemény indokolatlanul nem ábrázol-e kiskorút
veszélyes helyzetekben. Az eredmény itt is 100% volt. Hozzá kell tennünk, hogy a vizsgált
3700 reklám mintegy 10%-ában volt csak gyermek szereplő.
• 2014 Vizsgáltuk, hogy a reklámok nem sértik-e a gyermek közvetlen vásárlásra történő
felszólításának tilalmát. A több mint 8000 vizsgált reklám mintegy 4%-a szólt gyereknek,
ezek közül is kicsi volt a vásárlással kapcsolatos üzenet, és itt 99% volt a megfelelési arány.
• 2015 Ellenőriztük az ártalmas magatartásra ösztönzés tilalmának való megfelelést. Itt 653
reklámot vizsgáltunk, és örömmel láttuk, hogy a gyermek a „veszélyes helyeken” (konyha,
közlekedés) szülői felügyelet mellett látható, a veszélyes magatartást jóváhagyó, azt vonzó,
követendő magatartásnak beállító reklám elvétve akadt, a megfelelési arány itt is 99% volt.
• 2016 Vizsgáltuk a pornográfia és az indokolatlan erőszak megjelenítését. Az 1532 vizsgált
reklám 100%-ban megfelelt az előírásoknak.
Tehát a sok ezer reklám vizsgálatának kiváló eredménye azt mutatja, hogy nincsenek nagy bajok
a reklámokkal. Természetesen nem elégedhetünk meg az eredménnyel. Az akár csak kicsit aggályosnak talált reklám esetében tájékoztattuk a reklámozót az érzékeny kérdésről, hogy ennek
figyelembevételével dolgozzon a jövőben.
Fontos feladat, hogy vegyük figyelembe a változásokat, hiszen a társadalmi érzékenység folyamatosan változik. Például ma már nem az vet fel önmagában problémát, hogy egy gyerek
kezében van-e mobiltelefon (bár ez nem jellemző a reklámokban), hanem az, hogy titokban ne
készítsen felvételt, mert ez utóbbi az ún. cyberbullying miatt új probléma, ami például húsz évvel
ezelőtt még fel sem merült volna.
Segítsünk a szülőknek
A média változott, változtak a gyerekek is, ők az ún. digitális bennszülöttek. Talán soha nem
volt még ekkora jelentősége annak, hogy a szülők is kövessék ezeket a változásokat. A gyerekek online biztonsága érdekében kívánatos, hogy a szülők ismerjék a védekezés, megelőzés
lehetőségeit.
A reklámra vonatkozó szabályok megismertetése érdekében, a szülők tájékoztatása céljából
az ÖRT létrehozott egy weboldalt „Szülők Szava” (www.szulokszava.hu) címmel, amelyen a
reklámszabályozás gyerekvédelemmel kapcsolatos (jogi és etikai) szabályait ismerteti, és ad
információt arról, hogy a szülők hol és hogyan (az ÖRT honlapján nagyon egyszerűen) tudnak
nem megfelelő reklám esetén panaszt tenni.
A honlap megismertetése érdekében 2017-ben online kampányt indítottunk, amelyben az érdeklődők játékos módon, (nem valós) reklámok megfeleléséről szóló szavazással tesztelhetik és
fejleszthetik a reklámszabályokkal kapcsolatos tudásukat. A http://jatek.szulokszava.hu/ oldal
olyan tipikus példákat mutat, amelyek a valós életben lehet, hogy természetes képek – például
apa és fia ülnek a tóparton, és apuka mellett sörösüveg látható -, de reklámban ez már nem fogadható el. Igaz, hogy egy valós reklámban ez elképzelhetetlen lenne, hogy kiskorú jelenjen meg,
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de egy ilyen „álreklám” jól példázza, hogy milyen sok mindenre kell figyelnie a reklámozónak
és a szülőnek, hogy segítsen az esetleges problémás reklámok kiszűrésében. Meggyőződésünk,
hogy a gyermekek közös felelősségünk, és csak együtt tudunk eredményesen, sikeresen tenni
egy őket védő társadalom érdekében.
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Fókuszban a digitális nemzedék – Műhelymunka
és empirikus kutatás a Trefortban
Fábián László

vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Éppen 10 esztendővel ezelőtt, 2007-ben kezdtem el empirikus kutatásaimat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban, amelyekben évről évre diákjaim mozgókép- és médiabefogadási
szokásait vizsgálom. Bár ezek a mérések nyilvánvalóan nem reprezentálják a magyar népesség
szociokulturális összetettségét, nem fedik le a társadalom teljes spektrumát, sokkal inkább egy
budapesti elitgimnázium tanulóinak attitűdjét rögzítik, mégis, hasznos ismereteket és értékes
jelzéseket adhatnak a felnövekvő nemzedékekkel kapcsolatban. Azért fontos erre a különbségre
mindenképpen felhívni a figyelmet, mert mindannyian tudjuk, hogy ma Magyarországon iskola és
iskola között jelentős az eltérés, még ha nyíltan ritkán is beszélünk erről. A valóságban nem egyenértékű az a két gimnáziumi érettségi, amelyet egy gyengébb iskolában és egy elit helyen szerez
valaki. Általánosságban ugyanis igaz, hogy egy nívós középiskola diákja ma olyan készségeknek,
képességeknek és tudásnak lehet a birtokosa, amelyeket egy másik típusú középiskola tanulója az
esetek nagy részében nem, vagy sokkal komolyabb áldozatok árán tud csak megszerezni.
Miközben a köznevelés rendszerében érthetetlen módon perifériára került a médiaoktatás – jogosan figyelmeztet ennek veszélyeire is az Alapvető Jogok Biztosának 2016-os jelentése3 –, addig
az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban az elmúlt években komoly hagyományokkal
bíró műhely alakult, amit számos díj és elismerés is igazol. Vitán felül álló kérdés, hogy szakszerű médiaoktatás – médiatudatosságra való nevelés – nélkül a XXI. század középiskolája elképzelhetetlen, ezért a tárgyat nem elsorvasztani, hanem megfelelő feltételekkel fejleszteni kellene.
A Trefortban a szakszerűséget eleinte a 7. és 10. osztályok számára tartott moduláris oktatás
jelentette, a 2007/2008-as tanévtől pedig már a diákok fakultáció-választási lehetőségei között is
„A jelentésemben feltárt, alapvető jogokkal összefüggő, az alapjogsérelem közvetlen veszélye miatt fennálló vis�szásság jövőbeni megelőzése érdekében az Ajbt. 32. §-a alapján felkérem az emberi erőforrások miniszterét, hogy
1)
kezdeményezze a médiaértés-oktatás hazai helyzetének felülvizsgálata keretében a médiaértés-oktatás hazai helyzetét
feltérképező átfogó állapotfelmérés készítését, a pedagógusok szakirányú ismereteinek, készségeinek fejlesztését és
tegyen lépéseket a szakképesítéssel rendelkező pedagógusok létszámának növelése érdekében;
2)
kezdeményezze a Nemzeti Alaptanterv jelenlegi célrendszere és a pedagógusképzés rendszerének felülvizsgálatát,
hogy a képzési és kimeneti követelmények között az online bántalmazás jelenségével kapcsolatos ismeretek is helyet
kapjanak.” http://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+a+m%C3%A9dia%C3%A9rt%C3%
A9s-oktat%C3%A1s+helyzet%C3%A9r%C5%91l+497_2016/41838d72-616e-45bf-8b51-e744c4fa1b59;version=1.0
3
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megjelent a tantárgy. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában a komoly áttörést mégis
a 2012/2013-as tanév hozta el, azóta ugyanis a 10. évfolyamos diákok számára órarendi keretben rögzített heti 1 órás foglalkozást jelent, 2016 szeptemberétől 15-16 fős csoportbontásban.
Ráadásul az elmúlt 10 esztendőben több tucatnyian éltek a mozgóképkultúra és médiaismeret
középszintű érettségi vizsga lehetőségével, amely mára valós alternatívát jelent a szabadon választott érettségi tárgyak körében.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat korábbi médiakonferenciáin már sokféle tevékenységet, elemzési stratégiát prezentáltam a Trefortban folyó munkafolyamatokkal és eredményekkel
összefüggésben. Most a 2007 és 2017 között folyamatosan rögzített kérdőíves vizsgálatokból –
elsősorban a terjedelmi korlátok okán – néhány érdekes és tanulságos összefüggést szeretnék kiemelni, a legfrissebb, 2017-es felmérés adataival kiegészítve. Az összehasonlíthatóság érdekében
minden alkalommal azonos korosztály adatait vettem fel, egy teljes osztálynyi 10-es diákét. A
tanulmányban bemutatott mérések és értékelések fókuszában elsősorban médiafogyasztási szokások állnak, főként az internethasználat, a tévénézés és a hírfogyasztás kapcsolódásai mentén,
valamint a mozgóképi befogadás jellemzői.
A felvett adatokból világosan kiderül, hogy miközben egyértelműen csökken a diákok
számítógéphasználatra fordított ideje, exponenciálisan emelkedik az okostelefonok használatának
napi kerete. Ez leginkább a közösségi média viszonylatában mutatkozik meg, hiszen a kutatás
kérdéseire választ adó diákok körében félreérthetetlen tendencia, hogy a közösségi média felhasználásának, működtetésének és alkalmazásának elenyésző részét végzik számítógépen vagy
laptopon, ezzel szemben eszközhasználatukban dominál az okostelefon, főként az arra letöltött
applikációknak köszönhetően. Ugyanez a jelenség könnyen igazolható az elektronikus levelezés
terén is, miközben felhasználási köre és jelentősége természetesen nem csökkent, ugyanakkor a
komputer helyett, az esetek nagy százalékában okostelefonokon e-maileznek.
Részben érinti az említett és bizonyítható platformváltás jelenségét, részben attól független,
hogy miként viszonyulnak a fiatalok a hírekhez. A mérésben részt vevő diákok médiabefogadási szokásaiban már egyáltalán nem érzékelhető az az évekkel ezelőtt felbukkant jelenség,
hogy enerváltak vagy éppen érdektelenek lennének a hírekkel és a különféle információkkal
szemben, sőt, a legfrissebb eredmények éppen azt tükrözik, hogy egyre nagyobb jelentőséget
tulajdonítanak ezeknek, ugyanakkor az is világosan látszik, hogy tájékozódásuk spektrumából
szinte teljesen eltűntek a hagyományos médiaműfajok. Megjegyzéseik és reakciójuk alapján
egyértelmű, hogy protestálásuk mögött részben ugyan a platformváltáshoz való kapcsolódás,
részben azonban az erőteljesen átpolitizált médiapiac áll (az igényes közszolgálatisággal kapcsolatban felvethető problémák, a politikai és gazdasági befolyás alá került lapok stb.).
Kis túlzással a korosztálynak szinte már nincsenek tévénézési szokásai, hiszen alig néznek
televíziót, egyhatoduk sohasem kapcsolja be a készüléket. Az önmagában is drasztikusan csökkenő nézettségi adatsorban ráadásul számukra egyre kisebb a jelentősége a hírműsoroknak,
ahogy ezzel összefüggésben az a tendencia is kirajzolódik, hogy lényegében a hagyományos
print média sem fogja meg és éri el őket. Híréhségüket szinte csak és kizárólag az interneten
szerzett információkkal elégítik ki, az ismert hírportálok mellett természetesen a közösségi
média megosztásai által felkínált lehetőségeket is felhasználva. Valójában ez az összefüggés
is azt a tényt igazolja és erősíti, hogy számukra az internetes információszerzés legfontosabb
színtere az okostelefon.
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A vizsgálat eredményei alapján az is látható, hogy a korosztály mozgóképi ismereteit és műveltségét elsősorban az elmúlt egy-két évtized filmjeiből szerzi, másrészt egyre dominánsabban nem
a magyar alkotásokból. A televízió mellett természetesen a dvd/Blu-ray adathordozók jelentősége
is csökken a fiatalok körében. Ez vélhetően összefüggésben van egyrészt azzal, hogy amiket
néznek (sorozat, ’tini’ vígjáték, thriller, akciófilm stb.), nem igényelnek értékálló és megőrzendő
kópiát, másrészt a soron következő eredményekkel is. Eközben a letöltések, online megtekintések száma tartósan magas, ahogy egészen pozitív jelenségnek tűnik a mozi megmaradó, olykor
növekvő szerepe és jelentősége is.
Természetesen nem maradhat el egy ilyen felmérésből az olvasási szokások vizsgálata sem.
Annyit hallani szövegértési és szövegalkotási problémákról, az olvasás háttérbe szorulásáról.
Gondoljunk például a PISA-jelentések funkcionális analfabetizmusra fókuszáló jelzéseire, vagy
a digitális írástudás alapvető problémáit jelző kutatásokra. A 2012-es jelentés szerint a magyar
fiatalok 5,6%-a kitűnő szövegértő, jónak vagy kitűnőnek 23,5% számít, míg a nem megfelelő
szövegértők száma („leszakadó tanulói réteg”) 19,7%. Ráadásul a legfrissebb, 2015-ös mérés
alapján kijelenthetjük, hogy az eredmények tovább romlottak, a leszakadók aránya ugyanis
27,5%-ra emelkedett.4
Ha az ember alaposabban szemügyre veszi az elmúlt 10 év adatait az olvasási szokások tekintetében, akkor leginkább egyetlen biztos pontot talál benne: a bizonytalanságot és az állandó
változást. A mélypontot nyilvánvalóan a 2007-es adat jelenti, amikor az előre meghatározott négy
kategória közül minden második fiatal a „néha, de nem túl gyakran” csoportot jelölte meg. Ha ezt
ráadásul kiegészítjük a „soha” és a „ritkán” esetekkel, akkor szomorúan konstatálhatjuk, hogy
a válaszadók több mint 80%-a meglehetősen felszínes kapcsolatot ápol a szépirodalmi szövegekkel. Kesergés helyett persze sokkal fontosabb lenne, hogy az okok megértése és értelmezése
után megszülethessen a megfelelő stratégia, aminek ugyan jelen tanulmány nem lehet kerete,
de érzésem szerint ez a közoktatás előtt álló egyik legsürgetőbb kihívás. A későbbi adatokból
látszik, hogy a helyzet némiképp konszolidálódott, de a két belső kategória (néha, ritkán) minden adatfelvétel esetében dominánsnak tűnik. 2017-ben a válaszadók közel fele – korábban az is
előfordult, hogy nagyjából a 2/3-a – gondolja úgy, hogy bár teljesen nem negligálja az olvasást,
de az valójában nem tölt be túl jelentős szerepet az életében. Vélhetően ez egy átlagosabb helyen
még elrettentőbb eredményt hozna.
De zárjunk egy pozitívnak tűnő tendenciával: míg 2007-ben a válaszadó diákok 14%-a vallotta
úgy, hogy minden nap olvas szépirodalmi szövegeket, addig ez a szám 2017-re, némi hullámzás
után, 27%-ra nőtt.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/PISA2015_osszefoglalo_
jelentes.pdf
4
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Reagálni szeretnék
Fekete Zsombor

játéktervező, Abagil Kft.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal tizenkét éve dolgozunk együtt a médiakonferenciákon.
2005-ben a fix.tv egy kis stábjával érkeztünk Balatonalmádiba, hogy az interneten közvetítsük
a konferencia előadásait. Nem volt könnyű. A Ramada Hotelben ekkor csak egy gyengécske
ADSL-kapcsolat volt elérhető, külön kellett kijárni a szolgáltatónál, hogy az adatokat “átlőjék”
a déli partra, ahonnan már sima útja volt a médiaszerverünkre, onnan tovább a nézőkhöz. A sok
átkapcsolás miatt fél napig tartott beállítani a hálózatot, a Balaton felhői miatt pedig gyakran
leállt a közvetítés.
Jól emlékszem, a gyomromban dobogott a szívem, amikor Edvi Péter elé kellett állnom, és
elmondanom, hogy néhány adást nem sikerült élőben közvetítenünk. Ő erre elegánsan azt válaszolta, hogy mindenképp adjuk le felvételről ezeket is, még ha véget is ért a konferencia. Így
aztán további három órát tartott a munkaidőnk a Ramadában: a számítógép közvetítette a felvett
anyagokat, míg mi lent a szaunában izzadtunk.
Videojáték-kutatóként már 2005-ben is adtam elő, és segítettem a szervezésben is. Az ajánlásomra hívtak meg a konferenciára több magyarországi szakembert, sőt, még az uruguayi játékkutatót, Gonzalo Frascát is. A következő alkalommal szekcióvezetésre is felkértek a szervezők
– én pedig boldogan vállaltam el a megtisztelő feladatot. Azóta szinte minden eseményen kilométerek tucatjait teszem meg, ingázva a közvetítésen dolgozó kollégáim és a kutató, pedagógus,
újságíró ismerősök között. Hol interjúkat készítek, hol előadókat konferálok fel, hol pedig magam
prezentálom az elmúlt két év legfrissebb gondolatait, eredményeit.
Én lettem az ember, aki folyton mozgásban van. Ezen felül időről-időre hajlamos vagyok extrém irányokba eltéríteni a higgadt konzervativizmusáról elhíresült rendezvénysorozatot:
• 2007-re megjelentek az újgenerációs videojáték-konzolok. Letárgyaltam hát a Nintendóval, hogy két Wii- konzolt állítsanak be az előtérbe. A vendégek teniszezhettek, illetve egy
horrorjátékkal játszhattak a szünetekben – csak hogy tudjuk is, miről beszélünk.
• 2011-re robbant a Facebook Magyarországon is, így a következő konferenciára a Safer Internet Program megbízásából terveztem egy online krimi kalandjátékot. Egy veszélybe került
tinédzsert kellett kimenekíteni a zaklató osztálytársai, illetve egy pedofil karmai közül.
• 2015-ben a Google megváltoztatta a videó-keresési algoritmusát, s így közvetlenül is elérhetővé vált sok ezer pornófilm. Ennek kapcsán hívtam meg a rendezvényre Pierre Woodman
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pornórendezőt, hogy a szexfilmek történetéről, a pornófogyasztás veszélyeiről, a kapcsolódó
nevelési irányelvekről tartson egy – élénk médiafigyelmet generáló – előadást.
Minden médiakonferencián élmény ott lenni, a legizgalmasabb, hogy évről-évre különböző kihívásokkal találkozunk: ami 2005-ben még sci-finek tűnt, az 2009-re már realitássá vált. 2013-ban
olyan szakterületekről érkeztek előadók, amelyek 2011-ben még nem is léteztek.
Előadók jönnek-mennek, csupán néhány biztos pont van:
• a Kósa Éva - Antalóczy Tímea - László Miklós kutatócsoport, akik időről-időre rálátást
biztosítanak a fiatalok értékrendjének, médiafogyasztásának változásaira,
• illetve az NMHH, amelynek médiaszabályzási szerepe már cseppet sem olyan harsány
téma, lecsengtek a harcaik a kereskedelmi televíziókkal, és szépen megoldották a hazai
médiaértés-oktatást is.
• A harmadik “törzstag” a Safer Internet Program, melynek szóvivői minden alkalommal
újabb és újabb extrém szokásokról, divatokról, tendenciákról mesélnek.
S mi mindezt nem csak nézzük! A nemzetközi médiakonferenciákban az a legszebb, hogy itt
van lehetőség hatni is. Eltérően más tudományos konferenciáktól, itt mindig történik valami
jelentőségteljes. Megfogalmazunk ajánlásokat, amelyek el is jutnak a megfelelő emberekhez.
Megéri a zárónyilatkozatokon folytatni vérre menő vitákat, megéri éjszakába nyúlóan borozni
okos emberekkel, és közben gondolkodni, érvelni – igaz, ez utóbbit akkor is megérné csinálni,
ha nem érnénk el vele az égvilágon semmit.
Én már azt az időt várom, amikor nemcsak reagálunk a világ történéseire, hanem mi magunk
is a mindennapok aktív formálóivá válunk. Amikor a médiakonferencián nem a médiumokon
tapasztalt ijesztő vagy kétségbeejtő jelenségekről folyik a beszélgetés, hanem arról, hogy mi
mindenre lehetne és kellene használni ezeket a csatornákat, eszközöket. Jó lenne reagálás helyett
víziókat alkotni, ezeket megvitatni, aztán beindítani…
Mondom mindezt úgy, hogy az egész tizenkét évvel ezelőtt nekem azzal kezdődött, hogy akadozott az adás, és ezért a konferencia végén leszaladtunk szaunázni a hotelban. Szerettem volna
lekerekíteni a gondolatot, de sehogy se sikerül. Talán mert eszemben sincs lezárni az elmúlt 12
évet. Szeretnék még sok éven át inspirálni és inspirálódni, szeretném, hogy hasson rám a média
világa, és hogy én is hathassak erre a világra. Mert egymásra reagálni jó.
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Reklámok és kiskorúak a kommercializálódott
médiapiacon és az új platformokon
Gellén Klára

egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

A kiskorúak védelmének kérdése a média megjelenése óta foglalkoztatja a médiaágazattal foglalkozó szakembereket, függően az adott tudományterület megközelítési módjától, látásmódjától
és eszköztárától. A gyermekek védelmének szükségessége a kereskedelmi média megjelenésével,
az egyre erőteljesebb kommercializálódással, az elmúlt években még határozottabban fogalmazódott meg. A médiajoggal foglalkozó szakemberek számára a kiskorúak védelme egyike a
médiaszolgáltatások tevékenységét, valamint a reklámtevékenységet korlátozó alapvető, védett
alkotmányos értékeknek. Az uniós és a hazai reklámszabályokat tekintve, előbbi természetesen
hatva az utóbbira, a jog törekedett a technológiai fejlődésre, a médiapiac átalakulására is tekintettel, a megújult médiakörnyezet szükséges jogi korlátait és tilalmait lefektetni. Mára elmondható,
hogy összetett, összességében hatékony jogi keretrendszer biztosítja a gyermekek reklámokkal
szembeni védelmét, amelyen túl az önszabályozás etikai kódexe nyújt további iránymutatást.
A kommercializálódás a médiában oda vezetett, hogy a médiaszolgáltatóknak a kereskedelmi
kommunikációk közzétételére, az abból származó bevételekre, a fejlődésük és versenyképességük
fenntartása és fokozása érdekében egyre nagyobb szükségük van. Ennek egyenes következménye,
hogy a gazdasági tartalmak, hirdetések közzétételére vonatkozó jogi normák egyre rugalmasabb
keretet biztosítanak, de természetesen az alapvető értékek, mint például a kiskorúak fejlődésének
védelme, ezen liberálisabb jogi környezetben is kiemelt kérdésként kezeltek. A rugalmasabb közzétételi tendencia körében említhető meg például a termékmegjelenítés, a virtuális vagy az osztott
képernyős reklámok megjelenése és a kevésbé szigorú reklámidő-számításra vonatkozó rendelkezés.
A digitális technológia, és ezzel párhuzamosan a médiával versenyző területek köre rendkívüli
gyorsasággal fejlődik, és a reklámok közzétételéből nyert bevétel az új, modern platformokon
is meghatározó jelentőségű. (A digitális technológia rohamos fejlődése már az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv revízióját teszi szükségessé, amely folyamat napjainkban
is zajlik.) Az innovációs technológiai robbanás eredményeként a gyermekek védelme ma már
számos technológiai vívmányon, platformon vált időszerűvé: telefonos applikációk, közösségi
oldalak, online játékok, amelyek egyébként nem tekinthetőek a médiajogforrások hatálya alá
tartozónak, de lényegüket tekintve ezek is egy-egy megjelenési felületet, módszert és technikát
jelentenek a gazdasági üzenetek számára. Sőt, a gyermekeknek szánt gazdasági üzenetek terén
kifejezetten egyfajta ’színtérváltás’ tanúi lehetünk: újabb ’praktikák’ jelennek meg a gyermekek
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befolyásolására az általuk használt platformokon és eszközökön. A tizenéves korosztály számára
már természetes a jelenlét az új felületeken, és elsőként használják az új alkalmazásokat is. Ráadásul számos, kifejezetten nekik szánt alkalmazás elérését teszi lehetővé a digitális technológia,
ahol a reklámtartalmak is utolérik őket. Így, ugyan egyre különlegesebb digitális platformokon
és felhasználói felületeken, de a gyermekre káros tartalmak továbbra is jelen vannak, és naponta
újabb és újabb kihívásokat generálnak. A védelmet természetesen ezen új digitális technológiai
vívmányokon és fejlesztéseken is biztosítani szükséges. Ennek érdekében a jogalkotás továbbra
is a szokásos eszközrendszerrel, a lehetséges tilalmakkal és korlátokkal (azok megsértéséhez
kapcsolódóan a hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerv szankcionálásával) tudja a szolgáltatót
a jogkövető magatartásra ösztönözni. Ez azonban önmagában nem elegendő: az oktatás, a szülői háttér, a gazdasági környezet és az onnan érkező impulzusok megfelelő helyen kezelése és
értelmezése, a tudatos magatartásra nevelés elengedhetetlen.
Megjegyzem, hogy a tizenévesek egyre tudatosabbak, egyre inkább tudatában vannak annak,
hogy a reklámokkal kívánnak adni valamit számukra. A reklám az érzelmi befolyásolással, a
hangeffektekkel, a vidám, színes képanyaggal kiválóan működik e célból. A reklám megismerhetővé teszi a terméket, belevési a memóriába a szándékolt információt.
Mindezt összevetve, és megemlítve a napjainkban egyre inkább felerősödő vállalkozói attitűdöt,
a vállalkozások corporate social responsibility (CSR), azaz a társadalmi felelősségvállalás terén
végzett tevékenységét, a vállalkozás, a gyermek és a média számára is pozitív előjellel hathat a
kereskedelmi tartalmak társadalmilag felelős tartalmakkal való megtöltése. Mivel a reklám jellegű tartalmak kiváló eszközrendszerrel bírnak a gyermekek befolyásolásában, ezért hatékony
megoldást jelenthetnek a tudatos nevelés, a pozitív értékrendszer közvetítésében, ami mögött egy
társadalmilag felelős vállalkozás áll. Mindez a vállalkozás arculatára is kedvezően hat, hiszen manapság egyre erőteljesebb a társadalom részéről is például a környezettudatos, egészségtudatos, a
szociálisan érzékeny magatartások ösztönzése. A vállalkozások ezáltal szimpátiát, a megbízhatóság
érzését váltják ki a fogyasztókból. Megfelelő eszközökkel, jól megválasztott kommunikációval
a gyermekek esetében a reklámokhoz kapcsolódóan nem a „valamiből kimaradok” életérzés, a
devianciák erősödése kerülhet előtérbe, hanem a szociális érzékenységre, tudatosabb életmódra
és életszemléletre nevelés. A tudatosabb, társadalmilag felelősebb információkat hordozó reklámtartalom a vállalkozások más típusú megjelenése és a gyermekek tudatosabb nevelésének eszköze
lehet. E gazdasági tartalmaknak – anélkül, hogy azok már a társadalmi célú reklám (TCR) kategóriáját merítenék ki – a pozitív üzenet, pozitív magatartásminták átadására célszerű koncentrálnia:
a reklám figyelemfelkeltő, befolyásoló szerepe erőteljesebben jelenjen meg ebben az irányban,
látványos, színes, informatív, rövid és hatásos eszköze legyen a ’nevelésnek’.
A fenti célok elérésében az önszabályozás szerepe meghatározó lehet. Az önszabályozás járhat
élen a társadalmilag felelős tartalmak kialakításában, a gyermekek nevelése, fejlesztése céljából
fontos társadalmi üzenetek átadásában. Például a környezettudatosság, a szociális érzékenyítés, a biztonságos közlekedés szabályai, az egészséges táplálkozás ezáltal ésszerűen és kevésbé
manipulatív módon kapcsolható össze a vállalkozással, annak termékével, szolgáltatásával. Az
önszabályozás eszköztára kiváló muníciót nyújthat e körben: a hazai reklám önszabályozás magas szinten működik, az etikai kódexünk kiemelkedő színvonalú, és tartalmilag a legfontosabb
reklámetikai kérdésre jelenleg is kitér, a fentiek még tudatosabb alkalmazása csupán elmozdulás
lehet a tilalmaktól a pozitív magatartásminták kijelölésének irányába.
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A háború hazatért.
A hatalom szemantikája
Hermann Veronika

egyetemi adjunktus, ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék

2017 februárjában a legtöbb független magyarországi internetes portál közölte azt a videót, amelyen látható, hogy egy erdélyi óvoda farsangi mulatságán egy rendőrnek öltözött kisfiú vegzál
egy szír menekültnek öltözött kislányt – a történet vége posztapokaliptikus heppiend, hiszen
a műsor végén a menekült-kislány egy köteg pénzzel megvesztegeti a rendőr-kisfiút, aki ezért
cserébe – mit is csinál? Átengedi a képzeletbeli határon? Nem lövi le a játékpisztolyával? Nem
ereszti rá a képzeletbeli kutyákat? A videófelvételt nézve az embernek összeszűkül a gyomra,
és rájön, hogyan is működik egészen pontosan a propaganda. Ezeknek a gyerekeknek a fejében
nem az a kép áll össze, hogy háború elől menekülő embereket nem bántunk és nem figurázunk
ki, hanem az, hogy bántani kell őket, és a bántás elkerülésének egyetlen módja a megvesztegetés, a törvénytelen út, a kiskapu. Három-, négy-, ötéves gyerekek mutatják be kicsiben azt, ami
nagyban az egész országban, és a világ kevésbé boldog felén történik: hogy tudniillik milyen
az, amikor hazugságokat állítanak be tényként, milyen az, amikor alternatív valóságokat hoznak létre aljas politikai és pénzszerzési okok miatt, milyen az, amikor a hír, a vélemény és a
kitaláció fogalmai teljesen összekeverednek egymással. A hírek és tények módosítása pedig a
médiahatás-elméleteket is átformálja.
Az elmúlt évtizedekben – hogy ezzel a zsurnalista fordulattal éljek – számos komolyan és
kevésbé komolyan vehető kutatás született arról, hogy az ún. média, így egyben, milyen hatást
gyakorol a befogadók életére. A korai, a médiának kifejezetten nagy és közvetlen hatást tulajdonító elméletek szerint a különféle médiumokban megjelenő attitűdök és értékek közvetlenül
befolyásolják a fogyasztók – különösen pedig a gyerekkorú fogyasztók – értéktételezését és
mentalitásait. A lövedékelmélettől kezdve a kultivációs elméleten át számosan érveltek amellett,
hogy a túlzott médiafogyasztás kiszolgáltatja az elmét és felülírja a kognitív viselkedésmódokat, mintegy tabula rasaként tételezve fel az egyébként ennél jóval bonyolultabb emberi elmét.
Megint mások – például Stuart Hall vagy éppen Wilbur Schramm – azt mondják, hogy a médiahatás jóval összetettebb módon jelentkezik, és az esetek jelentős részében kiszámíthatatlan,
hogy adott tartalom hogyan hat adott befogadóra. Egyszerűbben fogalmazva: könnyen lehet,
hogy az, aki sok horrorfilmet néz, agresszívebb lesz pónilovas matricákat gyűjtő társainál, de
az is könnyen lehet, hogy mégsem. A média és az agresszió között fennálló kapcsolat létezik
ugyan – és kedvelt kutatási területe nemcsak a médiatudománynak, hanem a pszichológiának
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és az antropológiának is –, ezen kapcsolat természete azonban már korántsem egyértelmű. Az
álhírek, a propaganda és az alternatív tények azonban gondoskodnak arról, hogy az erről való
gondolkodás mára tulajdonképpen fölöslegessé váljon. A korábban agresszívnek tartott médiatartalmak mellé bekúsztak azok is, amelyeket korábban mintegy veszélytelennek gondoltunk.
Jean Baudrillard hírhedt elmélete szerint az Öböl-háború nem történt meg, mert amit láttunk
belőle, kizárólag másodlagos, közvetített eseménysor volt. Ha az Öböl-háborút szimulákrumként
lehetett kezelni közel harminc éve, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a háború már nem csak egy
adott területen, nem csak egy adott ország politikai céljaiért zajlik, hanem a hétköznapok része
lett, az erőszak nyelvén beszél, és mindenkihez hazatért.
Nincs az a gondos szülő, aki megvédheti gyermekét a rázúduló óriásplakátok, televíziós hirdetések és csoportközi interakciók káros hatásától. Nincs szülő, aki felvértezheti gyermekét az
ellen, amit a hétköznapok ragacsos, populista, demagóg és tudományellenes diskurzusaiban
tapasztalhat. Egy 15 éves tatabányai fiú különös kegyetlenséggel megölt egy hajléktalan férfit,
mert csak úgy. Egy 16 éves kislány Illinois államban macsetével végzett ki egy Uber-sofőrt,
tettének motivációja egyelőre ismeretlen. A látszat ellenére ezek nem elszigetelt esetek, hanem
egy agresszív, saját világába fulladó társadalom kórképei. A média nem ok, legfeljebb okozat.
A 20. század társadalom- és kultúrtörténete, kis túlzással, arról szólt, hogyan zavarodott össze
jel, jelölt és jelölő viszonya, hogyan vált a közéjük kódolt magától értetődő kapcsolat hirtelen
minden kérdés tárgyává. A 21. század eddig arról szól, hogy nem csak a viszonyok, hanem
a fogalmak is átalakultak. Nem a technológiai fejlődéstől, a háromdimenziós mozitól vagy a
mesterséges intelligenciától kell félni, hanem az emberektől. Nem a média káros hatásaitól kell
félteni a gyerekeket, hanem attól, hogy kilépnek az utcára, hogy bemennek egy közösségbe, és
normaként szexizmussal, rasszizmussal, kirekesztéssel és tudományellenességgel találkoznak.
Nem a televíziót vagy a világhálót kell megváltoztatni, hanem azt, ahogyan gondolkodunk.
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Médiatudatosság új nézőpontból
Kassay Réka

filmanimátor, a Sapientia EMTE oktatója

Az Y generáció tagjaként már elemi iskolás koromban lett számítógépünk, igaz, akkor még csak
a játékokkal ismerkedtem meg. Ugyanekkor árasztott el minket (a rendszerváltásnak köszönhetően igen hirtelen) számtalan külföldi tévéadó, többek között a Cartoon Network, amelyen már
reggeltől estig rajzfilmeket lehetett nézni. Általános iskolában az internettel is megbarátkoztam,
gimnáziumban pedig programozást és egyéb számítógépes ismereteket tanultam az iskolában. A
tudatos médiahasználat viszont csak a doktori tanulmányok során kezdett foglalkoztatni, amikor
már túl voltam életem első (100%-ban virtuális) munkahelyén – egy hírportálnál.
Doktori disszertációmat a gyermekek mesehős-preferenciájáról írtam, azaz leginkább a rajzfilmek közönségvizsgálatával és végső soron a gyermekek és a média kapcsolatával foglalkoztam
egy empirikus kutatás keretében. A komplex módszertanból végül a gyermekekkel, szüleikkel
és tanítóikkal készített mélyinterjúk bizonyultak a legizgalmasabbnak, de ezekből is annyi
téma bontakozott ki, hogy a mai napig nem tudtam őket mind feldolgozni (összesen 80 interjú
készült 2 településen, elemi iskolások körében). Az eddig napvilágot látott publikációimban a
gender-megközelítések kapták a legnagyobb szerepet, pedig legalább annyira fontos téma a
gyermekek médiahasználata, amivel kapcsolatban évről évre újabb adatok látnak napvilágot.
Jellemzően a gyermekekhez egyre hamarabb jutnak el a különböző médiatartalmak, az egyre
fiatalabb gyermekek egyre több időt töltenek online, egyre, egyre, egyre fokozódik minden,
ameddig elérkezünk a paradigmaváltáshoz, és talán már nem is azok a mérések a relevánsak,
mint a hagyományos média korában.
A gyermekekkel és a szülőkkel beszélgetve a médiahasználatról, egy olyan tényező körvonalazódott, amely nagyon nehezen mérhető, egyelőre csak feltérképező, kvalitatív vizsgálódás
formájában sikerült megközelíteni. A „kézzelfogható” eredmények és összefüggések érdekében
azonban valamiképpen meg kellett határoznom, így – bármennyire is didaktikusan hangzik –
médiatudatossági faktorként könyveltem el az egyes családok médiahasználati attitűdjét. Ennek
főbb aspektusai leginkább a két párhuzamosan vizsgált csoport (egy városi és egy vidéki iskola
diákjai) médiafogyasztási attitűdjének ellentéteiben mutatkozott meg, a következő témák mentén:
A szülők médiatudatosságának talán a legfőbb indikátora a kontroll, ami a televíziózás és a
számítógépezés esetében is fontos téma volt az interjúkban. Azonban nagyon változó, hogy a
gyakorlatban ez hogyan működik az egyes családokban. „Kicsi koruktól előre megnéztem a
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rajzfilmeket, és ha úgy éreztem, hogy vagy a tartalom, vagy a grafika nem elég jó, akkor azt nem
néztük.” „A laptopján igyekeztünk mindent beállítani, hogy ne tudjon olyasmit nézni, ami nem
neki való, de sajnos az iskolában azért annyi hülyeséget felszed, és már most szó van róla, hogy
ilyen 10–11 éves gyerekek pornóoldalakat néznek, és az ilyesmitől szeretném megóvni, nehogy
rossz irányba befolyásolja a szexuális fejlődését.” Vagy: „Hajlamosak vagyunk arra, hogy van
ilyen-olyan probléma, és akkor a gyereket ottfelejtjük a tévé előtt, én ezért is maradtam itthon
elég sokáig, hogy ne legyenek ilyen túlkapások” – mesélték a szülők. A kontrollra való reflektálás
eleve egy médiatudatosabb hozzáállásról tanúskodott, az ellenkezőjére inkább a reflexió hiánya
engedett következtetni. Az interjúkból az is kiderült, hogy a szülők egy része a médiafogyasztás
idejét, míg mások a tartalmát korlátozzák inkább.
A médiatudatosság egy másik összetevője a szülői mediáció, amelyre sok esetben a közös
médiafogyasztás ad alkalmat. Ennek egyik formája, amikor a szülő is együtt nézi a gyerekkel
azt a műsort, ami a gyereket érdekli: „A Csillagok háborújával addig ment a dolog [a gyerek
állítólag nem tudott beilleszkedni, mert mindenki azt nézte és azt játszotta az iskolában], amíg
az apja azt mondta, hogy akkor nézzük meg, és megnézték az összes részt, amit értékelek, mert
fontos, hogy akkor megbeszélik.” A másik eset, amikor a gyermek nézi azt a tévében, amit a
szülők vagy más felnőtt felügyelők. „A nagyszülők együtt néznek vele híradót meg szappanopera-szerűségeket a magyar adókon, és úgy érzem, hogy ezek nem tesznek jót neki.” Közös
médiafogyasztásról leginkább az audiovizuális termékek esetén beszélhetünk, azonban a szülői
mediáció megvalósulhat a látottakról való kommunikáció formájában is. A számítógépes tartalmakról való kommunikáció azonban kevésbé volt jellemző mindkét csoportban. Egy anyuka
a következőt mesélte a gyermeke kedvencéről: „Akkor, amikor a fiam olvasta a könyvet, akkor
mindig jött, és olvasott egy-egy vicces dolgot, és akkor nem figyeltem fel annyira rá, aztán
letöltötte magának a filmet is, és megnézte vagy kétszer is [az Egy ropi naplója sorozatról van
szó]. Aztán harmadjára együtt néztük meg, és akkor meglepődtem […], mert azért van tanulság
is benne. […] Ez egy teljesen hiteles, reális történet, de vicces is, úgy a gyerekek nyelvén, és
van mondanivalója. Ezt meg is beszéltük, mert a fiam ebben a korban nem biztos, hogy eljutott
volna ilyen következtetésekre egyedül, őt inkább a viccesebb oldala fogta meg, de én ezt egy jó
alkalomnak tartottam, hogy a saját témáival összekössem.”
A médiatudatosság meghatározásában végül azt is figyelembe vettem, hogy mennyire egyeznek a szülőtől és a gyerektől származó információk egy adott témával kapcsolatban. Ezt azért találtam árulkodónak, mert ha a gyerek felügyelet alatt nézi a mesét, vagy játszik a számítógépen,
akkor a szülő többnyire tudja, hogy kik a kedvencei. Bizonyos esetekben azonban szembeötlő
volt a különbség: egy anya pl. azt mondta, hogy az ő gyereke egyáltalán nem is tudja, hogy kell
használni a számítógépet, mert sosem mutatták meg neki, a gyerek pedig arról számolt be, hogy
szokott játszani is időnként. Egy másik anyuka pedig határozottan állította, hogy az ő gyerekei nem nézik a Ben10 című sorozatot, és nem is szeretik, az interjú során viszont mind a két
gyereke szinte kizárólag Ben10-ről mesélt, és a rajzaikon is ő szerepel, mint kedvenc mesehős.
A két csoportot tekintve az volt a legnagyobb ellentét, hogy míg a városi szülők otthonosan
mozogtak a számítógép és az internet világában (így a gyerekeknek ők maguk szolgáltattak mintát azok használatáról), addig vidéken a mostani iskolások az első internethasználó generáció. Az
egyik vidéki anyuka például nem is értette az arra vonatkozó kérdésemet, hogy mennyire engedik a gyermeket számítógépezni, és visszakérdezett, hogy ők a gyermeket, vagy a gyermek őket.
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A tanítók hozzáállásában is különbséget figyeltem meg: igaz, hogy a médiával kapcsolatban
általában is megfigyelhető egyfajta bűnbakképzés, de vidéken ez sokkal jellemzőbb volt. „Azt
mondta a tanító néni is a szülői értekezleten, hogy egy 1 órás játék annyira feltölti rossz dolgokkal, hogy a hatása 2-3 óráig tart.” – mesélte egy tordaszentlászlói szülő. Ez a hozzáállás azzal
is jár, hogy a vidéki tanítók kevésbé ismerték a gyermekek által fogyasztott tartalmakat, míg a
városi tanítók sokkal inkább képben voltak. „Ha választani kell, hogy kihez szeretnének hasonlítani, akkor nem egy királyfit vagy a szegénylegényt mondják, aki legyőzi a sárkányt, hanem
rögtön ilyen neveket mondanak, akiket én nem is ismerek.” – mesélte az egyik tordaszentlászlói
tanító. A kolozsvári tanító néni nagyon képben volt az osztálya Star Wars őrületével kapcsolatban: „Volt olyan, hogy az egyik tanárnő azt hitte, hogy két kisfiú rendesen verekszik, közben
egy jelenetet mutattak be az osztály előtt a Star Warsból, és egyik földhöz vágta a másikat. És
akkor be kellett menni az igazgatóságra, és elmondani, hogy nem verekedés, hanem filmjelenet
bemutatása volt. Tehát megengedtem azt is, ha előttem, biztonságos környezetben történik, mert
különben elfajulhat.”
Miután mindezt leírtam, megvédtem a disszertációmat, kiadtam belőle egy könyvet és pár
cikket, előadtam magam konferenciákon, majd következett (illetve lényegében csak ezután
következik igazán) az elvek gyakorlatba ültetése szülői szerepben. Ez egy új perspektívát ad az
eddig látottaknak, amiből egyelőre csak annyit érzékelek, hogy szülőként sokkal szigorúbban
és kritikusabban állok hozzá a tévé-laptop-telefon témakörhöz, mint kívülállóként. És ez elsősorban a saját médiafogyasztásunk kontrollját kell, hogy jelentse, ugyanis elkerülhetetlen, hogy
a felnőtt életünkben kialakított mintáink befolyásolják majd a gyermekünkét.
A szigorúság ellenére abban biztos vagyok, hogy nem szeretném a gyermekemet eltiltani
az újabb technikai eszközöktől, nem szeretném táplálni a bűnbakképzés jelenségét a médiával
szemben, és ezáltal a pozitív dolgoktól, a lehetőségektől is megfosztani őt. Amiben hiszek, hogy
a megfelelő kommunikációval, kicsi korban közös médiafogyasztással és tanítással többet elérhetünk, mint a tiltással. Amiben viszont leginkább kihívást látok, ha már a saját szokásainkról,
mint mintáról beszéltem, hogy a médiafogyasztásunkra leginkább a mobil eszközök használata,
legkevésbé pedig a tévézés jellemző. A telefon, a laptop és a tablet pedig sokkal személyesebb,
sokkal kevésbé megosztható, kevesebb alkalmat ad a közös időtöltésre. Ilyen szempontból legalább a kommunikációt érdemes fenntartani, ami többé-kevésbé most is sikerül, mert köztünk,
felnőttek közt is téma, hogy ki mit látott, olvasott a neten, vagy éppen kivel, milyen témában
mélyedt vitába. De csak remélni tudom, hogy ez megfelelő alap lesz, ha a gyermekből is önálló
médiafogyasztó válik.

62

A gyermek, akivel csoda történt.
Pillantás a gyermekinformatika
elmúlt két évtizedére
Kőrösné dr. Mikis Márta

pedagógiai kutató, az ISZE tiszteletbeli elnöke

A 6 éves Matyi a számítógép előtt ül. Bátran nyomogatja a billentyűket, miközben „varázsol”: a
képernyőn sorra szebbnél szebb rajzok jelennek meg. Éppen egy mese születik, amelynek rajzát
és rövid történetét a tanító segítségével papírra nyomtatják. Matyi – aki nemrég még sírva fakadt
az iskolakezdéskor, és leggyakoribb válasza a „nem tudom” volt – büszkén mutatja alkotását
délután az érte jövő édesanyjának. Álom ez? Nem! Egy évtizede már valóság a magyar iskolákban. De csak ott, ahol az innovatív tanító fáradhatatlanul küzdött azért, hogy a számítógép napi
munkájának segítője legyen a gyermekek ismeretelsajátítása, képességfejlesztése érdekében.
Ezzel a bevezetővel kezdődött 20 évvel ezelőtt egy módszertani publikációm, amit tanítóknak
írtam, bemutatva a számítógép használatának ötleteit, fortélyait, tapasztalatait. Mert tapasztalat
volt már bőven, nemcsak külföldön, hanem hazánkban is, több száz általános iskolának és néhány
tucat óvodának köszönhetően. Pontosabban azon lelkes tanítók, óvoda- és gyógypedagógusok
munkálkodásának eredményeképpen, akik hamar felismerték az új technika oktatási-nevelési
folyamatban való alkalmazásának lehetőségeit, mégpedig a kisgyermekek korcsoportjában.
Nem volt könnyű dolguk, mert ellenző bőven akadt! Olykor saját intézményükön belül is szinte harcolniuk kellett, esetenként saját számítógépüket bevetve, a szakirodalomra, jó példákra
hivatkozva bizonygatni tevékenységük jogosultságát, meggyőzni a vezetést, a szülőket arról,
hogy – a médiában gyakran felbukkanó ellenérvek és téves „igazságok” ellenére – igenis lehet
és van helye, szerepe, sikere az IKT-nak az ismeretszerzésben, a fejlesztésben. A pszichológusok nagy része sem állt mellénk, a számítógép gyermekkorban káros, elidegenítő vagy függőségokozó voltát hangoztatva, elrémisztve a még bizonytalankodókat. Nem ismerhették az ügy
nagy támogatójának (egykori tanáromnak), Ranschburg Jenő pszichológusnak Áldás vagy átok
című, népszerűsítő könyvében később leírt, követendő jó példáit és megszívlelendő gondolatait,
miszerint számítógép nélkül „… nemcsak ízetlenebb az élet, de könnyen olyan tápanyagokban
is hiányt szenvedhetünk, melyek az egészséges mentális fejlődés nélkülözhetetlen elemei. De –
akárcsak a valódi táplálék esetén – a túlzott fogyasztás vagy a silány minőség könnyen ártalmassá is válhat.”
A maihoz képest a hajdani technika és alkalmazásai talán mosolygásra késztetnek, hiszen még
szó sem volt a kézben fogható eszközök „simogatásáról”, a világháló virtuális világáról, a szu-
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pergyors kommunikációról, az információk azonnali megosztásáról. A kicsik hatalmas, dobozos
képernyők előtt ültek, és jóval szerényebb szoftverkínálatból választhattak. Mindenképp ügyelni
kellett az eszközök időkorlátos használatára és ergonomikus elhelyezésére is. (Kivételt talán
azok az óvodák képeztek, amelyek pályázat útján a kimondottan gyermekbarát, ún. kakaóbiztos
gépekhez jutottak, persze csupán ezek behatárolt szoftvereihez hozzáférve.)
A 90-es évek elejétől a kutatási-fejlesztési feladatok sem maradtak el. Az Országos Közoktatási
Intézet munkatársaként jómagam élvezettel vezettem a gyermekinformatika témájú projekteket.
Már a legelső években tantervek, foglalkozási tervek, szoftverek, tankönyvlistás tankönyvek és
feladatgyűjtemények születtek. Az innovatív, élen járó iskolák, óvodák jó gyakorlatát azonnal
megosztottuk, népszerűsítettük, esettanulmányokat készítettünk, szakcikkeket írtunk hazai
módszertani lapokba, legtöbbször a pedagógusokat serkentve publikálásra. A témában rendezett konferenciáink és Gyermekinformatika szakmai műhelyünk rendezvényei mindig teltházasak voltak, többen nemzetközi konferenciákon is rendszeresen bemutatkozhattak előadással,
poszterrel. A sikeres külföldi tapasztalatok hazai adaptációjában is élen jártunk, amelyek közül
kettő emelhető ki: az MIT-ről (Massachusetts Institute of Technology) induló, piaget-i elveken
alapuló, Seymour Papert nevével fémjelzett Logo-pedagógia, illetve a Paris-Nord Egyetemről
induló Cohen-pedagógia, amely főként a korai írás-olvasástanulás, a betűvetés mesterségét támogatta IKT-eszközökkel.
A gyermekinformatika tanítói-nevelői tábora, lelkesedése fokozatosan nőtt, újabb és újabb
intézmények kapcsolódtak be a számítógépek és egyéb informatikai eszközök kreatív használatába. A képernyőteknőcöt irányító, egyre fejlettebb Logo-változatok sikerét az egykori kis bájos
kiadványszerkesztő szoftver, az alapítványi támogatással kifejlesztett Mesevilág népszerűsége is
kiegészítette. Bár országos, reprezentatív felmérés nem bizonyíthatta a pedagógiai eredményességet, ám ennél sokkal többet értek a konferenciákon, publikációkban rendszeresen közzétett jó
tapasztalatok. Nemcsak a kiemelkedően tehetséges gyermekek versenyeredményeiről hallhattunk, olvashattunk, hanem például elgondolkozhattunk annak az elektív mutizmusban szenvedő
kisfiúnak esetén is, akit az óvodában éppen a számítógép képernyőjének látványa varázsolt el,
és e „csoda” hatására kezdett el váratlanul beszélni az óvó nénihez. Számos ilyen egyéni, sikeres példa erősítette és fokozta a pedagógusok aktivitását, még akkor is, ha kezdetben hivatalos
tantervi lehetőség nem állt rendelkezésre a számítógépek alkalmazásához. Ennek ellentmondását legelőször az 1995-ös Nemzeti Alaptanterv oldotta fel, amelyben az informatika önálló
műveltségterületként jelent meg, már az alsó tagozaton is lehetővé téve, hogy – a személyi és
eszközfeltételek megléte esetén – a legszükségesebb felhasználói ismeretek alapjait elsajátíttassa.
A 21. század az internet robbanásszerű elterjedését, mindenki számára bárhol, bármikor való
elérését hozta, mégpedig egyre fejlettebb, okosabb és kisebb, hordozható eszközökkel kombinálva. Természetesen mindez az oktatási intézményekre, sőt a kisgyermekek korcsoportjára is hatást
gyakorolt. Most már nemcsak az volt a cél, hogy a kicsiknek érdekes, képességfejlesztő feladatokat adjunk, vagy önálló alkotásokra serkentsük őket valamely könnyen kezelhető felhasználói
szoftver alkalmazásával, hanem sokkal inkább az, hogy a világhálón való első lépéseik megtételét támogassuk. Különösen a tabletek, majd a mobiltelefonok elterjedése adta a nagy kihívást
a pedagógusok és a szülők számára egyaránt: az egyre fiatalabb életkorban való használathoz
mindenképp segítséget kell nyújtanunk, a káros, veszélyes alkalmazásokat elkerülendő. A tanítóknak és kis tanítványaiknak2003-ban kidolgozott Médiatudor oktatási program folytatásaként
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2013-tól már a nemzetközi szinten ismert Digitális világ oktatási programot is üdvözölhettük,
amelyhez akkreditált pedagógus-továbbképzés is társul a hazai fejlesztők jóvoltából.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a médiahasználat jó példáit felsorakoztató, kétévenként rendezett balatonalmádi konferenciái mindig lépest tartanak az informatikai fejlesztésekkel, az új kihívásokkal. Egy évtizede előadásomban még a médiaismeretek tantervi hátterét
boncolgattam, majd a mobil eszközökre épülő tanulási módszerek első hazai példáinak bemutatása következett (2009). Az iskolai informatikai alkalmazások eszköz- és személyi feltételeinek
hátterét az eLEMÉR önértékelő rendszerrel demonstrálhattam, és felemeltem szavam a minden
gyermek számára nélkülözhetetlen digitális írástudás megszerzésének érdekében, ennek oktatási hiányosságaira rámutatva (2013). A legutóbbi alkalommal már az ún. „bestpractice”, a jó
gyakorlatok megosztása következett, mégpedig a Digitális világ oktatási program óvodai-iskolai kipróbálásának első pedagógiai tapasztalataiból idézve, beleértve a népszerű Facebookos
alkalmazásokat is.
Jó lenne tudni, hogy a bevezetőben szereplő Matyira a későbbiekben hogyan hatott a számítógép, sikerrel vette-e az akadályokat iskoláztatása során, és felnőttként mennyire vált mindennapi
életének részévé az új technika. Talán szívesen emlékezik még első tanító nénijére, aki – gátlásait feloldva – nemcsak a betűvilág felfedezésébe, hanem az informatikai eszközök titokzatos
világába is bevezette, de nemcsak őt, hanem az évek során gyermekek sokaságát. A jövőben jó
tapasztalataink megosztásán túl új fejlesztésekkel, pedagógiai, módszertani segédanyagokkal,
online kiadványokkal és továbbképzésekkel is fáradhatatlanul segítenünk kell a pedagógusokat
és a szülőket, hogy minden gyermekhez eljussanak a digitális kultúra és az IKT-eszközök biztonságos használatának nélkülözhetetlen tudnivalói. Mindehhez remek lehetőséget nyújtanak a
NGYSZ média-témájú rendezvényei is, köszönet érte!
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A média hatása és a médiapedagógia
hatástalansága az ifjúságra
Lányi András
filozófus

A médiával kapcsolatos társadalmi jelenségek tanulmányozása a tudományban és az oktatásban
egy sor jól körülírható szakterület specialistáira tartozik. Ez nem is lehet másképpen, hiszen a
tudományágak úgy keletkeznek, hogy sajátos tárgyukat és módszertani előfeltevéseiket megkülönböztetik más tudásterületek elméleti kereteitől. A médiával foglalkozó kommunikációelméleti
szakemberek, szociológusok, esztéták, jogászok, politológusok, pedagógusok és pszichológusok
számára bőven elegendő elfoglaltságot jelent az új távközlési technikák körül intézményesülő
érintkezési módok sajátosságainak vizsgálata. Többségük ugyan kezdettől fogva tudatában volt
annak, hogy az új médiumok megjelenésével nem a közlés módja változott meg, hanem maga a
társadalom, amelyről közlendőink lehetnek, ennek a felismerésnek a következményeivel azonban
nemigen tudtak mit kezdeni a gyakorlatban. Ez nem is csoda: minek a tudománya volna egy
ennyire parttalan médiatudomány? Ezért inkább megfordítom a kérdést: minek a tudománya
minden társadalomtudomány, ha nem az emberek közötti érintkezésé?
Minden társadalmi cselekedetre igaz Mihail Bahtyin tömör kijelentése: „Az emberi tett
potenciális szöveg és csak az adott kor dialogikus kontextusában érthető meg.” Ez az a közös
kiindulópont, amelyre a weberi megértő szociológia és a társadalmi tények durkheimi elmélete
ugyanúgy visszavezethető, mint a konstruktivista és interakcionista elméletek: hogy t.i. a társadalmat a közös gyakorlatokat meghatározó értelemösszefüggések, a közös értelemre vonatkozó
beszédkapcsolatok alkotják. Amennyiben ezeknek a beszédkapcsolatoknak a döntő része az új
techno-médiumok közvetítésével zajlik, akkor a jelen folyamatait vizsgáló empirikus társadalomtudományok mindegyikének többé-kevésbé médiatudománnyá – a médiumok tudományává
– kell válnia, mint ahogyan a vízi életmódra áttért emlősök testfelépítését vagy szaporodását
sem lehet kielégítő módon magyarázni elvonatkoztatva attól a ténytől, hogy ezek immár vízi
élőlények. Ezen az alapon elkerülhetetlennek tűnik a mediatizált társadalommal foglalkozó
szociológia és a médiatudomány összeolvadása.
Mindez korántsem elvont tudományelméleti probléma: az önmeghatározás követelménye a
médiapedagógia napi gyakorlatában bizonyult megkerülhetetlennek, az érthető bizonytalanság
pedig rányomta a bélyegét annak egész történetére. Kezdete a médiatörténelem előtti múlt homályába vész, amikor a mozgó kép még csak az elsötétített mozitermek vetítővásznán pergett. Az
elméletek a művészi kifejezés új módjáról szóltak, és mintegy mellesleg: a világ megismerésének
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és dokumentálásának új lehetőségeiről. A „legkorszerűbb” művészet, a film elkötelezett hívei
már száz évvel ezelőtt elkezdték felfedezni annak önálló formanyelvét, sajátos esztétikumát, s
egy nemzedékkel később: tanítani is akarták. Aligha véletlen, hogy ez utóbbi törekvés előfutára
Magyarországon első jelentős filmrendezőnk, Szőts István volt. A mozgó kép a huszadik század
utolsó harmadában mint egy művészeti ág alkotásainak tanulmányozása jelent meg az iskolák
tanrendjén és az iskolán kívüli ismeretterjesztésben (filmklubok). Médiapedagógiáról majd csak
a televízió rohamos elterjedése után esik szó, nálunk némi késéssel, a kilencvenes években. Az
első Nemzeti Alaptanterv híven tükrözi a szerzők szándékát, hogy kiegyensúlyozott arányokat
találjanak a műalkotások tanulmányozása, az audiovizuális tömegkommunikáció nyelvének
elsajátítása és a média hatására a mindennapi életben végbement változások bemutatása között.
Ezek a komplex igények azóta se tűntek el a gyakran változó tantervi szabályozásból, ennek
azonban nincs túl nagy jelentősége, mivel az új tantárgy bevezetésére inkább csak papíron került sor, mivel annak nélkülözhetetlen feltételeit az oktatásügy egymást felváltó vezetői soha
nem biztosították. Beérték a média egyre növekvő kulturális jelentőségének hangoztatásával.
Sem a megfelelő órakeret, sem a tanárok alapos felkészítésének intézményes feltételei, sem a
nélkülözhetetlen technikai eszközök nem álltak országosan rendelkezésre. Úttörő pedagógusok,
elszigetelt kísérletek és kampányszerű – de a rendszer egészére hatástalan – szakpolitikai fellángolások jellemezték mindvégig ezt a területet. A helyzet előnye, hogy az elszánt vállalkozók
így legalább a szűkös lehetőségek korlátain belül a maguk meggyőződése szerint működhetnek;
hátránya, hogy az érdemi továbblépés feltételei továbbra sem adottak.
A hiányosságok egyike, hogy nem folyik – de hát miért is folyna? – elmélyült szakmai vita
arról, hogy mi számít ma korszerű médiapedagógiának. Az ehhez kellő pedagógiai elméleti
tudás és gyakorlati tapasztalat híján ma már csak a kellő óvatossággal szólhatnék hozzá ehhez
a vitához. Hogy mégis megteszem, arra feljogosít a bevezetőben körvonalazott feltevésem,
amelyből egyenesen következik, hogy a média-jelenség társadalmi összefüggéseinek vizsgálata
a társadalomtudományok egyik fő témája lévén, annak a közoktatásban egy társadalomismereti
tárgy keretében kellene megjelennie. Nyomós érv lehet ez egy olyan új tantárgy bevezetése mellett, amely segítené a tanulókat, hogy eligazodjanak abban a világban, amelyben élni fognak:
egy globalizált és mediatizált társadalomban, az ökológiai fenntarthatóságért vívott élet-halál
küzdelem évszázadában. 2001-ben jelenismeretnek neveztem ezt a tárgyat, e néven bukkant
fel az akkor készült középiskolai kerettanterv hamar feledésbe merült modul-tárgyai közt, a
médiaismeret szomszédságában. A globális jelen és a környezeti katasztrófával fenyegető jövő
kihívásainak azóta sincs helye a közoktatás curriculumában.
A média társadalmi hatásának vizsgálata így a médiapedagógusokra marad, ez az igény
azonban némiképpen ellentmondásban áll a jelenlegi szabályozással, amely a médiapedagógia
helyét a művészeti nevelés, ezen belül a vizuális kultúra területén jelöli ki. Ez megfelel a „media
literacy”, azaz a média-műveltség klasszikus felfogásának. Az audiovizualitás nyelvének kreatív, gyakorlatias elsajátítását állítja a középpontba; az ízlés, a kifejező készség és az árnyaltabb
szövegértés fejlesztéséhez pedig – a művészetpedagógiában bevált gyakorlatnak megfelelően
– a műalkotások kínálta élményhez folyamodik. Mindazt, amit eddig a legjobb szándékkal és a
legnagyobb igyekezettel erre a tantárgyra terheltek, nevezetesen a médiának az életmódra és a
közvéleményre gyakorolt hatását, e hatásmechanizmusok tudatosítását, megalapozhatja ugyan
a tanulók ízlésének, műveltségének és kreativitásának fejlesztése, de az életvezetéssel, közéleti
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magatartással és hasonlókkal kapcsolatos pedagógiai célok szerintem könnyebben teljesülnének
egy társadalomismereti tárgy kontextusában. Arról nem is beszélve, hogy ez utóbbi feladatnak
más felkészültségű pedagógus tudna csak eleget tenni. A médiahasználat „inadekvát” – mondjuk, a személyiség fejlődését veszélyeztető – módozatairól ugyanis a vizuális pedagógia szakembere csak „lebeszélni” tudja növendékeit – s ezt meg is kell tennie, elsősorban persze nem
a negatív pedagógia kétes sikerű eszközeivel, hanem esztétikai és inellektuális igényességük
fejlesztésével. Létezik azonban egy ettől diszciplinárisan jól elkülöníthető terület: a kommunikációs intézmények működésének, a tömegkultúra hatásmechanizmusainak, a mediatizált
életvilág lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása, amit nem követelhetünk meg az esztétikai
nevelésben jártas pedagógustól, mert ehhez más, társadalomtudományos kompetenciák, más
pedagógiai módszerek szükségesek.
Azt állítom, hogy a hagyományos médiapedagógia azért nem tud megküzdeni az utóbbi
években annyit sulykolt „kritikai” és „gyerekvédő” feladatával, mert maga a jelenség, amellyel
foglalkoznia kell, nagyrészt kívül esik a média világán és a vizuális nevelés kompetenciáján.
(Akkor se tudott volna megküzdeni, ha a pedagógusok kampány és ráolvasás helyett rendszeres,
érdemi segítséget kaptak volna munkájukhoz.) A médiafüggőség társadalmi kiszolgáltatottságot
jelent – értéksemleges megfogalmazásban: egyfajta viszonyt a társadalomhoz. A médiabefolyás
– indítékai, eszközei, politikai és gazdasági összefüggései – és mindaz, ami a közvélemény
alakulásával kapcsolatos, par excellence politikai kérdés. Az életmód pedig a szociológiai vizsgálódások legfőbb tárgya. A média hatására ma számos olyan életszférában zajlanak drasztikus
változások, amelyek nem jelennek meg a médiatudományok – és következésképpen a médiapedagógia – horizontján. Ezek közül említenék néhányat az alábbiakban, hogy érzékeltessem,
a tömeges médiahasználat következtében végbemenő kulturális avagy életmódbeli változások
tanulmányozása elsősorban nem a médiaelméletre tartozik, iskolai megjelenítésükre pedig nem
egyetlen tantárgy és nem az úgynevezett vizuális pedagógia illetékes.
Kezdjük talán a fiziológián. A munka- és főleg a szabadidő túlnyomó részét kitöltő médiahasználat egyenes következményeként lényegesen kevesebbet mozgunk, mint annak előtte. Azok a
társas együttlétek és azok a játékok, amelyeket az internetkapcsolatok és a számítógépes játékok
kiszorítottak, különösen a fiatal korosztályok esetében, igen változatos testmozgással jártak,
ami ügyességüket, kitartásukat, erőnlétüket javította, a kergetőzéstől a társastáncig. És itt nem
a szervezett sporttevékenységre gondolok, amelyet kevésbé érint az új konkurencia megjelenése.
Azonban az sem véletlen, hogy a párban vagy csapatban játszott sportoktól rengeteg fiatalt
hódít el a lényegében magányos fitness-edzés, a konditermi „gyúrás” vagy a futás, melynek
magányát a fülhallgatón keresztül élvezett zene enyhíti. A társaságtól elszokott fiatalok, úgy
tűnik, előnyben részesítik az olyan erőkifejtést, amely nem igényli az együttműködést vagy
a küzdelmet a partnerekkel. Azt állítom, hogy a médiafüggő nemzedék tagjai lényegesen kevesebbet találkoznak egymással, mint elődeik. Nem ők tehetnek róla. Munkában, tanulásban,
tájékozódásban, ügyintézésben és szórakozásban egyaránt a médiumok, elsősorban az internet
közvetít ember és ember között, azaz egyre kevesebb ok és szükség van arra, hogy személyesen
találkozzunk azokkal, akikkel éppen valami közös ügyünk van. A valóságos találkozás és az
internetes-mobiltelefonos érintkezés között a különbség beláthatatlan – aggasztó, hogy e különbség jelentőségét a fiatalok már alig értik. A külső szemlélő a kapcsolati képességek romlását
észleli, ide értve a toleranciát ugyanúgy, mint a küzdőképességet vagy a kettő kombinációját,
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ami a konstruktív vita elengedhetetlen feltétele. De emberismeretünk és önismeretünk is csak a
személyes együttlét során fejlődik egészségesen. Érthető, hogy másokkal szemben bizalmatlan,
félszeg és védekező (agresszív) lesz, aki nem szerzett elegendő tapasztalatot arról, hogyan kell
viselkedni az együttlét során, és hogyan kell másokat elviselni.
Az ilyen ember nemcsak a valóságban fogja kerülni az érintkezést tőlük különböző partnerekkel és nehezen kezelhető helyzetekkel, hanem a médiában is. Közismert jelenség, hogy az
internet szinte korlátlan lehetőséget kínál arra, hogy bezárkózzunk a saját ízlésünk, érdeklődésünk és meggyőződésünk világába, és kirekesszük onnan a külvilág zavaró tényezőit, másságát.
Az eltérő vélemények szembesítése, vitája, az ebből adódó döntési helyzetekben való helytállás,
egyáltalán, az érdeklődés a világ sokfélesége iránt és a tájékozódás képessége a vélemények
zavarba ejtő sokfélesége közepette, furcsa módon hiányzik a média beláthatatlanul sokszínű
virtuális valóságában lakozó netizen meglehetősen narcisztikus életviteléből.
Az új gondolatokkal és idegen látásmódokkal való találkozás hagyományosan bevált módja az
olvasás. A technikai kép és az audiovizuális üzenetek rohamos térhódítása dacára ideje jelentős
részét az internethasználó is írott szövegek elsajátításával vagy létrehozásával tölti. Itt mégis
hatalmas különbséget tapasztalunk. Az üzenetek végtelen sokasága és a hozzáférés akadálytalansága a felhasználót szükségképpen a rövidebb szövegekkel való gyorsabb ismerkedés felé
tereli. A naponta keletkező hírek, információk, személyes közlendők és elvégzendő feladatok
áradata elmossa a régebbi üzeneteket. A tegnapi hír, a tíz évvel ezelőtt megjelent szakirodalom, a múlt századok költészete vagy az előttünk élt nemzedékek története háttérbe szorul.
Az elmondottakból két olyan kultúrtörténeti következtetés adódik, amelyek jelentőségét nem
lehet túlbecsülni. Az első: a száz oldalnál hosszabb, zárt lineáris szövegek leértékelődése: a fiatal nemzedék ritkábban használja őket. Azonban az emberiség releváns tudását száz oldalnál
hosszabb, zárt lineáris szövegek tartalmazzák. Az, hogy egyre kevesebben lesznek, akik élni
tudnak ezzel a tudással, önmagában egy civilizációs válság jele és okozója. Másodszor: hogy
ez a tudás látszólag „nem hiányzik”, azaz sikerült a múlt radikális eltávolítása, száműzése a
mindennapokból, ez bizonyos értelemben a felvilágosult modernitás végét jelenti. E háromszáz
évnél nem hosszabb kultúrkorszak páratlan teljesítményét ugyanis mindenekelőtt a tudás történetiségének és a tudásvilág egyetemességének felfedezése tette lehetővé. A technokultúra hívei
ezt az aggodalmat azzal az empirikus megfigyeléssel hárítják el, hogy a legtöbbet internetező
emberek (minden nemzedékben) éppen a rendszeres könyvolvasók közül kerülnek ki. Ez azonban csak azt bizonyítja, hogy a műveltebb, hagyományosan könyvolvasó rétegek a leginkább
kitettek az internet csábításának, ellenben a kétféle tudásszerzési stratégia arányáról e körön
belül nem árul el semmit.
A technikai kép-özön lélektani hatásának vizsgálata több mint félszáz esztendőre tekint vis�sza. Itt csak a számomra legfontosabb mozzanatot emelném ki. A szövegolvasás ugyanúgy, mint
egy festett vagy rajzolt kép szemlélése, jelentős képzeleti aktivitást követel. Miközben a leírt
betűsor értelmét azonosítjuk, elménk belső képeket készít. Ahhoz, hogy egy kép jelentését és az
ábrázolás értelmét felfogjuk, ki kell azt egészítenünk a magunk értelmezésével, asszociációival.
A technikai kép ezzel szemben azt sugallja, hogy nem szorul további értelmezésre, ő „maga a
valóság”, sőt, a tökéletlen érzékszervek és a megosztott figyelem köznapi valóságánál sokkal
intenzívebb és egyértelműbb tapasztalat forrása. Ezáltal nemcsak a hazugság és a manipuláció
kimeríthetetlen eszköztárát adja a tömegkommunikáció szakembereinek kezébe, hanem min-
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denekelőtt az egyéni képzelet elsatnyulásával jár: a képzelet kollektivizálásával. Ezt szó szerint
értem. Az emberiség egyre nagyobb része egyre kiszámíthatóbb módon reagál ugyanazokra az
audiovizuális ingerekre: ugyanazt képzeli a világról. Tudom, nem ugyanazt gondolja, de igenis
ugyanarról a virtuális (mesterségesen konstruált) valóságról alkot magának ilyen vagy olyan
nézeteket élethelyzetének és előítéleteinek megfelelően.
Már amennyire alkot. Mert legbotrányosabb és egyben legtriviálisabb állításomat a végére
tartogattam: azt állítom, hogy a média-univerzumban nevelkedő nemzedék elődeinél kevesebbet
gondolkodik, egész pontosan: kevesebb időt tölt gondolkodással. Gondolkodni, töprengeni, mélázni, céltalanul járatni az elménket akkor szoktuk ugyanis, amikor engedjük, hogy a gondolatok
csak úgy ránk találjanak – amikor ráérünk. Üres óráinkban tehát, elfoglaltságaink szünetében.
Az eszmélődés spontán folyamatára gondolok itt, ami a pszichológusok egybehangzó véleménye szerint a személyiség épülésének legfontosabb mozzanata. Ezt a fajta – látszólag passzív,
valójában roppant kreatív – tevékenységet a fiatalok életéből kiszorította az unalomtól való rettegés. Mivel technikai eszközeik életük minden pillanatában, utazás közben, pihenés közben és
minden egyéb helyzetben felkínálják számukra a szórakozás, üzenetváltás vagy informálódás
tetszőleges formáit, rettegnek az ürességtől, és nem ismerik meg a befelé fordulás, a magányos
szemlélődés örömét és megpróbáltatását. Nem ismerik meg önmagukat. Ennél rosszabb pedig
nem történhet velük.
A fenti hat bekezdésben élettani, lélektani, kulturális, szociológiai és a politikai nyilvánossággal kapcsolatos állításokat fogalmaztam meg. Legyenek ezek helytállóak vagy egytől-egyig
tévesek, annyi bizonyos, hogy olyan kérdésekről szólnak, amelyek gyakori témái a médiáról
folyó vélekedéseknek és vitáknak, miközben az emberi együttélés szinte valamennyi lényeges
dimenzióját érintik. Empirikus igazolásuk vagy cáfolatuk más és más tudományra tartozik,
értelmezésük filozófiai, ha úgy tetszik, világnézeti kérdés. Van-e értelme egy olyan médiatudománynak, ráadásul olyan iskolai médiaoktatásnak, amely mindebben egyszerre vallja magát
illetékesnek? S ha igen, mit csináljanak ezentúl a többi szakterület művelői? Nem inkább arról
kellene gondolkodnunk, hogy hogyan vigyük be a mediatizált magán- és közéletről szerzett
tapasztalatainkat a különböző műveltségi területek oktatásába, annak érdekében, hogy az iskola életük valóságában – M. Castells kifejezésével a valóságos virtualitás kultúrájában – való
eligazodásra készítse fel a tanulókat?
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Húsz év
Lengyel Márk

jogász, Körmendy-Ékes és Lengyel Ügyvédi Iroda

I.
A húsz éves évforduló kapcsán az ember először arra gondol, mennyivel egyszerűbb volt akkoriban a helyzet.
A média akkor szinte kizárólag a televíziót jelentette. A gyermekek védelmét szolgáló szabályozás
célja is világos volt: a szerkesztői döntéseket meghozó felnőttek figyeljenek oda a műsort néző gyermekekre. A gyermekek védelmét szolgáló szabályok létjogosultságát lényegében senki nem vitatta.
Az internettel aztán minden megváltozott. Például a gyermekek védelméről folytatott viták
hangneme. Az „internetszabályozás” kérdésében 2000 és 2001 folyamán egy sor olyan megszólalás hangzott el, ami mintha a mai közéleti viták hangulatát előlegezte volna meg: a másik
szándékos félreértése, démonizálása, a párbeszéd megúszása azzal, hogy az ember érvek használata helyett társasági pózokat vesz fel („nézzétek csak, milyen kérlelhetetlen harcosa vagyok
én a véleményszabadságnak”).
Úgy tűnik, éveket vesztegettünk el olyan terméketlen kérdések boncolgatásával, mint például
hogy jó vagy rossz dolog-e az internet. A húsz éve indult kutatás- és konferenciasorozat legnagyobb érdeme talán éppen az, hogy strukturálttá tette az internetes gyermekvédelemről folyó
vitákat. Ma már eljutottunk oda, hogy ha valaki annak a véleményének ad hangot, hogy többet
kellene tenni a fiatalok és a gyerekek biztonságos internethasználatáért, akkor már nem kiáltják
ki technikai analfabétának, vagy a szólásszabadság ellenségének. Értelmes párbeszéd alakult
ki, és ez nem kis eredmény. (Bárcsak az előbb említett közéleti vitákkal is elérkeznénk ide…)
II.
A gyermekek és az internet kérdésköre közben egyre bonyolultabbá vált.
A kilencvenes évek internet előtti világában a legjellemzőbb veszély az volt, hogy a gyermek
valami ijesztő, sokkoló dolgot lát a televízióban. Azokat a veszélyeket, amelyek a gyerekeket
az interneten ma fenyegetik, viszont már felsorolni is képtelenség, annyira sokfélék. Régebben
felnőtt szerkesztők rossz döntéseitől kellett megóvni a gyerekeket. Ma már az internetező gyerekekre a veszélyt gyakran egy másik internetező gyerek jelenti.
Meghatározó tendencia az is, hogy az interneten a gyerekek és a felnőttek világa fokozatosan
egymásba csúszik. Az internetes zaklatás a felnőttek számára is probléma, az internetes csalók
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sem csak a gyerekek hiszékenységét használják ki. A trollkodás és az információs hadviselés
sem csupán a felnőtt közvéleményre hat, hanem a gyerekek világképét is torzítja. Nem túlzás azt
mondani, hogy néhány fontos kivételtől eltekintve ma már a gyerekek és a felnőttek az interneten
ugyanattól szenvednek – csak a gyerekek jobban.
Persze hiba lenne az internetet a gyerekek szempontjából pusztán egyfajta digitális aknamezőként szemlélni. Az internet a gyerekek előtt is olyan lehetőségeket nyit meg, amilyenekről
korábban nem is álmodhattunk. (Ha belegondolok, gyerekkoromban mit meg nem adtam volna
egy közönséges Google-keresésért…)
De min múlik, hogy egy gyerek számára az internet lehetőség vagy veszély?
Itt is nagyjából ugyanazt látjuk, mint a felnőttek világában. Az utóbbi időszak tapasztalata az,
hogy az internet és a digitalizáció a fejlett társadalmakat még hatékonyabbá és erősebbé teszi, a
gyengéket pedig roncsolja. Amiből Nyugat-Európában egy negyedik ipari forradalom lesz, abból Egyiptomban és Szíriában arab tavasz. Az internet valószínűleg a gyerekekre is nagyjából
így hat: aki jó körülmények között, biztonságban él, annak az internet további lehetőség, aki
sérülékeny és kiszolgáltatott, az az interneten is az.
III.
Mi tehát a teendő? Egyetértés mutatkozik abban, hogy fontos a szabályozás, és még fontosabb
az internethasználat oktatása. Ezt felesleges is tovább hangsúlyozni. Az igazi kérdés az, hogy
mi az a tudás, amire egy gyereknek az internetezéshez szüksége van.
Azt gondolom, hogy ami igazán lényeges, az független a technológiától. Egy gyereket az interneten a leghatékonyabban ugyanaz a háromféle tudás és képesség véd meg, mint egy felnőttet:
• Az első ezek közül a tájékozottság. Nem igaz, hogy a tények ismerete, a lexikális tudás már
nem fontos a 21. században. Mindannyiunk fejében – legyünk akár gyerekek, akár felnőttek
– ott van a világról való ismereteinknek az a magja, amelynek az összes többi információt
megfeleltetjük, amivel találkozunk. Akinél ez a belső mag gyenge és bizonytalan, az kön�nyen átejthető. Akinél szilárd, az kényelmesebben és nagyobb biztonsággal igazodik el az
interneten rázúduló információtömegben is.
• Ugyanilyen fontos a jó ízlés. Abban a tartalombőségben, amit manapság tapasztalunk, csak
rendkívül finnyásnak érdemes lenni. Minél előbb megtanulnak a gyerekek saját elvárásokat
támasztani a digitális tartalommal szemben, annál jobb: ez az út vezet ugyanis az autonóm
döntésekhez.
• A legfontosabb persze mindezek mellett is talán az, hogy a gyerekek képesek legyenek arra,
hogy valódi emberi kapcsolatokat ápoljanak. Legyenek barátaik, akikkel jól érzik magukat,
és akikben megbíznak. Őszinte és közvetlen legyen a viszonyuk a szüleikkel. Bármi problémájuk adódik az interneten, biztosak lehessenek benne, hogy nem egyedül kell megoldaniuk,
hogy számíthatnak a barátaik, szüleik, tanáraik segítségére.
Olyan illúziót, hogy a jogszabályalkotás önmagában elegendő lenne, ma már valószínűleg senki
nem táplál. De ne gondoljuk azt se, hogy majd az informatikaoktatástól fogják a gyerekek azt a
tudást megkapni, ami a biztonságos internetezéshez kell! Az elmúlt húsz év számomra legfontosabb tanulsága, hogy a feladat ennél sokkal összetettebb.
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10 éves a Médiatudor!
Pócsik Ilona, Almási Gizella
Mediasmart Hungary

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által rendezett konferenciák fókuszában kezdetektől
fogva a gyerekek és fiatalok védelme állt ebben a médiával átszőtt világban. A szabályzás, a
korlátozás, a veszélyek intézményes elhárítása közös erőfeszítésekre sarkallta az érintetteket.
Azonban az évek során nyilvánvalóvá vált, hogy a (technikai) védelem és korlátozás szükséges,
de nem elégséges feltétele a káros hatások elkerülésének.
Korán kiderült az is, hogy az optimális esetben védőfaktort jelentő otthoni környezet is felkészületlen a gyerekeket körülvevő digitális tapasztalatok feldolgozására. Ugyanakkor minden felelős
szakember egyetértett abban, hogy a média adta pozitív hatások és lehetőségek korlátlan világát
nem elzárni, hanem a biztonságos, értő utak és módok felfedeztetésével kell a fiatalok elé tárni.
A konferenciák során így hamarosan a védelem mellett a felkészítés, a médiával kapcsolatos
ismeretek oktatásának fontossága is fontos és kiemelt hangsúlyt kapott. Ebbe a szemléletbe illesztve, és ilyen felfogás keretei között indult útjára a Médiatudor program, mely első lépésben úttörő
módon a legfiatalabb iskolai korosztály, a 6-10 évesesek számára dolgozott ki a médiaértést segítő/
fejlesztő programot. A program egyszerűen illeszthető iskolai órák keretébe, gondosan kidolgozott
segédanyagai kézen fogva vezetik a pedagógusokat is a színes, gyakorlati feladatokkal átszőtt ismeretanyagban. Az alapprogramra, a média világának változásaira, az internet elterjedésére reagálva
később további programok és fejlesztő tananyagok készültek, fiatalok és tanárok számára egyaránt.
A program forrása az Egyesült Királyságban megszületett Media Smart program (www.
mediasmart.org.uk), mely jelenleg Belgiumban, Franciaországban, Portugáliában, Finnországban, Németországban, Hollandiában és Svédországban is sikerrel működik, s amely az Európai
Unió gyermekek érdekeivel foglalkozó projektjeinek is fontos szereplője.
Régiónkban Magyarország elsőként csatlakozott e fontos kezdeményezéshez. A MediaSmart
Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. 10 évvel ezelőtt, 2007-ben indította el a projektet,
a Médiatudort, mely a médiaértést, a médiatudatosság terjesztését hivatott elősegíteni.
A Médiatudor alapja
A médiatudatosság olyan képességek fejlesztését jelenti, amelyek a médiához való hozzáférést,
a médiatartalmak elemzését, értelmezését és értékelését, valamint kreatív tevékenységek megismerését segíti, ami hozzájárul a mediatizált világban történő eligazodáshoz.
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A médiával kapcsolatos ismeretterjesztés segítséget nyújt a szülőknek és a pedagógusoknak
abban, hogy a gyerekek képességeit ezen a téren gyorsan és hatékonyan fejlesszék.
Ahhoz, hogy a gyerekek megérthessék az őket körülvevő világot, alapvetően fontos, hogy
kritikusan gondolkodjanak arról, amit látnak és hallanak. Fontos, hogy lássák a valóság és a
média által bemutatott világ közötti különbséget, hogy gondolkodjanak a média etikai és esztétikai kérdésein. A kritikus és értékelő gondolkodás elsajátítása elengedhetetlen a gyorsan
változó médiakörnyezet okos és értő használatához. Nagyon fontos, hogy képesek legyenek a
kéretlen, támadó vagy ártó szándékú médiatartalmak és szolgáltatások felismerésére, s meg is
tudják védeni magukat azoktól, és ne legyenek kiszolgáltatva a médiának. Az internet hihetetlen
térhódítása szükségessé teszi a felvilágosítás erősítését, hogy kivédhessük a virtuális világban
rejlő veszélyeket.
A szervezet főbb tevékenységei
Oktatási segédanyagok készítése és terjesztése térítésmentesen
Médiatudor, Digitális világ, A világháló új veszélyei, Iskolai erőszak az online és az offline térben. Jelenleg a programhoz 1707 iskola, illetve 2849 fő pedagógus regisztrált.
www.mediatudor.hu; www.digitalisvilag.hu
Pedagógus tréningek az oktatási segédanyagok alkalmazására, illetve interaktív beszélgetés
keretében konkrét esetek bemutatásával.
Kiemelt témák: megfélemlítés, zaklatás, adatvédelem. Az Internet nem felejt! tudatosítása, az
online kommunikáció sajátosságai.
Akkreditált pedagógus-továbbképzések, melyek célja, hogy olyan, valóban a kortárs igényeket
és médiakörnyezetet figyelembe vevő oktatási készségekkel ruházza fel a tanárokat, amelyek
segítségével releváns válaszok adhatók a fiatalok médiával kapcsolatos problémáira. Idáig 120
pedagógus vett részt térítésmentesen a 60 órás akkreditált képzésen.
Kortárs-segítő programok keretében középiskolákban hasznos információk átadása, a virtuális
világ kihívásairól, veszélyeiről.
Kutatások bizonyítják, hogy a kisiskolások fiatalok kortársaiktól jobban elfogadják a tanácsokat, bátrabban beszélnek a digitális térrel kapcsolatos problémáikról.
Az elmúlt években hazánkban is robbanásszerűen terjedt el az internet, a mobiltelefonok, ezen
belül is az okostelefonok használata, ami újabb kihívást jelent a virtuális világ megismerésében,
a veszélyek felismerésében.
A Digitális Jólét Program, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia kiemelten foglalkozik a
gyermekek, fiatalok védelmével, a médiaműveltség fontos szerepével. Az oktatásnak különös
jelentőséget tulajdonít.
Az internet rendkívül gyors terjedését nem tudta megfelelően követni az állampolgárok internetes kultúrája, a digitális írástudása.
A gyermekek, a fiatalok szabadidejük nagy részét az online világhálón töltik, bennszülöttként
használják azt, de ebben a felgyorsult mediatizált világban nem ismerték meg a szabályokat,
kihívásokat, azokat a veszélyeket, amelyekkel találkozhatnak. A tudatos médiahasználat hiányában áldozatokká válhatnak.
Oktatási segédanyagaink, a továbbképzések, a szülői fórumok segítenek megismertetni a
veszélyeket, hozzájárulnak a médiaműveltséghez szükséges digitális kompetenciák fejlesztésé-
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hez, melyek elengedhetetlenül szükségesek az infokommunikációs társadalomban, a digitális
világban történő biztonságos közlekedésünkben.
A médiaműveltség segíti megérteni a digitális, virtuális világot, képességet ad a kritikus
szemlélethez, mely birtokában értelmezni tudjuk a média által kibocsátott üzeneteket. Ez védőhálót jelent a veszélyekkel szemben, ennek birtokában hatékonyan használjuk az újmédia által
biztosított lehetőségeket, előnyöket.
’Út a médiaértéshez’ programunkkal a jövőben is szeretnénk hozzájárulni a hazai digitális
írástudás fejlesztéséhez.
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Uniformizálódás vagy fragmentálódás?
Szabó Dávid

szociológus, Periszkóp Médiakutató

A televíziózással kapcsolatban napjainkban talán a leggyakrabban használt kifejezés a frag
mentálódás. Az általános műsorrendű, egyúttal nagy lefedettségű televíziók közönségének apadásának, ezzel párhuzamosan a kis lefedettségű, tematikus csatornák nézőszámának gyarapodásának
folyamatától azt várhatnánk, hogy jelentősen átalakítja a tévé felhasználásának gyakorlatát, ezért
bővül, sokszínűbb lesz a legkedveltebb műsortípusok listája.
A korcsoporttal kapcsolatban két teoretikus végpontot szokás emlegetni. Az egyik szerint a média használja a fiatalokat, ez a megközelítés szinte determinisztikus meghatározottságot feltételez
a médiaüzenetek és a fiatalok viselkedése, normakövetése között. Ezzel szemben – talán jobbára a
médiaszolgáltatók képviselői – amellett törnek lándzsát, hogy a fiatalok – különösen a kiugróan nagy
televíziós dózissal működő Magyarországon – tapasztalt fogyasztók, magabiztosan használják az
elektronikus média, elsősorban a televízió termékeit.
Azt hiszem, mindkét álláspontban van értelmes gondolat, elgondolkoztató, hol lehet a két megközelítés egyensúlyi pontja. Ezért az elmúlt két évtized lényeges médiaváltozásai kapcsán az jutott az
eszembe, hogy milyen hatással lehet a fragmentálódás a fiatalok tévézési szokásaira. Az alábbiakban
ezt a kérdést járom körül.
Hogy mérhető legegyszerűbben a televízió felhasználásának módja, illetve hogyan változott ez a
felhasználás ez elmúlt két évtized alatt? Természetesen a nézettségen keresztül, a nézők arra használják a tévét, amit leggyakrabban néznek rajta. Tehát azokat a műsortípusokat kell megtalálni, amelyeket
az átlagosnál számottevően gyakrabban néztek, illetve néznek a fiatalok.
A médiakutatásban oly gyakran emlegetett „fiatalok” életkori fejlődésük szempontjából nem egységes korcsoport. Nagy hiba együtt kezelni a kisgyermek-, kisiskoláskorban lévőket a lázadó serdülőkkel. A különböző életkori szakaszok más médiahasználati szokásokat igényelnek. A média és a szülők
akkor járnak el helyesen, ha az aktuálishoz „illeszkedő” lehetőségekkel ismertetik meg a fiatalokat.
A fiatalok saját preferenciáit nyilván a saját döntéseik fejezik ki legpontosabban, ezért célszerű,
ha a műsortípusok nézettségét úgy kalkuláljuk, hogy az azokat az alkalmakat jelentse, amikor a fiatalok egyedül (tehát szülő nélkül) tévéztek. A kérdés megválaszolásához az AGB Nielsen affinitás1
1
Célcsoport affinitása (AFF–Affinity): A vizsgált célcsoportnak a műsorszám közönségén belüli aránya a célcsoport mintabeli arányához viszonyítva. A műsorszám közönségprofilját jellemző adat, mely azt fejezi ki, hogy az adott
célcsoport a műsor közönségében jobban vagy kevésbé van képviselve, mint a teljes mintában. A 100% fölötti indexű
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paraméterét hívtam segítségül. Az összevetést 2001, illetve 2016 éves átlagai alapján végeztem el2.
Ez alapján, a televízió felhasználásának módját azok a műsortípusok jelzik, amelyek esetében az
affinitás jelentősen meghaladja a 100 százalékot. Bár furcsamód abból, hogy a nézők több, de sajátos
tematikával működő csatorna felé fordulnak, nem feltétlenül következik a nézők preferenciájának
bővülése. Még jóval az ezredforduló előtt azt tapasztalták, hogy „Jóllehet, hogy a többszereplős
piacok kínálatát általában sokszínűbbnek tartjuk, mint a monopóliumok uralta piacokét, a televíziózásban nem feltétlenül igaz ez az állítás. (…) A televíziózás esetében könnyen előfordulhat (…), hogy
egy monopol szereplő változatosabb műsort kínál, többféle közönségréteget próbál elérni, míg az
oligopol piacon működő szereplők aránylag homogén kínálattal jelennek meg, hasonló műsorokat
kínálnak (…) Ebben a speciális esetben a verseny csökkentheti is a nézők számára elérhető tartalomválasztékot3. Televíziós termékek piaci kockázatcsökkentésének egyik módja a – napjainkban a két
legnagyobb piacvezető kínálatában oly szembeötlő – műsorkettőzés4.
Másfél évtizede (2001-ben) mindössze két műsortípust találtunk, a gyerekeknek készített animációkat, illetve szórakoztató műsorokat, amelyek meggyőző többletet értek el a 4-17 évesek
koncentrációja terén. 15 évvel később annyiban változott a helyzet, hogy a mesékhez (pl. fikciós
gyerekműsorok, animációk) a gyerekeknek szánt zenei produkciók és apop-rock videóklipek is
csatlakoztak. A változás vesztesei a fiataloknak készített szórakoztató műsorok, a kaland- vagy
westernfilmek, és a szintén őket célzó tudományos, kulturális műsorok voltak.
A 2001-es adatok nem okoznak nagy meglepetést. A gyerekek életkori igényeihez illeszkedő
műsorválasztás rajzolódik ki. A fiatalok a televízió szórakoztató funkcióját használták ki. Az
évezred elején már öt évvel túl voltunk a kereskedelmi televíziózás magyarországi megjelenésén,
azaz a duális médiarendszer már kifejlett szisztéma volt. A fiatalok választását nem korlátozta
az „up-to-date” műsortípusok esetleges hiánya.
Napjaink fiataljai számára szintén fontos a „mesedoboz” funkció (fikció és animáció), de a zenei
produkciók, videóklipek előretörése inkább a nagyobbak, a serdülők ízlésének dominanciáját jelzik.
Úgy tűnik, mintha a korcsoport egészének médiafogyasztási szokásait a pubertás korszak ízlése,
értékrendje határozná meg. Mintha a televíziózás terén elmosódnának az életkori különbségek, a
kisebbek választása részben idomul a nagyobbakéhoz. Ugyanakkor a legkisebbek és a tinédzserek
tévézésre fordított ideje lényegében nem változott, nagyjából ugyanannyi időt fordítanak tévézésre,
mint 15 évvel korábban tették kortársaik. Szembetűnő az is, hogy a fragmentálódás hatása a zenei
csatornák fogyasztásában merül ki. Hiszen a tudományos-kulturális műsorokra kevésbé kíváncsiak a fiatalok, mint 15 éve voltak, az ismeretterjesztő filmek vonatkozásában pedig nincs változás.
Ha igaz, hogy „a tinédzsereket Amerika találta fel”5 (úgy, mint önálló fogyasztási osztályt), akkor
talán azt is mondhatjuk, hogy a televízió útján szocializálódó kisgyermekek ízlésének uniformizálódását pedig a tévé hozza létre. Azt feltételezem, hogy a jövőben az uniformizálódás, és nem az
elméletileg a fragmentálódás által felkínált gazdagodás, bővülés lesz jellemző a televíziós termékek
fogyasztás terén.
célcsoportok alkotják a műsor specifikus közönségét, tehát az e közönséget megcélzó reklámok, termékek a műsorhoz
kapcsolódva jobb elérést biztosítanak. AFF= AMR% (célcsoport)/AMR (összes személy)
2
Az adatokat az NMHH Műsorelemző Osztályától kaptam.
3
Gálik-Urbán: Bevezetés a médiagazdaságtanba, 2009, 152-153., 63-65.
4
Uo. ua.
5
Absolute Beginners, 1986
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Táborok, plázák és a digitális kultúra ifjúsága
Székely Levente

kutatási igazgató, Kutatópont
tudományos munkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem

Az elmúlt negyedszázadban Magyarországon három jelentős rendszer szintű változás ment
végbe, amelyek alapvetően átalakították a fennálló viszonyokat. Ezek: a rendszerváltás, a globalizáció és az információs társadalmi átmenet. Rendszer szintűek, mert egyaránt értelmezhetők
gazdasági, társadalmi, kulturális (és politikai) vonatkozásban, habár a hangsúlyaikban más-más
területeket nagyítanak ki.
Amennyiben a gazdasági alrendszert tekintjük, a rendszerváltás a szocialista tervgazdaság helyett a kapitalista modellt hozta, a globalizáció a globális viszonyokba való betagozódást, míg az
információgazdaság az információ alapú termelés és fogyasztás logikáját. A társadalmi struktúrát
tekintve a rendszerváltás a társadalmi különbségek növekedését, az új gazdasági elit kiemelkedését és más csoportok tartós leszakadását, a globalizáció az önmagukban létező közösségek megszűnését, népességmozgásokat hozott, míg az információs társadalom a nem lokalitáson alapuló
közösségek szervezése mellett, a meglévő törésvonalakon új, digitális megosztottságokat épített.
A kulturális alrendszerben a rendszerváltást követően kiépültek a demokratikus folyamatok, megerősödtek a fogyasztói társadalom értékei, a globalizáció a neoliberalizmus ideológiáját terjesztette
ki, az információs társadalom paradigmája a digitális kultúra megjelenéséhez vezetett.
A digitális kultúra elmúlt negyedszázadának magyarországi történetét tekintve öt nagyobb szakaszról beszélhetünk (Rab 2016)1: 1. Hőskorszak (1990-1995); 2. Modemes korszak (1995-2000),
3. Web 1.0 kora (2000-2005), 4. Szélessávú internet kora (2005-2010), 5. Poszt-PC korszak (2010-).
Az infrastrukturális fejlődés mögött alapvető viszonybéli változásokat is rögzíthetünk a nagyjából
egy emberöltőnyi idő alatt. Míg korábban a digitális kultúra másodlagos, a hagyományos kultúra
online leképeződését jelentette pusztán, ma már jellemzően a digitális kultúra termékenyíti meg
és alakítja át a hagyományos viszonyokat. Ennek nyomait látjuk a makrostruktúrában, pl. a média
átalakulásában, de a mikrovilágban, így a mindennapi tevékenységeinkben egyaránt.
Nagyjából egy évtizeddel ezelőtt Magyarországon is regisztrálhattuk az internet szerepének
felértékelődését, elsősorban a fiatalok körében. A World Internet Project 2004-es magyarorszáRab Árpád (2016): Az újmédia és a digitális kultúra nemzedéke: virtuális terek, digitalizált hétköznapok. In: Nagy
Ádám – Székely Levente /szerk./ (2016): Negyedszázad – Magyar Ifjúság 2012. Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely – ISZT
Alapítvány – Excenter Kutatóközpont – Új Ifjúsági Szemle Alapítvány. 277-305.
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gi adatain vizsgálódva megfigyelhettük, hogy a televízió uralta médiafogyasztás két egymásra
épülő kihívással találkozik, az egyik az internet általában, a másik az új generációk belépése.
Az internethasználók körében a médiafogyasztást már az ezredfordulót követően sem kizárólag
a televízió dominálta, a tájékozódásban és a szórakozás tekintetében is felzárkóztak a világháló
tartalmai. Az életkor tekintetében ugyanekkor egy fontos töréspontot is megfigyelhettünk: a
70-es évek végén születettek körében megdőlni látszott számos sztereotípia, amelyek az ifjúság
médiafogyasztásához kapcsolódtak (Pintér-Székely 2006)2. Ez a töréspont a digitális korban
szocializálódott Y generáció számításának korszakhatára is egyben, ugyanis a fiatalok médiafogyasztása mind az adott médium előtt-mellett eltöltött idő, mind a fogyasztás gyakorisága
mentén lényegesen különbözik – sok esetben az uralkodó sztereotípiákat meghazudtolva – az
idősebb korosztályokétól.
A fenti korszakolásra tekintve is láthatjuk, hogy rövid idő alatt is jelentős változások következtek be, melyek nem hagyták érintetlenül az ifjúságot (sem). Emellett az ifjúságról alkotott képünk
is sokat változott nagyjából egy emberöltő alatt. Ifjúságról gondolkodva az elmúlt évtizedekben
az alábbi korszakokat és ifjúságképeket lehet azonosítani:
• a rendszerváltás előtti idők ifjúságképe a táborok ifjúsága;
• az ezredforduló környéke korszakhatárán az első globális generációt, a plázák ifjúságát
találjuk;
• napjaink ifjúsága új csendes generációként írható le.
A rendszerváltás előtti idők fiataljait a „táborok ifjúsága” jelzővel is le lehet írni. A jelző találó,
ugyanis a rendszerváltás előtti időkben, a szabadidős tevékenységekben domináns szerep jutott
az intézményesített szabadidős tereknek. A fiatalok szabadidejét központosítva, államszocialista
keretek között szervezték. Fogyasztásukat ’89-90-hez közeledve a nyugatról egyre inkább átszivárgó ízlések és a hiánygazdaság által biztosított keretek határozták meg.
Magyarországon a rendszerváltást követően kialakuló kapitalista, fogyasztói társadalom
értékrendszere jelentős hatással volt a fiatalok egész életére, a gazdasági helyzetüktől fogva a
kultúrafogyasztásukig. A rendszerváltás utáni évtized és az ezredforduló után következő néhány
év megrajzolta az első globális generáció karakterét, amely a fesztiválok, közterek és plázák
ifjúságában öltött testet. A nemzedéket a globális ízléstrendek formálták, szabadidő-eltöltését a
kommercializált terek jellemezték.
A 2010 után következő években kristályosodik ki az új csendes generáció karaktere, amelynek
ízlését és fogyasztását továbbra is a globális trendek határozzák meg, azzal a fontos különbséggel, hogy ezek minden korábbinál gyorsabban és szélesebb spektrumban érvényesülnek. A
gyorsaságot és a kiterjedést a digitális kultúra hordozói biztosítják. A fizikai terek által keretezett tevékenységeknek a virtuális terek biztosítanak új lehetőségeket. Lehetőséget a folyamatos
bekapcsoltságnak (always on), és annak, hogy mindig máshol legyünk.

Pintér Róbert – Székely Levente 2006 Bezzeg a mai fiatalok – a tizenéves korosztály médiafogyasztása a többségi
társadalom tükrében. In: Dessewffy Tibor – Fábián Zoltán – Z. Karvalics László /szerk./: Internet.hu – A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 3. 137-160.
2
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„A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra” konferenciák – úgy vélem – mindig is fontos célt
szolgáltak, és hatást gyakoroltak a XX., majd a XXI. századi média alakulására.
Ezeken az alkalmakon valójában egyre keményedő világban beszélnek a kutatók arról, hogy
milyen veszélyekkel kell szembenéznünk, milyen módon lehet változtatni vagy megelőzni olyan
jelenségeket, amelyek a fiatalok és a gyermekek személyiségfejlődését negatívan befolyásolják.
A világ, amelyben ők élnek és felnőnek, gyorsan változik. Jóval gyorsabban, mint azt korábban elképzeltük volna.
Régen a média viszonylag kevés lehetőséget kínált és nagyon kevés konfliktust okozott, maradt
az embernek ideje játszani, ábrándozni, saját „dolgokat” készíteni. Ma viszont, Eriksen norvég
szociálantropológus professzor szerint, már egy olyan világban élünk, ahol nincs idő egy 5 centinél hosszabb gondolat megfontolására, ez lett tehát az élet sebessége, miközben tudjuk, hogy
a lassúságra érzelmi szempontból mindenképpen szükség lenne.
A személyiségfejlődés maradt tehát „lassú”, miközben a médiakörnyezet egyre növekvő tempót
diktál. Az információtechnológia gyors fejlődése nem segít a fiataloknak.
Észre kellene vennünk, hogy ebben a rohanó digitális világban nagyon könnyű célt tévesztenünk, és azt mondanunk, muszáj haladni a korral, miközben látjuk már, hogy a jövő elitje
azok közül kerül majd ki, akik képesek lesznek olvasni, és könyvtáruk lesz, ami nyomtatott
kötetekből áll.
Valójában tehát azt mondhatjuk, hogy az Információs Kor fergeteges boldogságparádéjában
az találja meg a valódi boldogságát, aki megtartja a józan eszét, és nem hiszi el, hogy egy érintőképernyő megoldja minden problémáját. Aki megérti, hogy a tanulás és a kitartó figyelem
párban járnak. Hogy a valódi tudás nem az információ birtoklását jelenti, hanem azt, hogy
bármikor képesek vagyunk új kontextusba helyezni azt. Hogy az olvasás többek között azért
fontos, mert egy regény narratívája bölcsen tanít, még akkor is, ha nem 140 karakterből áll, hanem több tízezerből. Egy mai Z vagy Y generációs ember ebből már sokat érezhet, ám jó lenne
tanulságként elhinnie, hogy az élete azon is múlik majd, munka és párkapcsolat szempontjából
is, hogy mennyire találja meg önmagát, a saját énjét, az önazonosságát. Sok mindent meg kellene
tartani abból az életből, amit az X generáció és a baby boomerek éltek. Az agyunk még mindig
múlt századi módon van bekötve, akkor is, ha tízpercenként nézzük az érintőképernyőnket. De
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a legfontosabb tény talán az, hogy minden információtechnológiai fejlődés ellenére, az emberi
kapcsolatokban kell hogy legyen bizalom.
A fogyasztói társadalom egyik jellemzője, hogy erősíti az emberben a szerzés vágyát. Ez viszont később magával hozza az irigységet, a még többre vágyást és a rivalizációs haragot. Ezt
az attitűdöt a tömegmédia marketingje tovább fokozza, azt sugallva, hogy ha vásárolok, akkor
boldog leszek. Az egyre keményedő marketingversenyben a profitszerzés egy pszichothrillert
megszégyenítő hidegséggel folyik. Nincsenek érzelmek, csak érdekek. Ez a lecsupaszított működés sem tesz jót az emberek nárcisztikus személyiségvonásainak, nem kell csodálkoznunk
azon, hogy egy kérgesedő világban kérgesedik mindenki lelke. A tömegmédia azt árulja, amire
igény van, nem többet és nem kevesebbet, és ha kiderül, hogy másra van már igény, akkor villámgyorsan vált. Embert, arcot, témát, műsortípust. Majdnem úgy, ahogy egy közértben ves�szük le, majd tesszük vissza azt a doboz bonbont, amelyik először vonzó volt, aztán már nem.
Amiért fontos látnunk ezeket az összefüggéseket, az a tény, hogy a médiában és a reklámokban
– az internet felületét is beleértve – a fogyasztás motivációjának állandó fenntartása zajlik. Ez
pedig befolyásolja azt a társadalmi közérzetet, amely azon a közmegegyezésen alapul, hogy a
prosperáló élet fontos tartozéka a vásárlás. A technológia fejlődése következtében monitorainkra
már személyre szabott reklámokat kapunk, látszólag saját érdekünkben (ha már egyszer érdekelt
valami, akkor ne kelljen keresgélni, mutatnak még olyat, vagy kapcsolódó terméket), valójában
azonban a jól célzott marketingstratégiák célkeresztjében állunk.
A világ – a médián keresztül – ma azt sugallja, hogy magas önértékelésű és nagyon magas
önbecsülésű ember tud előrehaladni. De az önbecsülés mértékét eredetileg egy személy célkitűzéseinek és elért sikereinek aránya adta meg. Eszerint egészségesen magas önbecsülése lehet
egy olyan embernek, aki mindazt eléri, amit szeretne. A problémát a mai kutatók abban látják,
hogy az önbecsülés hozzáadott jelentéstartalommal bővült: önmagunk indokolatlan nagyra
tartásával. Ebben a legfőbb veszély nyilván az, hogy nem az elért sikerek, hanem egy fantáziamunkával felépített és folyamatos karbantartásra szoruló lelki építmény lett az önbecsülés,
ráadásul többnyire összecsúszva az önértékelés és az önbizalom fogalmával, mert e három tétel,
az önbecsülés – önértékelés – önbizalom nem ugyanazon vonást jelentik. Az önbecsülést tekinthetnénk annak, ami a realitásban elért eredményeket is számba veszi, a jó önértékelést annak,
mely az arra való képesség fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket és az önismeretet is tartalmazza,
amikhez az önbizalom adhat elég érzelmi muníciót. De most mintha mindez összefolyna. Az
irreális önbizalom, „én megérdemlem”, összetalálkozik az irreális önértékeléssel: „megcsinálom,
ha akarom”, és előállítja a: „mindenkinél jobb vagyok” túlzó egoizmusát. Mindez feltűnhet a
mindennapok társas kommunikációjában is, de leginkább akkor látványos, mikor összeomlik,
mint ingatag konstrukció, ha ténylegesen a realitásban méretődik meg.
A gyerekek és a fiatalok médiafogyasztása olyan mértékűvé vált, hogy immár elmondhatjuk,
a technológia (online) megtámogat bizonyos érzelmi működéseket, és például a valóságshow-k
valódinak látszó modellekként definiálódnak. Ha megértjük, hogy a „business a semmiből” trend
egyre erősebbé válik, akkor láthatjuk, mennyire fontos, hogy azt is megértsük, milyen eszközökkel lehet vonzóvá tenni a médián keresztül azt az életformát, ami a realitást tartja szem előtt.
A saját realitás kialakításához, és ahhoz, hogy az ember komfortosan érezze magát a világban,
arra van szükség, hogy amikor körbenéz maga körül a világban, akkor maga körül is realitást
lásson. A tömegmédia nagyon sokat tesz ma azért, hogy az emberek ingerlékenyebbek legye-
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nek. Mázsaszám tolja elénk azokat a történeteket, amelyek azt sugallják, hogy a „nagy ember, a
„celeb”, egy közülünk. De valójában nem. Egy igazi notabilitás valóban kiemelkedik, tudósként,
művészként, feltalálóként, mert letett valamit az asztalra. Amiért erőfeszítéseket tett. És ez régen tiszteletet érdemelt. A tisztelet nem a rivalizációból és az irigységből fakadt, hanem őszinte
elismeréssel adóztunk valakinek, akinek a tudása fontos volt.
Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 10-20 év komoly változásokat hoz majd, köszönhetően
az online tér egyre nagyobb befolyásának. De nagyon kellene vigyáznunk, hogy ne mutassunk
túl nagy hajlandóságot ennek elfogadásával, mert az lassan, de biztosan mindig megváltoztatja
az egyén hozzáállását az őt körülvevő világhoz.
Érezni már, hogy nagyot változott az intimitás, az érzelmek kezelése, látjuk, hogy az applikációk megkönnyíthetik a felszínes kapcsolatokat, de ezért azt az árat fizetjük – legfőképp a
fiatal generációk –, hogy elbátortalaníthatnak a face-to-face interakcióktól és konfrontációktól,
valamint azt sugallhatják, hogy minden emberi kapcsolat előre osztályozható, kategorizálható.
De az élet nem egy applikáció, ahol bármit megtehetünk, kiléphetünk, elmehetünk, és tetszés
szerint bánhatunk másokkal, mert úgysem látjuk az érzelmi reakcióikat.
Talán a legnagyobb aggodalmam, hogy átalakul a társadalmi norma, ami arra fog ösztönözni,
hogy az okostelefon és a keresőmotor segítségével éljék meg a fiatalok azokat az élményeket,
melyek megosztása már komolyabb trigger, mint a valódi átélés.
Ma már nagyon sok kutató érvel amellett, hogy az online tér következményeképp nőni fog a
szeparációtól való félelem, ami viszont az egyik legfontosabb emberi képességünk. Ez teszi lehetővé az érzelmileg kiegyensúlyozott kapcsolatokat, a kölcsönösséget és a bizalom működését.
Ezért az olyan konferenciák, mint ’A média hatása a gyerekekre és fiatalokra’, ahol a XXI.
század jelenik meg a maga valójában, egyre fontosabbá válnak.
Hogy beszéljünk a jövőről, és arról, hogyan lehetne egy biztonságosabb, érzelmileg kiegyensúlyozottabb médiavilágot teremteni a kritikai szűrővel még nem rendelkező, és ilyen értelemben
sérülékeny korosztályoknak.
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A média hatása számtalan tudományos tanácskozás és kutatás tárgya volt az elmúlt évtizedekben. Ezek egyike az immár hagyományos rendezvény, kétévenként, a Balaton partján. Akik
itt rendszeresen összegyűltünk – szociológusok, médiakutatók, jogászok, pszichológusok –,
többnyire azzal kapcsolatos tapasztalatainkat igyekeztünk megosztani, hogy a médiumok egyre
nagyobb szerepet játszanak az életünkben.
Meglepő, de szép számmal vannak szakértők, akik nem értenek ezzel egyet. „… A médiának
az emberek gondolkodására és viselkedésére gyakorolt hatásának mértéke és iránya megjósolhatatlan – ám az biztos, hogy ez a hatás nem nagy, nem közvetlen és nem egyirányú” – írja a
neves szakember, Bajomi Lázár Péter.1 Egy másik, ismert hazai médiakutató, Hammer Ferenc
amerikai szaktanulmányt idéz, amely szerint átlagos körülmények között a televízió a legtöbb
gyerekre nem gyakorol sem különösebben káros, sem különösebben jótékony hatást.2
Vajon magyarázó erejűek-e az olyan, évtizedek óta használt sémák, mint a ”lövedékhatás”
vagy „napirend-kijelölő hatás”, a rakéta sebességével változó és újjáalakuló médiumok hatására
nézve? A tématerületen meghonosodott hagyomány szerint a nyomtatott sajtó éppúgy a „média”
gyűjtőnevű jelenséghez tartozik, mint az interaktív közösségi oldalak. Ez azonban tartalmatlan
általánosítás, ami homályban hagyja, hogy a kommunikáció hordozói és az általuk teremtett
rendszerek gyökeresen eltérőek lehetnek. Amennyire az élő szervezetek különböznek annak a
függvényében, hogy a keringésük aktív vagy passzív, gyors vagy lassú, egyszerű vagy ágas-bogas, éppúgy különbözik a különböző médiarendszerekkel rendelkező társadalmak működése. A
nyomtatott sajtó által teremtett kommunikációs rendszer körülbelül annyira hasonlít az interaktív
közösségi oldalakéhoz, mint a falevél keringése az emlősökéhez.
A médiumok hatásában jelentkező számtalan különbség egyike abból adódik, mennyi embert lehet általuk viszonylag rövid időn belül vagy egyidejűleg elérni. A tömegjelenségekkel
foglalkozó kutatók álláspontja általában megegyezik abban, hogy a tömeg a modernizáció
során, a 18-19. században „lépett a történelem színpadára”. Arról azonban ritkán esik szó,
hogy ez nem történhetett volna meg a nyomtatott sajtó és az írni-olvasni tudó közönség
1
2

http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/05_kozvetlen_mediahatasok/
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megjelenése nélkül. Az egyidejű közlő, a rádió félelmetes mozgósító hatását az elsők között Hadley Cantril híres „természetes” kísérlete tette nyilvánvalóvá.3 És talán nem túlzó
a feltevés, hogy a szuggesztív, a valóságot utánzó és emberek millióihoz eljutó mozgókép
nélkül a huszadik század gonosz diktátorainak sohasem sikerült volna ilyen méretű tömegbázisra szert tenniük.
A televízióval a mozgókép a privátszféra része lett, bekerült a lakásokba és a hálószobákba.
Ezáltal soha nem látott mértékben szervezte nemcsak az információk átadását, hanem az emberek tudását, valóságértelmezését és mindennapi életét, többek között a gyereknevelést is. Önálló
hírcsatornát nyitott, amelyen keresztül a gyerekek nem az irántuk elkötelezett felnőttek inter
pretációján keresztül ismerték meg a világot. Az újabb nemzedékek pedig már aktívan is részévé
válhattak a „médiának”, identitásukat, szociális életüket egyre inkább az internet és a korábban
elképzelhetetlen tömegeket elérő közösségi oldalak alakítják. A mai lányok az Instagramról lesik
el, mi a divat, sikerességüket a Facebookon kapott tetszésnyilvánításokon mérik le. Egy percet
sem töltenének kommunikációs eszköz nélkül, szorongás és bizonytalanság fogja el őket, ha
átmenetileg kívül rekednek a médiumok hálóján.
Radikálisan új fejlemény, hogy a mai médiumokban az információ kétirányú: a fogyasztó is
üzenhet. Néhányan a sok százmillióból képesek voltak érdekes vagy botrányos tartalommal
mesés módon meggazdagodni, jóval egyszerűbbé vált a kapcsolattartás távoli szeretteinkkel. A
praktikusság okán a személyes érintkezés, az ügyintézés, a munka egyre nagyobb szegmense
bonyolódik elektronikus felületen – csakhogy így semmi sem marad többé titok. A nagy cégek
akcióinkat rögzítve és elemezve (vélemények a közösségi oldalakon, vásárlások, böngészések stb.) többet tudnak rólunk, mint a legközelebbi rokonaink. Michal Kosinski Cambridge
Analytica nevű cége saját bevallása szerint 230 amerikai állampolgárról gyűjt adatokat4, a
belőlük készült pszichológiai profilok mind kereskedelmi, mind politikai célra kiválóan felhasználhatóak. Az adatgyűjtésből nem maradnak ki a gyerekek sem: a „kereskedelem-mentes”
gyermekkorért küzdő civil szervezet, a CFCC5 arra figyelmezteti a szülőket, hogy a gyerekekről is számtalan módon – telefonos applikációk, iskolai portálok, közösségi oldalak – gyűjtenek
személyes adatokat, amelyeket később felhasználnak a nekik szóló hirdetésekben.6
Nem kell ahhoz összeesküvés-elméletek hívéül szegődni, hogy gyanítsuk: a médiumokat
irányító befolyásos gazdasági és politikai erőknek nem érdeke, hogy a közvélemény többet tudjon a különböző kommunikációfajták pontos működéséről, esetleges ártó hatásairól. Az üzleti
érdekeket sértő tudományos eredmények elhallgattatásának hosszú története van. Az Egyesült
Államokban már az 1930-as évek elején nagyszabású kutatás szerveződött a film gyerekekre
gyakorolt hatásának vizsgálatára. A Payne Fund magánalapítvány által finanszírozott vizsgálat
résztvevői azzal szembesültek, hogy a filmekben látott bűncselekmények és erőszakos jelenetek nyilvánvalóan szerepet játszottak a gyerekek és fiatalok hasonló viselkedésében, különösen
hátrányos helyzetű fiatalok esetében. A kutatás eredményeit összefoglaló tanulmányok többsége
azonban nem került nyilvánosságra, évtizedeken át az asztalfiókban hevert, és csak 1988-ban,
Hadley Cantril: Támadás a Marsról. Tanulmány a pánik pszichológiájáról. Budapest, MRTT Tk., 1970.
http://www.nbcnews.com/storyline/2016-election-day/trump-campaign-pays-millions-overseas-big-data-firm-n6
5
Campaign for a Commercial Free Childhood
6
http://www.commercialfreechildhood.org/blog/practical-guide-protecting-your-childrens-privacy
3
4
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történeti érdekességként került elő.7 Az eredmények nyilvánosságra hozatalát a fellendülőben
lévő hollywoodi filmgyártás szereplői akadályozták meg.
Bőkezű támogatást kapnak viszont azok a kutatások, amelyek a modern kommunikációs eszközök előnyeit igyekeznek kidomborítani. A gyerekeknek szóló applikációk – a hirdetők által
idézett szakemberek szerint – elősegítik a kognitív fejlődést és biztosítják a szülők nyugalmát.
Az egyre hatékonyabb, és interaktivitást is lehetővé tevő kommunikációs eszközök segítségével
több információhoz és befolyáshoz juthatnak a „korábban” a politikából kirekesztett tömegek;
módjuk nyílik a véleménynyilvánításra, az önmegvalósításra, egyéniségük kibontakoztatására.
A valóság azonban nem támasztja alá a gyakran jóhiszemű kutatók által is osztott optimista
hiedelmeket. A kommunikáció eszközeinek fejlődése a mindenkori hatalmak növekvő kontrolljának és manipulációs képességeinek története is. A tudomány elkötelezett képviselői pedig nem
tehetnek le róla, hogy figyelemmel kísérjék: mi zajlik a kulisszák (képernyők) mögött.

7
Jowett, Garth – Jarvie, Ian – Fuller, Kathrin: Children and theMovies. Media influence and thePayneFundcontroversy.
Cambridge Univ. Press, 1996, New York, Melbourne
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