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Időskorúak az infokommunikációs sztrádán – Senior-

Net klubok a világban 

E tanulmány előzménye a négy évvel ezelőtt megjelent Híd a digitális szakadé-

kon át – Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és azon túl) című dolgozat.1 

Annak megírásakor az volt a célunk, hogy áttekintsük: 2002-ig visszamenőleg, 

milyen globális folyamatok keretébe illeszkedve folyt a könyvtárak számítógép-

felhasználó képzése Magyarországon. A tatabányai városi könyvtárban folyó 

tanfolyami oktatás bemutatása mellett foglalkoztunk az intézmény keretein belül 

működő – immár 11 éves – NetNagyi Klub és az azonos nevű webhely történeté-

vel is, amelyeket a számítógép-felhasználó képzés nyomán fakadó igények hívtak 

életre. Jelen dolgozat első fejezetében összefoglaljuk, milyen friss adatok láttak 

napvilágot a digitális megosztottság és befogadás tekintetében a világban, ki-

emelve a hazai adatokat. A második fejezetben, egy másik kutatás alapján pedig 

azt vizsgáljuk meg, hogyan alakult az idősebb generáció attitűdje a modern tech-

nológiai eszközökkel szemben az amerikai polgárok körében. A harmadik feje-

zetben azokból a külföldi és hazai jó gyakorlatokból válogatunk, amelyekben a 

szenior korosztály digitális kompetenciafejlesztését már hosszabb ideje eredmé-

nyesen végzik.  

 

 

A digitális befogadás mértéke nemzetközi adatok alapján 
 

A Pew Research Center 2018. június 18-án publikálta a 2017 tavaszán, 39 ország 

18 év feletti polgárainak körében végzett felmérésének következtetéseit, amelyek 

személyes és telefonos megkereséseken alapultak.2 A válaszadók között fejlett 

államok és feltörekvő, fejlődő országok polgárai egyaránt előfordultak. A meg-

kérdezettek háromnegyede állította magáról, hogy internethasználó. E kutatás 

alapján az adott időpontban Magyarországon 74%-os volt az internethez való 
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hozzáférés számítógépeket és okostelefonokat együttesen figyelembe véve.3 

2016-ban ugyanez az érték 66%-os volt, tehát a hazai internet penetráció további 

bővülést eredményezett. 2018-ban a globális átlag 75%-on alakult; a magyar 

eredmények ennél kicsivel alatta maradnak. A kutatási eredményekről szóló ta-

nulmányból az is kiderül, hogy az internethasználat gyakorisága és az okostele-

fon birtoklása összhangban mozog az országok gazdasági teljesítményével. A 

következő ábra megmutatja az internethez való hozzáférés mértékét az adott or-

szágoknál a 2017 évi adatok alapján, ugyanakkor láthatóvá teszi, mely államok 

vettek részt a felmérésben. 

 

1. ábra  

Internethez való hozzáférés számítógéppel vagy okostelefonnal.4  

 

Az okostelefonok és internetet is szolgáltató mobiltelefonok elterjedtsége magá-

tól értetődően a fejlett országokban gyakoribb. A válaszadók 59%-a számolt be 

arról, hogy rendelkezik okostelefonnal, 31% pedig egyszerűbb készüléket hasz-

nál. Ebből következően a fenti országokban csekély azoknak az embereknek a 

száma, akik nem rendelkeznek mobiltelefonnal. Területi vonatkozásban elmond-

ható, hogy az átlagosnál több okostelefon-használó található Ausztráliában, 
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Észak-Amerikában, Európa és Dél-Amerika egyes országaiban, továbbá Kíná-

ban. Ugyanakkor jelen van az okostelefon a fejlődő országokban is a jobb módú 

lakosság körében. E kutatás alapján Magyarországon a lakosság 61%-a rendelke-

zik okostelefonnal. Az átlag 2018-ban 59%-on alakult, tehát okostelefon-

használók tekintetében a globális átlag felett helyezkedik el Magyarország. A 

megelőző évben a hazai érték 49%-ot mutatott, tehát jelentős mértékben bővült 

az okostelefon-használók hazai köre. 

A közösségi média kedvelőinek aránya országonként erősen változó. Ebben a 

témában arra voltak kíváncsiak a kutatás irányítói, hogy használt-e valaha a vá-

laszadó valamilyen közösségi média portált, mint amilyen például a Facebook és 

a Twitter. Az eredmény azt mutatta, hogy a social media a Közel-Kelet államai-

ban, továbbá Ausztráliában és Észak-Amerikában a legnépszerűbb, és a nők kör-

ében gyakoribb, mint a férfiaknál. A kutatás megállapította azt is, hogy a maga-

sabb jövedelemmel és iskolai végzettséggel rendelkezőkre inkább jellemző a 

közösségi média használata. Magyarországon 56%-os a használók aránya, amely-

lyel az 53%-os átlag felett foglal helyet. 5  

Életkor tekintetében, a várakozásoknak megfelelően általánosan igaz, hogy a 18–

36 éves korú, fiatal népesség nagyobb arányban használja az internetet, mint az 

idősebb generációk. Nem meglepő az sem, hogy a magasabb iskolai végzettségű-

ekre inkább jellemző az internet- és okostelefon-használat. Magyarországon azon-

ban ez a különbség nem számottevő más országokkal összehasonlítva. A hazai 

adatokban csupán 25 százalékpontos különbséget mértek az alacsonyabb és magas 

iskolázottságú válaszadók között internet- és okostelefon-használat tekintetében. 

Érdekes kérdés az is, hogyan alakult a digitális megosztottság az egyes orszá-

gokon belül a fiatalabb és idősebb népesség között? A generációs szakadék a 

Fülöp-szigetek és Tunézia, valamint Vietnám lakosságánál a legszámottevőbb, 

ahol 55–50 százalékpont közötti ennek mértéke. Európában Görögország vezet e 

tekintetben 47 pontos különbséggel. Magyarországon 33 pontos ez az adat.6 

 

 

I. Az idősek generációja és a digitális világ 
 

Aaron Smith tanulmányát az időskorúak technológia-használatáról 2014 áprilisá-

ban publikálta a Pew Research Center7. A felmérést a Princeton Survey Research 

Associates International vezetésével készítették, és kizárólag az Amerikai Egye-

sült Államok polgárai vettek benne részt. A kutatás telefonos megkereséseken 
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alapult, amelyben 16 év feletti résztvevőket kérdeztek meg 2013 júliusától szept-

emberig. Összességében több, mint 6000 fős reprezentatív mintavétel történt, 

amelyből 1526 résztvevő volt 65 évnél idősebb. Iskolázottság tekintetében egy-

aránt volt középiskolai, vagy annál alacsonyabb végzettségű, valamint felsőfokú 

tanulmányokat végzett válaszadó. 

Az időskorúakra vonatkozó minta mérete és demográfiai megoszlása 

65 év felettiek összesen 1526 fő 

Nők 914 fő 

Férfiak 612 fő 

65-69 éves korúak 531 fő 

70-74 éves korúak 401 fő 

75-79 éves korúak 244 fő 

80 éves vagy idősebb 350 fő 

Városlakók 413 fő 

Külvárosban élők 758 fő 

Vidéken élők 355 fő 

Néhány megállapítást kiemelünk a tanulmányból. A digitális világgal szembeni 

befogadás növekszik az USA polgárai között, de még mindig sokan vannak azok, 

akik elzárkóznak ettől (41%). Tízből hat időskorú ember internethasználó, és 

csaknem a fele szélessávot használ ehhez. Ez utóbbi arra utal, hogy nem eléged-

nek meg az olcsóbb megoldásokkal, hanem jó minőségű letöltési és feltöltési 

sebességet igényelnek. Érdemes áttekinteni azt is, hogyan alakult életkori bon-

tásban az internet és a szélessáv használata a körükben.8 
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Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy bár az életkor előrehaladtával folya-

matos csökkenés tapasztalható, ennek ellenére a 80 év felettiek között is vannak 

aktív használók. Itt kell megjegyeznünk ugyanakkor azt is, hogy az idősek szá-

mos akadállyal szembesülnek az új technológiák befogadásával, alkalmazásával 

kapcsolatban. A problémák egy része anyagi és egészségügyi természetű: króni-

kus betegségek, látásproblémák, kézremegés, demencia és különféle fogyatékos-

ságok nehezítik a tanulás folyamatát. A felmérésben 77% mondta azt magáról, 

hogy szüksége lenne segítségre az új technológiák használatának elsajátításához, 

mivel ezek gyakran bonyolult feladatot jelentenek számukra. 

A szenior korosztályból 77% rendelkezik mobiltelefonnal, habár leginkább a 

hagyományos alapkészülékeket részesítik előnyben. Csupán 18% jelentette ki, 

hogy van okostelefonja. Jóllehet, egyéb digitális eszközök birtoklásában ennél 

kedvezőbb képet mutatott a vizsgálat: 27% rendelkezik tablettel vagy e-könyv 

olvasóval. 

A közösségi média oldalait 46% látogatja rendszeresen. Az idézett tanulmány 

egyik ábrája szerint 2006 óta folyamatosan és meredeken emelkedik a használók 

száma.9 Az idősebb korosztály inkább a Facebookot preferálja más közösségi 

oldalakkal szemben. Figyelemre méltó megállapítás, hogy a social media kedve-

lőinek 81%-a napi szinten társalog barátaival, családtagjaival személyesen és 

telefonon is, tehát a digitális eszközök használatának hatására sem szorult háttér-

be körükben a személyes kapcsolattartás más csatornákon. 

Mint korábban már szó esett róla, a 65 év felettiek 59%-a internetezik. Közü-

lük 71% napi szinten, 11% hetente 3–5 alkalommal. Ez azt mutatja, hogy az idő-

sek ugyanolyan aktívan vesznek részt az online világ különféle ügyeiben, mint a 

náluk fiatalabb generációk. Életükbe szervesen beépült ez a tevékenység. A kuta-

tás rávilágított arra is, hogy egyértelműen pozitív attitűddel tekintenek a világhá-

ló áldásaira. Egyetértenek abban, hogy komoly hátrányban vannak azok a kortár-

saik, akik távol maradnak az internettől. Elfogadják azt a kijelentést is, hogy 

könnyebb online megtalálni az információt, mint ahogyan régebben mód nyílott 

erre. A szkeptikusan viszonyuló kívül maradók többsége nem érzi veszteségnek a 

digitális írástudás hiányát. Csupán 25% fogadja el közülük azt az állítást, hogy 

könnyebb lenne elérni a fontos információkat az internet segítségével. 
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III.1. SeniorNet klubok a világban  
 

Az Amerikai Egyesült Államok klubhálózata 
 

A SeniorNet hálózat az Amerikai Egyesült Államokban indult 32 évvel ezelőtt, 

amikor dr. Mary Furlong kezdeményezésére 1986-ban megalakult első oktatási 

központjuk San Francisco-ban, majd ugyanebben az évben újabbakat nyitottak 

meg. Kezdetben a Markle Alapítvány támogatásával történt a finanszírozás. Ku-

tatási projektjük azt célozta, lehetséges-e számítógépek használatával, modern 

kommunikációs technikák alkalmazásával javítani az időskorúak életminőségén. 

1990-től az eredményeknek és a támogatásoknak köszönhetően önálló nonprofit 

oktatási szervezetté váltak, amelynek központja jelenleg Floridában, Fort Myers-

ben található. Működési kiadásaikhoz az Amerikai Nyugdíjasok Egyesülete mel-

lett az informatikai iparág szponzorálása is hozzájárult – kiemelten a Microsoft, 

az IBM, az Apple, az eBay Alapítvány. A költségekhez a résztvevők 43 dolláros 

éves tagdíja is hozzájárul.  

Mostanra több mint 30 SeniorNet Számítástechnikai Tanulási Központ műkö-

dik, ahol 130 féle tanfolyamot kínálnak az alapozó képzésektől a speciális isme-

retekig. Így például választható a digitális fotózás, közösségi média, internetes 

vásárlások és eladások témaköre, a csalások felismerésének és elkerülésének 

módjai, továbbá az iPad, iPhone, okosóra, okoskarkötő használata, nem utolsó 

sorban pedig hasznos alkalmazások bemutatása egy-egy kurzuson. Ezen felül 

Koreában, Oroszországban, Indiában, Nepálban, Japánban, Új-Zélandon, Svédor-

szágban, Norvégiában, Belgiumban, Mexikóban és Finnországban is működnek 

tanulási központjaik. Mostanra több mint kétmillió embert tanítottak meg a szá-

mítógép és más infokommunikációs eszközök, valamint az internet használatára. 

Ezt a munkát 3000 önkéntes oktató és mentor nélkülözhetetlen munkájával segíti.  

Honlapjuk10 1999 óta többször is díjat nyert, mint a legjobb közösségi webhely. 

Blogjuk11 és havonta megjelenő hírlevelük kitűnő információforrás a tagságnak 

és oktatóknak, mentoroknak egyaránt. Kim Hong és Tejdipto Hose egyik gyakori 

témája a blog oldalán, hogy az infokommunikációs technológiák hogyan tehetik 

könnyebbé és biztonságosabbá az idősek életét. Rendszeresen hívják fel a fi-

gyelmet olyan okostelefonra és tabletre telepíthető alkalmazásokra is, amelyek 

különösen hasznosak az 50 feletti generáció számára. Az életkori sajátosságok-

nak megfelelő könyvek is kapcsolódnak az ismeretterjesztéshez – még pedig 

kedvezményes áron a klub tagjainak. Mindazonáltal napirendre tűznek egyéb, a 

nyugdíjasokat érintő aktuális témákat is.  
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Sokoldalú könyvkínálat a digitális világról az életkori sajátosságok figyelembevéte-

lével - kedvezményes áron a tagoknak.12  

 

 

A skandináv SeniorNet klubhálózat 
 

Európában a skandináv államokban folyik a legátfogóbb és legszínvonalasabb 

digitális kompetenciafejlesztés időskorúak számára. Norvégiában13 több mint 200 

helyi tanulási központ található, plusz egy spanyolországi központ is része a nor-

vég hálózatnak Costa Blancán. A tagok számára a szervezet honlapjáról számos 

érdekesség, képzési anyag elérhető. Honlapjukról közzétesznek hasznos informá-

ciókat az általánosnak tekinthető biztonsági kérdések mellett többek között az 

online vásárlásokról, az interneten történő bankolásról, a digitális kultúráról, 

okostelefonokról és intelligens órákról, családfakutatásról, a Facebook felhaszná-

lóit érintő adatkezelésről, stb. Az éves tagsági díj 250 korona. Ezért a hozzájáru-

lásért személyes, telefonos, valamint internetes támogatást kaphat szakemberek-

től a klubtag digitális eszközeivel kapcsolatos problémáihoz. Hírlevelet, és ún. 

SeniorNett Magazint küldenek még számos hasznos és érdekes információval, 

továbbá hozzáférést kap az online kézikönyvekhez. Tanfolyamokat 2018-ban is 

rendszeresen indítanak (még augusztusban is). Ezek 2–3–4 napos, térítési díjas 

képzések, naponként három órás elfoglaltsággal. A norvég hálózatot 1100 önkén-

tes oktató, mentor munkája élteti. Az online tudásanyag témaköreire néhány pél-

                                                 
12 A kép forrása: www.seniornet.org/blog 
13 A norvég szervezet honlapja: www.seniornett.no  

http://www.seniornet.org/blog
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da: a Windows 7–8–10 operációs rendszerek kezdőknek, képszerkesztés, email 

és internetes fórumok, Facebook, Skype használata, családfakutatás online esz-

közökkel, stb. 

Az első svéd klubot huszonegy éve, 1997-ben alapította egy lelkes csoport 

Marta Sanden, a kormány informatikai bizottsága akkori titkárának kezdeménye-

zésére. Rövidesen csatlakoztak az akkor már létező amerikai SeniorNet hálózat-

hoz. Napjainkban 45 svéd településen található SeniorNet klub, amelyeknek tag-

sága összességében több mint 9000 fő.14 Gyakran kulturális intézményekkel ösz-

szefonódva tevékenykednek. A tagsági díj Svédországban 250 korona. A svéd 

hálózat biztosít minden klubnak egy domain nevet, továbbá gondoskodik egy 

WordPress típusú honlap létrehozásáról, amelynél a webszerkesztést a központ 

munkatársa végzi. A klubnak csak a tartalmi frissítéseket, változásokat kell el-

küldenie. Ezek a honlapok már mobileszközökre (is) optimalizáltak, reszponzív 

megjelenést nyújtanak bármilyen online felületen.  

Hetente rendeznek különféle programokat ezeken a helyszíneken. Tanfolya-

mokat évente több alkalommal, különféle témakörökben indítanak. A svéd rend-

szerre jellemző, hogy vannak tanulási köreik, ahol mentorok közreműködésével 

és egymástól is tanulnak az emberek. A házak korszerű eszközparkkal és szoftve-

rekkel, műhelyekkel várják az érdeklődőket, mindazonáltal teret adnak az embe-

rek egymás közötti tapasztalatcseréjének is. Számos klubban internetkávézó is 

működik. A SeniorNet Nacka klubja online igénybe vehető oktatást kínál a tag-

ság fejében regisztráltjainak. Emellett ismeretterjesztő előadásokat és egyéb ese-

ményeket tartanak gyakorta. Néhány példa a közelmúltból ezek témaköreire: 

 

• Tájékoztatás arról hogyan érinti a tagságot a GDPR-val kapcsolatos rendelke-

zés.  

• A Xenter klub a tagjainak 3D nyomtatáshoz eszközöket kínál otthonra, és 

ehhez tanfolyamot indít az ősz folyamán a Tumba könyvtárban, amely a bot-

kyrkai szervezet egyik helyszíne.  

• A SeniorNet Tyresö a telefonon és elektronikus levélen érkező megtévesztő 

üzenetekkel, hamis hírekkel és csalásokkal foglalkozott nemrégiben.  

• A SeniorNet Tiresö és göteborgi klub a DNS vizsgálatokon alapuló eredetku-

tatásról tartott egy olyan rendezvényt, ahová meghívtak előadást tartani egy 

amerikai és egy svéd genealógust.  

• 2018 májusában Stockholmban az egészségügyi modern technológiák alkal-

mazása volt napirenden 50 SeniorNet klubtag részvételével. Öt vállalat képvi-

selője mutatta be az általuk gyártott technológiákat, például az esésérzékelő 

szenzorokkal és riasztás funkcióval felszerelt okosórát és egyéb, idősek, bete-

gek számára hasznos eszközöket. A vendégek kipróbálhatták az eszközöket és 

véleményezhették azokat.  

                                                 
14 A svéd szervezet központi webhelye: www.seniornet.se  

http://www.seniornet.se/


 

 

Nem volt túl idős hozzá …. 

Dagny Carlsson (középen) a számítógépezést ugyan már korábban megta-

nulta, a honlapszerkesztést azonban 99 évesen kezdte el a svéd SeniorNet 

Solna blogkészítő tanfolyamán. A szupernagyi idén májusban betöltötte 106. 

életévét, és internetes oldalának látogatottsága (2018 augusztusában) közel 

jár már a 3 millióhoz. Ma is aktívan frissíti honlapját, és válaszol a számára 

írott véleményekre, üzenetekre. A kép forrása: 

https://seniornet.se/artiklar/dagny-fyller-105-ar-idag/   

Dagny honlapja: http://www.123minsida.se/Bojan/99578353 

 
Az előző bekezdésben már szóba került a Botkyrka városában található egyik 

klub, amely a Tumba könyvtárban működik. A szervezet három találkozóhelye 

közül a másik a Tullinge könyvtárban található. Mint számos könyvtár, köztük a 

Tullinge is előfizet újságokat, magazinokat elektronikus verzióban is. Egyik extra 

szolgáltatás a tagság számára, hogy kölcsönözhetnek és helyben használhatnak − 

vagy akár haza is vihetnek − egy iPad-et vagy tabletet, rajta e-könyvekkel és 

PressReader újságolvasó alkalmazással. Ez utóbbi 7000 lapot szolgáltat 60 nyel-

ven, 11 nyelvű fordítóprogrammal. A régebbi számok és valamennyi friss hír 

szabadon elérhető, de a cikkek többsége előfizetést igényel. Ezek a tagsági kártya 

számával és egy PIN-kóddal válnak hozzáférhetővé a jogosultak számára. Ilyen 

módon a svéd polgár tagsági regisztráció birtokában szinte bármilyen nyelven 

megjelenő újságot elolvashat, mivel erre a nyelvre is létezik gépi fordítás az app-

likációban. Azt gondolom, ez a néhány példa is jól illusztrálja, hogy a svéd klu-

bokban milyen színvonalas ismeretterjesztés és szervezeti élet folyik.  

 

https://seniornet.se/artiklar/dagny-fyller-105-ar-idag/
http://www.123minsida.se/Bojan/99578353


 

Újságolvasó hely a Tullinge könyvtárban – iPad segítségével. A kép forrása: 

https://bibliotek.botkyrka.se/e-tidningar-från-hela-världen 

Európában Finnországban, Belgiumban, Hollandiában és Szlovákiában találhatók 

még időskorúak számára hasonló jellegű klubok. A magyar gyakorlat nem egy-

séges, ezzel később foglalkozunk. 

 

 

SeniorNet Fukuoka Japánban 

 
A negyedik külföldi példát az ázsiai szigetországból választottam. Fukuoka prefek-

túra több mint másfélmillió lakossal rendelkezik, akik mindössze 340 km2-nyi 

területen élnek. Az SNF klubot 1998-ban alapította 13 számítógépes tanfolyamot 

végzett lelkes önkéntes a digitális írástudás népszerűsítéséért. Az eltelt 20 év során 

a kezdeti célok sokoldalú tevékenységgé fejlődtek. Saját jelentkezőik mellett szá-

mítógépes oktatókat is képeznek, és speciális képzéseket szerveznek intézmények, 

szervezetek számára is. Egyik fontos missziójuk, hogy segítsék az elnéptelenedett 

térségek lakóit és általában az időseket a hozzátartozóikkal való online kapcsolat-

tartásban. Kulturális programokat is szerveznek. 2006-tól minden évben megren-

dezik a Heisei Kulturális Fesztivált. 2009-ben együttműködtek a japán Cyber 

Egyetemmel az élethosszig tartó tanulás terveinek kidolgozásában. Ez a felsőokta-

tási intézmény kizárólag az információs technológiákra és az üzleti tudományokra 

specializálódott.15 A szervezetnek saját indulója van. Komoly szervezeti felépítés-

sel rendelkeznek, amelyben igazgatótanácsnak, közgyűlésnek, könyvvizsgálóknak 

is helye van, és PR osztály is működik egyebek mellett. Alapító okiratuk igen tisz-

teletre méltó tevékenységről tanúskodik. A rendes tagság teljes évre 3000 jenbe 

                                                 
15 A Cyber University honlapja: http://www.cyber-u.ac.jp/  

https://bibliotek.botkyrka.se/e-tidningar-från-hela-världen
http://www.cyber-u.ac.jp/


kerül ennél a klubnál. Nemcsak a szervezet honlapját gondozzák,16 hanem tagjaik-

nak is biztosítják a világhálón való megjelenést.17 Nemzetközi kapcsolatokat is 

ápolnak. 

 

 

III.2. Hazai helyzetkép és jó gyakorlatok 

 
Az előzőekben már utaltunk arra, hogy az amerikai idős emberek szükségesnek 

tartanák a segítséget a tanfolyamokon túl is az infokommunikációs eszközökkel 

kapcsolatos személyes problémáikra. Megerősíthetjük, hogy ez Magyarországon 

is így van. Személyes tapasztalataimat alátámasztja egyik (nem reprezentatív 

felmérésem) is, amelyet DJP mentorok körében végeztem. A válaszadók egyetlen 

kivétellel mind megerősítették, hogy településükön igénylik az idősek a tanács-

adást az okoseszközök, e-könyv olvasó, számítógépek és internet használatához. 

Ugyanakkor csak kevesen számoltak be arról, hogy településükön működik va-

lamilyen digitális világ klub az idősebb korosztályok számára. Budapesten, Pé-

csett, Győrött, Békéscsabán, Tatabányán, Makón, Alsómocsoládon és Szarvason 

léteznek ilyen klubok.  

Mindazonáltal jegyezzük meg, hogy a magyarországi teleházak tevékenysége 

(egyebek mellett) ezt a célt is szolgálja immár 1994 óta korhatártól függetlenül, 

bárki számára. Jelenleg országszerte 250 településen működik teleház – főként 

kistelepüléseken. Ezeken a helyeken rendelkezésre áll a betérőknek egy számító-

géppark internetkapcsolattal és segítő személyzettel. E civil szervezetek szakmai 

tevékenységét a Magyar Teleház Szövetség koordinálja, ugyanakkor a helyi ön-

kormányzatok hozzájárulásai, valamint pályázati támogatások is elengedhetetle-

nül szükségesek a folyamatos működéshez.  

Pest megyében a ClubNet Cet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület is végez ha-

sonló tevékenységet 2001 óta. A teleházakhoz hasonlóan ők sem az idősebb gene-

rációra összpontosítanak, hanem a teljes lakosság igénybe veheti szolgáltatásaikat. 

Három budapesti telephelyük van, de tevékenységüket ennél szélesebb körben 

valósítják meg. Alapszabályuk szerint előadásokat, konferenciákat, workshopokat 

szerveznek internetes és informatikai témakörökben, számítógépkezelői és web-

szerkesztő tanfolyamokat indítanak, valamint szaktanácsadást nyújtanak a klubta-

gok részére. Számítógépeken internethozzáférést szolgáltatnak, és szabadidős prog-

ramokat szerveznek. Kitelepülnek nagy tömegeket vonzó fesztiválokra, esemé-

nyekre, ahol tanácsadást folytatnak az érdeklődőknek. Időszaki kiadványt is szer-

kesztenek, amely ZsebNet Cet címmel jelenik meg. Ezeket kizárólag pályázati és 

                                                 
16 A SeniorNet Fukuoka szervezet honlapja: http://www.seniornet.or.jp/  
17 A tagság blogjainak elérhetősége: http://www.seniornet.or.jp/kaiin1/hp/  

 

http://www.seniornet.or.jp/
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önkormányzati támogatással tudják elkészíteni. Terjesztése Budapesten és környé-

kén történik könyvtárakban, közintézményekben, szabadtéri rendezvényeken. Tan-

folyami képzéseket az utóbbi években a nagy, hazai pályázati programok keretei 

között valósítottak meg.18 Egy Tini Netklubot is szerveztek és működtetnek a Glo-

bal Teenager Project keretében. 

Az eMagyarország pontok ugyancsak színterei lehetnek az elektronikus közigaz-

gatási ügyek közösségben történő intézésének, a digitális szolgáltatásoknak és a 

kompetenciafejlesztésnek. A valóság azonban meglehetősen vegyes képet muta-

tott eddig a szolgáltatások színvonaláról. Habár vannak kitűnően működő pontok, 

mint például Alsómocsoládon és Nyíregyházán. A szabolcsi epontot a Móricz 

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár üzemelteti. 75 darabos géppark és 8 ta-

nácsadó segíti itt a digitális világ ügyeiben járatlan látogatókat. Fontos megje-

gyeznünk, hogy Nyíregyháza az első állomása volt a Digitális Magyarország 

projekt megvalósulásának. Ennek során a Magyar Telekom közreműködésével 

pályázati forrásokból számos fejlesztés valósult meg infrastruktúra, digitális 

szolgáltatások és képzések tekintetében. A lakosság számára ingyenes képzést és 

laptopokat is biztosítottak. Mindazonáltal a nyíregyházi példa azonban inkább 

kivételes, mint sem általános.  

 

 
 

A nyíregyházi megyei könyvtár kistelepülési ellátást szolgáló busza a könyvtári 

szolgáltatások mellett számítógépeket és internethozzáférést is biztosít. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=PoJP5fkh774 

 

Bár Alsómocsolád egy apró zsákfalu Baranyában, mégis hosszú ideje élen jár az 

információs társadalmi szolgáltatások biztosításában lakossága és a turisták szá-

mára. A szolgáltatások kiindulópontja a Mocsolád-Civilházban működő DJP 

pont. A falu digitális szolgáltatásait jól összefoglalja az alábbi kisfilm. Részlete-

                                                 
18 A ClubNet Cet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület honlapja: 

http://www.clubnetcet.shp.hu/hpc/web.php?a=clubnetcet  

https://www.youtube.com/watch?v=PoJP5fkh774
http://www.clubnetcet.shp.hu/hpc/web.php?a=clubnetcet


sebben inkább a Norvég Alap által finanszírozott Minőségi élet 50+ mintaprog-

ramról írunk. A község önkormányzatának egyik stratégiai célja, hogy felkészítse 

polgárait a tudatos, aktív, minőségi öregkorra, ugyanakkor létrehozzon egy ösz-

szetett szolgáltatási és infrastrukturális rendszert. A Minőségi élet 50+ program 

fő célja, hogy tapasztalatokat, gyakorlati és elméleti ismereteket adjon az aktív 

öregedésről, ezáltal felkészítse az 50+ generációt az aktív munkavállalói korból 

az aktív időskorba történő zökkenőmentes átlépésre. A projekt része egy 

workshop és módszertani vásár, egy norvégiai tanulmányút, továbbá egy piacku-

tatás, amely feltérképezi az 50 év feletti korosztály vidékre költözési szándékait. 

Ugyancsak része a programnak, hogy javaslatokat ad az aktív időskor megélésé-

hez és az egészség megőrzéséhez. Az új ismeretek és tapasztalatok a helyi Idősek 

Otthoni Új Konzultációs és Módszertani Központjának gyakorlatában valósulnak 

meg, amelyet a Norvég Alap Mintaprogram a minőségi időskorért kísérleti pro-

jekt keretében hoztak létre. 

 

 

Alsómocsolád, a digitális falu. Forrás: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=3vAkWRQGqdw  

 

Az eMagyarország pontok jelentős része azonban nem tudott igazán lépést tartani 

az infokommunikációs fejlődéssel mind az alkalmazott technika és szoftverek, 

mind a tanácsadók tudása tekintetében. 2017-ben viszont új időszak köszöntött be. 

Ennek első jelzése volt, hogy az eMagyarország pontok elnevezése DJP pontra 

változott. A 127/2017. (VI. 8.) kormányrendelet a Neumann Nonprofit Közhasznú 

Kft. feladatkörébe utalta az információs társadalom és a digitális készségek fejlesz-

tésével, valamint az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos 

feladatokat mind az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában, mind pedig 

a DJP hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatban. A Kormányzati és Informati-

kai Fejlesztési Ügynökség pályázatot írt ki közösségi internetező helyek fejleszté-

sére, továbbá az itt dolgozó tanácsadók – mentorok képzésére. A GINOP 3.3.1 

pályázat keretében 1500 helyszín gépparkja újul meg 2018 tavasza óta. Közel 2 

millió forint értékben szállítanak korszerű eszközöket a nyertes pontokra. Wifi 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=3vAkWRQGqdw


sugárzásához szükséges felszerelés, vezeték nélkül is használható multifunkciós 

nyomtató és projektor, 3 laptop, 2 okostelefon és 2 tablet érkezik 2018 folyamán a 

megújuló DJP pontokra. Emellett különösen fontos az is, hogy a pályázat kiírói 60 

órás, térítésmentes tanfolyamok szervezésével biztosítják azt is, hogy korszerű 

képzésben részesülhessen a tanácsadást végző mentor. Kulcskérdés ugyanis, hogy 

ne csak az eszköz legyen elérhető a közösségi pontokon, hanem legyen olyan sze-

mély, mentor is helyben, aki képes ezeket az eszközöket használni, és a működte-

téssel kapcsolatos tanácsokat adni a hozzá fordulóknak. Ennek a nagy volumenű 

fejlesztésnek csak ezután jelentkeznek jótékony hatásai. Abban azonban biztosak 

lehetünk, hogy a várt eredmények nem maradnak el. 

 

 

Tatabányai NetNagyi Klub 

 
E klub és a hozzá kapcsolódó webhely történetéről már részletesen írtunk a beve-

zetőben már említett tanulmányban, amely online is elérhető.19 A kéthavonta 

esedékes programokat jómagam szervezem. Tanácsadóként a könyvtárban ren-

delkezésre állok hetente egy napon az infokommunikációs eszközökkel kapcsola-

tos problémák ügyében a hozzánk fordulók számára. Az időközben 11 évessé 

vált klubbal ezúttal más aspektusból foglalkozunk. Tekintsük át, milyen mérföld-

kövek voltak a szervezet életében! 

 

2002. Elindult a tatabányai könyvtárban is az a számítógép-felhasználóképzés, 

amelyhez az első Széchenyi-terv gépparkot, továbbá egy fő számára képzési le-

hetőséget biztosított. Ezzel kezdetét vette az a folyamat, melynek során a könyv-

tár színhelyévé vált egy iskolarendszeren kívüli oktatásnak, egyben izgalmas 

andragógiai-informatikai kísérletek sorának.  

2007. Tanfolyami hallgatóink ösztönzésére megalakul a NetNagyi Klub a to-

vábbképzési igények kiszolgálására és tapasztalatcserék biztosítására. Ugyancsak 

ebben az évben elkészült a szervezet önálló webhelye, amely leginkább a tanfo-

lyami oktatást kívánta támogatni érdekes online tartalmakkal, ugyanakkor meg-

valósítani ebben a nonstop rendelkezésre állást. 

2010. Kapcsolatépítés más, hasonló szervezetekkel. Testvérszervezeti köteléket 

tartunk fenn a budapesti EzüstNet Egyesülettel és a pécsi Net-Nagyik Egyesület-

tel. Rövidebb ideig egy gyergyószentmiklósi és egy ajkai nyugdíjasklubbal, to-

vábbá a békéscsabai internetklubbal voltak közös programjaink. Ugyanebben az 

évben megjelenik a klub a YouTube csatornán is videófelvételekkel és diavetíté-

sekből konvertált videókkal. Ide ajkai barátaink alkotásai is bekerültek. 

                                                 
19 Szilassi Andrea: Híd a digitális szakadékon át … In: A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 

évkönyve : XVIII. kötet. p. 80-94.; Tatabánya: JAMK - Alfadat Press Nyomdai Kft, 2014. 243 p.; Elér-
hető itt:  http://ek.jamk.hu/sites/default/files/jamk_evkonyvek/jamk_evkonyv_2014.pdf  

http://ek.jamk.hu/sites/default/files/jamk_evkonyvek/jamk_evkonyv_2014.pdf


2013. Ettől az évtől kezdődően okostelefonokkal, tablethasználattal és applikáci-

ók bemutatásával, ajánlásával is foglalkoztunk. 

2017. Módosultak az előadástémáink. Mivel oly sok mindennel foglalkoztunk 

már, a témakörök szélesebb spektrumúvá váltak: immár kiterjednek a digitalizá-

ciót érintő globális ügyekre. Így például napirendre került az egészségügyben 

zajló elektronizáció, a kibervédelem különféle eszközökön, valamint okosvá-

rosok intelligens szolgáltatásai és az okosodó háztartások: szenzorok, robotok és 

speciális kijelzők, továbbá érzékelők és okoskarkötők az idősek védelmében stb. 

2018. Megújult a klub honlapja, amelyet magam szerkesztek.20 Reszponzív tech-

nológiával, mobileszközökre optimalizált megoldásokkal készül egy korszerűbb 

szerkesztőprogrammal. Digitális világunk című menüje bővül leggyakrabban, 

amelyben ismeretterjesztő cikkek olvashatók. Technikai újdonság többek között 

az eseménynaptár, az adatvédelmi rendszer, a reCaptcha ellenőrzéses feliratkozá-

sok lehetősége, továbbá a vélemények és kommentárok írásának lehetősége. Vál-

tozás az is, hogy nem került át a régi honlap tartalmának jelentős része. Ennek 

egyik oka, hogy a GDPR és a cookie-k használatára vonatkozó szabályozás igen 

szigorú kötelezettségeket ír elő a webhelyek üzemeltetőinek. 

 
Ez a fotó a 2017. évi születésnapos eseményen készült a résztvevőkről a könyvtár 

előterében. Az eltelt 11 év alatt 79 rendezvényt tartottunk 2191 fő részvételével. 

 

 

 

 

 

 

 

Budapesti EzüstNet Egyesület 
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http://www.netnagyiklub.hu/


 

Az EzüstNet Egyesület21 Kelenföldön, a Budapesti Művelődési Központ épületé-

ben tartja rendezvényeit.  

 

 

A budapesti szervezetről 2017 májusában készült a fotó. 

Jelenlegi elnöke, Takács Márta így fogalmaz a szervezetről: „A szintén 11 éve 

megalakult szervezet számítógépes alapismereteket megszerzett és hasznosító 

internetező szeniorokat tömörít. Az Egyesület működése 2007-ben 24 alapító 

taggal indult, majd a létszám 2017-re fokozatosan 84 főre és 10 támogató tagra 

növekedett. A nagyrészt kerületi lakosú tagság generációs összetételét a 60–80-as 

éveiket betöltők alkotják, míg néhányan már a 90 felé tartanak, mégis ragaszkod-

nak az egyesületi tagsághoz. A Szervezet működésének célja olyan közhasznú 

tevékenységek folytatása, amelyek az idős emberek minél szélesebb körének 

megteremtik a lehetőséget ahhoz, hogy életvitelük során bekapcsolódhassanak az 

információs társadalomba, alkalmazkodva a változó világhoz. Önkéntesek köz-

reműködésével az Egyesület tudásmegosztó-, képességfejlesztő foglalkozásokat 

tart, és gyakorlási lehetőségeket biztosít időskorúak részére számítógép haszná-

lat, számítástechnikai ismeretek terén. E mellett a fotózás és az ehhez kapcsoló 

alkalmazások, mint pl. a prezentáció- és videó-készítés, az utóbbi időben pedig 

az okos telefonok népszerűsége miatt, azok használata is az érdeklődés közép-

pontjába került. …] Az Egyesület kiemelkedő tevékenysége a lakosság önszerve-

ződő közösségének létrehozása és továbbfejlesztése, rendszeres önálló kulturális 

turisztikai programok szervezésével, ismeretterjesztéssel, ezen események doku-

mentálásával, internetes közzétételével. Havi rendszerességgel szervez közössé-

gi, kulturális eseményeket, kirándulásokat, könnyebb túrákat, múzeumlátogatá-
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sokat, színház- és hangverseny látogatásokat. Az élményekről a fényképek fel-

használásával lelkes tagok prezentációkat, beszámolókat készítenek, amelyeket 

előadások keretében a nyilvánosság számára is elérhetőek. A kreatív tagok alko-

tásaiból év végén bemutatót, kiállítást rendez. Kapcsolatokat és együttműködést 

alakít ki és ápol a hasonló tárgykörben működő hazai szervezetekkel. Aktív köz-

reműködéssel bekapcsolódik nemzetközi projektekbe.” 

 

 

Pécsi NetNagyik Egyesület 
 

Pécsett, a VOKE Művelődési Házban működik immár 2004 óta ez a szervezet.22 

Internetes közösségi tér, DJP pont is várja itt az internetezni vágyókat. Pécsett is 

a számítógépes tanfolyamot végzett hallgatók voltak azok, akik az egyesület lét-

rejöttét kezdeményezték. Úgy érezték, hogy a képzések nemcsak tudást adtak 

számukra, hanem közösséggé is kovácsolták őket, ezért továbbra is együtt kíván-

tak maradni. Egyesületük elnöke dr. Nemes Krisztina, akinek munkáját Kocsis 

Erzsébet elnökhelyettes, tag is segíti. 2000 novemberében indították el az első 

tanfolyamot, akkor még csak három gépen. Később, pályázati támogatásoknak 

köszönhetően még sok képzésre és jelentősebb géppark kialakítására került sor. 

A befogadó intézmény, a VOKE Vasutas Művelődési Ház támogatása nélkül 

nem tudnának működni. Egyesületük 2010-ben elnyerte a Pécs-Baranyai Kultu-

rális Szövetség Nívódíját. 

 

 

dr. Nemes Krisztina elnök 2014 májusában, a Pécsett rendezett konferencián, mely-

nek címe: Szépkorúak a világhálón. Az eseményre más, hasonló szervezeteket is 

meghívtak 
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Zárszó 
 

Amint arra Aaron Smith tanulmánya is utalt, az időskorúak túlnyomó része igé-

nyelné a segítségnyújtást a digitális eszközök használatának elsajátításához. Arra 

is rávilágított, hogy a magas életkor önmagában nem jelent áthághatatlan aka-

dályt az infokommunikációs tudás megszerzésében. Ehhez azonban véleményem 

szerint nem elegendő egy-két tanfolyam. Saját tapasztalataim és kutatásaim is 

alátámasztják, hogy az idősek digitális felzárkóztatásával kapcsolatos képzések 

ott működnek eredményesen és folyamatosan, ahol egyrészt tanfolyamok, más-

részt komplex tevékenységek is szolgálják ezt a célt. Ezeknél a szervezeteknél az 

oktatás nem korlátozódik kampányszerű eseményekre, pályázatok megvalósításá-

ra, hanem folyamatosan indítanak kurzusokat. Így a jelentkezőknek folyamatosan 

alkalmuk nyílik bekapcsolódni a képzésekbe, amikor élethelyzetük azt lehetővé 

teszi. A megbízható működtetés egyik fontos pillére a több forrásból történő fi-

nanszírozás. A megfizethető tagdíjak mellett szükséges rendszeres fenntartói, 

alkalmanként szponzori támogatás. Fontos tényező még, hogy ne csak önkénte-

sek, hanem magas szakértelemmel rendelkező fizetett alkalmazottak is legyenek 

a szervezetnél. Kulcsfontosságú még az önkéntesek, mentorok, oktatók rendsze-

res továbbképzése. Hiszen az információs társadalom gyors változásokat, fejlő-

dést eredményez, amellyel haladnia kell azoknak, akik a digitális kompetencia-

fejlesztést nap mint nap végzik. A hazai gyakorlatra jelenleg nem ez a jellemző. 

A befektetett munka és pénz azonban sokszorosan megtérül mind az érintett 

egyéneknél, mind pedig társadalmi szinten. Nemcsak a csökkenő társadalombiz-

tosítási kiadásokban, hanem az emberi élet és kapcsolatok minőségében. 

 


