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A hét elemzése:
Eszköz- és tartalomhasználat
A dvd-t nézõk aránya idén elõször megelõzte a videózókét; minden második internetezõ több idõt tölt
a világhálón, mint egy évvel ezelõtt.

A

BellResearch által évente kiadott Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményei szerint a magyarországi háztartások 97
százalékánál található legalább egy televíziókészülék.
Az otthonok csaknem kétharmadához (63 százalék) kábelen jut el a mûsor, ugyanakkor
parabolaantennás mûholdvevõvel csupán minden nyolcadik-kilencedik rendelkezik. Videólejátszót – az egy évvel
korábbiakhoz hasonlóan –
hozzávetõlegesen minden második háztartásban (54 százalék) találunk.
Az elemzõk arra is rámutattak, hogy az idei évben
már 14 százalékos különbség
mutatható ki a vezetékes- és
a mobiltelefon-ellátottság között (65, illetve 79 százalék) –
ezzel tovább mélyült a tavaly
mért 11 százalékos szakadék.

Mûsorok, hordozók
Az eszközellátottság mellett a
BellResearch kutatói az egyes
médiatípusok használatának
elterjedtségét, valamint az
azokra fordított idõt is részletesen vizsgálták. A felmérés szerint a 15. életévüket
betöltött lakosságban gyakorlatilag mindenki szokott valamilyen rendszerességgel televíziót nézni, átlagosan napi 3 órát; ezt az arányt egyedül a rádió közelíti meg, amit
a vizsgált lakossági kör 82 százaléka hallgat, naponta átlagosan 2,8 órát. Az internetet
tízbõl három lakos használja,
12

OTTHONI ICT-ESZKÖZÖK

OTTHONI IDÕTÖLTÉS

IDÕMEGOSZTÁS

A háztartások infokommunikációs ellátottsága
(százalék)
80

Az internetezésre fordított idõ változása az elmúlt
egy évben (százalék)
Növekedett
Nem változott
(46)
(45)

A médiafogyasztás idõszerkezete (százalék)
100

60

60

40

40

20
0

20
0

80

Mobiltelefon

Vezetékes Számítógép Internet
telefon
(Forrás: BellResearch)

Csökkent
(7)

Nem tudja/
nem válaszolt
(2)
(Forrás: BellResearch)

15–24 25–34 35–44 45–59 60–69 70+
évesek évesek évesek évesek évesek évesek
„New media” (internet, cd, dvd, pc-s játékok)
„Old media” (tv, rádió, nyomtatott sajtó)
(Forrás: BellResearch)

pét. Különösen jellemzõ ez a
napi átlagban 1,2 órát töltve
sokkal alacsonyabb arányút,
aktívan a hálón.
mint az internet esetében.
városokban élõkre, a 15–44
A mûsoros adathordozók
évesekre, a felsõfokú végzettséggel rendelkezõkre és a fér-Drága (29)
közül – az elõzõ évek sta-Drága (29)
Drága (29)
Évzáró köszönet
tisztikáihoz hasonlóan – még
ﬁakra. A hobbival, illetve speA rovat idei utolsó cikkének
ciális érdeklõdéssel kapcsolamindig a cd a legelterjedtebb, minden második megvégén ezúton szeretnénk toltos tájékozódás céljából az
kérdezett szokott ilyen hangmácsolni a BellResearch köátlagosnál gyakrabban veszik
hordozót hallgatni. A dvd térszönetét a Magyar Infokomigénybe ezt az új médiát,
hódítása idén is folytatódott:
munikációs Jelentés és egyéb
ugyanakkor a napi hírek, illetve az aktuális témák esea tavaly mért 37 százalékkal
kutatások válaszadóinak a feltében még mindig a televízió
mérésekben való egész éves
szemben idén már a 15 éves
részvételért.
dominanciája ﬁgyelhetõ meg.
vagy annál idõsebb lakosok
Összeállította: Kelenhegyi Péter
A világhálót használók
több mint kétötöde (44 százalék) néz valamilyen gyakoricsaknem fele nyilatkozta a kusággal dvd-t, és az arány idén
tatásban, hogy az elmúlt évben több idõt töltött internetehaladja meg elõször az egyre
ICT REPORT
zéssel, ezzel szemben csupán
inkább „elavultnak” számító
Téma: Infokommunikációs eszköz- és
7 százalékuk számolt be csökadathordozót használók, a vitartalomhasználat
deózók arányát (38 százalék).
kenésrõl. Ez a tendencia kizá-

A hírek forrása
A legalább 15 éves, az internetet valamilyen rendszerességgel használó lakosok közül négybõl három számára
legalább egy területen az online média tölti be az elsõdleges információforrás szere-

rólag erre a médiára jellemzõ, ugyanis a hagyományos
média és a nyomtatott sajtótermékek területén egyértelmûen csökkenést tapasztalhatunk. A BellResearch elemzõi
az interneten kívül egyedül a
cd-hallgatásra és a dvd-nézésre fordított idõre vonatkozóan
mértek növekedést, azonban
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