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Viselhető eszközök a szegedi 
egyetemisták körében

Rezumat (Dispozitive purtabile ale studenţilor de la Universitatea din Szeged)

Prezentul studiu rezumă primele rezultate obţinute din datelor cantitative colectate în rândul studenţilor de la Universitatea 
din Szeged, Ungaria. Cercetarea noastră a studiat atitudinea studenţilor faţă de dispozitivele purtabile. Scopul nostru principal 
a fost să identifi căm modul în care o invenţie tehnologică a fost adaptată la utilizarea de zi cu zi. Pe lângă aceasta, am dorit să 
descoperim modul în care indivizii au folosit datele înregistrate de aceste dispozitive în auto-reprezentarea lor online. În acest 
studiu, rezumăm pe scurt dezvoltarea dispozitivelor purtabile, subliniind problemele de clasifi care. Pe lângă întrebările teoretice 
de auto-monitorizare, prezentăm primele descoperiri comparându-le cu proiectele de cercetare similare.
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Abstract  (Wearable devices among the students at the University of Szeged)

Present study summarises the fi rst fi ndings of the quantitative data collected among students at the University of Szeged, 
Hungary. Our research studied the students’ attitude towards wearable devices. Our main goal was to get to know how a 
technological invention was adapted to everyday use. Besides, we wanted to discover how the individuals used the data 
recorded by these devices in their online self-representation. In this study, we shortly summarise the development of wearable 
devices, pointing out the problems of categorisation. Beside theoretical questions of self-monitoring, we present the fi rst 
fi ndings comparing them to similar research projects.
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I. Bevezető

Az elmúlt években a Szegedi Tudományegyetem EFOP 361-es projekt-
je keretében médiatudományi kutatások folytak az egészség diskurzusának 
mediatizációjáról a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken.1 A számos 
altémában zajló vizsgálatok egyik iránya a digitális és mobil technológiák egész-
ségmegőrzéssel, illetve diagnosztikával kapcsolatos kérdéseinek társadalmi és 
kulturális vetületeivel foglalkozik. Ezen altéma részeként 2018-2019-ben kvan-
titatív adatfelvételbe kezdtünk a szegedi egyetemi hallgatók körében a viselhető 
eszközökhöz (okosórák, aktivitásmérők) való viszonyról, valamint az eszközök 
indukálta egészségtudatos viselkedési hajlandóság változásairól. Vizsgálatunk-
kal alapvető célunk az, hogy megismerjük, miként adaptálódik egy technológia a 
társadalmi felhasználás folyamán. Emellett kíváncsiak vagyunk arra is, hogyan 
használják az egyének az ezen eszközök rögzítette adatokat saját online önrepre-
zentációjukban. Vajon egy alapvetően egészségmegőrző,  tnesz, aktivitás- vagy 
komolyabb sport-, illetve egészségügyi monitorozásra kifejlesztett eszköz online 
közösségi megnyilvánulások, illetve kapcsolati hálók egyik viszonyulási pontjává 
válhat-e? Mit árulnak el, és mit üzennek a tevékenységi, egészségügyi adatok egy 
online identitásképzés folyamatában? 

Jelen írásunk a kutatás első tanulságainak levonására tesz kísérletet 350 vá-
laszadó adatait elemezve. Írásunkban röviden összefoglaljuk a viselhető eszközök 
fejlődését, rámutatunk a kategorizáció problémáira. Az önszenzorizáció elméleti 
kérdései mellett bemutatjuk a hordozható eszközökkel kapcsolatos első tanulsá-
gokat, összevetve ezeket hasonló kutatásokkal.

II. A hordozható eszközök korai formái

A csuklón hordható okoseszközök nehéz kategorizálhatósága részben az 
eszközök fejlődéstörténetére vezethető vissza. Már azt is nehéz meghatározni, 
hogy melyik az a pont, amelytől az „okos” jelzővel illethetjük ezeket az eszközö-
ket. A kor technológiai fejlettségét és a korabeli felhasználó igényeit, praktikus 
lehetőségeit  gyelembe véve kétségtelenül okosnak tekinthetjük az – elsősorban 
japán – kvarcóragyártók azon modelljeit, melyek több, a klasszikus órafunkciók-
tól (dátum, idő, stopper stb.) jellegében eltérő lehetőségeket kínáltak. Az 1970-es 
években jelentek meg a piacon az első számológépként is használható órák. Az 
akkor a svájci Hamilton Watch-hoz tartozó, később a japán Seiko által felvásárolt 
Pulsar, a japán Citizen és a szintén szigetországi Casio kínált ilyen modelleket.

Elsőként a Pulsar kínált adatbankkal ellátott modellt, igazán ismertté azon-
ban a Casio egy évvel később, 1983-ban útjára indított Databank-sorozata tette 
ezt a funkciót. A nyolcvanas-kilencvenes években használatos adatbankos órák 
elsősorban nevek, telefonszámok (és rövid jegyzetek) tárolására voltak alkalma-
sak. Mivel abban a két évtized által felölelt időszakban – főleg annak első három-
negyedében – a telefónia szinte mindenki számára helyhez kötött szolgáltatást 
jelentett – gondoljunk akár az otthonok és munkahelyek vezetékes telefonjaira, 
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akár a közterületeken elhelyezett telefonfülkékre –, ezek a kvarcórák az akkor 
elérhető legnagyobb mértékben tudták segíteni a telefonálást. (Éppen úgy, mint 
a telefónia mai viszonylatában a hanghívás teljeskörű lebonyolítására alkalmas 
órák.) A Casio Databank sorozatának egyes modelljei – más gyártók hasonló 
óráival együtt – infravörös adatátvitelre szolgáló modult is kaptak, az infraport 
segítségével televíziók és videókészülékek távirányítására voltak alkalmasak. A 
korszak végére már GPS-navigációs funkcióval szerelt óra is megjelent a piacon, 
1999 elején a Casio jelentette be, majd év közepén piacra is dobta a PRT-1GP tí-
pusú eszközt2 A számológép-funkció, a több tucat (később több száz) fős kon-
taktlista és jegyzetek tárolása, valamint a távirányítóként történő használhatóság 
összességében már olyan funkcióegyüttest alkot, amelyek révén ezek az órák már 
kiérdemlik, hogy a mai, modern okosórák elődjeiként tekintsünk rájuk.3 

Nemcsak a navigációval, hanem az akkor már világszerte elterjedtnek te-
kinthető mobiltelefóniával is 1999-ben fonódott össze a karórák világa. A tele-
fonkészülékek piacán már akkor is otthonosan mozgó Samsung 1999 novembe-
rében jelentette be a világ első óramobilját.4 A mobiltelefonálásra (hanghívásra) 
használható SPH-WP10 különös kinézete – melyet meghatározott a klasszikus 
óratestből kinyúló, mikrofont, hangszórót és még egy antennát is tartalmazó mo-
dul – jelzi, hogy az óra inkább technológiai erődemonstráció volt, mintsem egy új 
korszak kezdetét jelölő mérföldkő. 

III. A kategorizálhatóság problémája

A szó szoros értelmében már az első számológéppel ellátott óra is a viselhető 
technológia kategóriába sorolható, a wearable technology kifejezést mégis csak a 
Samsung mobiltelefon funkcióval ellátott órájának megjelenése után egy évtized-
del kezdték el használni az iparágban. Nem egészen függetlenül a modernkori 
okostelefonok Apple által 2007-ben megteremtett kategóriájától. Míg a gyártók 
egy része egyre több funkciót próbált és próbál zsúfolni a készüléktestbe, megin-
dult egy ellentétes folyamat is, így alakult ki az a két kategória, melybe tanulmá-
nyunkban is sorolni kívánjuk a csuklón viselhető eszközöket.

1. Aktivitásmérők: olyan, az okosóráknál jellemzően olcsóbb készülékek, 
melyek néhány szenzor – elsősorban giroszkóp és gyorsulásmérő, újabban opti-
kai pulzusmérő – segítségével alkalmas a mindennapi életben, illetve a  zikai ak-
tivitások (sportolás) közben végzett mozgás, valamint a nyugalmi állapot (alvás) 
monitorozására.

2. Okosórák: olyan, karóra formájában létező termékek, melyek a felhasz-
náló  zikai aktivitásának monitorozásán túl alkalmasak az okostelefonokkal 
történő többfunkciós – gyakran kétirányú interaktivitást lehetővé tévő – össze-
kapcsolódásra, lényegében a mobilkészülékek kiterjesztéseként üzemelnek; funk-
cionalitásuk legtöbb esetben harmadik fél által fejlesztett alkalmazások telepíté-
sével bővíthető.

Az egyes készülékek besorolását nehezíti az iparágban meg  gyelhető fejlődés 
gyorsasága. Míg néhány éve az okostelefonon megjelenő értesítések – például be-
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jövő hívás, Facebookon érkezett üzenet stb. – megjelenítése kizárólag az okosórák 
sajátja volt, ma több olyan eszköz is rendelkezik ezzel képességgel, melyet más 
téren limitált funkcionalitása miatt egyébként inkább a gyakran okoskarkötőként 
is emlegetett aktivitásmérők közé sorolhatnánk. Miközben az okosórák gyakran 
már nem csak a hanghívás vagy bejövő facebookos üzenet megjelenítésére alkal-
masak, hanem a hívásfogadás engedélyezésére, sőt az üzenetre történő gyors és 
rövid válasz adására is.

A kategóriákkal gyakran maguk a felhasználók sincsenek tisztában. Ennek 
illusztrálásaként ide kívánkozik néhány nem szokványos adat kérdőívünk kitöl-
tőitől, melyek kutatásunk kihívásait is érzékeltetik. Egyik válaszadónk egy olyan 
– Huawei gyártmányú – eszközt írt körül, amely  zikai aktivitással kapcsolatos 
adatokat is gyűjt, hívás és szöveges üzenet érkezése esetén rezeg, és ébreszteni is 
tud, valamint UV-sugárzás mérésére is alkalmas. Több dolog szól amellett, hogy 
a fent vázolt kategóriák közül, mivel az eszközön egyáltalán nincs kijelző, legin-
kább az aktivitásmérők közé sorolhatjuk a készüléket. Okosórának első ránézésre 
azért is nehezen meghatározható, hiszen nem mutatja az időt. Ugyanakkor igaz 
rá az általában okosórákra jellemző több dolog is. Mondhatjuk, hogy az eszköz 
a mobilkészülék kiterjesztéseként üzemel, hiszen a telefonon beállított ébresztő 
„bejelez” a karpánton is. Olyan jellemzőt is mér (UV-sugárzás), melyet semmi 
esetre sem tarthatunk emberi aktivitásnak, ez is az aktivitásmérő kategórián való 
túllépése mellett szól.

Olyan válaszadónk is volt, aki „speciális eszközként” határozta meg saját ké-
szülékét, majd úgy nyilatkozott, hogy az órafunkcióval rendelkezik, és mobilos 
értesítéseket is megjelenít. Több válaszadónk állította, hogy a karján viselt esz-
köz képes a súlya (tömege) és ezzel összefüggésben a testtömegindex mérésére. 
Ez a tudomány jelenlegi állása szerint igen nehezen lenne megoldható egy karon 
viselt eszközzel, nem véletlen, hogy ilyen készülék jelenleg nincs kereskedelmi 
forgalomban. Arra van mód esetleg, hogy akár az órán, de gyakrabban az órával 
kapcsolatot tartó telefonos alkalmazásban a felhasználó manuálisan beírja éppen 
aktuális súlyát. Ez azonban naplózást jelent, az eszköz nem vesz részt a mérésben. 
Hasonló a helyzet a testtömegindex esetében is, melyhez ráadásul a felhasználó 
magasságának mérésére is szükség van, erre szintén alkalmatlanok a jelenleg el-
érhető okosórák és aktivitásmérők.

Szintén megkülönböztethetjük a SIM-kártyás – önálló (okos)telefonos funk-
cionalitással rendelkező – és a külső online kapcsolódást és okostelefonhoz kap-
csolódást igénylő okosórákat. Az elmúlt években meg  gyelhető trend, hogy egyre 
több gyártó kínál ilyen eszközt vagy eszközéből ilyen variánst.

Még újabb megvilágításba helyezik az önállóság kérdését azok a rendszerek 
és eszközök, melyek – azon túl, hogy külső segítség nélkül alkalmasak hanghívás 
lebonyolítására – nem csak azt teszik lehetővé, hogy egyes alkalmazások az óra te-
lefonhoz történő kapcsolódásától teljesen függetlenül működjenek, de azt is, hogy 
a felhasználó már a program felkutatását és telepítését is teljeskörűen elvégezhes-
se az órán. (Ilyen például a 6-os verziója óta az Apple watchOS.) Ez a jellemző 
az „okosóra” fogalom újrade  niálásához vezethet. Hogy miért, azt szemléletesen 
mutatja be a telefonos analógia. A tudományosan és mérnöki szemmel sokféle-
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képpen meghatározható okostelefonokat akkor tartják a laikusok (is) egyértel-
műen és egyöntetűen okosnak, ha a készülék funkcionalitását vagy a rajta megta-
pasztalható felhasználói élményt külső fejlesztők alkalmazásainak telepítése által 
bővíteni lehet. Lényegében elképzelhetetlen, hogy ma bárki is okostelefonként 
határozna meg egy olyan mobilt, melyre csak külső eszköz segítségével – ahhoz 
történő vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakoztatás után – lehet újabb appliká-
ciókat installálni. Ahogy az is valószínű, hogy az okostelefonok sosem érték volna 
el jelenlegi fejlettségi szintjüket, ha ilyen módon csak a számítógépek kiterjeszté-
sekét működnének. Mindezt a viselhető eszközökre vetítve ha ebből a szempont-
ból nézzük, az elmúlt években piacra került okosórák elsöprő többsége egyáltalán 
nem tekinthető okosnak – visszamenőleg, az abszolút önállóan használható esz-
közök elterjedése után – könnyedén átsorolhatók lesznek a „fejlettebb órák” vagy 
„másodkijelzők” vagy „csuklón viselhető szenzorszigetek” kategóriákba.5 

IV. A kvanti  kálható én

A viselhető eszközök elsősorban a mobiltelefon kiegészítőiként kezdtek el-
terjedni, sok esetben új szériák kellékeként, névlegesen ingyen jutnak hozzájuk 
a vásárlók. Ezzel párhuzamosan a folyamatos árcsökkenés eredményeként már 
hétköznapi kiegészítőnek számít, ami hasznos adatokkal látja el az egészségtuda-
tos felhasználót. Jellemző módon ezek a viselhető eszközök a „dolgok internete” 
trendjéhez kapcsolódik, „melyek adatok rögzítésére és/vagy továbbítására hasz-
nálhatók, már a fogyasztói dimenziót helyezik előtérbe”, így kialakításuk szem-
pontjából a diszkréció és a dizájn is kiemelt szerepet kap. Fehér Katalin meglátása 
szerint éppen ezért lehet az ilyen eszközök kapcsán „személyes médiumról” be-
szélni, melyek a folyamatos adatrögzítés és adattovábbítás révén a „folyamatos 
bekapcsoltságot is lehetővé teszik”.6

A digitalizáció nem pusztán a használati eszközöket, de az emberi környe-
zetet is átalakítja. Andok Mónika szerint ebben a folyamatban fontos megérte-
ni azokat a motivációkat, melyek a digitalizáció következményeképpen létrejö-
vő, átfogó hálózatiság mögött bújnak meg,7 legyen szó közösségi médiáról vagy 
személyes médiumról. Az Elihu Katz, Michael Gurevich és Hadassah Haas által 
felállított, öt részre tagolható szükségletskálán keresztül próbálja azonosítani 
azokat a mögöttes mozgatórugókat, melyek az egyént a hálózati én kifejlődése 
és kifejeződése felé terelik. Ez alapján  gyelembe kell venni „a kognitív szükség-
leteket (információszerzés, tanulás), az a  ektív szükségleteket (örömszerző vagy 
esztétikai élmény), a személyes integratív (hitelesség, önbizalom, státuszerősítés) 
és társas integratív szükségletet (közösségi kapcsolattartás), valamint a feszült-
ségoldásét.”8 Ez alapján az egyetemista populációra irányuló vizsgálatunk re  ek-
táltan és kontextualizáltan méri fel, mikor, mire és miként használják a kutatás 
alanyai azokat az eszközöket, amelyek személyes médiumként mégiscsak hálózati 
rendszerben működnek, és így alakítják egyrészt az egészségtudatosságot, más-
részt pedig az énképet. A legtöbb viselhető, sport és  tnesz kategóriába tartozó 
mérőeszköz ugyanis jellemzően lehetővé teszi az eredmények, a tendenciák, vagy 
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pusztán a tevékenység megtörténtének közösségi beágyazását, aminek természe-
tesen ambivalens eredménye is lehet, hiszen részben ösztönzőleg hathat, másrészt 
viszont hamis önkép kialakulásához vezethet a nem kellő körültekintéssel végzett 
megosztási tevékenység. Kutatásunk ezen a ponton kapcsolódik bizonyos mér-
tékben a médiatudatosság és a médiajártasság témaköréhez is, hiszen az alany 
ágenciája és részvételi lehetőségei már a kutatás konkrét fókuszán túlmutatva 
ezeket a kérdéseket is feszegeti.

A viselhető eszközök, és az azokba épített alapfunkciók tehát életünk min-
den területére beszüremkednek, és aktívan alakítják azokat. Az egyik ilyen keve-
set tárgyalt terület például az alvásmérés kérdése, amely mára a „kvanti  kálható 
én” (quanti  ed self) egyik alapvető adatforrásának minősül. Amint azt Jonathan 
Crary megállapítja 24/7 című könyvében: „a 21. századi kapitalizmus idejére tu-
lajdonképpen már csak ez az emberi aspektus nem került a gazdaság teljes befo-
lyása alá, bár már jól látszanak az alvás ellenében formálódó erők,”9 gondoljunk 
csak az éjjel-nappal nyitva tartó üzletekre, elérhető szolgáltatásokra, illetve a nap 
minden pillanatában elérhető, hálózatba kapcsolt egyénekre. Ebben a térnyerés-
ben fontos szerepe van a viselhető eszközök alvásmonitorozó algoritmusainak, 
amelyek számszerűsítve, gra  konokban vizualizálva tudósítják az eszköz vise-
lőjét az alvás minőségéről és egyéb, számszerűsíthető aspektusairól. Mindez az 
utilitariánus logikát erősíti, miszerint minden annyit ér, amennyire hasznosítha-
tó: a kvanti  kált én felépülésének pedig pontosan ez a motorja.

Adam Green  eld „everywear” kifejezését továbbgondolva James N. Gilmore 
az élet minden területén jelenlévő technológiának a testtel közvetlenül érintkező, 
a testen viselhető vonatkozásaira koncentrálva vizsgálja a kvanti  kált én kiala-
kulását. Ennek folyamán arra a megállapításra jut, hogy a technológiai fejlődés és 
a kifejezetten testhez kapcsolt technológiai eszközök vizsgálatában fontos  gyel-
met szentelni annak, hogy az egyén komplex, összetett, sokrétű intézményesített 
értékrendben és interakcióban születik meg,10 tehát magát a technológiát (és ter-
mészetesen magát az egyént) nem lehet önmagában kritikusan megítélni. Jelen 
kutatásunk éppen ennek fényében igyekszik feltárni az én kvanti  kálhatóságának 
kihatását az egészségtudatosságra, egy szűkre szabott, jól körülhatárolható és 
speciális élethelyzetben lévő célpopuláció vizsgálatával.

Deborah Lupton meglátása szerint az úgynevezett szociomateriális kritikai 
tendencia nagyjából lefedi azt az elméleti keretet, amelyben ez az új, a korábbi, el-
sősorban hierarchikusan szerveződő, hagyományos felügyeleti rendszerben mű-
ködő egészségmonitorozó modelleket felváltó logika feltárható. Véleménye sze-
rint manapság, amikor a digitális fogyasztás és tartalomelőállítás gyakorlatilag 
szétválaszthatatlan egységként kezelendő (ennek megfelelően az angolszász iro-
dalomban bevett „prosumption” – vagyis a „production”, azaz tartalomelőállítás 
és a „consumption”, vagyis fogyasztás kifejezések összeolvasztását használja), egy 
új típusú egészségtudatosság kialakulásának vagyunk tanúi, amit ennek az új, di-
gitális logikának az alapjairól építkezve tudunk megérteni.11 Megközelítése arról 
szól, hogy a technológiát mint materiális cselekvőt tételezi az emberi résztvevő 
mellett, és ennek fényében vizsgálja az ember-technológiai interfész létrejöttét, 
amiben képes  gyelembe venni és kritikai vonatkozásában értelmezni a materiá-
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lis/non-materiális, emberi/nem-emberi, a hús-vér és az szellemi dimenziók kom-
binációit, illetve a kombinációk rugalmas, hálózati variánsait.12

Kutatásunk szempontjából fontos kritikai adalék ennek szem előtt tartása, 
hiszen egy konkrét célpopulációt vizsgálva nem lehet megkerülni a résztvevők 
életkori sajátosságait, neveltetését, egészségtudatosságuk szintjét, a testükkel 
és a testtel kapcsolatba lépő viselhető eszközökhöz való viszonyukat, valamint 
mindezek interakcióit és az ebből származó esetleges változásokat. Lupton éppen 
az összetettség és az egyén testre és pszichére gyakorolt kihatására való hivat-
kozással nevezi ezért az egészségügyi adatokat generáló legegyszerűbb viselhető 
kütyüket is alapvetően orvosi célú eszköznek, hiszen azt tételezi, hogy ezek ha-
tása messze túlmutat az átlagos mobilapplikációk jelentőségén és lehetőségein.13 
Ennek fényében ő az egészségre irányuló applikációk és eszközök összességét 
„mHealth”-technológiaként tárgyalja,14 mely az átlagfelhasználó számára is el-
érhető és használható mobiltechnológiai megoldásoktól a konkrétan orvosi célra 
létrehozott mobil rendszerekig skálázható – kutatásunk ennek csupán egy szűk 
szegmensének felmérésére vállalkozhat.

V. A kutatás elsődleges tanulságai

Vizsgálatainkat a Szegedi Tudományegyetem online felületein terjesztett 
anonim kérdőívvel végeztük. A kutatás jelen írásban elemzett fázisáig 350-en 
töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók közül 15-en dolgozók, 335 fő tanuló. Írá-
sunkban a tanulók válaszait elemeztük. Az egyes kérdésekre az ilyen kérdőívek 
esetében természetes módon eltérő mennyiségű válasz érkezett. A kitöltők nemi 
hovatartozására 331 fő válaszolt, akik közül 200 fér   és 131 nő volt. A válaszadók 
életkori eloszlására 330 fő esetében volt adatunk.

1. ábra
Ahogy látható, a 19-22 éves korosztály meghatározó volt a válaszadók kö-

zött, ide tartozott a kitöltők 76%-a.
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Az első egyértelműen kiolvasható eredmény, hogy az egyetemisták között 
lezárultnak tekinthető a hagyományos telefonról okostelefonra történő technoló-
giaváltás. Miközben a hazai okostelefonos penetráció 2018-ban 65-67% körül volt 
mérhető,15 a kutatottak 99%-a okostelefont használ. Korosztályos összehasonlító 
adatunk a 2016-os Magyar I  úság Kutatásból van, amely a korosztály egészére 
86%-ot mért, de a felsőfokú végzettségűek körben már 2016-ban is 96%-os volt 
a penetráció, azaz nyilvánvaló az összefüggés, hogy a tanultabbak gyorsabban és 
rugalmasabban adaptálódnak az új technológiákhoz.16 

Vizsgálataink tanulsága szerint a technológiai újdonságok iránti vágy korre-
lál az eszközcsere iránti hajlandósággal, aminek ugyanakkor ebben a korosztály-
ban nyilvánvaló pénzügyi korlátai vannak. Válaszadóink több mint fele (52,26%) 
évente vagy ennél is gyakrabban cseréli mobiltelefonját, és mindössze minden 
huszadik (5,13%) használja azt két évnél tovább. A gyakoribb készülékcsere hátte-
rében egyértelműen kimutatható az újdonságok iránti fogékonyság és nyitottság 
(1. ábra). 

2. ábra

A kutatott csoportban 76,13%-os az Androidot használók aránya 25,07% 
iOS használóval szemben,17 miközben a többi operációs rendszer nem mérhető. 
Az Android elterjedtsége nagyjából megegyezik a Statcounter azonos időszakbeli 
hazai mérésével.18 Ezzel szemben még a hazainál jelentősebb globális iOS penet-
rációnál19 is nagyobb mérvű az iOS használata a felsőoktatásban tanuló hallgatók 
között. Tereptapasztalataink szerint a korcsoport nem pusztán magas presztízsű 
divatcikk volta miatt vonzódik az Apple készülékeihez, de az innovatív techno-
lógiák iránti érdeklődés is népszerűvé teszi ezeket. Mindezt úgy, hogy meg  gye-
léseink szerint ezen iOS készülékek 1-3 generációs lemaradással kerülnek a hasz-
nálatukba.20 

Ugyan vizsgált csoportunk önálló keresettel legfeljebb csak részben bír, 
mégis egyre terjed és a hazai átlagot messze meghaladja mobilinternet haszná-
latuk (2. ábra).21 



77

MÉDIATÉR

3. ábra22 
Fontos megjegyeznünk, hogy az, hogy az NMHH-felmérés eredménye sze-

rint a lakossági elő  zetők 58 százaléka fér hozzá (kisképernyős) készülékén mo-
bilinternethez, illetve az, hogy tízből nyolc okostelefonon található aktív mobil-
internet-elő  zetés, csak első ránézésre tűnhet furcsa adatpárnak. Több fontos, 
a mobilhasználati szokásokat vizsgáló kutatás során kiemelten érdekes tényező 
alakítja az arányok különbözőségét. Egyrészt, bár az évek során jelentős változá-
sok  gyelhetők meg, még ma sem társíthatunk minden okostelefon mellé mobil-
internet-elő  zetést. Az NMHH-eredmények szerint a tízből nyolcas arányszámra 
további 12%-nyi olyan okostelefon adódik, melyeket a felhasználók ugyan hasz-
nálnak internetezésre, azonban ezt kizárólag wi  -kapcsolaton át teszik. Ebből az 
is kiderül, hogy az okostelefonok 8%-a egyáltalán nem kapcsolódik az internetre. 
(Ez egyébként lényegében kizárja „okosságukat”, internetkapcsolat nélkül tulaj-
donképpen feature phone-ként funkcionálnak.) Ez a jelenség saját kutatásunk ki-
töltői között is meg  gyelhető, hiszen miközben válaszadóink 99%-a rendelkezik 
okostelefonnal, alig 88% jelezte, hogy mobilinternetet is használ rajta. Emellett a 
mérési eredmények értelmezésekor érdemes azt is  gyelembe venni, hogy nem 
minden mobilinternet-használó rendelkezik okostelefonnal. A hagyományos 
mobilkészülékek között is – hogy versenyképességüket a modern korban is meg-
tartsák – egyre gyakrabban bukkannak fel olyan fejlettebb modellek, melyeken 
például böngésző és közösségi webes alkalmazások (gyakran Facebook, Twitter) 
is találhatók. 

A viselhető eszközök elterjedtségéről Magyarországon a kutatás időszaká-
ban az eNET piackutató vállalat végzett mérést.23 Fontos kitétel, hogy a kutatás 
Magyarország 18 és 65 év közötti felnőtt népességén belül kizárólag az interne-
tező lakosságra nézve reprezentatív (nemre, korra és régióra nézve). A 2018 no-
vemberi adatfelvétel után 2019 februárjában nyilvánosságra hozott adatok sze-
rint jelenleg összesen körülbelül 2,6 millió felnőtt internetező szokta valamilyen 
módon monitorozni aktivitását, ám közel sem feltétlenül viselhető eszközzel. 
Negyedük használ okostelefonos alkalmazást, harmaduk hagyományos eszközt 
(pl.: vérnyomásmérőt vagy vércukorszintmérőt), és csupán tízből egy internete-
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ző használ a tanulmányunkban is használt értelemben vett (okos) aktivitásmérőt 
(okoskarkötőt) vagy okosórát. Az eNET vizsgálata szerint a fér  ak 13 százaléka, 
míg a nők 6 százaléka szokott okosórát és/vagy okoskarkötőt hordani. A főváros-
iak (15%), illetve a köz- és felsőoktatásban részt vevő tanulók/hallgatók körében a 
legmagasabb (16%) a csuklón viselhető okoseszközzel rendelkezők aránya. Ezzel 
korrelál az általunk mért adattal (13,96%).

A magyar kutatással párhuzamba állíthatjuk az annak publikálása előtt né-
hány héttel nyilvánosságra hozott, szintén 2018 novemberéből származó ame-
rikai adatokat.24 Az NPD amerikai piackutató szerint az Egyesült Államokban 
a felnőtt lakosság 16 százaléka rendelkezik csuklón viselhető okoseszközzel. A 
18-34 éves  atalok körében ez az érték 23%-os. Amellett, hogy az NPD kutatása 
az eNET-ével szemben nem csak az internetező lakosság értékeit tükrözi, fon-
tos különbség az is, hogy a piacelemző által nyilvánosságra hozott adatok nem 
okoseszköz-használatról, hanem okoseszköz-birtoklásról szólnak. Ez jelentős 
különbséget eredményezhet, az eNET említett mérése szerint az általuk vizsgált 
magyarországi sokaságban például 8% azok aránya, akik kipróbáltak valamilyen 
aktivitásmérőt és/vagy okosórát – egy részük jellemzően ma is rendelkezik vele –, 
de nem használják az(oka)t. A tény, hogy a szegedi egyetemisták 18,5%-a kipró-
bálta, de nem használja a viselhető eszközét mutatja, hogy egy a technológiára 
nyitott, azt gyorsan adaptáló csoportról beszélünk. Everett Rogers kategorizálása 
szerint az újítók és a korai adaptálók csoportjáról beszélhetünk a felsőoktatásban 
tanuló  atalok esetében.25

Az eNET imént már idézett kutatása szerint a viselhető technológia elhagyá-
sának oka elsősorban az, hogy a felhasználóknak nem volt szükségük a mérések-
re, a kapott adatokat semmire sem használták, vagy csupán elfelejtették használni 
magát az eszközt. Kutatásunkban próbáltuk felfejteni, hogy vajon miért nem ter-
jed el jobban a viselhető eszközhasználat. Az okok meglehetősen sokszínűek, köz-
tük természetesen fontos ezen, önálló keresettel még csak kis részben bíró csoport 
esetében az eszközök ára (3. ábra).

4. ábra
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A technológia használatától való tartózkodásra a szöveges válaszok is rend-
kívül plasztikus képet adnak. Az anyagi (pl. „a mindennapi életben is segítséget 
nyújtó okosórák túl vannak árazva”) és kényelmi okok (pl. „plusz dolog, amit ma-
gammal kéne cipelnem és vigyázni minden mozdulatommal”) mellett megjelenik 
a tervezett beszerzés vagy az, hogy egyszerűen nem tetszenek az okoseszközök a 
válaszadónak. Figyelemre méltó emellett ugyanakkor a biztonsági ok (pl. „nem 
akarom, hogy tárolja az adataimat”). Rögzíthettünk egyfajta ’kiváró adaptáló-
dást’, azaz amikor az egyén tudatában van a technológiáknak és e technológia 
fejletlenégének, és ezért vár ki a használattal (pl. „még nem tartom elég kiforrott 
technológiának”, illetve „csak kizárólag az egészségi állapotommal foglalkozik és 
azzal is csak kis mértékben tud kapacitása miatt”).

A leszokásnak is leggyakrabban kényelmi (pl. „meguntam feltölteni az 
akksiját”), a felhasználás milyenségére is rámutató divattal kapcsolatos (pl. „nem 
elég stílusos”) vagy anyagi (pl. „nem pontos az olcsóbb, a jobb túl drága”) okai 
vannak. Megjelenik ugyanakkor a technológia tudatos használata is („nem volt 
kompatibilis a telefonommal”), illetve rögzíthetünk egyfajta kényszerérzetet és 
ennek elutasítását is („sokba kerülnek és a gyártók rákényszerítenek egy idő után 
arra, hogy a legújabb terméket megvegyem [pl: tönkreteszik az alkalmazást, ergo 
a készülék használhatatlan lesz]”), ami ismét egy lényegesen re  exívebb attitűdöt 
mutat az új technológiák adaptációjával kapcsolatban. 

Vizsgálataink szerint ezen, elterjedésüket tekintve tulajdonképpen ’társa-
dalmi szintű teszt fázisában lévő’ eszközök elsősorban a fér  ak  gyelmét kötik 
le. Méréseink, miszerint a fér  ak 15,5%-a használja mindössze 8,39%-nyi női fel-
használóval szemben, hasonlóságot mutatnak az eNET 2018 őszi eredményeivel.26 
Az eszköz használata egyértelműen összekapcsolódik a napi vagy professzionális 
szintű sportolással. A teljesítmény mérése, a test kvanti  kálása a hobbi szinten 
sportot űzők esetében semmilyen relevanciával nem bír (4. ábra).

5. ábra
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Nem meglepő módon a viselhető eszközt használók nagyobb arányban haj-
landóak költeni sportra (5. ábra). Az egészséges életmód körükben egyre inkább 
egy befektetésekkel megtámogatott, tervezett tevékenység. 

6. ábra

VI. Mérjük magunkat, de nem (?) osztjuk meg eredményeinket

Előzetes hipotézisünkhöz képest kutatási alanyaink azt vallották, hogy a kö-
zösségimédia-felületeken nem publikálják az egészséges életmódjukat bizonyító 
eredményeiket. Miközben majd negyedük (21,4%) megosztja barátaival személye-
sen az eszközök mérési eredményeit, kérdésünkre27 rendszeres közösségi médiás 
megosztást nem igazoltak vissza. Figyelembe véve, hogy bőséggel lehet ilyen jelle-
gű posztokkal találkozni, e választ a felmérés sajátosságainak, illetve az elképzelt 
önkép kivetítésének tulajdoníthatjuk.

A viselhető eszközök által mért eredmények közösségi médiás megosztása 
két megközelítésben is értelmezhető lehetne: az egyik a nárcisztikus én vissza-
igazolásának tekinthető tevékenység, miszerint a közösségi felületen feltüntetett 
eredmény csupán a digitális énkép formálásaként funkcionál, netán egyfajta 
„jutalmazási” rituálé részeként értelmezhető. A másik szerint viszont akár kö-
zösségi kihívásként, vagy egyszerűen önmotivációként is működhet, ha nyilvá-
nossá tesszük eredményeinket. Ahhoz azonban, hogy bármely aspektus tetten 
érhető legyen, a közösségi média felületén való aktív (vagy legalábbis bizonyos 
rendszerességű) jelenlét szükséges, ami a vizsgált célpopuláció tekintetében ép-
pen azon felületeken mutatható ki (pl. Instagram, Snapchat stb.), melyek kevés-
sé használtak ilyen céllal, szemben például a Facebook hírfolyamával, amelyet 
azonban egyre kevésbé preferál ez a korosztály. Mindezek alapján vizsgálatunk 
eredményeként elmondható, hogy a kvanti  kált én viselhető eszközök tekinteté-
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ben még nem került az érdeklődés homlokterébe, vagy hálózati beágyazottságuk 
révén kevéssé hangsúlyos a felhasználási körük, kivéve azon felhasználók köré-
ben, akik egyébként is valamiféle, minimum hobbiszintű, rendszeres sporttevé-
kenységről számoltak be.

Bár a közösségi médiás felületeken történő megosztás kevéssé preferált a 
vizsgált célpopuláció tekintetében, az mHealth-technológiák egyre nagyobb mér-
tékű piaci penetrációja és az egészségtudatosság kulturális-társadalmi térnyerése 
további kutatási kérdéseket vet fel egyrészt a nyilvánvaló technikai, alkalmazás-
béli területen, valamint a kulturális-szubjektív integráció szintjén is. Az egészség-
tudatosságot előtérbe helyező alkalmazások és a köréjük fonódó szemléletmód a 
szelfre gyakorolt hatásai miatt így már kvalitatív vizsgálati aspektust is szüksé-
gessé tesz, mely sokkal árnyaltabb képet tud mutatni a valós felhasználói szoká-
sokról és gyakorlatokról.
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