
Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A Wor ld 
Internet Project 2006-os felmérésének eredményei 
A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével 
készül. Tudjuk, hogy a válaszadók közel kétharmada egyáltalában nem használ internetet. A 
kérdıív nem használókra vonatkozó kérdéseinek segítségével arra keressük a választ, hogy mi 
tartja jelenleg távol az emberek jelentıs hányadát az internet használatától. 

Kognitív és materiális okok 
A válaszokból kiderül, hogy a nem használók közül csaknem minden második azért marad 
távol az internettıl, mert úgy érzi, nincsen rá szüksége. A válaszok gyakorisága alapján a 
következı említett indok az érdektelenség, míg a harmadik leggyakoribb ok, a számítógép 
hiánya. A megkérdezettek saját szavaikkal válaszoltak a kérdésre, több szempontot is 
felsorolhattak, amelyeket a kérdezıbiztos sorolt be az egyes kategóriákba. 
 
Nem használat oka százalék  
Nincs rá szüksége 46,5 
Nem érdekli 30,5 
Nincsen számítógépe 19,5 
Túl drága 17,7 
Nem tudja, hogy kell használni  17 
Technikától való félelem  2,8 
Nem elég jó a számítógépe  1,2 
Nem való gyerekeknek 0,7 
Vírusok miatt 0,2 
Pornográfia / Szex 0,2 
Személyes adatok védelme  0,2 
Túl lassú a hozzáférés  0,1 
Nehéz kapcsolatot teremteni 0,1 
Túl sok a reklám 0,1 

 
Feltételezhetjük, hogy a számítógép hiánya sok esetben visszavezethetı az érdeklıdés 
hiányára. Ezt a sejtésünket erısíti, hogy a számítógép hiányára hivatkozó válaszadók negyede 
(24,2 százalék) megjelölte a nincsen rá szüksége választ is, míg több mint ötöde (21,5) nem is 
érdeklıdik az internet iránt.  
 
A pusztán anyagi megfontolások csak ezt követıen kerülnek említésre, a válaszadók 17,7 
százaléka számolt be arról, hogy az internet magas költségei miatt nem használja azt. További 
gyakori magyarázat a technikától való félelem, erre a válaszadók 17 százaléka hivatkozott. 
Összességében tehát jól látható, hogy az internetet elutasítók között lényegesen nagyobb 
arányban vannak olyanok, akik valamilyen kognitív indokra hivatkoznak (például nincs rá 
szüksége, esetleg fél tıle valamilyen szempontból), míg az úgynevezett materiális 
szempontok (például drágának találja, nincs megfelelı eszköze) lényegesen kisebb arányban 
fordulnak elı.  
 



Az alábbi táblázat az egyes indokok csoportosítását tartalmazza: 
 
Materiális szempont  
 
 

Nem elég jó a számítógépe 
Nincsen számítógépe  
Túl drága  
Túl lassú a hozzáférés 
Nehéz kapcsolatot teremteni 

Kognitív szempont  
 

Nincs rá szükség  
Nem érdkeli  
Nem tudja hogyan kell használni  
Technikától való félelem 
Nem való gyerekeknek  
Pornográfia  
Személyes adatok védelme  
Vírusok miatt  
Túl sok a reklám 

 
Kérdés, hogy vajon az évek során mindig is a fentebb vázolt módon alakult-e a materiális és 
kognitív szempontok aránya? Azt állíthatjuk, hogy az elmúlt négy évben egyértelmően a 
kognitív tényezık erısödése felé mutatnak az adatok.  
 

Az internet nem használatának okai
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A kognitív szempontokon belül érdemes elkülöníteni a motiváció hiányát (nem érdekes, nem 
hasznos), a tudás hiányát (nem tudja, hogy kell használni) és a félelmeket (negatív attitődök 
és tapasztalatok). Azt láthatjuk, hogy mindhárom dimenzióban azonos irányba mozdultak el a 
válaszadók az elmúlt négy évben. A motiváció esetében nem ábrázoltuk a 2002-es értéket, 
ennek oka, hogy abban az évben még nem kérdeztek rá a késıbb leggyakoribb válasszá váló 
nincsen rá szüksége kérdésre, ez az egyéb válaszok közül emelkedett ki önálló kategóriává. 
 



Kognitív szempontok az internet nem 
használatában
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Az internetet elhagyók 
A 2006-ban internetet nem használók között találunk olyanokat, akik bár korábban rendszeres 
interneteztek, ma már nem teszik ezt.1 4,1 százalékra tehetı azon válaszadók száma, akik 
felhagytak az internetezéssel az elmúlt években. A WIP kérdıíve arra is lehetıséget kínál, 
hogy megtudjuk, hogy az inernet-elhagyók milyen körülmények hatására döntöttek így.  
 
Az egykori felhasználók 60,1 százaléka számolt be arról, hogy megszőnt a hozzáférési 
lehetısége, ez jelenthet munkahely- vagy lakóhelyváltást, illetve a diákévek végét. Nem 
elhanyagolható azonban azok aránya sem, akik bizonyos szempontból csalódtak az 
internetben, céljaiknak vagy elvárásaiknak nem feleltek meg a világháló nyújtotta 
lehetıségek. 9,8 százalék egyszerően nem tartotta elég érdekesnek az internetet, további 1,6 
százalék pedig nem érezte kellıen hasznosnak azt, ezért hagyott fel az internetezéssel. 
Érdekes módon jelentıs arányban számoltak be önmegtartóztatásról is a válaszadók, 19,1 
százalékuk jelezte, hogy ma azért nem használja az internet mert túl sok idıt vett már el más 
tevékenységektıl. További 18,3 százalék pedig egyéb indokot jelölt meg.  

Internethasználati tervek 
Vajon mennyien terveznek egy év múlva internetezni azok közül, akik ma még nem 
használják a világhálót? Biztosat nem tudhatunk, de a WIP kérdıív rákérdezett a 
nemhasználók terveire is. Csaknem egytizedük úgy látja, hogy egy év múlva már rendszeres 
internethasználó lesz – 2 százaléknyian ebben nagyon bíznak, ık jelölték meg a nagyon 
valószínő választ, míg 6,8 százalék esetében gyengébb az elhatározás, ık csak a valószínő 
választ adták a kérdésre. A bizonytalankodók aránya 2,7 százalék volt, de a túlnyomó többség 
biztos abban (pontosabban nem tartja valószínőnek), hogy egy év múlva már rendszeres 
internethasználó lenne.  
 

                                                 
1 A rendszeres internetezés, legalább havi egy alkalmat jelent. 



 
Mennyire valószínő, 
hogy egy év múlva 
internetet használ? 

Korábban már 
használta 
rendszeresen 

Nem használta 
korábban 
rendszeresen 

Nagyon valószínő 17,8% 1,4% 
Valószínő 17,8% 6,4% 
Nem valószínő 55,4% 89,8% 
Nem tudja 8,9% 2,4% 
 
Azok körében, akik korábban már megismerték az internetet, lényegesen nagyobb arányban 
találunk olyanokat, akik elképzelhetınek tartják, hogy egy éven belül újra rendszeresen 
használni fogják azt. Korábban láthattuk, hogy 60 százalék felett volt azok aránya, akik a 
hálózati hozzáférés megszőnésével indokolták, hogy felhagytak az internet rendszeres 
használatával. Csaknem minden második egykori felhasználó egy éven belül tervezi, hogy 
ismét rendszeresen használni fogja az internet. A világháló lehetıségeit kritikusan értékelı, 
csalódott felhasználók körében ez az arány lényegesen rosszabb – a világháló nyújtotta 
lehetıségeket nem kellıen érdekesnek nyilvánítók közül tízbıl kilencen nem adnának újabb 
esélyt az internetnek egy éven belül.  
 
Úgy tőnik az életkor az egyik legjelentısebb tényezı az internet tervezett használatának 
alakulásában. A 30 éven aluli válaszadók körében az egy éven belül csatlakozni 
tervezettekhez viszonyítva „csupán” négyszerese-ötszöröse azok aránya, akik nem tartják 
valószínőnek az internet rendszeres használatát. Ezzel szemben 40 és 49 év között már 
hatszoros, 50 és 59 év között közel tízszeres, míg 60 év felett hatvanszoros az országos 
reprezentatív mintában azok aránya, akik nem tartják valószínőnek az egy éven belüli 
internethasználatot.  
 

Hány százalék használta korábban rendszeresen a jelenleg nem 
használókhoz viszonyítva
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Korábban láttuk, hogy az internetet a fiatalok nagyobb arányban használják, nem meglepı 
tehát, hogy körükben (elsısorban a középiskola utáni, 18-29 éves korosztályról van szó) 
nagyobb arányban találunk olyanokat is, akiknek ma nem áll módjában vagy szándékában a 
világháló rendszeres használata.  
 



Hány százalék használta korábban rendszeresen, ám ma már 
nem az internetet? 

 (A jelenlegi felhasználók számához viszonyítva)
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Jól látható, hogy két korcsoportban nı meg azok aránya, akik felhagynak a rendszeres 
internetezéssel. 18 év felett hirtelen a jelenlegi internetezık számához viszonyítva 8 
százaléknyian döntenek úgy, nem használják az internetet. Az ötvenes éveiben járók között ez 
az arány még magasabb, a jelenlegi internetezıkhöz képest közel 10 százaléknyi azok aránya, 
akik már voltak rendszeres internezık, ma azonban már nem szokták használni a világhálót, 
60 év felett ez az arány tovább nı. Igaz ez utóbbi két csoportban már nagyon alacsony 
esetszámokat találunk.  


