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Tudjuk-e, hogy mit nem tudunk? 

A tudásnak vélt nemtudás kórképe 

 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtár - és 

Információtudományi Intézete a TÁMOP 4.2.2C projekt keretében 2014-ben országos felmé-

rést végzett az ország különböző egyetemein és főiskoláin tanuló hallgatók információs mű-

veltségével kapcsolatban. A felmérés online kérdőíves formában zajlott, a kérdőív kitöltői nye-

reményjátékban is részt vehettek. Összesen 2599 kitöltött kérdőív áll az elemzők rendelkezé-

sére. A felmérés nem reprezentatív, de a kérdőívek nagy száma miatt jelentősnek tekinthető. 

Ebben a tanulmányban a kutatás egyik aspektusát mutatom be, nevezetesen azt, hogy a magyar 

felsőoktatásban tanuló hallgatók milyen tudással rendelkeznek az információs társadalom né-

hány alapfogalmáról.1 

A válaszadók többsége nem értelmiségi családból származik. 58%-nak az édesapja szak-

munkás vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik, 5,5% csak 8 osztályos általános is-

kolai végzettséggel, 7,1% pedig gimnáziumi végzettséggel. Felsőfokú végzettsége csak az 

édesapák 27%-ának van. Az édesanyák 41%-a rendelkezik szakképző iskolában szerzett vég-

zettséggel, 18%-a gimnáziumi, 8,2% pedig általános iskolai végzettséggel. Felsőfokú végzett-

séget 33% szerzett. A hallgatóknak tehát kb. egyharmada érkezett olyan családból, ahol a szü-

lőknek is felsőfokú végzettsége van. 

Felmérésünk utolsó blokkjában arra kerestük a választ, hogy a megkérdezett hallgatók és 

dolgozók mennyire vannak tisztában az információs világot körülvevő új fogalmakkal, isme-

rik-e ezeket, illetve mit értenek ezen fogalmak alatt. Három alapfogalom értelmezésére voltunk 

kíváncsiak: plágium, információs műveltség és digitális írástudás.  

Mindhárom gyűjtőfogalomnak tekinthető, értelmezési területük igencsak szerteágazó, sok 

esetben vitatott. Pontosan ezért érdekes, hogy a megvizsgált populáció tagjainak a fejében mi-

lyen képzetek élnek ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban, mit tartanak fontosnak, mennyire 

pontosak az ismereteik. Hiába képzett valaki készség szinten egy probléma megoldására, ha 

nincs tisztában cselekedetei tartalmával és értelmével, előbb-utóbb hibázni fog. Ezzel az elem-

zéssel árnyaltabb információt kapunk arról, mennyire felkészült a fiatal értelmiség az informá-

ciós és tudástársadalom kihívásaival szemben. 

                                                      
Cikkemet meleg szeretettel ajánlom Agárdi Péter professzor úrnak.  
1 A kutatás részletes elemzését lásd: Sipos, Anna Magdolna,  Varga, Katalin, Egervári, Dóra: NET! Mindenekfe-

lett? Kompetenciák a digitális univerzumban. Pécs:  PTE FEEK Könyvtártudományi Intézet, 2015. 267 p.  
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A tapasztalatok nagyon tanulságosak, főleg, ha a szöveges meghatározásokat vizsgáljuk. A 

megfogalmazások mélyén tetten érhetők azok a félreértelmezések vagy tudásbeli hiányosságok, 

amelyek feltehetőleg okai lehetnek az információs világban való boldogulás kudarcainak.2 

1. Plágium 

Az Idegen szavak szótára szerint a plágium „idegen szellemi alkotás részbeni vagy teljes eltu-

lajdonítása; idegen műnek (műrészletnek) saját névvel való közlése.”3 

A Wikipédia meghatározásában „plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekede-

tet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált munkájában hivat-

kozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti 

fel, és ezzel az eredeti szerző jogait sérti. A szó eredete a latin plagiare, ami azt jelenti, hogy 

„gyermeket vagy rabszolgát rabolni”, a plagiarius jelentése emberrabló, lélekkufár. A plágium 

fogalmát különböző értelemben használják. Egyesek szerint a plágium nem jár feltétlenül szer-

zői jog megsértésével (pl. diplomamunkában hivatkozás nélküli idézés olyan műből, aminek a 

védelmi ideje lejárt, tehát közkincs), és a szerzői jog megsértése sem feltétlenül plágium (pl. 

jogvédett műből az idézést meghaladó mértékű felhasználás forrásmegjelölésse l).”4 

A választ adó 2590 fő közül 2439-en állították, hogy ismerik a „plágium” fogalmat. Az a 

151 fő, aki nemmel válaszolt, mindössze a válaszadók 5,8%-át jelenti, ebben az összefüggés-

ben ez nem jelentős. A nagy többség tehát ismeri vagy ismerni véli a fogalmat. Mivel ilyen 

elsöprő az igenek túlsúlya, nincs értelme a válaszokat a demográfiai alapadatokkal összevetni, 

hiszen ez nem adna értékelhető eredményeket. 

Sokkal izgalmasabb azt vizsgálni, hogy a fogalmat ismerők mit értenek plágium alatt. Azt 

kértük, hogy szövegesen definiálják a fogalom jelentését. A kapott meghatározások jellemző 

tartalmuk, ismérveik, szóhasználatuk alapján kategorizálhatók, ezáltal elemezhetjük, hogy va-

lóban tudják-e a válaszadók, mit is jelent a plágium. 

A szótárból, illetve a Wikipédiából származó definíciók szóhasználata visszaköszön a vá-

laszokban, sokszor észrevehető, hogy a válaszadó utánanézett, mielőtt válaszolt. Akad olyan 

is, aki ezt a válaszában be is vallja. Magától tehát nem lett volna képes megmagyarázni a fo-

galmat, de legalább utánanézett. 

„Azért ismerem mert gyorsan megnéztem. A jelentése pedig egy mű, publikáció újra fel-

használása ami akár szerzői jogokat is sérthet.” 

A hivatalos megfogalmazások szerint a plágium lopás, más szellemi tulajdonának eltulaj-

donítása, sajátként való feltüntetése, a szerzői jog megsértése. Akkor következik be, ha a for-

rásra nem hivatkozunk szabályosan. Megvizsgáltuk, hogy ezek a jellemző kifejezések milyen 

arányban fordulnak elő a válaszadóink által adott meghatározásokban.  

                                                      
2 Az válaszokból vett idézetek szó szerintiek, helyesírási hibákkal együtt.  
3 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1994. 602.p. 
4 Wikipédia. https://hu.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1gium 
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1. diagram. A szöveges válaszokban előforduló jellemző kifejezések (plágium)  

A válaszadók meghatározásai a hangsúlyos elemek alapján kategorizálhatók.  

Plágium = lopás 

Ahogy a grafikonon is látszik, viszonylag sokan gondolják úgy, hogy a plágium szimplán lo-

pás. Több olyan megfogalmazással is találkoztunk, ahol csak a lopás szerepel, az hogy mit lop 

el az illető, hiányzik a meghatározásból, pedig ebben az esetben nagyon lényeges, hogy nem 

tárgyak, hanem gondolatok, eszmék eltulajdonításáról van szó. Azt tehát jól érzékelik a vá-

laszadók, hogy itt mind erkölcsi, mind jogi értelemben egy bűncselekménnyel állunk szemben. 

Ez a drasztikus hozzáállás a válaszadók alig több, mint 10%-ánál jelenik meg. Néhány példa: 

„Az a bűncselekmény, amikor egy szerző más szerző alkotását a saját neve alatt szerepel-

teti, tulajdonképpen lopás.” 

„Egy már meglévő "alkotás" eltulajdonítása.” 

„Elsősorban szellemi termékek ellopása, sajátként feltüntetése, lehet ez egy mondat, egy 

gondolat, vagy akár egy gondolatmenet, ami átemelve az ihletettségnél erősebben  jelenik 

meg forrásjelölés nélkül” 

Akadnak nagyon frappáns megfogalmazások is, pl. van, aki irodalmi lopásnak, gondolat-

lopásnak, információlopásnak vagy tartalomlopásnak nevezi a plágiumot. És olyan válaszadó 

is akad, aki úgy gondolja, plágium esetén kölcsön vesszük a másik ember adatait vagy gondo-

latait. Az persze nem világos, hogy ennek a kölcsönnek hogyan történik a viszonzása.  

 „Más által már használt adat ellopása, "kölcsönvétele"!” 

Plágium = más munkájának sajátként való feltüntetése 

Ez az elem, ami magasan a legtöbbször fordul elő a definíciókban. Valószínűleg a válaszadók 

ezt érzik a legmarkánsabb problémának, hogy más munkáját valaki magának tulajdonítja. Az 

összes válaszadó mintegy 50%-ának a válaszában megjelenik ez az erkölcsi jellegű vétség. 

Persze különbözőképpen értelmezik, akadnak egyedi válaszok ebben a kategóriában is.  

„Másnak a szuper gondolatát úgy használom, mintha az én agyam szüleménye volna.”  

„Mások kéziratát a sajátunknak vallani.” 
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Plágium = más munkájának engedély nélküli felhasználása 

A válaszok jelentős részében megjelenik az a gondolat, hogy plágium esetén engedély nélkül 

használjuk fel más munkáját. Ez valamiféle fogalmi zavart tükröz. Hiába van engedélye vala-

kinek, akkor sem idézhet mástól hivatkozás nélkül, illetve amennyiben szabályosan hivatko-

zunk, nem szükséges a szerző engedélye. Akik az engedély hiányához kötik a plágiumot, azok 

keverik a könyvkiadás, illetve egyéb szellemi termékek kiadása körüli anomáliákat. Az ő gon-

dolatvilágukat nyilvánvalóan inkább a média befolyásolja, mint azok az ismeretek, amelyeket a 

felsőoktatási intézményekben kellene kapniuk a hivatkozással és a plagizálással kapcsolatban. 

„Ha egy másik ember munkáját, szerzői engedély nélkül sajátunként publikálunk.” 

„Más szellemi tulajdonának felhasználása az illető tudta nélkül.” 

Plágium = másolás 

Gyakran visszatérő elem a definíciókban a másolás. Sokan vélik úgy, hogy a plágium akkor 

valósul meg, ha szó szerint lemásoljuk másnak a munkáját, és a magunkénak tulajdonítjuk azt. 

Több hallgató fejében az a félreértés van, hogy csak a másolást tekintik bűnnek, a gondolatok 

átvételét és átfogalmazását már nem. Ezen belül is viszonylag sokan gondolják úgy, hogy a 

plágium az, ha más szakdolgozatát lemásoljuk és a saját nevünk alatt beadjuk. Ez valóban 

nagyon súlyos plágium, de nem csak ebben az esetben valósul meg a vétség. 

Olyan válaszokat is találtunk, amelyekben csak a bizonyos mennyiséget meghaladó máso-

lást tekinti az illető plágiumnak (50-70%). A másolást középpontba állító válaszok arra utal-

nak, hogy sokan megengedőek a plágium megítélésében, nem a hivatkozás hiányát, hanem a 

szószerinti átvételt tekintik problémának. Íme néhány jellemző példa:  

„Az az alkotás amit valaki egy másik műről másol és saját nevén publikál.”  

„Azt ha valaki más szakdolgozatát lemásolja.” 

„Control C Control V, más szellemi értékét sajátként feltűntettni”  

„Egy meglévő információnak engedély nélküli átmásolása.” 

„Egy szerző munkájának lemásolása, és más formátumban kiadása” 

„Ha valaki egy másik ember munkáját lemásolja.” 

„Mikor valaki pontosan másolja le mások munkáját, esetleg eredeti gondolatait.” 

„Más által készitett forrásból több mint 70%-ban felhasználás, hivatkozás nélkül.” 

„Több, mint 50% másolás, nem saját gondolatok.” 

„Nagy mértékű külső forrás beemelése” 

Plágium = nem hivatkozás a forrásra 

A válaszoknak kb. a negyedében jelenik meg a hivatkozás, illetve a forrás megjelölésének a 

kötelezettsége, holott ez lenne a plágium alapja. Úgy véljük, ez kevés, és arról árulkodik, hogy 

a hallgatók hivatkozással kapcsolatos ismeretei, hivatkozási kultúrája messze nem kielégítő. 

A hivatkozás mibenléte, jelölésének módja sem egyértelmű mindenki számára.  

„Amikor más ember gondolatát a dolgozatunkban nem hivatkozzuk le, nem tesszük gondo-

latjel közé, hanem saját gondolatként tüntetjük fel.” 

„Azt, amikor valakinek a szellemi termékére hivatkozunk a saját művünkben, de nem tün-

tetjük fel az eredeti szerzőt.” 

„Ha egy személy egy másik személy munkáját, vagy általa publikált bármit saját munkájára 

felhasznál hivatkozás vagy bármilyen másik fajta megjelenítés nélkül.” 
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Érdekességek 

További érdekességeket, úgymond csemegéket is lehet bőven találni a válaszok között. Van 

közöttük megmosolyogtató, de elszomorító is. Mindenesetre azt az aggodalmat erősítik, hogy 

a felsőoktatásban részt vevők számára nehéz egy fogalmat egzaktul definiálni, gyakran nem 

törődnek vele, hogy az általuk leírtaknak van-e értelme, nem gondolják át, hogy mit is akarnak 

valójában mondani. Ezen kívül pedig arról is árulkodnak, hogy vannak, akik csak azt hiszik, 

tudják, mi a plágium, valójában fogalmuk sincs róla. 

– Plágium = személy 

„Az a személy, aki egy másik személy (személyek) által előállított (elsősorban szellemi) 

terméket jogtalanul, (hivatkozások nélkül) sajátjaként kezel és tesz közzé.”  

– Plágium = nem adok hozzá semmi újat 

„Más gondolatát a sajátomként feltüntetni forrásmegjelölés nélkül. Valamint átfogalmazni 

egy, már más által kreált gondolatot, de nem tenni bele semmi újat.”  

„Amikor saját véleményként/gondolatként vezetem be egy szakmai anyagba azt, amit már 

más megfogalmazott előttem, és úgy, hogy nem adok hozzá pluszt.” 

– Plágium = hivatkozás 

 „Egy már megírt alkotás felhasználása hivatkozással,  rosszabb esetben eltulajdonítás.” 

– Plágium = más munkája, más gondolatai 

„Más személy által alkotott szöveges tartalom.” 

„Egy másik ember által megfogalmazott és leírt gondolatok.” 

– Plágium = más dokumentumait önös célra használni 

„Felhasználni a más ember személyesen megírt dokumentumai önös célokra”  

– Plágium = túl sok idézés 

„Ha más által írt forrásból túl sokat idézek/használok fel a dolgozatomhoz .” 

– Plágium = más műveinek felhasználása 

„Ha valaki más műveit használja fel.” 

– Plágium = hamis információ 

„Hamis informacio, nem sajat munka” 

– Plágium = túl nagy hasonlóság 

„Magas hasonlósági szint egy adott másik dokumentummal / feladattal / programmal / 

szakirodalommal stb.” 

– Plágium = leckemásolás 

„Már megoldott feladatot lemásolni.” 

– Plágium = jegyzetekkel való visszaélés 

„Más "jegyzetével" való visszaélés” 

– Plágium = tudás ellopása 

„Más tudásának eltulajdonítása” 

– Plágium = utánzás 
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„Más által készített anyag (zene, cikk, stb...) leutánzása.” 

– Plágium = vélemény másolása 

„Nem saját vélemény nyilvánítása, másolás, koppintás.” 

– Egyéb érdekes megfogalmazások 

„Más ember irományát felhasználni.” 

„Más tollával való ékeskedés” 

„Más által készített bármi felhasználása sajátként.” 

„Más által készített dolgozat egy az egyben történő beadása és arra hivatkozása.”  

„Mások által megoldott problémát sajátként feltüntetni.” 

„Szabadon hozzáférhető szellemi tulajdon bitorlása.”  

„Valaki hiteles iratának másolata saját stílusban.” 

„magadéként eladni másét” 

„más ember munkáját használni” 

„Botrányos kijelentés.” 

Ez csak néhány kirívó példa annak illusztrálására, mennyire felületes tud lenni egyesek 

gondolkodása. Félő, hogy ők másban is hasonlóan felületesek. 

A fogalommagyarázat mellett arra is rákérdeztünk, hogy a válaszadó maga minden alka-

lommal betartja-e a hivatkozási szabályokat. Erre a kérdésre 2560 válasz érkezett, ami 21-gyel 

több, mint a plágium fogalmának ismeretére igennel válaszolók száma. Van tehát 21 olyan 

ember, aki nem tudja, mi a plágium, de a hivatkozási szabályokkal tisztában van. 

A 2560 válaszból 2197 az igen, 367 a nem. Ez 14,2%-ot jelent, ők azok, akik őszintén 

elvállalják, hogy néha vétenek a hivatkozási etika ellen. A szöveges válaszok eklektikus sok-

színűségéből kiindulva könnyen előfordulhat, hogy ők ezt nem tartják plágiumnak. A férfiak 

és a nők között ebben a kérdésben nincs szignifikáns különbség. 

 
2. diagram. A hivatkozási szabályok betartása nemek szerint 
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2. Információs műveltség 

Az egész felmérés arra irányult, hogy képet kapjunk az értelmiségi fiatalok információs mű-

veltségéről. Célunk volt továbbá, hogy használható indikátorokat találjunk ennek a fontos 

kompetenciaterületnek a méréséhez. Egyik ilyen fontos elem tehát, hogy a megkérdezettek 

tisztában vannak-e magával a fogalommal, illetve mit értenek alatta. 

Az információs műveltséget gyakran emlegetjük a 21. század alapműveltségeként. Össze-

foglaló néven tartalmazza mindazokat a kompetenciákat és tudáselemeket, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy az állampolgár eligazodjon az információs, avagy tudástársadalomban, fe-

lelősen és értően tudjon válogatni és új információt előállítani.  Az információs műveltség ké-

pezi az alapját az egész életen át tartó tanulásnak. Egyaránt fontos valamennyi tudományterü-

leten, minden tanulási környezetben. Képessé teszi a tanuló embert, hogy magas szinten ke-

zelje a tartalmat, kutasson, önállóbbá váljon, és nagyobb kontrollt tudjon gyakorolni saját ta-

nulása felett. 

A szükséges képességek, készségek felől nézve az információs műveltséggel bíró egyén: 

− meg tudja határozni információs igényét, 

− hatékonyan és eredményesen képes megszerezni a szükséges információkat,  

− kritikusan tudja értékelni az információt és annak forrásait, 

− be tudja építeni a kiválasztott információt saját tudásbázisába,  

− hatékonyan alkalmazza az információt konkrét célok megvalósítása érdekében,  

− képes értelmezni az információhasználatot körülvevő gazdasági, jogi és szociális prob-

lémákat, az információt jogszerűen és etikusan elérni és használni.  

Az információs műveltség szorosan kötődik az információtechnikai készségekhez, alkal-

mazási területei azonban sokkal bővebbek. A digitális információtechnológiához kötődő kész-

ségek képessé teszik az egyént a számítógép, az alkalmazói szoftverek, az adatbázisok és más 

technológiák használatára. Az információs műveltség megszerzése során szükségszerűen ki-

alakulnak ezek a technikai készségek, szorosan összefonódnak az információs műveltséggel, 

és erősítik azt. A számítógépes (vagy digitális) írástudás (computer literacy) a speciális hard-

verek és szoftverek készségszintű alkalmazását jelenti, arra koncentrál, milyen elméleti ala-

pokra épülnek a technikai megoldások, milyen problémamegoldó és gondolkodási műveletek 

szükségesek az információs technológia hasznosításához. Az információs műveltség esetében 

a hangsúly a tartalmon, a közlésen, az elemzésen, az információkeresésen és az értékelésen 

van, míg a technikai gördülékenység a technológia mélyebb megértését, használatának foko-

zatos készségszintű elsajátítását jelenti.5 

Kutatásunk egyik alaphipotézise – tapasztalatokra alapozva –, hogy az emberek többsége 

nincs tisztában ezzel a fogalommal, ha kapizsgálja is a jelentését, nagyon eltérő vélemények 

fogalmazódnak meg. Felmérésünk igazolta ezt a feltevést. 

2559 válaszadóból 946-an mondták azt, hogy ismerik a fogalmat, 1613-an nem. A megkér-

dezettek kétharmada tehát nem találkozott még ezzel a kifejezéssel. Vizsgálatunkat az igennel 

válaszolók adataira tudjuk alapozni. Ez a közel ezer fő azért elegendően nagy minta ahhoz, 

hogy további következtetéseket vonjunk le. 

                                                      
5 Being Fluent with Information Technology. Ed by National Research Council. Commission on Physical Sciences, 

Mathematics, and Applications. Committee on Information Technology Literacy, Computer Science and 

Telecommunications Board. Washington, D.C.: National Academy Press, 1999. http://www.nap.edu/books/ 

030906399X/html/ (2015.08.12.) 
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3. diagram az információs műveltség fogalmának ismerete nemek szerint 

 

Nincs számottevő különbség a férfiak és a nők között a fogalom ismeretében, mindkét cso-

portban kb. egyharmad azok aránya, akik ismerik a fogalmat. 

Ennél a kérdésnél is megvizsgáltuk, vajon az előzetes tanulmányok, a könyvtár- és infor-

mációhasználati kurzusok hatással vannak-e a hallgatók ilyen irányú ismereteire, azaz tanítják-

e az információs műveltséggel kapcsolatos tudnivalókat ezeken a kurzusokon.  

 
4. diagram. Az információs kompetenciák fejlesztésére szolgáló képzés hatása a fogalom ismeretére 

Jól látható az ábrából, hogy igenis van hatása a speciális képzéseknek arra, hogy a hallgatók 

ismerjék ezt a kompetenciaterületet, és várhatóan tudatosabb információ-használók legyenek. 

Azok között, akik részt vettek ilyen képzésen, jóval több, mintegy kétszer annyi a fogalmat 

ismerők aránya. Ugyanakkor szomorú, hogy még azoknál is, akik kaptak ilyen képzést, több a 

fogalmat nem ismerők száma, mint azoké, akik már hallottak az információs műveltségről. 
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A válaszadók által adott definíciók nehezen kategorizálhatók, mivel egy nagyon összetett 

fogalomról van szó. Elsőként azt néztük meg, hogy a definíció mennyire teljes, mennyire tük-

rözi az információs műveltség valamennyi elemét. Vannak olyan definíciók, amelyek kitérnek 

minden fontos összetevőre, ezeket tekintjük helyes meghatározásnak. A válaszadók 13% -a 

adott helyes választ. A nagy többség, 50% csak részben tudta definiálni a fogalmat, ez azt 

jelenti, hogy egy vagy több elem megtalálható, de a meghatározás nem teljes. 10%-a a vála-

szoknak gyakorlatilag nem más, mint a digitális írástudás definíciója. Ez is részmegoldásként 

értelmezhető, de külön kategóriába soroltuk, mivel azt az általános tendenciát tükrözi, hogy az 

emberek összekeverik ezeket a fogalmakat. A válaszok további kb. egyharmada (27%) viszont 

azt tükrözi, hogy sokan, aki ismerni vélik a fogalmat, teljesen helytelen definíciót adtak.  
 

 

5. diagram. Az információs műveltség definícióinak típusai 

Az információs műveltség öt alapösszetevőjét vizsgálva azt láthatjuk, hogy a legtöbben az 

információ megkeresését és megfelelő alkalmazását tartják fontosnak, a legtöbb definícióban 

ezek az elemek találhatók meg. A harmadik legtöbb említést az információs szükséglet felis-

merése kapta. A legkevesebben az információ értékelését, elemzését, illetve az etikus haszná-

latot, vagyis a plágium elkerülését említették. 
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6. diagram. A jellemző kifejezések előfordulása az információs műveltség definícióiban 

Ezek az adatok igazolják a felmérés során feltárt összefüggéseket. A fiatalok a megfelelő 

információ megtalálását és felhasználását érzik fontosnak, az ehhez fűződő tudás megszerzé-

sére koncentrálnak. Sokkal kevésbé foglalkoznak azzal, hogy a megszerzett információt ele-

mezni, rendszerezni, válogatni és értékelni is kell, erre a napi információszerzés során sem 

fektetnek nagy hangsúlyt. Célzott oktatással és figyelemfelhívással szükséges változtatni a 

szemléleten. 

A helytelen definíciókból egyértelműen látszik, hogy az információs műveltség jelentését 

nem lehet kitalálni. Ez egy olyan kompetencia, amely speciális készségeket tartalmaz, aki nem 

ismerkedik meg ezekkel a készségekkel célzottan, abból nagyon nehezen válik tudatos infor-

mációhasználó. Néhány jellemző példa a félreértelmezésre: 

Azokat az alapvetős ismereteket értem alatta, ami az általános információszerzéshez szük-

ségesek. 

Azok az információk, amik érdeklik az illetőt megjegyzi őket.  

Egy adott témakörben sok szerteágazó információval rendelkező. 

Egy adott témában rendelkezünk hiteles információkkal. 

Egész életen át tartó tanulás folyamata. 

Elegendő információval rendelkezik arról amire szüksége van. 

Előbbi kérdőív során megismerkedtem vele. E tapasztalat alapján azt jelenti, hogy milyen 

számítógéppel, internettel kapcsolatos felhasználói szokásaim vannak. Egyáltalán vannak-e. 

Friss információkkal rendelkezünk, amit később sem felejtünk el, tudjuk amit kell.  

Globalizációs folyamatok, modern eszközök ismerete, 2.0, Y-Z generáció, stb. 

Guttenberg-galaxis utáni műveltség forrása. 

Ha valakinek az információk hallatán következtetéseket tud le vonni mert már meg van 

hozzá az alap tudása. 

Jó műveltségű információkézség. 

Jól informált vagyok a dolgokról. 

Képben lenni a politikai, közéleti történésekkel. 
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Naprakész a világban előforduló gazdasági, társadalmi és politikai események, történések 

megismerése, átfogó megértése és elemzése, valamint az erről alkotott objektív álláspont 

kialakítása. 

Nem bunkózunk. Attól, hogy nincs fent az arcunk és a személyazonosságunk, nem kell bun-

kónak lenni. 

Olyan szavakat, kifejezéseket keresnek az emberek egy adott szóra, ami kifejezi az adott 

kultúra, ország szavait. 

Sok témakörben magas a kompetenciája az illetőnek. 

Előzetes valóságismeret. 

Információs társadalomban való beilleszkedés. 

Jelentős információ van a vkinek a birtokába, ami meghaladja az átlagot, legalább kis 

mértékben. 

Képes-e használni a közmédia nyújtotta lehetőségeket. 

Tudunk írni, olvasni és számolni. 

Látható, hogy sokan keverik az információs műveltséget az általános műveltséggel, a tájé-

kozottsággal, olvasottsággal, illetve az alapkészségekkel. 

3. Digitális írástudás 

A harmadik fogalom a digitális írástudás. Szorosan értelmezve ez része az információs mű-

veltségnek. Az emberek azonban gyakran keverik a két fogalmat, sőt a hivatalos dokumentu-

mokban is szívesebben használják a digitális írástudás kifejezést. Sok az átfedés, a digitális 

írástudás azonban csak a digitális eszközökkel és információforrásokkal kapcsolatos kompe-

tenciákat foglalja magában, míg az információs műveltség ennél sokkal tágabb, hordozótól és 

eszköztől függetlenül értelmezi az információs kompetenciákat. Ez a fajta különbségtétel a 

válaszokban egyáltalán nem tükröződik. 

A Wikipédia meghatározása szerint „a digitális (számítógépes) írástudás tartalmazza azo-

kat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számító-

gép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb al-

kalmazói szoftverek ismeretét, alkalmazását. Ehhez szorosan hozzátartozik még az internet és 

általában a hálózatok ismerete, és egyre inkább nő a multimédiás alkalmazások jelentősége is. 

Fokozatosan nő az e-közigazgatás, e-önkormányzatok szerepe is. Az új lehetőségek a hagyo-

mányos tanulást is átalakítják, egyre terjed az e-learning, ami lehetőséget biztosít arra, hogy 

mindenki otthonában, saját maga által megszabott időben tanuljon.”6 

Arra a kérdésre, hogy ismeri-e a digitális írástudás fogalmat összesen 2564 válasz érkezett, 

928 igen és 1636 nem. Az arány ugyanolyan rossz, mint az információs műveltségnél, jóval 

több a nemek aránya. Pedig azt gondolhatnánk, mivel ez a fogalom sokkal gyakrabban forog a 

mindennapi szóhasználatban, a médiában, illetve a hivatalos dokumentumokban, többen isme-

rik. De nem így van, sőt a szöveges válaszok alapján a kép még kaotikusabb. 

A szöveges választ is adók nagy része a Wikipédia segítségével válaszolt, sok esetben szó 

szerint. Érdekes kérdés: ez lenne a digitális írástudás, hogy gondolkodás nélkül átveszem az 

interneten legkönnyebben elérhető megoldást? Elgondolkodtató… 

                                                      
6 https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis_%C3%ADr%C3%A1stud%C3%A1s (2015. augusztus 24.)  
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A válaszok kategorizálása nem könnyű. Most is azt a módszert választottuk, mint az előző 

fogalmaknál, néhány nagyobb csoportba soroltuk a válaszokat: a többség a digitális/számítás-

technikai eszközök használatához köti a fogalmat, most is vannak, akik hiányos/részleges de-

finíciót adnak, láthatóan sokan bemásolták a Wikipédia meghatározását, néhányan keverik a 

fogalmat az információs műveltséggel, és vannak sokan, akik teljesen más meghatározást ad-

nak. Ez utóbbiak között meglepően sokan vannak, akik szó szerint értelmezték az írástudás 

fogalmát, és úgy magyarázzák, hogy a digitális írástudás nem más, mint a számítógéppel tör-

ténő írás képessége, beleértve a helyesírási szabályok betartását is. A megoszlás az alábbi gra-

fikonon látható. 
 

 

7. diagram. A digitális írástudás definícióinak típusai 

 

Az első két fogalomhoz képest azt láthatjuk, hogy azok között, akik ismerni vélik a fogal-

mat, a többség valóban érti, miről van szó. Természetesen ezen belül is vannak fokozatok, sok 

az elnagyolt meghatározás, de azt mindenesetre többségében érzik, hogy itt egyfajta eszköztu-

dásról van szó. 

A részben helyes megoldást adók általában csak a szoftverek használatát említették meg, 

főként a szövgszerkesztő programokat, illetve sokan voltak, akik csak az internethasználatot 

vagy csak az információkeresés képességét értették bele a digitális írástudás fogalmába.  

A Wikipédia szóhasználatát átvevők nyilvánvalóan azok, aki válaszadás előtt megkeresték 

a magyarázatot, majd ezt másolták be. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, de növeli azt a gyanút, 

hogy vagy nem tudták mit jelent a fogalom, vagy nagyon bizonytalanok a saját tudásukban.  

A legérdekesebb az a 17%, akik teljesen félreértik, miről van szó. Az ebbe a csoportba 

tarozó definíciók nagy része az „összevissza hadoválás” kategóriájába tartozik. Ak i nincs tisz-

tában azzal a problémával, hogy az angol „literacy” fogalmat a magyar szóhasználat egyenes 

fordításban szereti „írástudás”-ként fordítani, az láthatóan nem tud mit kezdeni ezzel a szóval. 

Egy mai fiatal számára az írástudás szó szerint az írás fizikai képességét jelenti. A felmérés 

ezen tapasztalatai igazolják azt a félelmünket, hogy nem jó a digitális írástudás, illetve az in-

formációs írástudás megfogalmazás. Példaként álljon itt néhány jellemző válasz:  
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„A nyelvi normákat betartom, bárhol bármikor megnyilvánulok. Nem rövidítem a szavakat.” 

„A nyelvtani szabályok betartása az elektronikus kommunikáció során. Géppel írt szöve-

gekre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a kézzel írottakra.”  

„A számítógépen és az interneten is betartom a helyesírás alapvető szabályait, viszont 

használok rövidítéseket, zsargonokat, hangulatjeleket.” 

„Az enyém kiváló. Csukott szemmel, rendkívül gyorsan tudok gépelni.”  

„Azok az emberek rendelkeznek vele, akik képesek a számítógép billentyűzetén is eliga-

zodni és rendesen kezelni.” 

„Billentyűzet segítségével tud valaki problémát megoldani.” 

„Elektronikus gépezetekre(számítógép/laptop/okostelefon stb..) történő írás bevitel.”  

„Elektronikusan tud valaki írni.” 

„Gépelési "tehetség".” 

„Informatikai rendszereken történő információ-értés.” 

„Megfelelő virtuális írásjelek használata.” 

„Nem papír alapú helyesírás betartása.” 

„Például ismeri a smiley-kat, de szerintem ide tartozik az is, ha valaki tud 10 ujjal vakon 

írni.” 

„Szellemi ujjlanyomat hagyása a digitális világban.” 

„Számítógépen a billentyűk lenyomása.” 

„Tud gépelni és nem csak pötyörészni a billentyűn.” 

„Tulajdonképpeni számítógépes írástudás. Helyes írás, rendezés, jelöléstár, megfelelő jel -

és hivatkozáshasználat.” 

„A begépelt írások kezelése.” 

„Az itteni írás tudása, nem azt jelenti hogy kézzel is tudna írni !?” 

„Elektronikus aláírás, szerződés programozás.” 

„Elektronikus úton való megfogalmazás.” 

„Még nem hallottam ezt a fogalmat, de gondolom azt jelenti h mennyiszer üt mellé az ember 

a billentyűzeten.” 

„Online helyesírás.” 

4. Összegzés 

A szabad szöveges válaszok elemzéséből sokkal nehezebb egzakt következtetésekre jutni, mint 

a statisztikai úton elemezhető adatokból. Mégis talán ez az a kérdéscsoport, ami a legérdeke-

sebb képet adja a fiatal értelmiség gondolkodásáról, ismereteiről. A fentiekben csak néhány 

jellemző példát tudtunk idézni, de ezek is jól mutatják azokat a tendenciákat, amelyek egyéb-

ként az egész vizsgálati anyagból látszanak: 

– Hallgatóink – szaktól, képzéstől, évfolyamtól függetlenül – nem tudnak pontosan definiálni 

egy fogalmat. Nehezen fogalmazzák meg a lényeget. Jól látható, hogy információs kompe-

tenciáik ezen a területen kifejezetten gyengék, még akkor is, ha valahol utánanéznek a 

megoldásnak. Vagy egy az egyben másolnak, vagy valamire emlékeznek,  de ritkán tudnak 

a saját szavaikkal viszonylag pontosan összefoglalni valamit. Sokszor előfordul az is, hogy 

nem a lényeget emelik ki egy definícióból. 

– Hallgatóink anyanyelvi kompetenciái – ez is fontos része a literacy-nak – siralmas állapot-

ban vannak. A válaszokat online környezetben, digitális eszköz segítségével kellett meg-

adni. Rengeteg elütés, nyelvi és helyesírási hiba, sokszor súlyos vétség fordul elő ezekben 
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a válaszokban. Még azoknál is, akik a digitális írástudást gépelési kompetenciának gondol-

ták. A mondatok gyakran nem állnak össze, nem egyeztetik az alanyt az állítmánnyal, sok-

szor értelmetlenek a meghatározások. Jellemző módon nem olvassák el, amit írnak, illetve 

nem törődnek a hibák utólagos kijavításával. 

– Jellemző a hallgatók információs műveltségére, hogy ha nem tudják egy kérdésre a választ, 

vagy megpróbálják kitalálni, vagy gyorsan utánanéznek a neten, és a leggyorsabban meg-

található, általában wikipédiás választ adják meg. Mivel itt csak egy kérdőíves felmérésről 

volt szó, nem vizsgáról, vagy dolgozatról, egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy a válasz 

mennyire helyes. 

Mindebből levonhatjuk azt a következtetést, amit a felmérésünk egésze is mutat, hogy az 

információbőség nem az igényesség, hanem inkább a felületesség felé hajtja a fiatalokat. Ko-

molyan vették a kérdéseket, meglepő módon még a munkaigényesebb szöveges válaszokat is 

sokan vállalták, de érezhetően nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a felmérés témájának. Vé-

leményem szerint nem érzik át az információ értékét, a válogatás és  az értékelés szerepét. 

A statisztikailag mérhető adatok és a szöveges válaszok egyaránt jól hasznosíthatók az 

információs műveltség indikátoraiként. Ha mindezt beleillesztjük egy követelmény- és norma-

rendszerbe, akkor tudatosabb képzéssel jelentős fejlődést érhetünk el. 

 

 


