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•  1100 fő 

• 2023. február 28. és március 2. között 

• CATI-módszerrel 

• Becslési bizonytalanság +/- 3,0%

Kutatás adatai 
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2023. február 16. és március 2. között 1100 véletlenszerűen kiválasztott 
választópolgárt kérdeztünk meg CATI módszerrel néhány közéleti kérdéssel 
kapcsolatban. 

A feldolgozott adatok nemi- és korösszetétel, a legmagasabb iskolai 
végzettség, illetve a települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján 
tükrözik a választókorú lakosság véleményét. Kutatásunk hibahatára a teljes 
népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve (95%-os valószínűséggel) 
legfeljebb +/- 3,0%, azonban valószínűbb, hogy az eredmények cenzus 
értéktől való távolsága ettől kisebb. A hibahatár a teljes népességre 
vonatkoztatott 50%-nál kisebb, valamint 50%-nál nagyobb érték esetében is 
csökken, ám a hibahatár nem kezelhető a ténylegesen lehetséges hiba 
nagyságaként. 

Módszertan 



A megkérdezettek közel kilenctizede hallott már a TikTok-

ról, míg több, mint egy tizedük nem.  

Látható, hogy a TikTok a legfiatalabb korcsoport (18-29 

évesek) körében a legismertebb (100%), míg a kor 

előrehaladtával csökken a videómegosztó ismertsége, ám 

még a 65 év felettiek több mint kétharmada is hallott már 

róla. 

Iskolai végzettségek tekintetében elmondható, hogy minél 

magasabb a válaszadó végzettsége, annál nagyobb 

valószínűséggel hallott már a TikTok-ról; a legfeljebb 8 

általánossal rendelkezők 64%-a, míg a diplomások 96%-a 

ismeri. 

A kevésbé tehetős válaszadók (200 ezer forint, vagy az alatti 

jövedelem) körében alacsonyabb a videómegosztó ismertsége 

(73, illetve 75%), mint az e fölötti jövedelmi kategóriákban, 

ahol 90%-ot meghaladó az ismertség.  

A TikTok ismertsége A Tiktok egy kínai videómegosztó közösségi média 
alkalmazás okostelefonokra.  

Ön hallott már korábban a Tiktokról? 
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Igen, hallott róla Nem hallott róla



A TikTok ismertsége 
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Most is van Volt, de most nincs Nincs és nem is volt

A válaszadók héttizedének nincs, és nem is volt TikTok-ja, negyedüknek jelenleg is van, míg 4%-nak korábban volt, de 
jelenleg nincs ilyen fiókja.  
Némileg talán meglepő adat, hogy a fővárosiak körében a legalacsonyabb a TikTok fiókkal rendelkezők aránya (19%), míg a 
Dél-Dunántúlon a legmagasabb (30%). A korábban TikTok-kal rendelkezők aránya Észak-Magyarországon a legmagasabb 
(13%).  
Legkevésbé a DK szavazók körében népszerű a platform, ami feltehetőleg a párt táborának idősebb korszerkezetével 
magyarázható, csupán 11%-uk rendelkezik TikTok fiókkal. A kormánypártiak esetében ugyanez az arány 21%. A pártok közül 
a platform a Nép Pártján (53%), az LMP (43%), és az MSZP-P (41%) szavazók körében a legnépszerűbb, míg a bizonytalanok 
28%-a használja a kínai videómegosztót.  

Van, vagy volt Önnek Tiktok fiókja? 



Biztonsággal kapcsolatos attitűdök  

Minden jog fenntartva. Copyright © Civitas Intézet Zrt.

Nagyon biztonságosnak tartja Inkább biztonságosnak tartja Inkább nem tartja biztonságosnak
egyáltalán nem tartja biztonságosnak Nem tudja

Összességében véve mennyire tartja biztonságosnak a Tiktok használatát? 
A teljes népesség harmada nem tudta 

megítélni, hogy mennyire biztonságos a 

TikTok használata, a válaszadók közel fele 

szerint nem biztonságos, míg több, mint 

egyötödük szerint biztonságos.  

Feltűnő az is, hogy a válaszadók alig két 

százaléka tartja teljesen biztonságosnak az 

alkalmazás használatát és csupán 21 %-uk 

biztonságosnak.  

A Tiktok ismertsége jóval nagyobb, mint a 

használata. Enyhén többen használják az 

alkalmazást, mint amennyien biztonságosnak 

tartják. Azonban látható, hogy azoknak is 

megvan a véleménye biztonsági szempontból 

az alkalmazásról, akik eddig még nem 

használták és biztonsági szempontból 

aggályosnak tartják.  



Biztonsággal kapcsolatos attitűdök  
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Nagyon biztonságosnak találja Inkább biztonságosnak találja Inkább nem tartja biztonságosnak Egyáltalán nem tartja biztonságosnak Nem tudja

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők a legbizalmatlanabbak a kínai videómegosztóval kapcsolatban, több mint felük szerint az nem 

biztonságos. Az érettségizettek körében a legmagasabb azok aránya, akik biztonságosnak ítélték a platformot (25%). A legfeljebb 8 általánost 

végzettek között voltak arányaiban a legtöbben, akik nem tudták megítélni, hogy a TikTok biztonságos-e, vagy sem (42%). 

A platform iránt legnagyobb bizalommal a Nép Pártján és az LMP szavazói, illetve a bizonytalanok vannak, míg biztonsági aggályok leginkább az 

MKKP, a Momentum és a Mi Hazánk táborában merültek fel. 

Összességében véve, mennyire tartja biztonságosnak a TikTok használatát?  



Adatbiztonság 
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Teljes mértékben egyetért Inkább egyetért Egyet is ért , meg nem is Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet Nem tudja

A teljes népesség közel négytizede egyetért azon állítással, hogy az internetes kapcsolatot használó kínai elektronikai eszközök adatbiztonsági 

szempontból nem biztonságosak, mert az adatainkra akár a kínai titkosszolgálatok is rálátnak, háromtizedük ezzel egyet is ért, meg nem is, 

egyötödük nem ért egyet, míg tizedük nem tudta egyértelműen megítélni a kérdést.    

Az adatok alapján látható, hogy a háztartásbeliek tartanak leginkább attól, hogy az internetes kapcsolatot használó kínai elektronikai eszközök 

adatbiztonsági szempontból nem biztonságosak (75%), míg legkevésbé óvatosnak a nyugdíjasok (33%), a munkanélküliek (33%), és a 

részmunkaidőben dolgozók (34%) tekinthetők.  

Az ellenzéki közös lista pártjai közül az állítással leginkább a DK (54%) és a Jobbik-Konzervatívok (49%) tábora ért egyet. A kormánypártiak több 

mint harmada szintén egyetért, míg legkevésbé a Nép Pártján szavazói értenek egyet a fenti állítással (32%). 

Az internetes kapcsolatot használó kínai eszközök adatbiztonsági szempontból nem biztonságosak, mert az adatainkra 
akár a kínai titkosszolgálatok is rálátnak. Ön ezzel az állítással…. 




