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Alulírott Báthori Mátyás Gábor (Neptun kód: X8VHD8) jelen nyilatkozat 

aláírásával kijelentem, hogy a „Véleménynyilvánítás az interneten (WEB 2.0. - A 

JÖVŐ) című” 

 

Szakdolgozat önálló munkám, a dolgozat készítése során betartottam a szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
*
 szabályait, valamint az egyetem által előírt, a 

dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat.  

Munkám során csak olyan forrásokat használtam fel, amelyekre a 

jegyzetapparátusban hivatkoztam, illetve, amelyeket a bibliográfiában 

feltüntettem. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a dolgozat készítése során az önálló munkavégzés 

követelményét betartottam, a konzulenst ezzel kapcsolatban nem tévesztettem 

meg. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a dolgozatot 

bizonyíthatóan nem magam készítettem, illetve azzal összefüggésben 

megsértettem a szerzői jogra vonatkozó előírásokat, a szakdolgozat elégtelen 

érdemjegyű, és ellenem az intézmény fegyelmi eljárást indít. 

 

Kijelentem továbbá, hogy sem a dolgozatot, sem annak bármely részét más 

felsőoktatási intézményben nem nyújtottam be diplomamunkaként. 

 

Szombathely, 2010. április 12.  

……………………………………. 

 hallgató  

 

* 1999. Évi LXXXVI. Tv. 34. § (1) a mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt 

terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével 

bárki idézheti. 

36. § (1) nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai 

beszédek tájékoztatás céljára – a cél által indokolt terjedelemben – szabadon felhasználhatóak. 

Ilyen felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni, hacsak ez 
lehetetlennek nem bizonyul.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az internet, a világháló tehát tökéletes megtestesítője az 

egyéni szabadságnak, ráadásul úgy, hogy hiába ülünk egyedül 

a barangolás közben a monitor előtt, biztosak lehetünk benne, 

hogy velünk egy időben akár több millióan teszik ugyanezt.”1 

 

                                                
1 CSÚRI, Ákos – ILLICH, Lajos: Gutenbergtől Spielbergig. Szombathely. Sylvester Kiadó, 

1998. 99. p. 
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BEVEZETÉS 

 

Napjaink egyik legtöbbet vitatott témája az információs társadalom. A 

társadalmi változásokért felelős lehet az internet és más tömegkommunikációs 

eszközök is. Mindkét tényező radikálisan befolyásolja az életünket és a 

hétköznapjainkat. Mivel a témák teljes elemzéséhez, megértéséhez egy teljes 

enciklopédiát kellene írnom, ezért aztán eme két nagy jelenségnek csak a 

leglényegesebb szegmenseit fogom megvizsgálni a szakdolgozatomban. 

A net rengeteg hasznos funkciót hozott magával, teljesen ingyenesen, de 

nem kell űrkutatónak lennünk ahhoz, hogy ezeket az alkalmazásokat mindannyian 

megismerjük és a későbbiekben megfelelő célokra használjuk fel. Legyen szó 

publikációról, új ismeretek elsajátításáról vagy csupán hétköznapjaink 

„színesebbé tételéről”. Az e-mail
2
 és a www

3
 mellett nagy népszerűségnek 

örvendenek az úgynevezett portálok is. Lakóhelyem térségében, a Fertő-parton is 

működik egy, a helyi témák megvitatásában sikeresnek számító térségi hírportál. 

Érdekel, hogy mi lehet a kulcsa az oldal sikerének és persze izgatja a fantáziámat 

az is, hogy mi veszi rá a civilek bekapcsolódását ebbe az online médiumba. 

Hipotézisem az, hogy a fertőpart.hu online, térségi hírportál a Fertő-part lakóinak 

nyilvánossági fórumaként szolgál. Ennek mélységét fogja a dolgozat felderíteni. 

Színtere a helyi hírek, események és programok publikálásának, valamint a 

felvetődő problémák megoldásának nagyszerű, új, interaktív helyszíne. 

 

                                                
2 Az elektronikus levél (e-mail fogalma): Vizsgazz.hu (Vizsgaportál) [Online] (utolsó 

megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=223  

A legelső, legalapvetőbb internetes szolgáltatás. Egy levelezőprogram segítségével szöveges 
állományt küldhetünk a net bármelyik felhasználójának. Ehhez az kell, hogy minden levelezőnek 

egyedi címe legyen. A címzés pedig megfeleljen a szabványnak. 
3 WWW: World Wide Web fogalma: Csillagpor (Hírek az informatika világából) 

http://fogalom.csillagpor.hu [Online]: (utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.)  

Az Interneten működő, egymással úgynevezett hiperlinkekkel összekötött dokumentumok 

rendszere. A rendszert webböngésző program segítségével lehet elérni. Ez a program képes 

megjeleníteni az egyes dokumentumokat, „weblapokat”. A felhasználó a lapokon található 

hiperlinkek segítségével további lapokat kérhet le, amelyeken újabb hiperlinkek lehetnek. A 

rendszer „háló”-jellegét is ez adja; a dokumentumok a háló csomópontjai, míg a hiperlinkek a háló 

szálai, amelyeken keresztül egy vagy több lépésben tetszőleges csomóponthoz eljuthatunk. 

http://www.vizsgazz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=223
http://fogalom.csillagpor.hu/
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Empirikus kutatásom alapját az említett honlapon elhelyezett, kérdőívek 

képezik, melyeket összekapcsolok egy nyereményjátékkal is, hogy minél több 

kitöltött űrlap birtokosa lehessek. Mindkét kérdőív tartalmaz nyitott és zárt 

kérdéseket egyaránt. Az első kérdőív két nagy - és több apróbb - részből áll. 

Először választ kapunk a felhasználói rétegek megoszlására és azok böngészési 

szokásaira. Majd megtudjuk a bekapcsolódás mélységét valamint azt, hogy 

melyek azok a főbb tényezők, amelyek az embereket véleménynyilvánításra, 

interaktivitásra sarkallnak. A második kérdőív kifejezetten az online 

interaktivitást, véleménynyilvánítás formáit és a helyiek megnyilvánulását elemzi. 

A kutatásomhoz Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata 

című könyvet, a már korábban, gyakorlatban elvégzett kutatási tapasztalataimat, 

és a Kvantitatív/Kvalitatív módszertan nevű tantárgyak óráin elhangzottakat 

fogom felhasználni. 

A részletes okfejtéseket mindenképpen megelőzi majd egy történelmi 

áttekintés legyen szó az említett posztindusztriális társadalomról, a hálózatról 

vagy az internetes portálokról. De lesz szó nyilvánosságról, 

véleménynyilvánításról és az úgynevezett virtuális szféráról is. 

A dolgozat a közelmúltból indít azért, hogy azok számára is hasznos 

legyen a dolgozatom, akik abszolút nem, vagy csak minimális kapcsolatban állnak 

a világhálóval és az egyes portálok böngészésével vagy akár az online 

véleménynyilvánítással. A neten szinte bárki azonnal tartalomszolgáltatóvá 

válhat, akár a tudta nélkül is. 

Az online magazinok - jelen esetben főképpen a térségi portálok, 

pontosabban a fertopart.hu - megértéséhez tisztáznunk kell, az új társadalom és az 

általa kreált kommunikációs eszközök működését. Meg kell vizsgálnunk, hogy 

miért jött létre a világháló, és hogy miért beszélnek új társadalomról. Rendkívül 

fontos elkülöníteni az egyes fajtákat, kategóriákat. Szeretném az általam választott 

honlapot a már ismert csoportokba is besorolni. 

Megpróbálom bebizonyítani, hogy a fertőpart.hu a térség egyik 

nyilvánossági fórumaként szolgál és  ám reprezentatív módon bizonyítani nem 

tudom, hogy megelőzi a helyi televíziókat és kiadványokat, de mindenképpen 

szeretném feltárni, hogy napjainkra hatalmas jelentőséggel bír-e a helyi témák és 
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hírek publikálásában, megvitatásában. Talán ez a portál több egy helyi 

nyilvánossági fórumnál. De az is lehet, hogy csak kiegészítő szerepet tölt be?  

Az internet, a létezése óta, pont most birtokolja az eddigi legtöbb 

felhasználóját. Persze ez a szám napról-napra exponenciálisan növekszik. Senki 

sem tudja pontosan, hogy meddig, de biztos, hogy ha Ön 2010 bármely holnapi 

napján előveszi ezt a dolgozatot, akkor az internetet használók száma ismét 

növekedett. Jelentőségét bizonyítja az is, hogy nem tudunk nem beszélni róla és 

nem telik el úgy nap, hogy valamilyen formában szóba ne kerülne. Az új 

generációk életében szinte nincs olyan nap, hogy ne használnák valamire ezt az új 

kommunikációs eszközt. Aktualitása tagadhatatlan, jelentősége óriási, megítélése 

pedig ellentmondásos. 

A választásomat segítette, hogy a netnek magam is közel tíz éve az egyik 

aktív felhasználója vagyok. Kezdetben csak szórakozás volt számomra. Azonban 

ma a hobby mellett ez az első számú információszerző központom és a 

munkahelyem is egyben. Rengeteg új barátra tettem szert ennek az új 

kommunikációs eszköznek a segítségével.  

Elég egészen egyszerű dologra gondolnunk, és máris képbe kerülhet a 

világháló. Legyen szó pizza, taxi, menetjegy rendeléséről, ismerkedésről,  

munkáról, kapcsolattartásról, telekommunikációról vagy ismeretek elsajátításáról. 

Eme új, aktív médián - ha kellőképpen ismerjük azt - szinte mindent gondtalanul 

és gyorsan elvégezhetünk az apró feladatoktól az egészen nagyokig. A fogyasztói 

társadalomban egyre inkább erősödő bürokráciát is a hagyományos papírokról a 

világhálóra importálják, ez belekényszeríti a társadalom közel összes aktív tagját a 

használatára. 

Az informatika és a kommunikáció terén folyamatosan képzem magam. 

Van egy szoftverüzemeltetői OKJ-s végzettségem és egy ECDL vizsgám. A téma 

kutatását illetően mindig nyitott szemmel jártam a világban. A velem egyidősek 

aktív internetfogyasztását rendkívül jól példázza a 2007-ben elkészített komm07
4
 

elnevezésű weboldal, mely a szombathelyi csoporton belüli kapcsolattartást 

egészen eddig sikeresen végigkísérte. A legapróbb üzenettől, a legprofibb 

jegyzetekig, a nap 24 órájában bármely csoporttársunkkal vagy akár egyszerre az 

                                                
4 Kommunikáció és Médiatudomány: A 2007-es évfolyam csoporthonlapja. [Online]: 

http://www.komm07.extra.hu (utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://www.komm07.extra.hu/
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összessel, információt cserélhettünk. A honlap sokat segített a tanulmányaink 

sikerességében. 

Ezt 2008-ban a DUE
5
 is alátámasztotta azzal, hogy az év legjobb 

diákholnapja című verseny 3. helyezettjévé választotta. Ezen kívül lehetőségem 

nyílt egy teljes tanítási éven keresztül egy, az internettel foglalkozó rádiós műsort 

is készíteni, mely adásainak elkészítése közben újabb kérdések is felmerültek a 

fejemben. Egyes adásokból internetes újságcikket is írtam, így újra hasznosítani 

tudtam az egyetemen eltöltött időt. 

A web óriási hálózatok hálózata és valószínűleg az ember sosem juthat el 

arra a pontra, hogy azt mondhassa: „Igen, most aztán már tényleg a kisujjamban 

van a világháló.” Bizonyára ez annak köszönhető, hogy amíg elolvasunk x 

oldalnyi tartalmat, addigra legalább újabb 1.000.000-szor x oldalnyi tartalom is 

keletkezhet. Mindez akár egy másodperc töredéke alatt. (Természetesen e 

tartalmak 10%-a a valóban hasznos és a maradék 90% internetszemétnek 

minősül.) Tehát az internetet kitanulni nem, csak felfedezni és minél 

részletesebben körbejárni lehet. Talán ez amiatt van, hogy: „Amikor az ember 

megtanul valamit, csak akkor jön rá, hogy még mennyi mindent nem tud.” 

Minél több tudás birtokosai vagyunk, annál több új kapu, lehetőség nyílik 

ki előttünk. Most úgy érzem, hogy tízévnyi rendszeres internet használat, kellően 

széleskörű szakirodalom áttanulmányozása, egyetemi vizsgák sikeressége, 

megfelelő mértékű érdeklődés és több mint százötven honlap elkészítése után 

készen állok arra, hogy e témában megírjak egy tudományos dolgozatot. 

A jövőmet illetően továbbra is szívesen végeznék ehhez hasonló munkákat a 

web színterén. Az első komoly, tudományos kutatásom alapját ez a szakdolgozat 

fogja képezni.  

 

Mindent  megteszek ,  hogy  a  l eh ető  l egjobb ra  s iker ül jön megírnom .  Igyekezni  

fogok  mindig  f enntar tani  az érdeklődés t  és  remélhetőleg sok  új,  érdekes  és  hasznos  

in formációt oszthatok  majd meg  a tanulmányom olvasó jával .  

 

                                                
5 Diákújságíró Egyesület: 2007 legjobb diákhonlapjai. [Online]: 

http://www.due.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6101&Itemid=2 (utolsó 

megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://www.due.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6101&Itemid=2
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1. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

 

1.1. Mi az információ? 

Az in formációs ,  tudás  alapú vagy  más  néven poszt indusz t riá li s  társadalmat ,  

mint  fogalmat  már  rengeteg el i smer t  szerző f eldolgoz ta .
6
 A tanulmányok ,  kutatások 

rendkívül  szer teágazóak.  Mindegyik  más -más nézőpontból  dolgozza f el  ez t  a  

jel enséget .  Nagyon sokan vannak ,  ak ik  szer int  lé t ező  dologról  beszé l hetünk,  és  

ugyanígy rengeteg en vannak  a  másik  oldalon i s,  ak ik  szer int ez  csak  egy ,  az  

in formációs  társadalom hívői  á l tal  kreál t  valami.  De semmiképpen sem egy  ú j  

társadalom.  Ahhoz,  hogy  körvonalazhassuk  az  információs  társadalom jelentésé t  

előbb t i sz táznunk kel l ,  hogy  mi  is  az  az információ.  

 

Nincs könnyű dolgunk az információtudomány terén, ugyanis a kutatók máig 

több, mint négyszáz féle meghatározást találtak az információ, mint fogalom 

értelmezésére. Az információ nagyon sok mindent jelenthet. Van azonban régi és 

újszerű megközelítése.
7
  

Korábban az egyszerű ki, hol, mit és mennyiért kérdéseket tudtuk az 

információval megválaszolni. Egyfajta árucikknek számított, és a termelést segítő 

kenőolaj szerepét töltötte be, értéke pedig nem volt állandó. Ekkor még senki sem 

gondolta volna, hogy egy napon az egyes információk akár milliókat is érhetnek.  

Az emlékező számítógép modelljétől kapott fontos szerepet az információ.
8
 

Előtte csak idegesítő bürokratikus eszköz volt és elembertelenedett személyeket 

foglalkoztattak a tárolásával. Az ötvenes években került piacra az említett 

dinoszaurusz nagyságú számítógép. Működtetése rengeteg pénzt, időt és energiát 

vett igénybe. 

  

                                                
6 A legátfogóbb tanulmányt eddig CASTELLS, Manuel írta egy három kötetes művében. 
7 THEODORE, Roszak: Az információ kultusza, avagy a számítógépek folklórja és a 

gondolkodás igazi művészete. In.: KONDOR, Zsuzsanna és FÁBRI, György: Az információs 

társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest. Századvég 

Kiadó, 2003. 9. p. 
8 U. o. 11. p. 
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Az információ
9
 latin eredetű szó, amely értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást 

jelent. Egyben az informatika alapfogalma is. Számos jelentése, kifejtése ismert, 

különböző tudományágak különböző módon közelítik meg, írják le. Egyértelműen 

elfogadott definíciója nem ismert. Általánosságban azt az adatot, hírt tekintjük 

információnak, amely számunkra releváns és ismerethiányt csökkent. Egyik 

legleegyszerűsítettebb megfogalmazása szerint nem más, mint a valóság (vagy 

egy részének) visszatükröződése. Tudományos értelmezését az információelmélet 

fogalmazza meg. 

 Egyesek szerint egyenlő az anyaggal, mások szerint a pénzzel, és 

olyanok is akadnak, akik szerint semmihez sem hasonlítható. 

 Anthony Oettinger aforizmája: „Anyag nélkül nincs semmi; energia 

nélkül az anyag mozdulatlan; és információ nélkül az anyag és az 

energia rendezetlen, tehát haszontalan.”
10

 

 Az információ egy minta vagy terv, - állítja Daniel Bell - amely az 

adatokat valamilyen cél érdekében mintákba rendezi. A mintáknak a 

tudással rendelkezők általi átszervezése az adott cél érdekében.
11

  

 J. Sztumski véleménye alapján
12

 pedig az információ mindazokat az 

adatokat, tartalmakat jelenti, amelyeket a tudatban át kell alakítani a 

gyakorlati tevékenységben való esetleges felhasználás előtt.  

 Három tulajdonságuk van: erőforrásként használhatóak, 

döntéstámogató szerepet töltenek be és igényeket elégítenek ki.  

 Helmut G. Polzer – W.H. Davidow és M. S. Malone
13

 négy 

kategóriáját különíti el, ezek pedig: tartalomorientált, formaorientált, 

viselkedésorientált és a hatásorientált információk. 

 Csökkenti a bizonytalanságot, írja tanulmányában Kenneth Arrow.
14

 

                                                
9 Az információ fogalma: Wikipédia [Online]: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3 (utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 
10 DANIEL, Bell: Az információs társadalom társas keretrendszere. In.: KONDOR, Zsuzsanna és 

FÁBRI, György: Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és 

kulcsfogalmai. Budapest. Századvég Kiadó, 2003. 129. p. 
11 U. o. DANIEL, Bell saját elmélete az információról. 
12 BALOGH, Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 128. p. 
13 U. o. 129. p. 
14 DANIEL, Bell: Az információs társadalom társas keretrendszere. In.: KONDOR, Zsuzsanna és 

FÁBRI, György: Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és 

kulcsfogalmai. Budapest. Századvég Kiadó, 2003. 132. p. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
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Ha a tudás közösségi árucikk, akkor nem vagyunk ösztönözve abban, hogy 

fizessünk az előállításáért, kivéve, ha ezzel előjogokra tehetünk szert. Viszont ne 

felejtsük el, hogy az információba fektetett javak megtérülése máig bizonytalan. 

Éppen ezért az információra nem lehet létrehozni egy pontos mértékegységet 

(persze próbálkoztak már ezzel) és az értékét sem tudjuk pontosan meghatározni. 

Minden efféle mérés csupán becslés lehet. Azt viszont valószínűnek tarthatjuk, 

hogy a minél több általunk birtokolt információ exponenciálisan növeli 

tudásunkat és a világról alkotott képünket.
15

 

Mindent összevetve a mai kritikai rendszerelmélet szerint az információ jelent:
16

  

 Megismerést, ha elméleti és műveltséggel kapcsolatos ismeretekről van szó. 

 Technológiát, ha gyakorlati cselekvés és műszaki alkotás jellegű ismeretekről 

van szó. 

 Fogyasztási cikket, ha szórakoztatási eszközként a médiaismeretek területén 

van jelen.  

 Valamint véleményt a magánszféra és a nyilvánosság keretei között. 

Wiener Norbert
17

 úgy véli, hogy az eredményes élet feltétele, hogy megfelelő 

információkkal rendelkezzünk. Ezért a kommunikáció és az ellenőrzés az ember 

belső életének éppolyan lényegi része, mint társadalmi létének. Az információ 

birtokában felülmúlhatjuk emberi mivoltunkat, általa istenné válhatunk. Jelen 

esetben pontosan ez az a dolog: tehát az információ az, ami a társadalmunkat 

mozgatja. 

Viszont az információhoz való hozzáférés nem egyetemes és nem mindenki 

számára egyenlő. Azok, akik hozzájutnak az online információhoz, több olyan 

eszközzel is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy az új rendszer aktívabb 

állampolgárai legyenek és részt vehessenek a társadalmi nyilvánosságban.
18

 

 

                                                
15 Szerintem az információk olyanok, mint a zsebünkben rejlő kulcsok, minél több van belőlük a 
zsebünkben, annál több helyre tudunk bejutni. 
16 CSORBA, József: Egy nagyelmélet felé az információtudomány kialakulása. In.: BALOGH, 

Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 28. p. 
17 THEODORE, Roszak: Az információ kultusza, avagy a számítógépek folklórja és a 

gondolkodás igazi művészete. In.: KONDOR, Zsuzsanna és FÁBRI, György: Az információs 

társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest. Századvég 

Kiadó, 2003. 14. p. 
18 PAPACHARISSI, Zizi: A virtuális szféra. In.: Médiakutató [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera (utolsó megtekintés: 2010. 

04. 12.) 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera
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1.2. A társadalom mozgatóereje az új forradalom előtt 

Régebben persze nem az információ volt az, ami mozgatta a társadalmakat. 

Három civilizációs korszakot tudunk elkülöníteni. Létezik származási, ipari és 

infokommunikációs korszak.
19

 A származási korszak integrációja, törzshöz vagy 

nemzetséghez kötődik. Az ilyen korszakban a felvételt a vallási-rokonsági 

rendszer legitimálja. Aki felvételt nyert, az úgynevezett ens affiliátummá
20

 válik. 

A kitagadottak - akiket abban az időben felelősségmentesen a többiek 

megölhettek - képezik napjaink hontalanjait. A második az ipari korszak. Terméke 

nem más, mint az állam. Az ipari korszakban az államhoz tartozást az 

állampolgárság fejezi ki. Az állam egyébként birtokolja a nemzetet, valamint a 

vallást és a politikai viszonyrendszert, mely a szabályok betartatásának 

eszközeként funkcionál.  

 

1.3. Az információs forradalom 

A harmadik az infokommunikációs korszak. Integrációs formája nem más, 

mint a hálózat. Az 1950-es évektől tapasztalhattuk az információs forradalmak 

kirobbanását. Egyrészt a számítástechnika terén nagy mérföldkővel 

találkozhattunk, 1957-ben fellőtték a Szputnyik nevű műholdat. Ezáltal 

megszűntek a kommunikáció területi korlátai. Másrészt nemsokára az amerikai 

információs dolgozók száma meghaladta a fizikai dolgozók számát. A kilencvenes 

évek közepén pedig az OECD
21

 gazdaságokban a nemzeti összérték több, mint 

50%-a származott tudásból. Tehát az emberek gondolkodásmódja, életszemlélete 

is átalakult.
22

 

A forradalom három főszereplőjévé a számítástechnika, a távközléstechnika és 

a mikroelektronika vált.
23

 

                                                
19 BALOGH, Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 13. p. 
20 U.o. Affiliáció: befogadás. Ens affiliátum: Az adott közösség által befogadott személy. 
21 Az OECD fogalma: Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete - 1961-től működő 

nemzetközi szervezet, az 1948-ban megalapított OEEC utódja. A fejlett országok 

gazdaságpolitikai fóruma. 1996-tól 

Magyarország is tagja. EU Portál [Online]: 

http://www.eutanfolyam.hu/index.php?mod=dinamikus&page=lexikon&b=o (utolsó megtekintés: 

2010. 04. 12.) 
22 Naivan leegyszerűsítve: úgyis mondhatnánk, hogy többet ésszel, mint erővel. 
23 FÜLÖP, Géza: Az információ forradalma. In.: BALOGH, Gábor: Az információs társadalom 

dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 45. p. 

http://www.eutanfolyam.hu/index.php?mod=dinamikus&page=lexikon&b=o
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Az új információs és kommunikációs technológiák [Information 

Communication Technology] – (ICT) megjelenésének és gyors elterjedésének 

következtében jelentősen megváltozott az individuális kommunikációs gyakorlat, 

de a társadalmi kommunikációról alkotott laikus és tudományos reprezentáció is.
24

 

A kommunikáció nemcsak a társadalmi élet egyik szférájaként, hanem egyre 

inkább társadalmi alapkategóriaként, társadalomintegrációs erőként jelent meg az 

elméleti gondolkodásban.  

A forradalom lejátszódása megkérdőjelezhetetlen, azonban az új, 

információsnak, tudás alapúnak, avagy posztindusztriálisnak nevezett társadalom 

létezése még napjainkban is vitatott és kérdéses. 

 

1.4. A társadalom mozgatóereje napjainkban: az információ 

Az új társadalmak üzemanyagának az információt tekintjük. Az új modell új 

jelenségeket, fogalmakat és változásokat hozott magával.
25

 

Az infokommunikációs hálózatban a társadalom és a nemzet, mint integráló 

entitás értelmét veszíti. Helyette az integráció új formája az információalapú 

kommunikáció lép. Az ilyen társadalmak radikálisan átalakítják
26

 a gazdaság, a 

munka, a politika, az oktatás, a tudomány és a kultúra világát is. 

Az egyén a hálózat keretei között éli meg az identitását.
27

 Az információs 

társadalom alanyának információját a hálózatok működtetői, azaz a 

tartalomszolgáltatók generálják. A hálózat alanyai mind homo informaticusok.
28

 

                                                
24 HELLER, Mária – RÉNYI, Ágnes: A nyilvánosság kommunikációelméleti megközelítéséről. 

In.: HORÁNYI, Özséb: Kommunikáció II. A kommunikáció világa. Budapest. General Press 

Kiadó, 2005. 231. p. 
25 FARKAS, János: Úton az ipari társadalomból az információalapú társadalom felé. In.: 

BALOGH, Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 96. p.  

Innováció: új elemek bevezetése a kultúrába, felfedezéseken vagy újításokon keresztül: új 

termékeket, eljárásokat, szükségleteket, piacokat és szervezeti formákat értünk rajta. 
Modernizáció: ama hosszú távú folyamat, amelyben egy társadalom a hagyományos vagy 

kevésbé fejlett intézményeit felcseréli a fejlettebb társadalmak intézményeivel. Társadalmi 

változás: a viselkedési mintákban és kultúrában (ezen belül normákban és értékekben) az idők 

során bekövetkező jelentős módosulás. Tudás: olyan szervezett információ, amely lehetővé teszi 

az előrelátást, az oksági viszonyok megállapítását vagy előírt döntéseket.  
26 TÓTH, Zsolt: Az információs társadalom elméleti megközelítései. In.: IMRE, Balázs 

E-tudomány | Évkönyv 1. Budapest. E-tudomány Egyesület, 2008. 81. p. 
27 CASTELLS, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása. Budapest. Gondolat-Infonia, 2005. 

35. p. 
28 BALOGH, Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 134. p. 
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Ők az új társadalom tényleges működtetői. A fogalom ember és gép 

kapcsolatára alapozódik. Azonban a kapcsolat természetesen csak szimbiotikus. 

Napjainkban a fejlett távközlésnek köszönhetően, egyre több homo 

informaticus igyekszik kiköltözni a peremterületekre és a külvárosokba.  

C. A. Doxiades elképzelése szerint
29

 kialakul majd a lineáris városszerkezet a 

régebbi, klasszikus európai belvárosi köz- és vásárterek központjai nélkül. 

Korábban a szolgáltató gazdaság időszakában metropolis típusú városok voltak.  

Az iparosodás korában a városok pedig jelentős lelőhelyek (például vas vagy 

szén) közelében épültek, erre nagyszerű példa a Ruhr-vidék. A történelem kezdeti 

időszakában az emberek a városokat valamilyen keresztezésnél, folyók stratégiai 

találkozásánál, nagy, védett tengeri vagy óceáni összeköttetést biztosító 

kikötőknél - például Rómában is – hozták létre.  

B.F. Skinner azt vetítette előre,
30

 hogy a fejlett kommunikáció korában a 

kisvárosok hálózata felváltja majd a nagy, egyre kevésbé kormányozható 

metropolisokat. Ez az előbb említett homo informaticusok kiköltözésének 

eredménye lehet majd. 

A globalizáció,
31

 a távközlés és persze az információs társadalom egyik 

eredménye az, hogy most már szinte bárhol megválaszthatjuk a lakhelyünket, 

ugyanis a fejlett országokban azonnal hozzáférhetünk az éppen szükséges 

információkhoz.
32

 

Tehát ahogy az már bebizonyosodott az új társadalmak működtetője főképpen 

az információ és a tudás. Ezt a két változót a tudomány és a technika is támogatja.  

                                                
29 DANIEL, Bell: Az információs társadalom társas keretrendszere. In.: KONDOR, Zsuzsanna és 

FÁBRI, György: Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és 

kulcsfogalmai. Budapest. Századvég Kiadó, 2003. 164. p. 
30 U.o. 165. p. 
31 

A globalizáció fogalma: Wikipédia. [Online]: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3 (utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 

Globalizáció: a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési 

(univerzalizálódási) folyamatokat, és azok következményeit értjük az élet számos területén: 

gazdasági globalizáció, pénzügyi globalizáció, kulturális globalizáció, szimbólumok 

globalizációja, információs globalizáció, nyelvi globalizáció. A globalizációs folyamatot a 

nemzetek közötti megállapodások és nemzetek feletti intézmények szabályozzák. A globalizáció 

állandó növekedéssel jár. 
32 A világháló nagysága a MOST -ban rejlik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Globaliz%C3%A1ci%C3%B3


INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 

 
15 - 

A támogatás révén közelebb kerül egymáshoz az elmélet és annak gyakorlati 

alkalmazása.
33

 

Az új társadalom hajtómotorjai, ahogy Jonscher azt megfogalmazta:
34

 a 

bürokrácia, a nem termelő munkaerő, és a technikai-műszaki fejlődés 

tükröződéseként a gazdasági rendszer komplexitásának növekedése, valamint a 

specializálódás erősödése. 

Tehát mindannyian biztosak lehetünk abban, hogy az új társadalom, amelyről 

beszélünk, az információval áll kapcsolatban. A résztvevői mindannyian homo 

informaticusok, információt termelő alanyok. Most a 21. században értük el azt a 

pontot, amikor az információ szerepe tudatosult. Úgyis mondhatjuk, hogy 

társadalmunk információtudatossá
35

 vált. 

A társadalmi fejlődés egy olyan típusa van kialakulóban, amelyben a munka 

és a tulajdon helyett egy harmadik konstitutív tényező, a tudás foglalja el a 

helyet.
36

 Mindent összevetve az információs társadalmon a társadalmi szervezet 

ama sajátos formáját értjük, amelyben az információ termelése, forgalmazása és 

alkalmazása: a termelékenység és a hatalom alapvető forrásává válik.
37

 A technika 

lehetővé teszi az információk adatbázisokba rendezését és azok könnyű, gyors 

újrafelhasználását, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a technika mindössze 

csak eszköz és nem pedig az információs társadalom megalkotója. Az új 

társadalom létrejöttében a technikánál sokkal nagyobb helyet foglalt el az 

emberek információ és kommunikáció éhsége. Az idő múlásával rájöttek, hogy 

egyes kérdéseket sokkal könnyebb megválaszolni, ha az addigi megszerzett 

tapasztalatokat szépen sorjában lejegyzik, majd a későbbiekben a már 

megválaszolt kérdéseket nem kell újra megvizsgálniuk. Emellett folyamatos 

hajlandóságot éreznek a még meg nem válaszolt kérdések megfejtésére. 

                                                
33 Véleményem szerint ebben rejlik az információs társadalom egyik nagysága. Manapság olyan 

helyzetek adódnak, amikor az elmélet asszimilálódik a gyakorlathoz. Néha az elválasztás vagy a 
különálló értelmezés teljességgel lehetetlen. Érdekességképpen szeretném megemlíteni, hogy a 

számítógépes programozás modern oktatási változataiban nem választják szét az elméleti és a 

gyakorlati programozást. 
34 CSORBA, József: Egy nagyelmélet felé az információtudomány kialakulása. In.: BALOGH, 

Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 33. p. 
35 FÜLÖP, Géza: Az információ forradalma. In.: BALOGH, Gábor: Az információs társadalom 

dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 45. p. 
36 FARKAS, János: Úton az ipari társadalomból az információalapú társadalom felé. In.: 

BALOGH, Gábor: Az információs társadalom dimenziói. Budapest. Infonia, 2006. 95. p. 
37 U.o. 96 p. 
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1.6. Az információcsere kommunikációs alapeszközei a kezdetektől 

napjainkig 

A nyelveket azért hozták létre, hogy az emberek igazságértékkel bíró állítások 

segítségével érintkezzenek egymással.
38

 Később megszületett az írás, amely a kód 

megmaradását tette lehetővé. Ennek az egyetlen hátránya csak az volt, hogy egy 

időben csupán néhány ember férhetett hozzá. Erre nyújtott megoldást a nyomtatás 

és az írógép feltalálása. Ez már nagymértékben elősegítette az információk 

tömeges terjesztését, azonban sem a nyomtatás, sem pedig az írógép nem tartozott 

az átlagember számára könnyen hozzáférhető eszközök közé. A hatalmas 

többségnek - az említett „középosztálybelieknek” - nagy előrelépést csak a 

szövegszerkesztők, telefonok és még számos más (köztük az internet is), a 

modern világ technikai vívmányai jelentették. A már megválaszolt kérdések 

tárolása - melyet most klasszikusan információnak nevezek - napjainkban érték el 

az eddigi legkönnyebb tárolási és leggyorsabban hozzáférhető formájukat. Az így 

kialakult tárolási formát: electronic skywritingnak
39

 magyarul elektronikus 

égreírásnak nevezzük. Ezáltal, a történelem során most először alakult ki a 

véleménynyilvánításnak egy olyan formája, amely az átlagember számára is 

könnyedén hozzáférhető. Gondolatait gyorsan, olcsón és rengeteg ember számára 

a nagy nyilvánosság számára azonnal elérhetővé teheti. 

 

1.7. Társadalmi nyilvánosság 

„Nyi lvánosak  azok  a  t ények ,  eredmények  vagy  cselekvések ,  amelyeket  mindenki  

meg f igyelhet ,  vagy  amelyekről  mindenki  tudhat .  Nyi l vános  az  a  tudásanyag,  amely  

szabadon hozzáférhető ,  és  az  a  kommunikáció ,  amelyet  mindenki  követhet ,  vagy  

amelyhez  mindenki  csatlakozhat .”
40

 

  

                                                
38 HERNÁD, István: A Gutenberg utáni galaxis. In.: KONDOR, Zsuzsanna és FÁBRI, György: 

Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest. 

Századvég Kiadó, 2003. 61. p. 
39 U. o. 64. p. 
40 BERNHARD, Peters: A nyilvánosság jelentése In.: ANGELUSZ, Róbert – TARDOS, Róbert – 

TERESTYÉNI, Tamás: Média Nyilvánosság Közvélemény. Budapest. Gondolat Kiadó, 2007. 

615. p. 
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„Nyilvánosságnak nevezik azt az intézményesült társadalmi szférát, amelyben 

a polgárok a közügyekről értesülhetnek, azokat megvitathatják, és kialakíthatják 

álláspontjukat. A nyilvánosság biztosítja, hogy a polgárok ellenőrzést 

gyakorolhassanak a közügyek intézése felett. Fő médiuma a kezdetben a 

napisajtó, később a rádió, majd a televízió; napjainkban alakul egy új, a 

világhálón és a mobil kommunikációs eszközökön alapuló globális nyilvánosság. 

A nyilvánosságnak különböző szintjei vannak más-más közönséggel, normákkal 

és intézményekkel.”
 41

 

A nyilvánosságnak két fő modellje van. Gyakorlatban határaik sokszor 

összemosódhatnak. Létezik a Habermasi racionális, és a Bourdieui stratégiai 

modell. Habermas szerint a nyilvánosságnak az a feladata, hogy helyre tegye a 

hibákat, kijavítsa, ami a világban megromlott. A nyilvánosságnak van meg az az 

ereje, hogy kikényszerítse a változást.
42

 Bourdieu szerint, aki kiáll a nyilvánosság 

elé, az kiteszi magát a nyilvánosság bírálatának. Felvállal egy olyan dolgot, 

amivel őt megmérettetik, ezáltal kritikának teszi ki magát. 

 „A polgári nyilvánosságot előzetesen a közönséggé összegyűlt 

magánszemélyek világaként foghatjuk fel; ezek csakhamar igényt formálnak 

magával a közhatalommal szemben a hatóságilag szabályozott nyilvánosságra, 

hogy a közhatalommal megvitassák az érintkezés általános szabályait a társadalmi 

munkának és az áruforgalomnak alapjában véve magán, közösségileg azonban 

jelentős területén.”
43

 

A nyilvánosság szerkezeti sajátosságainak tanulmányozása során 

megkülönböztetünk felülről lefelé és alulról felfelé haladó információáramlást.
44

  

A lefelé áramló információk alapvető funkciója az emberek tájékoztatása-

orientálása, információszükségleteik tudatosítása, illetve kielégítése a közéleti 

szempontból fontos és aktuális kérdésekben. 
45

  

                                                
41 Magyar Virtuális Enciklopédia. [Online]: 

http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/szoc/nyilvanossag.htm (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 
42 HABERMAS, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest. Századvég – 

Gondolat, 1993. 118. p. 
43 U. o. 81. p. 
44 ANGELUSZ, Róbert: Kommunikáló társadalom. Budapest. Gondolat, 1983. 31. p. 
45 U. o. 35. p. 

http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/szoc/nyilvanossag.htm
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A felfelé irányuló információk alapvető funkciója, hogy közvetítsék a 

társadalmi szempontból fontos csoportok szükségleteit. E szükségletek 

tudatosulása és nyilvánosságra hozatala nélkül a kormányzati-hatalmi szervek 

nem hozhatnak sokoldalúan mérlegelt és megalapozott döntéseket.
46

 

Tehát „a tájékozódás-orientálás nyilvánossága csak akkor lehet magas szintű, 

ha a kormányzati, illetve a tájékoztatási szervek látásviszonyai jónak mondhatók, 

ha a felfelé irányuló információk magas szintű nyilvánossága láthatóvá teszi a 

releváns társadalmi szükségleteket. Másrészről a felfelé irányuló információk 

nyilvánossága csak akkor lehet magas szintű, ha a lakosság látásviszonyai jók, 

szükségletei tudatosulhatnak, és megfelelő tájékoztatást kapnak.”
47

  

Naiv példával leegyszerűsítve: A demokrácia akkor valósulhat meg hibátlanul, 

ha a fentiek befogadják az alulról érkező információkat (igényeket) és ezt 

mérlegelve hoznak meg egy-egy új döntést, majd a hierarchia alján lévők 

megfogadva az új, meghozott szabályokat folytatják további életüket. 

2010-ben azt tapasztalhatjuk, hogy a nyilvánosság hatalmas változásokon 

megy keresztül. Egyre inkább azt vehetjük észre, hogy adott szituáció, hierarchia 

csúcsán levői valóban foglalkoznak az alulról érkező információkkal.
48

 Döntésük 

meghozásakor fontos szerepet játszanak a képzeletbeli piramis alján lévő 

emberek. Mindez a nyilvánosság totális átalakulásának és az újonnan elterjedt 

technológiai újításoknak köszönhető. Ma már senki nem lövöldözhet pisztollyal 

az utcán anélkül, hogy annak valamilyen következménye ne lenne.
49

  

A továbbiakban áttekintjük, hogy az egyes kommunikációs eszközök hogyan 

változtatták meg a nyilvánosságot és a véleménynyilvánítást. 

  

                                                
46 U. o. 34. p. 
47 ANGELUSZ, Róbert: Kommunikáló társadalom. Budapest. Gondolat, 1983. 31. p. 
48 Szerencsére ez fordítva is igaz. A „lentiek” is próbálnak a „fentiek” által meghozott törvények 

szerint élni. Ez a tézis kis közösségen belül is értelmezhető. Nem kell feltétlenül az 

államigazgatással, sem a politikával összekapcsolnunk. 
49 Mindannyiunk zsebében ott rejlik egy kamerás mobiltelefon vagy egy hangrögzítő eszköz, 

valamint számtalan utcasarkon találkozhatunk biztonsági kamerával is. De emellett ma már 

számos műhold is létezik, mely akár egy utcán sétáló ember hétköznapjait is szemmel tarthatja. 
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1.8. Tömegkommunikáció és véleménynyilvánítás 

„A vé leménynyi l vání tás ,  mint  szó  l egtágabb ér telmében a  bi zonyos  bel ső 

mentál i s  á llapotok ,  propoz icionáli s  at t i tűdök kommunikálását  jel ent .  Ebben az  

ér telemben vé leménynyi l vánításnak  t ek inthető  egy  tény í t élet  megfoga lmazása éppúgy ,  

mint  egy  pusz tán szubjek t í v vélemény megfogalmazása. ” 
50

 

 

A véleménynyilvánítás lehet az önkifejezés, vagy a társadalmi nyilvánosság 

eszköze is.  

Önkifejezés eszköze lehet akkor, ha a beszélő önkifejezésének, 

személyiségének szabad kibontakozási lehetőségeként szolgál és a 

véleményszabadságot, a kommunikációhoz való, mindenkit megillető emberi 

jogot következmények nélkül támasztja alá. 

A társadalmi nyilvánosság eszköze pedig akkor, ha az önkifejezés eszköze 

nem szubjektív, hanem objektív módon, az intézményes oldal - mely megfelel a 

közvéleménynek - alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti. E 

megközelítésben tehát az az eszköz, amely működteti a társadalmi nyilvánosságot, 

és a vélemények nyilvános ütköztetésével biztosítja az egyén megalapozott 

véleményalkotásának demokratikus részvételének feltételeit.
51

 

Napjainkra a média, a sajtó lett a nyilvánosság „gyakorlásának” egyik fő 

eszköze. Azt is tudjuk, hogy a médiumok két fő csoportra bonthatók. Léteznek 

kereskedelmiek és közszolgálatiak. A legfontosabb különbség a profitban 

fedezhető fel. Mindkettő feladata a tájékoztatás, viszont csak a kereskedelminek a 

fő célja az, hogy minél több nyereséget termeljen.
52

 Ezzel ellentétben közvetett 

módon a közszolgálati médiát az adott társadalom tartja fenn. Fő célja a pártatlan, 

elfogulatlan tájékoztatás és feladata, hogy az adott társadalom nyilvánossági 

illetve reprezentatív, prezentáló jellegű fórumaként szolgáljon. A jól működő 

közszolgálatiak fel tudják venni a versenyt a profitorientált médiumokkal, még 

akkor is, ha napjainkra legtöbbjük régóta húzódó válságban van.
53

  

                                                
50 A véleménynyilvánítás fogalma: Kommunikáció Nyitott Enciklopédia: [Online]: 

http://ktnye.akti.hu/index.php/V%C3%A9lem%C3%A9nynyilv%C3%A1n%C3%ADt%C3%A1s 

(utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 
51 U. o. 
52 Persze ez a fajta viselkedés részben a fennmaradásához szükséges. 
53 KEANE, John: A civil társadalom. – Régi képzetek, új látomások. Budapest. Typotex, 2004. 

144. p. 

http://ktnye.akti.hu/index.php/V%C3%A9lem%C3%A9nynyilv%C3%A1n%C3%ADt%C3%A1s
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Pedig nagy szükség van rájuk még akkor is, ha az interneten sokszor 

különbséget sem tudunk tenni közszolgálati és kereskedelmi között. Az online 

médiumok szert tudnak tenni profitra anélkül is, hogy bármelyik oldalra vagy 

adott csoportok érdekei mellé elkötelezzék magukat. Az interneten, bizonyos 

helyzetekben még most sem könnyű eldönteni, hogy az adott médium 

közszolgálatinak vagy kereskedelminek számít-e. 

„A hálózati kommunikáció újszerűsége éppen abban rejlik, hogy – a 

kommunikációs formák széles skálájának felvonultatásával – az interaktivitás 

fokát és a kommunikációs rendszer egészében betöltött szerepét hallatlanul 

megnöveli.”
54

 A hálózaton zajló kommunikációt egyesek a személyközi 

kommunikációhoz, míg mások a tömegkommunikációhoz hasonlítják. 

A tömegkommunikáció
55

 főbb ismérvei pedig, hogy mindig valamilyen 

médiumon keresztül történik, és rendszerint professzionális kommunikátorok 

irányítják. Jellemzője, hogy szervezett, intézményesült és tömeges formában 

zajlik. Az üzenet a nagyközönségnek szól, azaz nyilvános.  

A közönség heterogén, az üzenet feladójától távol lévő emberekkel szimultán 

kapcsolat jön létre. A tömegkommunikáció általában egyirányú, azaz nem nyújt 

lehetőséget a közvetlen visszacsatolásra (feedback), üzeneteit rögzítik, azok 

visszakereshetőek.
56

 

A technika fejlődése – különösen a digitalizáció – lassan elmossa a személyek 

közötti és a tömegkommunikáció közti határokat. (Ezért is hasonlítják az 

internetet mindkettőhöz.) Például az internet csevegő oldalain már a 

magánemberek is a nyilvánosság előtt szólnak hozzá, sokszor anonimitásukat is 

megőrizve, közéleti témákhoz.  

„Az új technikák használatában jártas állampolgár a rendelkezésére álló 

adatok felhasználásával viszonylag rövid idő alatt előállíthatja mindazokat a 

háttérinformációkat, előzményeket, társadalmi kontextusokat, amelyek az 

események megítélését, és a szuverén véleményalkotást lehetővé teszik.”
57

 

                                                
54 ANGELUSZ, Róbert: A láthatóság görbe tükrei. Budapest. Új Mandátum, 2000. 65. p. 
55 A tömegkommunikáció fogalma: Wikipédia. [Online]: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6megkommunik%C3%A1ci%C3%B3 (utolsó megtekintés: 

2010. 04. 12.) 
56 U. o. Wikipédia. 
57 ANGELUSZ, Róbert: A láthatóság görbe tükrei. Budapest. Új Mandátum, 2000. 99. p. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6megkommunik%C3%A1ci%C3%B3
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A tömegkommunikáció olyan szituációkat tesz hozzáférhetővé a széles 

közönség számára (méghozzá annak magánterében, otthon, a lakásban), amely 

szituációktól, csoportoktól és szereplőktől addig el volt zárva.
58

 Olyan 

magánhelyzetekbe lát bele a megnövekedett közönség, amelyekbe azelőtt nem 

volt betekintése, és olyan viselkedési és kommunikációs formákhoz fér hozzá, 

amelyek azelőtt rejtve maradtak előtte.  

Az új médiumok létrehoztak a valódihoz hasonló, élőhöz hasonlító, azzal 

szinte összetéveszthető élményeket és tapasztalatokat. Mivel a közönségek és a 

nyilvánosságok összekeverednek, ezért olykor a szerepek is elkezdenek egyre 

jobban hasonlítani egymáshoz.
59

 A tömegkommunikáció fejlődésének E. M. 

Noam
60

 szerint jelenleg három stádiuma van. Mindhárom korszakban (a 

kommunikációs eszközök hatására) átalakult a társadalmi nyilvánosság. 

Az első a limitált tömegkommunikáció, a második a sokcsatornás média, a 

harmadik pedig a kibermédia korszaka.  

1. A limitált tömegkommunikáció korszakában a nyilvánosságon belül 

megnövekedett a média súlya és jelentősége. Ezt az időszakot elsősorban a 

közös élményben való részesedés, az egységes nyilvánosságban való 

közös részvétel integráló élménye jellemzi.  

Luhmann alapján
61

 a limitált tömegkommunikáció által szolgáltatott témák 

vonzása igen erős, az emberek számára közös élményt, könnyen 

hozzáférhető kommunikációs témát jelentenek az így megszerzett 

élmények. Andorka Rudolf is egyetért vele ebben, és részletesebben is 

megvizsgálta a limitált tömegkommunikáció efféle vonzásait. A közös 

élmény és az erős vonzás az, ami miatt ezt a tömegkommunikációs 

korszakot nem nyilvánítjuk teljes mértékben passzívnak. 

2. Később a sokcsatornás média korszaka radikálisan megváltoztatja a 

nyilvánosságot és annak tömegkommunikációs szeletét. A közönség 

ugyanis erőteljesen fragmentálódik, figyelme jelentős mértékben 

                                                
58 HELLER, Mária – RÉNYI, Ágnes: A nyilvánosság kommunikációelméleti megközelítéséről. 

In.: HORÁNYI, Özséb: Kommunikáció II. A kommunikáció világa. Budapest. General Press 

Kiadó, 2005. 238. p. 
59 Ezzel ERVING, Goffman foglalkozik részletesebben. 
60 U. o. 233. p. 
61 U. o. 234. p. 
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megoszlik a különböző médiumok között. Ezáltal megszűnik a közös 

médiaélmény társadalom integratív szerepe. A változások eltolják a köz és 

a magán szféra közti határvonalakat, és ami pedig a legfontosabb, hogy 

közel maximálisan passzívvá válnak a médiafogyasztók még akkor is, ha e 

médiumok rengeteg interaktív lehetőséggel kecsegtetnek. (pl.: 

betelefonálós műsorok, SMS fal/csík stb.) A bő kínálat miatt az emberek 

elveszítik a közös élményt, amit az adott média eddig nyújtott számukra. 

Az egyetlen előnye (a szórakozást leszámítva), hogy a média eddigi 

befolyásoló ereje ebben a korszakban csökken. 

3. A harmadik korszak a kibermédia (az aktív részvétel megmentője). Ismét 

előtérbe kerül az emberek részvételi lehetősége, akár interaktív
62

 - jelző 

olyan rendszerek és szoftverek leírására, amelyek kétirányú 

kommunikációra képesek, azaz viselkedésük és működésük nem előre 

meghatározott, hanem a felhasználói bevitel által befolyásolható, 

irányítható - módon is. Meyrowitz szerint
63

 az elektronikus média aláásta a 

fizikai helyek és a társadalmi szituációk közötti hagyományos 

kapcsolatokat. Az írott médiához nem csak hozzájutni volt nehezebb, 

hanem nyelvezete sem volt olyan gyorsan megtanulható, mint az 

elektronikus és telekommunikációs korszak médiáinak stílusa. Az írott, 

nyomtatott nyilvánosság egyébként univerzalisztikusabb, formálisabb, 

személytelenebb, míg az elektronikus tömegkommunikáció a partikuláris, 

az informális és a személyes tematikához és viselkedéshez, 

nyelvhasználathoz áll közelebb. „Az internet és a hozzá kapcsolódó 

technológiák a társadalmi nyilvánosság megújulását ígérik. Ezek a 

technológiák azonban több szempontból egyszerre csökkentik és növelik is 

ezt a lehetőséget.”
64

 

  

                                                
62 Az interaktivitás fogalma: PC Fórum. [Online]: http://pcforum.hu/szotar/Interakt%EDv.html 

(utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 
63 HELLER, Mária – RÉNYI, Ágnes: A nyilvánosság kommunikációelméleti megközelítéséről. 

In.: HORÁNYI, Özséb: Kommunikáció II. A kommunikáció világa. Budapest. General Press 

Kiadó, 2005. 237. p. 
64 PAPACHARISSI, Zizi: A virtuális szféra. In.: Médiakutató [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera (utolsó megtekintés: 2010. 

04. 12.) 

http://pcforum.hu/szotar/Interakt%EDv.html
http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera
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1.9. Az ICT (Information Communication Technology) hazánkban65 

Televízió gyakorlatilag minden magyarországi internethasználó otthonában 

megtalálható. Mindössze a válaszadók 1 százaléka él olyan lakásban, ahol nincs 

készülék. Sőt, ma már az a természetes, ha egynél több tévé is megtalálható egy-

egy háztartásban. A televíziózás fontosságát jelzi, hogy még a legszegényebb 

körülmények között élő családok esetében sem magasabb a tetőantennák 

használata 12 százaléknál. Eszerint a passzív média magasabb fokon történő 

fogyasztása lassan létszükségletté vált.  

Az ITHAKA által megkérdezettek 98 százaléka rendelkezik saját tulajdonú 

mobiltelefonnal, és 83 százalékuk napi rendszerességgel telefonál. Az 

elektronikus levelezés 70 százalék számára jelent napi rendszerességgel 

használatba vett kommunikációs eszközt, de a közösségi oldalak népszerűsége is 

gyorsan terjed: az ilyen oldalak felhasználóinak csaknem fele naponta veszi 

igénybe a kommunikációra ezt a felületet. Ezzel szemben vezetékes telefon csak a 

kérdezettek 59 százalékának az otthonában található meg, és közülük is csak 22 

százalék használja a hagyományos telefont minden nap. 

Az ma már természetes, hogy gyakorlatilag az összes telefonnal lehet SMS-t 

küldeni. Azonban közel az összes megkérdezettnek olyan telefonja van, amivel 

lehet képeket készíteni és játszani is. Szintén nagy az aránya azoknak, akik 

telefonjukkal tudnak zenét hallgatni (78%), bluetooth kapcsolatot létesíteni (76%), 

vagy mozgóképet rögzíteni (76%). A telefonok 67 százalékával lehet továbbá 

internetezni, 63 százalékukkal pedig emaileket küldeni. 

Továbbiakban az információs társadalom jelenleg utolsó, legújabb eszközére 

(az internetre) vonatkozó részletes eredményeket a 2. fejezet 3. alfejezetében  

figyelhetjük meg.

                                                
65 Információs Társadalom és Hálózatkutató Központ által készített felmérés adatai alapján: 

Összefoglaló tanulmány. [Online]: http://www.upc.hu/pdf/ITHAKA_UPC_kutatas.pdf (utolsó 

megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://www.upc.hu/pdf/ITHAKA_UPC_kutatas.pdf
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2. PARTIKULÁRIS, INFORMÁLIS, INTERAKTÍV MÉDIA 

„Összefoglalva:  azt  lá t juk ,  hogy  az  internetet ,  mint  ny il vános  szf érát  él t ető 

retor ika arra koncent rál,  hogy  ez  a  médium teret  ad az  önki f ejezésre,  l ehetővé  t esz i ,  

hogy  kevéssé  ismer t  személyek  vagy  csopor tok  közvet l enül  el ér jék  az  á llampolgárokat  

és  ezzel  á talak ít sák  a  közügyeket  (Grossman 1995;  Rash 1997),  továbbá összeköti  a  

kormányt az  ál lampolgárokkal (Ar ter ton 1987).”
66

 

 

2.1. Én és az internet67 

„Reng eteg hasznos  funkciót  tar talmaz  az  in ter net .  De úgy  vé lem,  hogy  az  igaz i ,  

ered endő nagysága nem az  onl ine nézhető  f i lmekben ,  a  hal lgatható  zenékben,  hanem 

abban van,  hogy  hihetet l enül  nagy  távolságokat  hidalhatunk át vele p i l lanatok alat t  -  

az  eddigi  más  kommunikációs  eszközökkel  s zemben,  f a jlagosan ,  hihetet l enül  olcsón  és 

az  eddigi l ehető  l eggyorsabban .”  

 

2.2. Mi is az az internet? 

Az internet
68

 a számítógép hálózatokat összekapcsoló globális rendszer, amely 

a szabványos internet protokoll (TCP/IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja 

össze. Egyszerűbben fogalmazva a hálózatok hálózata, amely a világ összes 

számítógépét összekapcsolhatja. 

Napjainkra szórakozás, munka és információs adatbázis. Három az egyben. 

Bár lehetne száz és ezer is az egyben. Elképesztő, hogy mi mindenre használható. 

Eredménye, mely mára már nem kérdéses: az egyfajta kibertér, amely a valódi 

világ mellett alternatív teret is biztosít számunkra. Az internet a számítógépek 

összekötéséből jött létre úgy, hogy az egymástól teljesen különböző hálózatok, 

végül egymással megegyező módon tudjanak elektronikus csomagokat cserélni, 

állományokat továbbítani. 

                                                
66 PAPACHARISSI, Zizi: A virtuális szféra. In.: Médiakutató [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera (utolsó megtekintés: 2010. 

04. 12.) 
67 Mellékletek: 1. melléklet 
68 

Az internet fogalma: Wikipédia. [Online]: http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet (utolsó 

megtekintés: 2010. 04. 12.) Az internet kifejezés nemzetközileg elterjedt szó, az angol eredetű 

internetwork szóból ered, mely magyarul leginkább ’hálózatok hálózata’-ként adható vissza, szó 

szerint hálózatok közötti-t jelent. Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat, 

hatalmas rendszer, amely számítógép-hálózatokat fog össze. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_01_tavasz/07_virtualis_szfera
http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet
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2.2.1. Az információs szupersztráda rövid története
69

 

Ahogyan a legtöbb fontos technikai újítás, az internet is hadifejlesztésként 

indult. A rendszert megálmodó és kikísérletező amerikai tudósok aligha sejtették, 

hogy alkotásuk ilyen hatalmassá növi ki magát. 

A történet kezdetét az 1957. évben fellőtt, Szputnyik nevű műholdtól 

számítjuk. Ekkor leomlottak a területi korlátok a telekommunikációban. Válaszul 

az amerikaiak a Pentagon fennhatósága alatt a következő évben létrehozzák a 

DARPA-t majd az ARPA-t (Advanced Research Projects Agency) azaz a Fejlett 

Kutatási Projektek Ügynökségét. 

Az ügynökség feladata egy olyan kommunikációs eszköz létrehozása volt, 

mely akár egy teljes nukleáris támadás esetén is zavartalanul működik tovább. 

Olyan rendszert kellett tehát létrehozniuk, amelynek nincs egyetlen kitüntetett 

központja sem, hanem eleve kis alegységek formájában működik. (Persze a 

keletkező struktúrának szabadon konfigurálhatónak kellett lennie, új csomópontok 

felvétele illetve eltávolítása esetén.) 

1966-ban meg is alkotják az első ARPANET tervét. 1970-ben létrejön az első 

távolsági kapcsolat az AT&T vonalain az UCLA és a BBN technológiai 

kutatóközpont között 56 kb/s-os sávszélességen. Majd a második vonal is kiépül 

az MIT és az Utahi Egyetem között.  

Innentől kezdve pedig folyamatosan tökéletesítik a technikát. Egyre gyorsabb, 

megbízhatóbb és biztonságosabb a rendszer. Ennek eredményeképpen pedig 

alkalmazások milliói teszik napról-napra még érdekesebbé ezt az online hálózatot. 

 

2.2.2. Mikortól tudhatjuk a kezünkben? 

Igazából a 90-es évektől kezdett „izgalmassá” válni a dolog, amikor az 

úgynevezett személyi számítógépek belopták magukat az otthonunkba. Ezzel - 

mondván, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon – életünk részévé, 

mindennapjaink segítő, olykor pedig bosszantó eszközeivé váltak.  

Magyarországon, ekkor a leghíresebb internetszolgáltatók a Matáv, az Elender 

és a Datanet voltak.
70

 

                                                
69 

Az internet rövid története: HVG. [Online]: http://hvg.hu/Tudomany/20041203interhist.aspx 

(utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://hvg.hu/Tudomany/20041203interhist.aspx
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Az internettel az emberek, a történelem, eddigi legáltalánosabb médiaeszközét 

kapták a kezükbe. 

 

2.2.3. Internet statisztika Magyarországon
71

 

Mielőtt beleugranánk a mélyvízbe és körbejárnánk, hogy a hatalmas hálózat 

mennyi mindent tud, nézzük meg, statisztikai adatok segítségével, hogy hogyan 

változott az elmúlt években az internet népszerűsége hazánkban. 

A jelenleg legfrissebb, 2008-as Magyar Statisztikai évkönyv adatai alapján: 

Az internet előfizetések
72

 száma a korábbi évekhez képest lassúbb ütemben ám 

még így is 26%-al bővült. Az internet előfizetések darabszáma 2008-ban 

2.310.914. db volt. Ennek nettó árbevétele 141.803 millió forint összesen. 

Továbbra is folytatódott a vezeték nélküli internet
73

 dinamikus térnyerése. 2008-

ban a háztartások 48%-a, a vállalkozások 86%-a rendelkezett internet-

hozzáféréssel, ami az előző évhez képest 10%-os növekedést jelent. A szélessávú 

hozzáférés a háztartások 42%-ra jellemző, ami szintén erőteljes, 9 százalékpontos 

javulást jelent egy év alatt.  

Senki sem tudja, hogy az itt leírt számok még meddig növekedhetnek. De 

szinte biztosan remélhetjük, hogy az elkövetkezendő pár évben még mindig 

folyamatos és exponenciális növekedésekre számíthatunk.  

 

2.2.4. Az internet mindent tud
74

 

A net segítségével az eddigi összes létező kommunikációs tevékenységünket, 

egyetlen, óriási, közös hálózaton keresztül bonyolíthatjuk le. A személyközi 

kommunikáció minden eddig ismert formáját megvalósíthatjuk rajta, ráadásul 

újakat is a birtokunkba vehetünk általa. 

                                                                                                                                 
70 CSÚRI, Ákos – ILLICH, Lajos: Gutenbergtől Spielbergig. Szombathely. Sylvester Kiadó. 

1998. 98. p. 
71 Az internet világstatisztikájáról bővebb tájékoztatást a http://www.internetworldstats.com 

honlapon találunk. 
72 Internet előfizetés: Az internetszolgáltatóknál egy előfizetőnek számít a modemen keresztül 

magánszemély, de egy előfizetőnek számít a bérelt vonali szolgáltatást igénybe vevő több száz főt 

foglalkoztató cég is. 
73 Vezeték nélküli (wireless) internet-hozzáférés: az interneten keresztüli kommunikációnak egy 

olyan típusa, amely rádión, mikro hullámú vagy infravörös jelekkel valósul meg. 
74 GERÉNYI, Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás. Budapest. Elektromédia Kft., 2009. 9. p. 

http://www.internetworldstats.com/
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Létezik elektronikus levelezés, szöveges csevegés, internetes telefonálás és 

videótelefonálás vagy videócsevegés.  

Az elektronikus levelezés a hagyományos papírlevelek új változata, csak 

sokkal gyorsabban és olcsóbban érhetjük el vele a címzettet. Az egyetlen hátránya 

a papíralapú levéllel szemben, hogy ebbe nem tudunk materiális dolgokat 

belehelyezni. (Persze e problémák némelyikére már ki is találták a megoldást.)
75

 

A szöveges üzenet, idegen nyelven chat vagy instant message lényege, hogy 

egy adott szobában lévő akárhány emberrel cserélhetünk egyszerre információt. 

Külön érdeklődési köröknek megfelelő chatszobák millió léteznek már. 

Használatuk túlnyomórészt ingyenes. De készíthetünk privát chatszobát is, ahol 

mi határozhatjuk meg a szabályokat és mi dönthetjük el, hogy ki vehet részt az 

adott beszélgetésben. 

Az internetes telefonálás a hagyományos tükörképe, annyi különbséggel, hogy 

ingyenes és csupán internetkapcsolat, valamint mikrofon szükséges a 

használatához. (Pár éven belül ez komoly konkurenciát jelenthet a hagyományos 

telefonszolgáltatók számára.) 

A videótelefonálás és a videócsevegés egy új kommunikációs tevékenység, 

amit az internet hozott létre. Akár az egész csoportunkkal beülhetünk egy virtuális 

szobába és „face2face” kommunikálhatunk, eközben küldhetünk szöveges 

üzenetet, bármilyen fájlt vagy hiperhivatkozást (linket [url-t]) is. A 

videótelefonálással a mobilvilágban is megpróbálkoztak, azonban sikereket 

maximum a Hollywoodi filmekben tudhattak magukénak. 

A korábban már említett elektronikus égreírás más néven hipertextualitás, 

részben eltérő alakjában létezett már a kommunikáció ismert formáiban 

(lexikonok, enciklopédiák, értelmező szótárak stb.) de ez nem tudott olyan gyors 

tempóban növekedni, mint az internetes változata. A hipertextualitást
76

 

azonosíthatjuk a www (azaz a world wide web) világával. Ez képezi az internet 

grafikus felületét.  

                                                
75 Gondoljunk az elektronikus banki tranzakciókra vagy a házhoz szállító cégekre és webshopokra. 

Az elsővel a„pénz transzfere”, az utóbbiakkal pedig szinte bárminek az elküldése megoldható. Már 

létezik élelmiszereket szállító „webshop” is. [www.capicon-group.hu] 
76 

DEUZE, Mark: A web és a webes újságírás típusai. [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/04_webes_ujsagiras (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/04_webes_ujsagiras
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A fent említett tevékenységek közül bármelyiket használhatjuk a www-n 

keresztül egy internetes böngészővel (Pl. firefox, internet explorer, google 

chrome, safari, avant browser, netscape, maxhton, opera, stb.) vagy bármilyen 

egyéb szoftver segítségével is. 

A személyközi információcserén túl a tömegmédia minden ismert típusa is 

megvalósult a weben. Gondoljunk a hírportálokra, melyek a nyomtatott újságokat 

idézik vagy a hang és videó közvetítésre (online tv, rádióadásokra), melyek a föld 

bármely pontjáról elérhetőek. 

 

2.3. Amire a magyarok használják77 

Az internetezők több mint 90 százalékának az internethasználat napi 

tevékenységnek számít, sőt, közel minden negyedik megkérdezett (23%) 

nyilatkozott úgy, hogy lényegében folyamatosan online. Az ITHAKA felmérései 

szerint 97 százaléknak az otthonában is van internet hozzáférése. A legtöbben 

kábelen (47%), illetve ADSL (35%) kapcsolaton keresztül csatlakoznak. (Eszerint 

82%-uk biztosan szélessávú kapcsolattal rendelkezik.) 

Az otthoni sávszélesség nagyságát 10 emberből alig 7 ismeri csak pontosan. 

Azok körében, akik ezt pontosan meg tudták mondani, a legtöbben a 2-5 MBit/s -

os sebességet jelölték meg. A felhasználók több, mint 16 százaléka saját bevallása 

szerint 15MBit/s-nál nagyobb sávszélességű hozzáféréssel rendelkezik. 

Az ITHAKA kutatói 5 fő kategóriát hoztak létre az internetes tevékenységek 

csoportosítására. Vannak kommunikációs, információszerzéssel kapcsolatos, web 

2.0. jellegű, ügyintézéssel és szórakozással kapcsolatos tevékenységek. 

 

                                                
77 Információs Társadalom és Hálózatkutató Központ által készített felmérés adatai alapján: 

Összefoglaló tanulmány. [Online]: http://www.upc.hu/pdf/ITHAKA_UPC_kutatas.pdf (utolsó 

megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://www.upc.hu/pdf/ITHAKA_UPC_kutatas.pdf
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1. ábra - Az ITHAKA által végzett reprezentatív felmérés alapján 

 

1.  Kommunikációs tevékenységek  (1.  ábra)  

Az e-mail-t találjuk az első helyen, amelyet a felhasználók 89 százaléka napi, 

míg további 10 százaléka heti-havi rendszerességgel használ. Email-hez fájlt 

csatolni már ennél jóval kevesebben szoktak, bár az ezt napi rutinként kezelők 

aránya még így is 42 százalék. Az internetezők közel 40 százaléka már napi 

szinten MSN-ezik, Skype-ol, illetve más hasonló programokat is igénybe vesznek. 

Internetes telefonhívásokat pedig 10 százalékuk kezdeményez napi szinten. 

 

 

2. ábra - Az ITHAKA által végzett reprezentatív felmérés alapján 
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2.  Információszerzéssel kapcso latos tevékenységek (2.  ábra)  

A leggyakoribb a hírek olvasása. Majd ezt követi a különböző tények, adatok 

keresése/ellenőrzése, a termékekről szóló információk keresése, valamely szó, 

kifejezés jelentésének a meghatározása vagy lefordítása. Munkakereséshez 

kapcsolódó tájékozódásra napi rendszerességgel 19 százalék használja az 

internetet. Az utazási, illetve egészségügyi információk keresése a felhasználók 

10-12 százalékát érinti naponta.. 

 

 

3. ábra - Az ITHAKA által végzett reprezentatív felmérés alapján 

 

3.  Web 2.0.  jellegű tevékenységek (3.  ábra)  

Legtöbben online fényképalbumokba szoktak fényképeket feltölteni. Itt a 

felhasználók 6 százaléka tartozik a „hard user”
78

 kategóriába, ők azok, akik akár 

naponta töltenek fel újabb és újabb fotókat valamilyen online albumba, míg 

további 31 százalék ezt heti-havi rendszerességgel teszi.  

Lényegében nem találtak olyan felhasználót az aktív internetezői mintában 

(arányuk összesen 4 százalék), akik egyetlen közösségi hálózatnak sem tagjai. 

Sőt, a felhasználók többsége ma már több ilyen közösségnek a tagja.  

  

                                                
78 Olyan emberek, akik lehetőség szerint próbálnak mindig online-ok lenni. (Szó szerinti fordításba 

a kemény felhasználók, a „kemény mag”.) 
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Ami a tartalmak megosztását, az arra való figyelemfelhívást illeti, ez kevésbé 

elterjedt tevékenység. A felhasználók közel 40 százaléka soha nem tesz ilyet, míg 

további 38 százalék is csak ritkábban, mint havi rendszerességgel él a 

lehetőséggel. Az igazán aktív megosztók aránya pedig alig éri el az 5 százalékot. 

Némiképpen más a helyzet a saját állapot egyszerű frissítésével, aktuális 

gondolatok, tevékenységek megosztásával, hiszen itt az ezzel soha sem élők 

aránya csak 13 százalék, ugyanakkor 8 százalék napi vagy heti több alkalommal, 

míg további 5 százalék hetente teszi meg ezt. 

 

 

4. ábra - Az ITHAKA által végzett reprezentatív felmérés alapján 

 

4.  Ügyintézéssel kapcso latos  tevékenységek (4 .  ábra)  

Az aktív internetet használók több mint fele (8+44%) már rendszeresen vesz 

igénybe különböző online banki szolgáltatásokat, egyharmaduk pedig a számláit 

is ezen keresztül fizeti be. Ami az elektronikus közigazgatást illeti, a felhasználók 

közel fele (47%) saját bevallása szerint soha nem intézi hivatalos ügyeit (pl. 

adóbevallás, ügyfélkapu használata, stb.) az interneten keresztül. 
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5. ábra - Az ITHAKA által végzett reprezentatív felmérés alapján 

 

5.  Szórakozással kapcso latos  tevékenységek (4 .  ábra)  

Főképpen zenét hallgatnak, illetve játszanak a magyar internetezők. A 

különböző tartalmakat (zenéket, filmeket) napi szinten megosztó-letöltő 

felhasználók aránya 17-18 százalék, míg további 25-33 százalék heti, illetve havi 

rendszerességgel él ezzel a lehetőséggel. Összességében többen töltenek le zenét, 

mint filmet. A szexuális jellegű tartalmak, illetve az online szerencsejáték közül 

az előbbi rendelkezik valamivel nagyobb népszerűséggel, mivel a felhasználók 55 

százaléka „kukkant” bele ilyen oldalakba, míg valamilyen online szerencsejátékot 

46 százalék próbál ki adott rendszerességgel. 

 

2.4. Tartalomszolgáltatás a világhálón, valamint formái 

„Az internet ,  a  vi lágháló  t ehát  töké letes  megtes tes í tője az  egyéni  szabadságnak,  

ráadásul  úgy ,  hogy  hiába ülünk  egyedül  a  barangolás  közben a  moni tor  előtt ,  bi z tosak  

l ehetünk  benne,  hogy  velünk  egy  időben akár több mil l ióan t esz ik  ugyanez t . ”
79

 

 

  

                                                
79 CSÚRI, Ákos – ILLICH, Lajos: Gutenbergtől Spielbergig. Szombathely. Sylvester Kiadó. 

1998. 99. p. 
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Csúri Ákos és Illich Lajos fenti idézete a lehető legjobban példázza, hogy mi 

lehet az internet kívánatosságának az egyik fő oka. Az egyéni szabadság a 

választási lehetőségekben és a szabad véleménynyilvánításban (olykor anonim 

módon) figyelhető meg. Az idézet második fele pedig arra utal, hogy biztosak 

lehetünk benne, hogy az internetezés közben nem vagyunk egyedül. Személyes 

blogunk létezése, még ha csak napi három embert foglalkoztat, akkor sem 

felesleges, hiszen a világ bármely pontjáról megnézhetik, hogy adott esetben 

milyen új dologra jöttünk rá, mit fedeztünk fel, illetve mit szeretnénk megosztani 

az egész világgal. 

A véleménynyilvánítási formák egyike, tehát a blog.
80

 Az első nagy hulláma a 

személyes naplók köré szerveződött. Hatalmas népszerűségnek örvend 

napjainkban. Mindenki egy adott olvasóközönséget akar maga és témája köré 

szervezni (kisebb-nagyobb sikerekkel). 

A WEB 2.0 .
81

 és  új webes  szolgál ta tásai  mi l l iókból ,  majd  t í zmi ll iókból  cs inál tak 

önkéntes  tar talom gyárosokat ,  azzal ,  hogy  egyszerű publ i kációs  eszközöket  adtak  a  

kezükbe.  És  ez  csak  a  történet  egy ik  f el e.  Ehhez  jö t t  még az,  hogy a  f elhasználók 

kapcsolat i ,  közösségi  hálózatokba szerveződhet t ek ,  és  megjel entetet t  t ar talmaik  i s  

összekapcsolhatóvá,  á t járhatóvá,  a  címkézés  út ján osz tályozhatóvá,  és  nem utol só  

sorban vé leményezhetővé  i s váltak.
82

 

Nemsokára szembesültünk azzal, hogy a blogoknál sikeressé vált (WEB 2.0.-

es) formátum nemcsak a magánnaplók, hanem az egészen más jellegű tartalmak 

publikálására is rendkívül alkalmassá vált. Így jöttek létre a különböző 

kommentár és véleményoldalak, a képgyűjtemények, a segítő és tanácsadó 

oldalak, a szakmai lapok és végül, de nem utolsó sorban, a tájékoztató és 

híroldalak is.
83

 Van, hogy a téma szakértői, de előfordul, hogy kívülállók 

szerkesztik az adott online tartalmakat méghozzá meglepően, váratlanul magas 

színvonalon.  

                                                
80 A blog fogalma: Wikipédia. [Online]: http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog (utolsó megtekintés: 

2010. 04. 12.) 1997-ből származik a blog szó a. Weblog, magyarul webes napló. Azokat a frissen 

megjelent, személyes hangon írt weboldalakat nevezték így, amelyeket szerzőik egyszerű 

íráskényszerből vagy közvetlen környezetük kedvére írtak életük eseményeiről. 
81 WEB 2.0.: Magyar Narancs Online: [Online]: 

http://mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=12407 (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 
82 GERÉNYI, Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás. Budapest. Elektromédia Kft., 2009. 34. p. 
83 U. o. 50. p. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog
http://mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=12407%20
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Az említett blogjelenség napjainkra kilépett a kezdeti kereteiből és egy nagyon 

bonyolult egész médiavilágot behálózó eszközzé vált, méghozzá az internetes 

média egyik legjelentősebb elemévé. 

Ennek eredményeképpen most már kevesebb erővel bírnak az egyéb 

véleménynyilvánító színterek, mint pl.: a fórumok, önkéntesek tudásbázisa, 

fénykép, hang-videó megosztók, közösségi oldalak és a személyes honlapok. 

Azonban megemlítésük szükséges a továbbiak megértéséhez. A fórumokon a 

felhasználók tetszés szerinti témákban beszélgetéseket kezdeményezhetnek, 

információkat, értesüléseket osztanak meg egymással, és virtuális, földrészeket is 

átívelő közösségeket hoznak létre, amelyek minden tulajdonságukban 

megfelelnek a hagyományos értelemben elfogadott közösségfogalomnak.
84

 

Önkéntesek tudásbázisával webshopok és egyéb terméket vagy szolgáltatást 

kínáló honlapokon találkozhatunk. Az itt leírt vélemények segítik az új vásárlókat 

a helyes döntés meghozatalában. A fotó, hang és videó megosztó oldalak 

önmagukban nem tartoznak a „sikeres” kategóriák közé. Ezt a „nagyok” hamar 

felismerték, ezért az ilyen megosztó oldalakat felvértezték valamely egyéb 

véleménynyilvánítási kategória jellemzőivel. Pl.: A videókhoz hozzászólhatunk, 

értékelhetjük azt stb. 

A közösségi oldalak fénykorát szintén napjainkban éljük. Az élvonalban 

hatalmas előnnyel a facebook helyezkedik el. (Bár hazánkban egyelőre sikeresebb 

az iWiW [international Who is Who].) Az ilyen oldalak igen nagy 

látogatottsággal/használattal rendelkeznek, ám mégis messze le vannak maradva a 

véleményformálás terén. Az emberek előszeretettel használják szórakozás 

kapcsán ezeket a „megjelölős” weblapokat, de nem szívesen mennek bele egy-egy 

hosszabb vitába (nevüket vállalva) másik ötszáz ismerősük előtt. 

Az utolsó pedig a bemutató honlapok kategóriája. Most nagyon úgy tűnik, 

hogy leáldozott az ilyen jellegű honlapoknak és vele együtt a „webegynek” is. 

Várható volt, hogy a statikus tartalmakkal bíró, ritkán frissülő és hozzászólásokra 

lehetőséget nem adó, valamit bemutató honlapok ideje szép lassan lejár. Ám ha 

teljesen nem is tűnnek el, akkor csupán átalakulnak és a fő kulcsuk a látványban, 

az egyoldalú prezentálásban lesz megtalálható. 

                                                
84 U. o. 35. p. 
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Persze a véleménynyilvánításnak is vannak árnyoldalai
85

 (és ez mentheti meg 

a régi webegy jellegű online lapokat). Az internetes publikálás, 

véleménynyilvánítás közös jellemzője a közvetlen, informális stílus, mely eddig a 

személyközi kommunikációra volt jellemző. Ez a közvetlenség gyakran azonban 

az ellenkezőjét is jelentheti: udvariatlanságot, barátságtalan stílust, más 

véleményekkel szembeni intoleranciát vagy akár támadó előadásmódot is. 

 

2.5. Napjaink egyik legkedveltebbje a portálok 

 

Ahogy az már az előbbi csoportosításból kiderült, napjaink legkedveltebb 

internetes véleménynyilvánítási színterévé az úgynevezett portálok váltak. A 

portál internetes zsargonkifejezésnek még nincs pontosan elfogadott definíciója. 

Rengetegen használják egyszerűen a weblap szinonimájaként, akár a nyilvánosság 

előtt is, azonban ez mindenképpen a kifejezés téves használatát jelenti. 

Ha mégis megpróbáljuk körülírni, hogy mi is az a portál, akkor bizonyára a 

WEB 2.0
86

 jelentése körül kell tapogatóznunk. Ahogyan azt az index cikke is 

bebizonyítja, a WEB 2.0. definiálásakor ugyancsak nincs egyszerű feladatunk. 

Még a fogalom kitalálói sem tudják pontosan körbehatárolni, hogy miben is 

különbözik nagyságrendileg a WEB 1.0.-tól. A jövőben a webkettő színterén 

mindenki aktív szerkesztőjévé válik egy-egy oldalnak. Regisztrációjával, 

értékeléseivel, hozzászólásaival, látogatásaival, vagyis minden internetes 

tevékenységével hozzájárul az általa látogatott honlap „tartalmához”.  

A tartalmak a WEB 2.0. esetében feltétlenül dinamikusak, míg a webegy 

esetében szinte csak statikusak voltak. A frissítéseket tekintve eltelhet akár egy 

vagy több év is egy webegyes honlapnál, míg a webkettő esetében óránként, de 

akár percenként felbukkanó új tartalmakról beszélünk.
87

 A hangsúly az 

interaktivitáson, a dinamikán és a frissességen van. Ez az a három dolog, mely 

körvonalazni tudja egy igazi portál és a webkettő jelentését. 

 

                                                
85 GERÉNYI, Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás. Budapest. Elektromédia Kft., 2009. 44. p. 
86 

WEB 2.0.: Index.hu. [Online]: http://index.hu/tech/net/web1214 (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 
87 Ez az új tartalom mindegy, hogy egy öt oldalas összefoglaló cikk az ez évi választások 

eredményeiről vagy, hogy csupán egy kétsoros vélemény valamely régebbi cikkről. 

http://index.hu/tech/net/web1214
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2.5.1. Mi jellemzi a portálokat? 

Az egyszerű honlapokhoz hasonlóan a portálok is tartalmaznak kezdőlapot. 

Azonban a portálok címlapjai rendkívül sok információval vannak felvértezve és a 

lehetőségek óriási halmazát kínálják fel a látogatói számára. Jellemző az 

úgynevezett hasábos felosztás. Ez általában 2-3 vagy még ennél is több oszlopra 

bontja az adott lap címoldalát. A címlapot jellemzi a vezető hír, a kereső, a 

rovatok, sok színes kép, egy-egy csatolt videó és persze a rengeteg hirdetés. 

A kezdeti időszakban páran megpróbálkoztak a portálok fizetőssé tételével. 

Azonban ez a kezdeményezés halálra volt ítélve. Így hát az egyetlen járható út a 

reklámokból való fenntartás volt. 

Különböző szempontok szerint osztályozhatjuk őket.
88

 Léteznek vertikálisak 

és horizontálisak. Horizontális portálok (pl.: origo, index) csoportjába azok 

tartoznak, amik nagy tömegeket érnek el, általános céljuk van és olyan netes 

tartalmakhoz kínálnak hozzáférést, amelyek jó közelítéssel valamennyi 

internetezőt érdekelhetik. Ezzel szemben a vertikális portál (pl.: totalcar) egy jól 

körülhatárolható téma vagy szakma iránt érdeklődőknek nyújt internetes 

támpontot. 

A portálok funkciójuk szerint is csoportosíthatóak. Gerényi Gábor szerint
89

 öt 

nagy csoportra bonthatjuk a portálokat. Léteznek kereső, katalógus, közösségi, 

nyilvános céges és hírportálok. 

1. A kereső portálok (pl.: yahoo.com) jellemzője, hogy egy keresőmotor köré 

építenek fel egy teljes, általában horizontális portált. Így az ember bármely 

keresésekor megpillanthat egy a számára érdekes információt. 

2. A katalógus portálok (pl.: startlap.hu) vertikálisnak számítanak, ugyanis 

ezek linkgyűjteményeket hoznak létre egy adott témában. Az ügyesen 

kivitelezett katalógusoldalak jelentős mértékben megkönnyítik 

hétköznapjainkat. 

  

                                                
88 GERÉNYI, Gábor: Internetes tartalomszolgáltatás. Budapest. Elektromédia Kft., 2009. 26. p. 
89 U. o. 28. p. 
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3. A közösségi portálok, melyek lehetnek horizontálisak és vertikálisak 

egyaránt (pl.: iwiw.hu), véleményem szerint főképpen a szórakozási 

igényeinket elégítik ki. A valóban hasznos információikat az emberek (pl.: 

telefonszám, lakcím), adatvédelmi okokra hivatkozva ugyanis nem 

szívesen teszik publikussá az ilyen honlapokon. Félelmük egyébként jogos 

az egyre szaporodó internetes adathalászat
90

 világában. 

4. A nyilvános céges portálok körülbelül olyan szerepet töltenek be az 

információs szupersztráda világában, mint a magánszemélyek blogjai. A 

fő szempont a cég makulátlan „fényezése”.  

5. Az utolsó kategóriánk a hírportálok. Ezeket a portálokat olyan 

tulajdonságok jellemzik, mint a hagyományos napilapokat, vagy ha 

vertikális portálról van szó, akkor pedig olyan tulajdonságokkal vannak 

felruházva, mint a szaklapok vagy az egyéb tudományos folyóiratok. 

 

2.5.2. A hírportál mint tömegmédium 

Mivel a hírportál klasszikus tömegmédiumként viselkedik, ezért 

alkalmazhatók rá a tömegkommunikáció elméleti keretei. A portálok olyan 

weboldalak, amelyek az internet információ- és szolgáltatásdzsungelében való 

eligazodást próbálják megkönnyíteni azáltal, hogy számos különböző témájú és 

funkciójú elemet tesznek elérhetővé a nyitóoldalukról. (Írja Bodoky Tamás
91

 a 

Médiakutatóban 2005 nyarán.) Leginkább a hagyományos napilapokra 

hasonlítanak. Úgy is néznek ki és arról írnak, amiről a hagyományos változataik.  

„2001 és 2004 között a két leglátogatottabb magyar nyelvű hírportál, az 

[origo] és az Index látogatottsága 453, illetve 351 százalékkal bővült (Bodoky, 

2005), miközben az országos politikai napilapok példányszáma nagyjából 

ugyanebben az időszakban mintegy tíz százalékkal csökkent (Gálik, 2004).” 

Szintén Bodoky egy másik cikkben 2007-ben leírja egy az általa elvégzett 

kutatásainak eredményeit. Ahol az emberek „honnan történő tájékozódásait” 

vizsgálta, mely szerint: 

                                                
90 

Berzsenyi Rádió: Archivált adások. [Online]: http://www.berzsenyiradio.hu/wp-

content/hangtar2k9/0910-1/web2_2k91028.mp3 (utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 
91 BODOKY, Tamás: A hírportál, mint tömegmédium. [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_02_nyar/05_hirportal (utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) 

http://www.berzsenyiradio.hu/wp-content/hangtar2k9/0910-1/web2_2k91028.mp3
http://www.berzsenyiradio.hu/wp-content/hangtar2k9/0910-1/web2_2k91028.mp3
http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_02_nyar/05_hirportal
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A hírportálok látogatóinak 21 százaléka rendszeresen, 41 százalékuk 

alkalmanként a hírportálokon követi egy, az újságban olvasott hír utóéletét, és 49 

százalékuknak mindegy, hogy az azonos médiamárka offline vagy online 

verziójából értesül egy hírről.  

A „csak online” fogyasztók gyakran (hetente többször vagy gyakrabban) 

tájékozódnak az interneten, és ritkán az offline hírforrásokból, míg a „csak 

offline” hírfogyasztók gyakran tájékozódnak a nyomtatott vagy elektronikus 

sajtóból, és ritkán (havonta néhányszor vagy kevesebbszer) az interneten.  

A „többcsatornás” fogyasztók offline és online is gyakran, míg a „dilettánsok” 

offline és online is ritkán tájékozódnak. A felmérésben a négy szegmens 

százalékos aránya a következőképpen alakult: 29 százalék „csak online”, 51 

százalék „többcsatornás”, nyolc százalék „dilettáns” és 13 százalék „csak offline”.  

A felmérés szerint a „csak online” hírfogyasztók 70 százaléka férfi, 30 

százaléka nő, és a négy csoport közül itt a legalacsonyabb az átlagéletkor. 

Médiamixüket az internet dominálja: hetente átlagosan 21 órát töltenek a neten, és 

mindössze 14 órát televízióznak, miközben az átlagos amerikai heti 30 órát 

tévézik. A legnépesebb csoport tagjai, a „többcsatornás” fogyasztók online és 

offline is gyakran fogyasztják kedvenc médiamárkáikat. 

A fenti kutatás alapján 4 csoportba sorolhatók az emberek:
 92

 

1. Az első a televíziót elfogadó emberek. Ők ezt részesítik előnyben. A 

nyomtatott sajtónak és az internetnek nem tulajdonítanak nagy 

jelentőséget.  

2. A második csoportba tartozókat pragmatikus médiafogyasztóknak 

nevezzük. Ők az internetet és a hagyományos médiát közel hasonló 

fontosságúnak tartják.  

3. A harmadik csoport a televíziót, internetet és a hagyományos 

nyomtatott sajtót egymással versengő médiumoknak tekintik.  

4. A negyedik csoportba tartozók pedig az internetet sorolják a lista 

elejére. A kutatás eredményeit összegezve tehát az internetnek legtöbb 

                                                
92

 BODOKY, Tamás: Nincs tévém, nem olvasok papírújságot. [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_02_nyar/06_nincs_tevem (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2007_02_nyar/06_nincs_tevem
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esetben nagy jelentőséget tulajdonítanak, de még nem jött el az a 

pillanat, amikor ez minősül a legfontosabbnak. 

A korábbiakban már említett horizontális portálok hírfolyammal kecsegtetnek, 

ezért ezek egy része szintén hírportál. Idővel a hagyományos médiumok is 

belekényszerülnek abba, hogy az interneten is publikálják tartalmaikat. Kezdetben 

ezt általában tükörszerűen átveszik, majd idővel független tartalmakat is 

feltöltenek.  

Külföldön a leghíresebb hírportálok valamilyen hagyományos médiához 

kapcsolhatók. Nálunk azonban későn ébredtek fel a hagyományos médiumok és 

emiatt két független, név szerint az origo és az index a vezető portálok. 

A „hagyományosak” látogatottságának mérése mindig valamilyen becsült 

számot eredményez. Online viszont egészen pontos számokban mérhetőek ezek az 

adatok.
93

 Egyetlen hátránya, hogy az így keletkezett számok nem a tényleges 

embereket, hanem a számítógépeket számlálják. 

Számos vita folyik arról, hogy az internetre és az azon működő portálokra 

milyen szabályok vonatkoznak. Hivatalosan létezik már törvény az internet 

szabályozására, azonban egy ekkora nagy hálózatot képtelenség a nap 24 órájában 

szemmel tartania bármilyen nagy szervezetnek is. (Elméletben tehát működik, 

viszont a gyakorlatban kevésbé. Nehezíti az ezt felügyelő testületek munkáját az, 

hogy az internetes bűncselekményeket általában hozzáértők követik el, akik van, 

hogy jobban értenek a technikához, mint maga a felügyelő testület.) 

Éppen ezért 2001-ben a nagy hazai internetes tartalomszolgáltatók 

megalapították az MTE-t (Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületét), 

mely egy önszabályzó testület. Elnöke: Gerényi Gábor. Az egyesület létrehozott 

egy Tartalomszolgáltatási és Etikai Kódexet is. Céljuk, hogy az internet 

szabályozása a lehető legkisebb állami beavatkozás mellett történjen meg, és a 

hangsúly az önszabályozásra kerüljön. A hírportálok jogi helyzete napjainkban 

egyelőre nem kellőképpen tisztázott. Úgy fest, hogy minden ilyen portálnak 

magának kell vállalnia a „sajtótevékenységek” jogi következményeit. 

                                                
93 2000-ben hatalmas fejlesztést készítenek webaudit néven, mely mára már a látogatók mérésének 

egyik legelfogadottabb módja. Csak a látogatók minőségi kvantitatív adatairól nem tud 

beszámolni. Erre megmaradtak a már ismert Szonda Ipsoszos és egyéb kérdőíves kutatások illetve 

fókuszcsoportos vizsgálatok. [Természetesen a webaudit nem tartozik az ingyenes szolgáltatások 

közé, ezért csak a legnagyobbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást.] 
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3. A FERTŐ-PART NYILVÁNOSSÁGI FÓRUMA 

„Több mint  10 év ig  jómagam i s  a  Fer tő -par t  egy ik  lakosa vol tam.  Rengeteg  

érdekes  dolgot  megtapasz tal tam,  amíg ott  laktam.  Az  elköl tözésemet  követően hoz ták  

l é t re az  onl ine t érségi  portált  és  úgy  gondoltam mindenk éppen érdemes  volna  az t  

megvizsgálnom.”  

 

3.1. A Fertő-partról… 

Közigazgatásilag sem a Fertő-part sem a Fertőtáj nem birtokol igazi, valós 

jelentést. A Fertő-part a legegyszerűbb értelmében a Fertő tó partját jelenti. 

Azonban a helyiek ennél sokkal több jelentőséget tulajdonítanak a szónak. A 

fogalom alatt a Fertő tó vidékét és a közelében elhelyezkedő településeket 

értjük.
94

 A nem térségben élők főképpen, a portállal vagy a fogalom első 

jelentésével azonosítják a szót.
95

 

 

A képen látható szélső határvonalak csak gazdasági illetve „hírszegénységi” 

okok miatt lettek bevonva a portál értelmében vett Fertő-part címszó alá. A 

kezdeti határvonal Petőháza – Fertőrákos – Nagycenk volt.  

                                                
94 Az osztrák partmenti szakasz is ide tartozik, azonban ezzel a szakdolgozatban most nem kívánok 

foglalkozni. Egyelőre még a portál sincs felkészülve arra, hogy teljes mértékben bevonja az 

osztrák településeket is. 
95 A térségben élők viszont büszkék arra, hogy lakóhelyük a világörökség részét képezi. 

Viselkedésükben megfigyelhető a természet őszinte szeretete és az összetartozás. Kutatásommal az 

összetartozást is szeretném [csupán érintőlegesen] megvizsgálni. 
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3.2. A fertopart.hu online portál rövid bemutatása, elemzése 

„Mielőtt  bármihez  i s  hozzáfogtam volna kész ít et t em egy  mély inter jút  a  por tál  

főszerkesz tőjével ,  üzemel tetőjével ,  Fek ete At t i lával .  Az  in ter júból  nagyon sok  minden 

k iderül t .  Többek  között  az i s,  hogy  ő mire volna kíváncs i .”  

 

3.2.1. Története (a kezdetektől napjainkig) 

A domain név
96

 már 2006 elején le volt foglalva, azonban ekkor még csak egy 

szimpla helyi fórum működött rajta. 2007 tavaszán indult el a fertopart.hu címen 

található online térségi portál fejlesztése. Az ötlet az volt, hogy létrehozzanak, egy 

olyan weblapot, ahol a turisták folyamatos információkat kaphatnak a Fertőtáj 

eseményeiről, szállás és hobbilehetőségeiről. A honlap több hónapos fejlesztés 

után szeptemberben indult útjára.
97

 Ekkor hírek, programajánlók, 

településismertetők és „kedvcsináló” információk voltak fent. A főszerkesztő 

elmondása szerint nem elég komoly ahhoz, hogy folyamatosan hű, reprezentatív 

képet fessen a turisták számára a vidékről.  

Eközben viszont a helyieknek megtetszett a dolog, és egyre többen kezdték el 

látogatni. Napról-napra nőtt az önkéntes szerkesztők száma. Saját Fertő-partos 

pólójukban minden helyi rendezvényen részt vettek, fotóztak majd cikket írtak a 

történtekről, és publikálták azt a honlapon. Az alapötlet megmaradt, de nincs 

megfelelő háttér a kellő turistatájékoztatás újraindítására.  

3.2.2. A portál elméleti jellemzői 

A fertopart.hu teljes mértékben megfelel a portál definíciónak és kellőképpen 

eleget tesz annak alkategóriájának, a hírportál megfelelőjének. Ám a főszerkesztő 

elmondása szerint a helyes elnevezés mégis inkább a térségi portál. 

                                                
96 A domain név fogalma: Emesz.hu. [Online]: 
http://www.marketingszoftverek.hu/tudasbazis/internetes-fogalmak/domain-nev  

(utolsó megtekintés: 2010. 04. 12.) Domain név, magyarul tartománynév, egy szolgáltatást vagy 

számítógépet azonosít az interneten. A domain név valójában egy címke, amelyet a nehezebben 

megjegyezhető IP cím alternatívájaként használunk. A domain név több, egymással ponttól 

elválasztott tagból áll. Ezek felépítése fordított hierarchikus azaz a legfelsőbb szint a legutolsó tag, 

az úgynevezett legfelsőbb szintű domain (.com, .hu stb). A domain név tovább bontható még több 

aldomain-re. 
97 Az arculatot egy debreceni grafikus készítette, aki szinte abszolút nem ismerte a Fertőtájat, 

viszont a visszajelzések alapján mégis nagyszerű design-t sikerült készítenie. A honlap motorját a 

főszerkesztő Fekete Attila készítette el. 

http://www.marketingszoftverek.hu/tudasbazis/internetes-fogalmak/domain-nev
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Ezen a portálon történő megnyilvánulások kommunikációs folyamati szintjei 

leginkább a csoportközi, illetve egyesületi szinttől a személyen belüli szintig tart.98 

Navigációs interaktivitás jellemzi.99 Eszerint a felhasználó többé-kevésbé strukturált 

módon navigálhat az oldal tartalmában (például a „következő oldal” és a „vissza az 

elejére” gombok vagy a görgetősávos menük segítségével); 

A címlap felosztása hasábos, rengeteg funkcióval kecsegtet, található rajta 

hírfolyam és vezető hír is. Főként horizontális portálnak számít, mivel 

általánosságban mindenféle témáról beszámol, viszont másfelől vertikálisnak 

minősül, hiszen legfőképpen a Fertő-part környéki lakosokat érintik az információk. 

Reklámokból illetve társoldalakon elhelyezett hirdetésekből finanszírozzák a 

működését. Léteznek a fogalomra jellemző rovatok és csatolt fotókkal illetve 

videókkal is találkozhatunk. 

Általánosságban olyan főtulajdonságok jellemzik, mint a hagyományos 

napilapokat, ezért aztán elmondható, hogy a vizsgált portál egy hírportál. 

 

3.2.3. A portál gyakorlati jellemzői 

Természethez közelálló, egyszerű, elegáns színek (zöld, fehér, szürke) jellemzik. 

Html/php/javascript100 alapú oldal. Flasht csak a hirdetések tartalmaznak. 

Napjainkra körülbelül napi 1000 látogatóval, folyamatosan növekvő hír-, fotó-, 

videóarchívummal és több, mint 1500 regisztrált felhasználóval büszkélkedhet a 

fertopart.hu. A látogatottság hírtelen, ugrásszerű növekedését általában az új fotók, 

negatív hírek (Pl.: balesetek) eredményezik. 

Van, hogy 2-3 db friss hír kerül fel, de az is előfordul, hogy 2-3 napig nincs új 

történés. Ezért napi átlagban 1db új hír szokott felkerülni. A szerkesztőség egy 

program-, egy hír-, egy főszerkesztőből és 5-10 önkéntes fotósból áll. Minden más 

fennmaradó tartalmat civilek, civil társulások vezetői juttatnak el a portál 

szerkesztőihez.  

Az internetes statisztikák alapján, hétvégén és délelőttönként a leglátogatottabb az 

online magazin.  

                                                
98 MCQUAIL, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest. Osiris Kiadó, 2003. 19. p. 
99

 DEUZE, Mark: A web és a webes újságírás típusai. [Online]: 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/04_webes_ujsagiras (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 
100 Programozási nyelvek. Web programozási technikák.. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2003_03_osz/04_webes_ujsagiras
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3.2.4. A portál fő célja, működése 

Főképpen közéleti információk tárházaként szolgál, turisztikai célú, nem 

térségieknek szól, de mára már inkább a helyiek, a helyi híreket, fotókat és 

történéseket böngészik. A portál fő célja (a főszerkesztő elmondása szerint): 

„Referenciamunkaként, minőséggel a Fertő-part célközönsége elé állni.” 

Mindent összevetve az éves üzemeltetése 800.000 illetve 1.000.000 FT között 

alakul. Egy hirdetés pedig méretétől és elhelyezésétől függően 20.000 és 80.000 

FT –ba kerül havonta.  

A portál együttműködik más médiumokkal is (pl.: rádió, televízió, újság) 

azért, hogy még sikeresebb legyen. Ezek az egyességek minden esetben barter 

formájában történnek. Az eddigi legsikeresebb népszerűsítő eszköznek egyébként 

a PR cikket tartják. 

 

3.2.5. A portál szerkezeti felépítése 

A honlapon fentről-lefelé: mini-fejléccel, fejléccel, menüsorral, tartalmi 

résszel, mini widgetekkel
101

 majd dupla lábléccel találkozhatunk.  

 A mini-fejlécben található naptár, névnapi kalendárium, kereső és 

kedvencekhez gomb.
102

 

 A fejlécben van logo, adott évszaknak megfelelő, váltakozó 

természetképek és nyereményjátékra invitáló gomb.  

 A menüsor rendkívül összetett, talán kicsit már sok is, ami bele van 

zsúfolva. Balról-jobbra: A következő fő menüpontok találhatók benne: 

Címlap  

A címoldal eleget tesz a klasszikus értelemben vett hírportálnak megfelelő 

fogalommal. Rengeteg információ található rajta. A tartalmi rész 3 részre 

osztható. Balról jobbra: hírek, programajánló, és az egyéb fix jobb oldali „bar”
103

. 

Fertő -part 

Fertő-parti apróhirdetések, eladó ingatlanok, turisztikai ajánlók, térségleírások 

illetve településajánlók és egyéb információk találhatóak itt. 

                                                
101 Mini widget: Mini alkalmazás. 
102 Régebben időjárás is volt a mini-fejlécben. Sajnos nem tartották megbízhatónak az időjárást 

szolgáltató forrást, ezért aztán törlésre került. 
103 Holnapszerkesztéssel, weboldalkészítéssel kapcsolatos szakzsargon. Jelentése oszlop, 

tartalmakat magába foglaló keret. Az egyes div-eket is így nevezzük. Használatos még a menubar 

illetve a sidebar kifejezés is. 
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Rovataink  

A címlap is valamiért a rovatok közé van beszúrva viszont ez működőképtelen 

jelenleg. Rovatok: Címlap, Programajánló, Programbeszámoló, Kultúr, Sport, 

Egészség, Közélet, Kék hírek, Soproni borvidék, Ünnepek, Receptek, 

Érdekességek, Humor. A rovatokban találkozhatunk a hírkeresővel és az 

archívummal is. Az archívum csak az adott hónap híreit mutatja. Régebbi hírek 

elolvasásához használnunk kell az ott elhelyezett hírkeresőt. 

Programok 

Ez a menüpont rendkívül jól van elkészítve. A lejárt programokat csak akkor 

mutatja, ha látni szeretnénk. Szűkíthetjük a listát településre vagy kategóriára is 

(Pl.: mozi, kiállítás, buli, sport, stb.). Itt találkozhatunk egy komplett 

eseménynaptárral is. 

Közérdekű  

Különböző állami és civil szervezetek legfontosabb információit olvashatjuk, 

telefonszám, cím, interaktív térkép stb. Ahogyan azt már az önkormányzati 

honlapoknál is megszokhattuk, annyi különbséggel, hogy itt közel 30 település 

szervezeteinek információit találhatjuk meg egy helyen. 

Szabadidő  

A közérdekű menüponthoz hasonlóan a legfontosabb információi olvashatók az 

egyes sportegyesületeknek, színházaknak, múzeumoknak stb. 

Vállalkozások  

Az előző kettőhöz hasonló adatokkal találkozhatunk, a különbség csupán az, hogy 

számukra nem ingyenes a felkerülés a netre. 

Vendég látás  

Ugyanaz a helyzet, mint a vállalkozásoknál. 

Médiatár  

Fotók, videók, kiadványok, és hivatalos dokumentumok egyaránt találhatók itt. 

Hatalmas adatmennyiség került fel a 3 év alatt. 

 A mini alkalmazások között megtaláljuk az Info TV hirdetéseit, egyes 

vállalkozások ajánlatát, település ajánlót, hírlevélre feliratkozást stb. 

Érdemes megemlíteni a szintén mini alkalmazásnak számító 

gyorshíreket, melyek mindössze 2-3 sorosak maximum. Ide kerül fel 

minden, ami nem tudna megtölteni legalább fél oldalt. (Ezek 

napjainkra egyébként egyre népszerűségnek örvendenek.) 

 A láblécben impresszum, partnerek és jogi nyilatkozat található. 
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A funkciók közül említést érdemel még a hírlevél is. Ugyanis ez minden 

kedden reggel 8 órakor automatikusan legenerálódik a honlap legfontosabb 

„részeiből”, majd kimegy a címlista feliratkozottjaihoz. 

 

3.3. A kutatás felvezetése 

A weben nagyon sok mérhető statisztikai adat van, azonban ahogyan erre már 

korábban is kitértem, ezek az adatok csupán számítógépeket, és nem pedig 

embereket mérnek. A főszerkesztővel közösen megegyeztünk abban, hogy a 

kérdőív egyik része a látogatók megoszlását, a másik fele pedig a már ismert 

bekapcsolódási formákat, lehetőségeket, illetve az aktív részvételre való hajlamot, 

vagy annak hiányát fogja megvizsgálni.  

A kutatás formája kvantitatív,
104

 de helyenként tartalmaz kvalitatív elemeket 

is. Sajnos egy ilyen terjedelmű témában, nem rendelkeztem megfelelő 

kapacitással, hogy reprezentatív jellegű felmérést készítsek, viszont a nem 

reprezentatív jellege ellenére hasznos, a jövőben felhasználható eredményeket 

tudok felmutatni. 

Két darab kérdőívet készítettem. Mindegyiket a vizsgált portálon helyeztük el 

online
105

 azért, hogy a kitöltők célzottan a portál látogatói legyenek. A 

kérdőíveket mindkettő esetében összekapcsoltam egy-egy nyereményjátékkal, 

hogy minél több kitöltött űrlappal dolgozhassak. Felszínes reklámkampányt is 

végeztem a több adat érdekében. (Fertő-parti ismerőseim számára e-mailt küldtem 

illetve megosztottam a kérdőívet a korábbiakban ismertetett közösségi portálokon 

is.) Az egyes tesztek kitöltésére 1-1 hónap állt rendelkezésükre a látogatóknak. 

Névtelenül zajlott az adatok begyűjtése, csupán a nyereményjátékban 

szereplőknek kellett e-mail címüket megadniuk. Körülbelül 3-5 percet vehetett 

igénybe a kitöltés. A kérdőív végén lehetőség volt üzenet továbbítására is a 

szerkesztőség felé. 

                                                
104 BABBIE, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest. Balassi Kiadó, 2003. 

274. p. 
105 Kellőképpen ismerem a technika vívmányát, az internetet. Konzulensem tanácsára, ezért 

bátorkodtam közel a teljes kutatást a neten elvégezni. A beérkezett kérdőívek adatbázisban 

tárolódtak, valamint az e-mail címemre is megkaptam azokat. Mivel szándékosan nem állítottam 

be session-t így a hanyag, hiányos kérdőíveket is megkaptam, azonban ezek esetében mérlegelnem 

kellett, hogy mi az, ami megfelelő mértékben kitöltött és mi az, ami használhatatlan. Az 

űrlapot/kérdőívet magam programoztam így teljes mértékben olyan lett, amilyenre én szerettem 

volna. 



A FERTŐ-PART NYILVÁNOSSÁGI FÓRUMA 

 
46 - 

3.3.1. Az első kérdőív 

Az első kérdőívre 202 darab kitöltés érkezett be. Ebből 30-at 

„használhatatlannak” nyilvánítottam, lerontottam. Volt, aki 3-at is kitöltött 

(valószínűleg a nyereményjáték miatt). A többszöri próbálkozást, és az üresen 

elküldött űrlapot is új kérdőívnek számolta a program. Gondos szelektálás után, a 

megfelelő, kiértékelhető űrlapok száma 172 db.  

7 nagy részből és további kisebb egységekből állt a kérdőív. Egyes kérdések 

kitöltése kötelező, míg más egységeké szabadon választható volt. 

 Felvezetés 

Arra voltam kíváncsi, hogy a látogató lakóhelye melyik településen 

van (7. melléklet), valamint, hogy mit jelent számára a Fertő-part, 

mint fogalom. (8. melléklet) Az utóbbi természetesen nem volt 

kötelező jelleggel kitöltendő. 

A legtöbben Fertődön laknak (26%). Ez valószínűleg nem véletlen, hiszen a 

főszerkesztő otthona és a portál indulási helyszíne is Fertőd. A második 

„legnépszerűbb” település a szomszédos Fertőszentmiklós 19%. Őt követi jócskán 

lemaradva Sopron 9%-al, majd a szintén szomszédos Fertőszéplak 8%-al. 

Említést érdemel még Petőháza, Sarród és Hegykő 5-5-5%-al. A többi település 

maximum 2%-ot ért el, azonban meglepő módon rengeteg helyről nem érkezett 

kitöltött kérdőív. A látogatók főképpen Fertőd centrumából és annak közeli 

vonzáskörzetéből származnak, ez szinte teljes mértékben a kezdeti 

határvonalaknak felel meg. 

27% az otthon jelentésével azonosította a Fertő-partot, mint fogalmat, 15% a 

természet szeretetével, 13% illetve 12% valamely településsel illetve a 

kikapcsolódással, 11%-nak tájegységet, 9%-nak pedig az internetes portált jelenti. 

Viszont vannak, akik a világörökség egy részével, vagy egy úttal azonosítják. 

Valaki közösségi összefogásként értelmezi a fogalmat, és érdekes módon olyan is 

akadt, akinek egy újragondolási tervet jelent. 
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 Személyes adatok 

Az illető személyes adatait kutatja ez a rész. Minden kötelező jelleggel 

kitöltendő. Kíváncsi voltam a nem-re (9. melléklet), korra  

(10. melléklet), végzettségre (11. melléklet) és a gazdasági aktivitásra 

is. (12. melléklet) 

A portál látogatóinak túlnyomó többsége 73%-a nő, csupán 27%-a 

férfi. (Ez bizonyára megmagyarázza a recept és az egészség rovat 

kívánatosságát.) 

A domináns életkor 45%-al a 19-30 év közöttiek, őket követik szorosan a 31-

50 év közötti felhasználói rétegek (38%). Majd a 15-18 évesek (10%), az 51-70 

évesek (6%) és a 11-14 évesek (2%). 10 éves vagy 10 év alatti látogatót nem 

tudhatott magáénak a portál. 

45% középfokú szakképesítéssel rendelkezik, 21% diplomával (ebből 3%-nak 

több diplomája is van), 13% alapfokú szakképesítéssel, 10% pedig felsőfokú 

szakképesítéssel, és ugyanennyien 8 általánossal. 

A felhasználók gazdasági aktivitását tekintve 57%-uk dolgozik (ebből 54% 

alkalmazott és 3% vállalkozó), 28%-uk tanul, 5%-uk munkanélküli, 1%-uk 

nyugdíjas és további 9%-uk az egyéb kategóriát választotta. 

 Főbb jellemzők 

Ebben a részben megkérdeztem, hogy honnan ismeri (13. melléklet), 

miért nézi a portált? (14. melléklet) Mit néz rajta leggyakrabban?  

(15. melléklet) Valamint másodszor (16. melléklet) illetve harmadszor 

(17. melléklet) leggyakrabban. Az utóbbi kettő nem volt kötelező 

jelleggel kitöltendő. 

A portált az emberek 40%-a ismerős ajánlásának eredményeképpen ismeri. Ez 

nem meglepő, hiszen a Fertő-parti települések falusi vonásokkal rendelkeznek.
106

 

Ahol - mint azt bizonyára mindannyian tudjuk - az információ leggyakrabban és 

talán a leggyorsabban még mindig szájról-szájra terjed. 18% valamilyen internetes 

webhelyről ismeri, 13-13% véletlenül akadt rá vagy valamilyen egyéb módon. 9% 

a helyi televíziók egyikéből, 8% újságból és senki sem ismeri a portált rádióból. 

                                                
106 ANDORKA, Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest. Osiris Kiadó Kft, 2006. 225. p. 
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Ez különösen meglepő, hiszen a főszerkesztő elmondása szerint rendkívül sok a 

rádiós megjelenésük. 

A látogatók számára a portál legkedveltebb része a programajánlók (33%), a 

hírek (30%) és a fotók, illetve videók (22%). A második legnépszerűbb rész 

szintén ez a 3 dolog csak más sorrendben: fotók, videók (31%), programajánlók 

(28%), hírek (17%). A honlap harmadik legkívánatosabb egységének a 

nyereményjáték számít 23%-al, majd programajánló (17%), fotók, videók (16%), 

hírek (14%). Összesítve tehát a portál legpopulárisabb része a programajánló 

(78%), aztán fotók és videók (69%), hírek (61%). 

 Rovatok 

Kíváncsi voltam rá, hogy mely rovatok élvezik a legnagyobb 

figyelmet. Az előzőhez hasonlóan először (18. melléklet), másodszor 

(19. melléklet) illetve harmadszor (20. melléklet). Csak az elsőt kellett 

kötelező jelleggel kitölteni.  

A programajánló (30%) című rovat köti le legjobban az emberek figyelmét ezt 

követi a címlap (21%) majd stílusosan a programbeszámoló (10%). Második 

legérdekesebb rovatnak is ez a kettő számít. A harmadik legfigyelemreméltóbb 

rovat viszont az érdekességek lett. A válaszok egyébként rendkívül sokfélék, 

azonban ez pont azt eredményezte, hogy a „találatok” nagyon megoszlanak és 

emiatt csak az első három érdemel említést. 

 Látogatottság 

Itt a már ismert: „Milyen rendszerességgel” (21. melléklet), „honnan 

látogatja?” (23. melléklet) és a „mennyi időt tölt el a portálon?  

(22. melléklet)” kérdésekkel találkozhattak a kitöltők. 

A weblap, a gyakoriság és látogatói hűség tekintetében büszke lehet magára, 

ugyanis a választ adók 33%-a hetente, 25%-a hetente többször, 16%-a naponta, 

13%-a kétnaponta, 6%-a naponta többször, 5%-a havonta és mindössze 1% 

ritkábban, mint havonta, valamint egy másik 1% látogatja csak most - a kitöltés 

pillanatában - a lapot. 

Közülük 36% átlagosan fél órát, 30% 10-15 percet, 20% akár egy órát is, 6% 

pedig több, mint egy órát is eltölt rajta. Az információs társadalom és az internet 

felgyorsult világában ezek az adatok rendkívül hosszú időnek számítanak. 
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92% otthonról nyitja meg böngészőjében a fertopart.hu-t. Csupán 6% nézi 

munkahelyéről és mindössze 1% megy fel rá valahonnan máshonnan. Internet 

kávézóból (hotspotról) és iskolából úgy tűnik, hogy senki sem nyitja meg az 

oldalt.  

 Interaktivitás 

Megkérdeztem, hogy bekapcsolódna-e a szerkesztésbe. (24. melléklet) 

Ha igen: Akkor melyik rovatba írna (26. melléklet), miért abba írna 

(27. melléklet), és milyen témákat dolgozna fel? 

Sajnos 65% nem kapcsolódna be a portál szerkesztésébe, azonban a „milyen 

témákat dolgozna fel?”, és a „miért pont azt?” (nem kötelezően kitöltendő jellegű) 

kérdésemre a nemmel válaszolók is lelkesen töltögették az űrlapokat. A maradék 

45% szívesen részt venne a szerkesztésben. Közülük 6% akár ingyen is, 20% ha 

megtehetné (tehát ha ideje engedné, ha értene a technikához, tehát, ha érdemben 

be tudna kapcsolódni), további 6% jelképes fizetés ellenében, 4% pedig rendes 

fizetés ellenében segítené a szerkesztőség további munkáját. 

 Szubjektív 

„Milyen újításnak örülne?” (28. melléklet) kérdés után a „Mit szeret 

legjobban?” (29. melléklet) és a „Mit szeret a legkevésbé?” (30. 

melléklet) kérdések következtek. Ezeket szándékosan, kötelező 

jelleggel kitöltendővé állítottam be. 

Eme rész első kérdése „sikertörténetnek” számít. Ugyanis a kérdőívet kitöltők 

18-18%-a a nyitott hozzászólás és az eseménynaptár mellett tette le a voksát, mely 

időközben el is készült már a honlapon. Maradék 13% az online netrádió, 11% az 

üzenőfal, és 10% az élő közvetítést szeretné újításként viszontlátni a portálon. A 

gyászjelentés nevet viselő funkció 0%-ot kapott mely, ahogy azt már ismerjük a 

napi és a hetilapok esetében zavartalanul működik. Meglepő az eredmény, hiszen 

az internetet és közösségét sokszor a durvaság, a gátlástalanság, és embertelenség 

színtereként is emlegetik, azonban a Fertő-part felhasználói erre most 

kistérségükben némiképpen rácáfoltak. 

A következő két kérdésre végtelenfajta válasz volt adható. A 172 féle válaszra 

létrehoztam lehetséges kategóriákat és így csoportokba soroltam az azonos és 

hasonló válaszokat.  
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Ez alapján az emberek a portálban azt szeretik a legjobban, hogy aktuális 

(21%), sokszínű (16%) és áttekinthető (11%). Emellett kifejezetten szeretik az 

egyes rovatokat és azt, hogy lokális. 

A portál jelentőségét, azzal való szimpatizálást az is bizonyítja, hogy a 

kötelező jelleggel kitöltendő „amit a legkevésbé szeret?” kérdésre a látogatók 

58%-a azt válaszolta, hogy mindent szeret és, hogy nincs ilyen amit legkevésbé 

szeret. Viszont 8% szerint felületes, hiányos, 7% a portál valamely egyéb részével 

nincs kibékülve, továbbiakban nem kedvelik a reklámokat (6%) és vannak, akik 

szerint lassan frissül az oldal (5%), de olyan is akadt, aki szerint az oldalbetöltés 

az, ami igazán lassú (3%). 

 

3.3.2. A második kérdőív 

Az összes beérkezett kérdőív 70 darab, ebből a kiértékelhető űrlapok száma 62 

darab volt. Ez csupán 2 nagy egységből állt. Részben az első kérdőív 

„Interaktivitás” részének továbbfejtéseként is értelmezhető. Ez jóval kevesebb 

egyéni véleményt tudott befogadni. Teljesen egyedi választ csak az utolsó 

kérdésre adhattak a userek.
107

 

 Ön rendelkezik-e…?
108

 

Először szeretnék választ kapni arra, hogy a látogató rendelkezik-e 

saját iwiw, facebook, myvip stb. publikus profillal vagy sem?  

(31. melléklet) Majd az is érdekel, hogy „van-e saját weboldala?  

(32. melléklet)” 

Elképesztő a végeredmény (ahogy azt már az ITHAKA reprezentatív módon 

megfigyelte): a fertő-parti látogatók 87%-a rendelkezik közösségi oldali 

regisztrációval. Ebből 47%-nak több mint egy feliratkozása is van. 40% csak az 

egyikkel rendelkezik. 4%-nak egyelőre nincs, további 1% tervezi, hogy csinál és 

mindössze 3% zárkózik el az efféle oldali regisztrációktól. 

                                                
107  Userek (ejtsd: júzerek): felhasználók (Szleng az informatika világából.) 
108 Szerintem egy közösségi oldali regisztráció egy gondosan kitöltött adatlappal, fotókkal a 

véleménynyilvánítás egyik formáját jelentheti. Ezért tettem bele a kérdőívbe. A saját honlap 

véleménynyilvánítási funkciójához pedig úgy gondolom, hogy nem fér kétség. 
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Saját weboldallal csak 6% büszkélkedhet, viszont 23% szeretne egyet a 

jövőben, a maradék 71% nem rendelkezik egyedi honlappal és a jövőben sem 

tervezi egy saját honlap készítését, birtoklását. 

 Az Ön interaktivitása… 

Az alábbiakban olvashatók a második rész kérdései és az azokra 

adható válaszok: 

A.) „Hozzászólt-e már a cikkekhez?” (35. melléklet)  

1. Igen többször, 2. Egyszer már igen, 3. Nem még soha, 

19% használta már a nyitott hozzászólási lehetőséget. 56% még nem használta, de 

tervezi, hogy hozzá fog szólni egy-egy cikkhez. 31% pedig a jövőben sem 

szeretné használni az oldalnak ezt a funkcióját. A maradék 2% sajnos nem 

válaszolta meg ezt a - kötelező jelleggel kitöltendő - kérdést. 

 

B.) „Használta-e már a Fertő-part fórumát?” (37. melléklet)  

1. Igen többször, 2. Egyszer már igen, 3. Nem még soha, 

Az emberek 26%-a használta már a Fertő-part fórumát. Ebből 11% visszatérő 

fórumozó és nem csak egyszer használta azt. 

 

C.) „Küldött-e már be cikket, fotót, hírt, programot, eseményt?” (36. melléklet)  

1. Igen többször, 2. Egyszer már igen, 3. Nem még soha, de tervezem, 4. Nem még soha, és nem is tervezem 

A következő kérdésre 56% azt válaszolta, hogy még nem küldött, de tervezi, hogy  

fog, 13% pedig már használta ezt a lehetőséget. Tehát az emberek 69%-a nem 

zárkózik el a portál munkáját segítő akcióktól.  

 

D.) „Ha lehetősége volna rá, akkor hozzászólna-e a fotókhoz/videókhoz?” (34. melléklet)  

1. Természetesen igen, 2. Esetleg igen, 3. Nem 

Mindössze 21% zárkózik el a még nem létező funkció használatától. 31% biztosan 

hozzászólna a fotókhoz/videókhoz, és további 48% a „talán/lehet” mellett tette le 

a voksát. Így ha csak a bizonytalanok felével számolunk, még akkor is több mint a 

látogatók fele használná ezt a lehetőséget. 
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E.) „Szívesen értékelne-e cikkeket, fotókat, videókat a fertopart.hu-n?” (33. melléklet) 

1. Igen szívesen, 2. Csak cikket, 3. Csak fotót, 4. Csak videót, 5. Nem  

Csupán 16% zárkózik el ettől a lehetséges újítástól. Bizonyára ez annak 

köszönhető, hogy egy értékelés pár kattintással lerendezhető, míg egy hozzászólás 

megírásához az embernek van, hogy össze kell szednie a gondolatait. 60% a 

felsoroltak közül bármelyiket szívesen értékelné. 8% csak a cikkeket, 16% csak a 

fotókat. Érdekes, ám nem abszurd (mivel ez a rész még nem domináns az oldalon) 

hogy a „csak a videókat értékelné” válasz mellett senki nem pártolt. 

 

F.) „Használná-e a Fertő-part chatszobáját illetve üzenőfalát, ha létezne?” (38. melléklet)  

1. Igen bármelyiket, 2. Nem csak a chatszobát, 3. Csak az üzenőfalat, 4. Nem 

Kevesebb, mint a fele, 37% zárkózik el ezeknek a „beépülő moduloknak” a 

jövőbeli használatától. 32% bármelyiket szívesen kipróbálná. 26% csak az üzenő 

falat, 5% pedig csak a chatszobát használná kedvére. 

 

G.) „Hogyan venne részt a szerkesztésben?” (25. melléklet) 

1. Cikket írna, 2. Fényképezne, 3. Kamerázna, 4. Hanganyagot készítene, 5 Nem venne részt benne 

40% nem kapcsolódna be a szerkesztésbe. A legkívánatosabb formája a 

bekapcsolódásnak a fotózás lett. Ez 40%-ot kapott. 11% írna cikket, 6% videót és 

a maradék 2% valamilyen hanganyagot készítene. 

 

H.) „Ön mivel tenné jobbá a közös térségi portálunkat?” (39. melléklet) 

26% még több információt tenne fel a portálra. 18% szerint úgy jó, ahogy van. 

15% valamilyen új rovatot indítana. Van, aki technikai (9%), minőségi 

finomításokat (9%) végezne el. Ugyanennyien új funkciót (9%), illetve több 

nyereményjátékot (9%) szeretnének. Elenyésző 6% valami egyébbel tenné jobbá a 

portált. 
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3.4. Következtetések 

Kutatásaim végeredménye több ponton is hasonlít az ITHAKA által készített 

reprezentatív elemzés értékeihez, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által 

végzett 2008-as felméréshez. 

Napjainkban majdnem minden magyar felhasználó rendelkezik saját 

közösségi oldali regisztrációval. A nem rendelkezők száma elenyésző. Szerintem 

egy gondosan kitöltött adatlap is lehet a véleménynyilvánítás egyik formája. 

Mindenki - aki rendelkezik egy általa létrehozott profillal - valamilyen szinten 

véleményt formál és publikálja ezt a többiek felé.  

A személyes adatok nagyjából a várt eredményeket hozták. Ezt az bizonyítja, 

hogy az országos felmérések alapján meghatározott legaktívabb internetezők 

életkora megfelel a Fertő-part legaktívabb látogatóinak életkorával. A honlap 

látogatói az átlaghoz képest magasan képzettek. Csupán elenyésző százalékuk 

nem rendelkezik legalább valamilyen alapfokú szakképesítéssel. Gazdaságilag 

több mint felük aktív. Egy másik szegmensük még tanul, illetve egyéb kategóriák 

közé volt besorolható. Meglepetést csupán a domináns női látogatottság okozott, 

ugyanis a portál látogatóinak háromnegyedét a nők teszik ki. (Talán a 

főszerkesztő már korábban felismerte ezt és ezért készített receptek című 

rovatot).
109

 Napjainkra, mint azt tudjuk, a nők ugyanannyit vagy még többet 

dolgoznak, mint a férfiak, azonban vidéken valószínűleg még nagyobb eséllyel áll 

fenn a régi klasszikus „hölgyek otthon” és „férfiak munkában” modell, mely 

szerint a háztartást vezető hölgyeknek több idejük marad otthon a számítógép 

előtt az internetre is. De nem kizárt az sem, hogy a hölgyeket jobban érdeklik a 

helyi, lokális történések. 

A főbb jellemzők résznél a legfontosabb következtetésem, hogy a portál híre 

szájról - szájra terjed a leggyorsabban, hiszen a válaszadók közel fele ismerőstől 

hallott róla. A továbbiakban hatékony reklámozási formának számít a más 

internetes helyeken történő megjelenés, valamint nem ennyire hatékonynak, ám 

mégis számottevőnek a televíziós, és a kiadványokban feladott portálról szóló 

hirdetések.  

                                                
109 Ugyanis ez egy speciális rovatnak számít. Nem találkozunk vele akármelyik portálon. Esetleg 

gasztronómia címszó alatt. De ez is maximum hasonlít, és nem pedig egyezik a fenti rovatcímmel. 
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A jövőben közel feleslegessé vált a rádiós hirdetések feladása, ugyanis a 172 

válaszadóból - elmondásuk szerint - senki nem értesült innen a portálról. 

(Miközben a főszerkesztővel készített interjú szerint, rengeteg rádiós 

megjelenésük van.) Persze az is lehet, hogy csak a kérdőívben felejtették ezt 

megjelölni. 

A felhasználók leggyakrabban a programajánlót, majd a fotókat, illetve 

videókat és a híreket böngészik. Mindenképpen okos lépés volt a főszerkesztő 

részéről egy állandó programszerkesztő megbízása. Véleményem szerint, mivel 

igény van rá: a jövőben érdemes volna megbízni egy állandó hírszerkesztőt is, így 

még kevesebb kritika érné a portál frissességét. 

A rovatok tekintetében még van mit fejlődni, ahogyan ezt a kérdőív és a 

szerkezeti felépítésre vonatkozó vizsgálatom is beigazolta. Az emberek igényt 

tartanának több és gyakrabban frissülő rovatokra. A programajánló, 

programbeszámoló, valamint az érdekességek rovat továbbra is sok odafigyelést 

igényel ugyanis ezek a legkívánatosabbak. A jövőben érdemes volna több időt 

fordítani - a kutatásom végeredménye miatt - a Sport, az Egészség, a Receptek és 

a Közélet című rovatokra. 

A Fertő-part látogatói nagy hűségről adtak tanúbizonyságot. Viszont sajnos 

még mindig a heti egy látogatás a legjellemzőbb. Ezt a ritka látogatottságot több 

aktualitással, gyorsabb frissítéssel sűríteni lehetne. A megnyitás utáni időeltöltés 

azonban az internetes időmértékekben rendkívül hosszúnak számít, hiszen a 

legtöbben fél órát töltenek el a lapon. Talán ez is okozhatja a heti rendszerességi 

látogatást. Úgy gondolom, hogy félóra elegendő ahhoz az interneten, hogy egy hét 

alatt feltöltött tartalmat az ember felületesen A-tól Z-ig átnézhessen. Érdemes 

volna még több információt feltenni így a fél órán át kattintgató felhasználók talán 

rákényszerülnének a gyakoribb látogatásokra. 

A földrajz jellegű kérdés: „Honnan nézi a portált?” Rendkívül különös, avagy 

teljesen egyértelmű, könnyen megmagyarázható eredményt hozott. Közel az 

összes látogató otthonról írja be a böngészőjébe a www.fertopart.hu internetes 

webcímet. Melyre az egyszerű magyarázat az, hogy lassan minden ember 

lakásában megtalálható lesz egy internet-hozzáféréssel felruházott számítógép.  

  

http://www.fertopart.hu/
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Másfelől viszont mégsem ennyire egyszerű a magyarázat. Hiszen a lakók 

büszkén gondolnak, beszélnek a portálról. Biztosan nem számít szégyennek 

iskolából, kávézóból, illetve hotspotról meglátogatni, és még munkahelyükről is 

aránylag kevesen nézik meg azt. (A többi nagy felmérés szerint az általam kapott 

6%-nál jóval többen böngésznek valamit a munkahelyükről az interneten). 

Az első mintavétel alapján a látogatók egyharmada, a második szerint pedig a 

látogatók több mint fele szívesen segítené a portál további munkáit. Sajnos ez 

nem erősíti meg és nem is cáfolja a hipotézisemet, mely szerint a térség 

nyilvánossági fórumaként szolgál. Csupán azt támasztja alá, hogy a térség egyik 

jelentős nyilvánossági fórumaként szolgál, viszont semmiképpen sem ez az 

egyedi, kizárólagos fóruma a környéknek.
110

  

A bekapcsolódásnak véleményem szerint több mélysége is van. A 

legmélyebb, ha valaki szöveg formájában, kész cikként küldd valamit a portál 

részére. Ezt követi az egyéb „kész anyagok” (fotó, videó, hang) beküldése. Majd a 

fórum, illetve cikkekhez történő hozzászólások. Végül pedig a legpuhább 

bekapcsolódási forma: az értékelés. 

A látogatók valamiért a fotózást kedvelik a legjobban, ennek magyarázata 

valószínűleg az egyszerűségében rejlik. Ezt követi a kutatás számára valóban 

érdekes rész az igazi, szöveges formájú publikáció, tehát a cikkek írása. 

Legtöbben valamilyen recepttel bővítenék a portál információs adatbázisát. 

Csupán a kék hírek (holott ez eredményez hírtelen nagy látogatottsági ugrást), az 

ünnepek és a humor rovatok rendelkeznek - az írás tekintetében - kisebb 

érdeklődéssel. Érdekes pontja a végeredménynek még, hogy a harmadik 

legnépszerűbb rovat az érdekességek, amely az írást tekintve a vártnál kevesebb 

érdeklődésről számolhatott be. 

A témaválasztást a legtöbben, a legevidensebbel indokolták, mely szerint azért 

írnának valamiről, mert szimpatizálnak a feldolgozandó témával. Ez a rész közel a 

várt eredményeket hozta. Minimálisan igazolja a hipotézisemet, mert az emberek 

számottevő szegmense azt nyilatkozta, hogy írásaival szeretne segíteni a térségben 

élő többi társának a tájékozódásban. 

  

                                                
110 Szívesen összehasonlítottam volna a többi, helyi médiával, azonban összehasonlító elemzést - 

idő és egyéb rendelkezésemre nem álló lehetőségek hiánya miatt - nem tudtam készíteni. 
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A puha bekapcsolódási formák iránt nagy az igény. Megfontolandó a 

főszerkesztő részéről ezek fejlesztése. Ugyanis az emberek háromnegyede 

szívesen értékelné az adott cikkeket, fotókat és videókat. Egyébként ez azért is 

hasznos újítás volna, mert ezáltal folyamatos visszacsatolást kapnának a 

szerkesztők is arról, hogy az adott tartalomból kérnek-e még többet a látogatók. 

(Közvetlen bekapcsolódási formának nem, azonban közvetett 

bekapcsolódásnak számít a fertopart.hu-ra történő beregisztrálás, a 

nyereményjátékokban való részvétel, valamint az oldal passzív meglátogatása is a 

„mindennek megvan a maga üzenetértéke
111

” tézis alapján.)
112

 

A gyakorlatban történő bekapcsolódás jelenleg az erre tervezett felület 

megkerülésével működik hatékonyan. Az erre létrehozott funkció, ahol bárki 

beküldhet egyelőre még kihasználatlan. Ezt kellene a jövőben felfuttatni egy 

megnyerőbb arculattal vagy pl.: úgy, hogy a beküldők között sorsolnák ki a 

nyereményjáték tárgyát. A válaszadók több mint fele még nem küldött be 

tartalmat, de rengetegen tervezik a beküldést. Őket feltétlenül mozgósítani kellene 

valamilyen módon vagy meg tudni, hogy miért nem tették meg az első lépéseket 

ez ügyben. 

A fórum iránt egyelőre kevés az érdeklődés, viszont ennek ellenkezője, avagy 

hasonmása a chat, illetve üzenőfal iránt a válaszadók hatalmas érdeklődésről 

számoltak be. Megfontolandó újítások között szerepel még az internetes netrádió, 

az élő közvetítés és az időjárás is. 

Az emberek kifejezetten meg vannak elégedve a portállal. Elmondásuk szerint 

a nagysága: az aktualitásában, a sokszínűségében, az áttekinthetőségében és a 

lokalitásában van. Viszont ennek ellenére nem árt odafigyelnie a főszerkesztőnek, 

ugyanis egyes válaszok véleménye alapján: felületes, hiányos, lassú és a 

visszajelzések szerint túl sok a reklám. A felhasználók még több információval, új 

rovatokkal, technikai-minőségi finomításokkal, és még gyakrabban induló 

nyereményjátékokkal tennék jobbá szeretett portálukat. 

                                                
111 „Mind az aktivitásnak, mind a passzivitásnak, mind a szavaknak, mind pedig a csendnek 

megvan a maga üzenetértéke; ez ugyanis befolyásolja a másik embert, a másik ember pedig 

szükségszerűen reagál ezekre a kommunikációkra, tehát maga is kommunikál.” 
112 WATZLAWICK, P. – BEAVIN, J. A. – JACKSON, D. D. : A kommunikáció két axiómája. 

In.: HORÁNYI, Özséb: Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Budapest. General Press 

Kiadó, 2003. 98. p. 
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„Néha az  olyan banál is  dolog,  mint  ami lyen egy  fá jl  k inyomtatása,  k imer í tő 

t evékenység,  s  inkább voodoo varázslat ra ,  mint  normál i s  ember i  foglalatosságra 

emlékez tet .  Ez  oda vezetet t ,  hogy  sok  f elnőt t  elr iadt,  s  reménytelen komputer -

anal fabétává vált .”
113

 

 

Egyre csökkenő tendenciát mutat azoknak a száma, akik a számítógépet vagy 

más elektromos kütyüket bonyolult, idegesítő, és nehezen megtanulható 

gépekként értelmezik. Napjaink felgyorsult világában lassan mindenki kivétel 

nélkül belekényszerül abba, hogy az új technikákat legalább alapszinten 

elsajátítsa. 

A magam részéről azok közé tartozom, akik szerint az információ valóban 

létrehozott egy új társadalmat. Kezdetben és most is, fogyasztói társadalomnak is 

nevezzük, azonban bizonyára pozitívabban hat az a tézis, mely szerint inkább 

úgynevezett információs társadalomról beszélhetünk. 

Adott információkat idáig is rendkívül sokféleképpen tárolhattunk, viszont 

most jutottunk el arra a pontra, hogy felfedeztünk egy olyan eszközt, mely 

kapacitását és gyorsaságát tekintve olykor versengeni képes emberi agyunkkal, 

melyre egészen eddig a legfelsőbb és leghatékonyabb információkat tároló, 

valamint feldolgozó eszközként tekintettünk. 

Egy-egy társadalomba mindannyian úgy vagyunk képesek könnyen 

integrálódni, ha megtanuljuk az adott korszak technikai és tudományos 

vívmányait. Így van ez az internettel és a számítógépekkel is egyaránt. 

(Természetesen a számítógépet nem az új, hanem a régi értelmében kell most 

értelmeznünk.)
114

 Ebben a pillanatban még nem jelenthetem ki, hogy nem leszünk 

képesek teljes életet élni a vívmányok kellő ismerete és azokra vonatkozó 

„kezelőképesség” nélkül. Azonban úgy vélem, hogy hamarosan elérkezhet ennek 

is az ideje. Az új korszak eszközeihez legtöbbször napjainkban az energián kívül 

egyelőre még elektromosságra is szükség van. Kíváncsi volnék arra, hogy mi 

                                                
113 NEGROPONTE, Nicholas: Az információs társadalom A-tól Z-ig. Digitális létezés. Budapest, 

Typotex. 2002. 75. p. 
114 BÁRTFAI, Barnabás – SZŰCS, Sándor: Az információtechnológia fogalmai. Budapest, 

BBS-INFO Kft., 2004. 105. p.  
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történne, ha egyik napról a másikra megszűnne minden nemű elektromosság.
115

 

(Az elektromosság teljes eltűnésével hatalmas mennyiségű felbecsülhetetlen 

információ is eltűnne.) 

Wiener Norbert tézise
116

 szerint az eredményes élet feltétele a minél több 

információ. A rengeteg információt folyamatosan el kell tárolnunk. Manapság 

ezeknek az információknak a fő tárolóeszközei a számítógépek.  

Ha jól ismerjük, és megfelelően használjuk a komputereket, akkor 

hosszútávon mindannyian rengeteg pénzt, időt és energiát spórolhatunk meg. 

(Még akkor is, ha azok beszerzése pénzbe, használatuk elsajátítása időbe, 

energiába és olykor pénzbe, használatuk pedig időbe, pénzbe és energiába kerül.)  

Az internet megfelelő mértékű elsajátításával nagyon sok új kaput nyithatunk 

ki magunk előtt eddig még nem is ismert módszerekkel. Ez az új eszköz emberek 

milliárdjainak az életét változtatja meg, holott talán senki nem gondolta volna az 

elkészítésekor, hogy ekkora erővel és jelentőséggel fog rendelkezni. Ma is 

akadnak olyanok, akik a szó hallatán, egy jelentéktelen és időpazarló 

tevékenységre gondolnak. Azonban egyre többen látják be, hogy az internet 

mindennapjaink egyik leghasznosabb kelléke. 

Sokak szerint ez az új kommunikációs eszköz az egyetlen a történelem során, 

melyen az egyéni szabadságjogainkat végre megfelelő mértékben gyakorolhatjuk. 

Sajnos egyes helyeken már nem helytálló ez a kifejezés.
117

 A nagysága miatt 

viszont elképzelhetetlen egy, az egészet átfogó, kijátszhatatlan, megkerülhetetlen 

cenzúrázás. Jól tudjuk, hogy kezdetben ezt is a gazdagok, a hatalommal 

rendelkezők és valamilyen előjogokat élvező emberek használták. Ezáltal még 

nagyobb szakadékot alakított ki az alsó társadalmi rétegek és az elit között.
118

 

Azonban mára eljutottunk odáig, hogy egészen szerény élethelyzetben élők is 

teljes értékű internetpolgárokká válhatnak ez által pedig egy nagyobb „egésszé”. 

                                                
115 Szerintem az anarchikus állapotok kialakulása sincs kizárva egy ilyen helyzetben. 
116 THEODORE, Roszak: Az információ kultusza, avagy a számítógépek folklórja és a 

gondolkodás igazi művészete. In.: KONDOR, Zsuzsanna és FÁBRI, György: Az információs 

társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai. Budapest. Századvég 

Kiadó, 2003. 14. p. 
117 Pl.: Kínában és más egyéb országokban már megkezdődött az internet szabályozása. 
118 CZEIZER, Zoltán és CSANÁDY, Márton: Az internet mítosz. Székesfehérvár. Kodolányi 

János Főiskola, 1999. 8. p. 
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Az általam elkészített kutatás és a megvizsgált portál jól rávilágít arra, hogy az 

olyan kisebb falvak lakói, mint a fertő-parti emberek, napjainkra egyre nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak a tájékozottságnak, és rendkívül sokan szeretnék, ha 

közeli ismerőseik is legalább annyi információval rendelkezhetnének, ahogyan ők 

maguk is.  

El tudom képzelni, hogy van a világnak olyan pontja, - de talán még 

Magyarországon is van olyan település - ahol gazdasági vagy egyéb okok miatt az 

önkormányzat (vagy az adott település vezetői) minden más kommunikációs 

eszközt elhanyagolva maximális mértékben csak az internetre támaszkodnak és itt 

oldják meg a tájékoztatást. Ugyanis egy televízió, rádió vagy adott esetben egy 

helyi lap (papír alapú kiadvány) jóval több anyagi és „eszmei” ráfordítást igényel 

ellentétben egy internetes portállal. 

A fertopart.hu címen található online térségi portál jelentős mértékben 

megkönnyíti a Fertő-part térségében élők hétköznapjait. Talán ez az egyik oka 

annak, amiért rengetegen pozitívan vélekednek róla, szívükön viselik a sorsát és 

közel maximálisan elégedettek a jelenlegi szolgáltatásaival. Apró hiányosságokat 

vélnek felfedezni, azonban ezek mértéke elenyésző a pozitív megállapításokkal 

szemben. 

A szerkesztésbe bekapcsolódott civilek büszkék a programjaikra, ezekről 

megírt felhívásokra, majd a lezajlott eseményekről megírt cikkekre is. Örömmel 

tölti el őket, ha az adott publikációjuk megjelenik a honlapon, és visszajelzéseket 

kapnak miszerint nem felesleges az, amiért adott esetben „küzdenek”. 

Hazánkban - és a világ más országaiban is - több éven keresztül nem volt 

lehetőség olyan civil (szervezetek)
119

 társulások létrehozására, mint most 

napjainkban. Eljutottunk oda, hogy ma már ezek a szervezetek jogilag, 

törvényesen működhetnek, és bárki, aki szimpatizál egy adott csoport 

célkitűzéseivel, segíthet nekik a terveik sikeres megvalósításában. Ez történhet 

anyagi támogatás formájában (adó 1% illetve más felajánlások), szellemi 

                                                
119

 A civil szervezet, társadalom fogalma: A civil társadalom, a nem kormányzati szervek és a 

nonprofit szektor elméleti fogalmi megközelítéseiből kirajzolódik az a társadalmi forrás, amelyet 

Magyarországon a “civilek”, “nonprofit szféra”, “harmadik szektor” megnevezések alatt értünk. 

EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. [Online]: 

http://www.emla.hu/nosza/anyag/ch01s04.html#nonprofit-fogalom (utolsó megtekintés: 2010. 04. 

12.) 

http://www.emla.hu/nosza/anyag/ch01s04.html#nonprofit-fogalom
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támogatás (persze ehhez egyet kell érteni a csoport fő célkitűzéseivel és felvételt 

kell nyerni), vagy akármilyen más feladatok ellátásával. 

Napjainkra ezek a szervezetek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. 

Hatékonyságuk azonban ma sajnos még kérdéses. Az viszont biztos, hogy az 

ember, társas lény, és a kollektívan elért sikerek, valamint a közösségekben való 

részvétel egy semmiképpen sem elhanyagolható emberi igény. Én személy szerint 

nagyon örülök, hogy az individualista társadalmak idejében egyre többen 

szeretnék kivenni részüket a közösen elért sikerekből, az együttes 

segítségnyújtásból, azaz egy-egy civil szerveződésből. 

Önkéntes, amatőr, és profi fotósok egyaránt teljesen ingyen készítenek hétről-

hétre újabb fényképeket a térségben. Mindenki hálás ezért az új nyilvánossági 

fórumért legyen szó gyerekről, felnőttről, férfiról, nőről, a helyi pékről vagy az 

orvosról. A helyiek egy szenzációs, elfogulatlan online médiát kaptak, melyet a 

nap huszonnégy órájában bármikor megnézhetnek. Nem kell érte fizetniük, nem 

kell egy lépést sem tenniük és máris tájékozottakká válhatnak, új ismereteket 

sajátíthatnak el, hangot adhatnak véleményüknek, vagy akár szórakozásképpen 

megnézhetik a legfrissebb fotókat, videókat. 

A civilek és az oldal hivatalos szerkesztői tisztában vannak azzal, hogy együtt 

könnyebb. Ha együttműködnek, akkor meglehetősen több sikert tudnak elérni. 

Végül pedig mindenki jól jár. A portálnak az a jó, ha minél több információ 

felkerül, a szervezeteknek pedig az kedvez, ha egy adott térségben 

rendelkezésükre áll egy sokak által látogatott publikációs felület.  

A klikkelők
120

 nagy része valószínűleg nem tartozik a „hard user” kategóriába 

és az is lehet, hogy olykor nehézségekkel küszködnek a portál böngészése, illetve 

funkcióinak használata során. Azonban mindannyian hasznos, közéleti 

információkhoz jutnak, melyekhez semelyik másik csatornáról nem juthatnának 

ennyire könnyen és gyorsan hozzá. 

                                                
120 A klikkelő fogalma: Azon személyek gyűjtőneve, akik a számítógép és az internet segítségével 

igazodnak el a világban, valamint a lehetséges új információk nagy részét a virtuális szférában 

kutatják fel, ismerik meg. A szó eredete az egyik számítógépes beviteli eszközzel (egérrel) való 

tevékenységre vezethető vissza, mely nem más, mint a kattintás, avagy ennek egy másik ismert 

elnevezése a klikkelés. [Tehát minden személy, aki az egér segítségével hiperhivatkozásra (linkre) 

klikkel, illetve kattint, klikkelőnek minősül.] – HORVÁTH, Petra [Szombathely, 2010.] 
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Az emberek érzik, hogy értük van a portál, és azt is pontosan tudják, hogy 

csak addig fog működni, amíg igényt tartanak rá. A kutatás során meglehetősen 

kevés váratlan eredmény keletkezett. Az előfeltevéseim között szerepelt, hogy a 

portál sikeres, a térség egyik nyilvánossági fórumaként szolgál, szeretik az 

emberek, és a végeredmény ezt be is bizonyította. 

Remélem, hogy a jövőben a dolgozatom az egyik hasznos eszköze lesz a 

fertopart.hu további fejlesztéseinek tekintetében. Próbáltam egy átfogó képet 

festeni a portálról azoknak, akik még nem ismerik azt, és remélhetőleg érdekes 

lesz azok számára is, akik már a portál aktív látogatóinak egyik rétegét képezik. 

Sajnos a kutatás jellege nem volt reprezentatív, azonban eredményeimet 

próbáltam összehasonlítani, valamint alátámasztani a másik két nagy szervezet 

által elkészített felmérésekkel. Őszintén remélem, hogy a dolgozatba fektetett 

munkám semmiképpen sem volt hiábavaló.  

 

 

Köszönöm Önnek  (Kedv es  Olvasó!) ,  hogy  megt i sz t el t  azzal,  hogy elolvasta  ez t  a 

tudományos dolgozatot .  

 

 

 

 

 

 

A Berzsenyi Rádió FM 98.8 MHz-en hallgatható WEB 2.0 A JÖVŐ című műsor bannere. 
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet  

Amire pontosan emlékszem…  

Pontosan emlékszem rá. Sosem fogom elfelejteni a napot, amikor megkaptam az 

első számítógépemet. Nagyon izgatott és végtelenül boldog voltam. Aznap nem 

akartam elszabadulni. Késő este volt mire a szüleim valahogyan elrángattak előle.  

Talán még emlékezetesebb volt a két évvel későbbi pillanat. Bekötötték az 

internetet. Addig nem is hallottam róla és abszolút nem foglalkoztatott a dolog. 

Ugyanis gyermekkoromban a barátaimmal mindig kitaláltunk valamit.  

Aztán eljött ez a nap 1996-ban. Édesanyám semmit nem értett a számítógéphez 

mégis úgy vélte, hogy a munkájához elengedhetetlen a világháló. Még mindig hallom 

a betárcsázós modem hangját a fejemben. Fel tudom idézni azt a mérgelődést, amit 

egy nagyobb méretű honlap betöltése okozott. Amin a szövegen kívül elvétve talán 3-

4 db kép volt. Zene, videó és a fájlcsere hatalmas időket emésztett fel. Annak 

ellenére, hogy jóformán csak szövegből, színekből és formából álltak - az akkoriban 

szinte még csak HTML (HyperText Markup Language)121 programozási nyelvet 

használó honlapok - mégis nyomot tudtak hagyni emberek millióiban, köztük bennem 

is.  

Nagyon megtetszett, hogy: nem kell telefonálni, sem postára menni, nem kell 

megvárni a lassú faxgépet. Elég csak párat kattintani és üzenetem akkoriban 

(körülbelül 5-20 másodperc) múlva azonnal olvashatóvá vált a címzettem számára, és 

ami a legfontosabb, hogy teljesen ingyenesen. [Főleg, hogy pont akkoriban szűntette 

meg a Westel GSM a 0 Ft-os 3másodperces hívás akcióját]. Rajtam kívül még sokak 

számára ez tűnt a lehető legolcsóbb, leggyorsabb módjának az üzenetek átvitelére.  

Rengeteg hasznos funkciót tartalmaz az internet. De úgy vélem, hogy az igazi 

eredendő nagysága nem az online nézhető filmekben, a hallgatható zenékben, hanem 

abban van, hogy hihetetlenül nagy távolságokat hidalhatunk át vele pillanatok alatt - 

az eddigi más kommunikációs eszközökkel szemben - fajlagosan, hihetetlenül olcsón. 

                                                
121 BÁRTFAI, Barnabás – SZŰCS, Sándor: Információ és kommunikáció. Budapest. BBS-

INFO Kft, 2004. 73. p. 
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2. melléklet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet  

 

 

 

 

 

3. melléklet  

3. melléklet  

3. melléklet  

 

 

 

6. Szakdolgozati cikk a Fertő-part.hu címoldalán! (vezető hír) 

7. Részlet az első kérdőívből. 
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8. Cikk a szakdolgozatról. Az emberek invitálása a kérdőív kitöltésére. 

4. melléklet  
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5. melléklet 

 

9. A komm07.extra.hu csoporthonlap első verziója. (részben WEB 2.0.) 

 

6.melléklet

 

10. A komm07.extra.hu csoporthonlap 100%-osan WEB 2.0.-ás verziója. 
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7. melléklet 

 
 

8. melléklet 

 
9. melléklet 

 
  

15%

13%

12%

11%

27%

4%

3% 9%

1% 4%

Mit jelent Önnek a Fertő-part, mint fogalom?

{ 15% } A természet szeretetét

{ 13% } Valamely települést

{ 12% } Kikapcsolódást

{ 11% } Tájegységest

{ 27% } Otthont

{ 4%   } Világörökség részét

{ 3%   } Egy utat

{ 9%   } Internetes portált

{ 1%   } Újragondolási tervet

{ 4%   } Közösségi összefogást

27%

73%

Az Ön neme

{ 27% } Férfi

{ 73% } Nő
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10. melléklet 

 
 

11. melléklet 

 
12. melléklet 

 
  

0% 2%

10%

45%

38%

6%

Az Ön életkora

{ 0%   } 10 éves vagy kevesebb

{ 2%   } 11-14 éves

{ 10% } 15-18 éves

{ 45% } 19-30 éves

{ 38% } 31-50 éves

{ 6%   } 51-70 éves

10%

13%

45%

10%

18%

3% Az Ön végzettsége

{ 10% } 8 általános vagy annál kevesebb

{ 13% } Alapfokú szakképesítés

{ 45% } Középfokú szakképesítés

{ 10% } Felsőfokú szakképesítés

{ 18% } Diploma

{ 3%   } Több diploma

54%

3%

28%

5%

1%

9%

Az Ön gazdasági aktivitása

{ 54% } Alkalmazott

{ 3%   } Vállalkozó

{ 28% } Tanuló

{ 5%   } Munkanélküli

{ 1%   } Nyugdíjas

{ 9%   } Egyéb
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13. melléklet 

 
14. melléklet 

 

 
15. melléklet 

 

9%
0%

18%

40%

8%

13%

13%

Honnan ismeri a portált?

{ 9%   } Televízióból

{ 0%   } Rádióból

{ 18% } Internetes webhelyről

{ 40% } Ismerős ajánlotta

{ 8%   } Újságból

{ 13% } Véletlenül akadt rá

{ 13% } Egyéb

72%

15%

4%
1%

0%

9%

Milyen céllal, miért nézi a portált?

{ 72% } Tájékozódás

{ 15% } Szórakozás

{ 4%   } Új ismeretek

{ 1%   } Véleménynyilvánítás

{ 0%   } Apróhirdetések

{ 16% } Egyéb

30%

22%

33%

1%

2%

9%

1%
1% 2%

Amit a leggyakrabban néz először

{ 30% } Hírek

{ 22% } Fotók vagy videók

{ 33% } Programajánlók

{ 1%   } Céginformációk

{ 2%   } Rovatok

{ 9%   } Nyereményjáték

{ 1%   } Hírdetések

{ 1%   } Apróhírdetések
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16. melléklet 

 
 

17. melléklet 

 
18. melléklet 

 
  

17%

31%
28%

1%

2% 13%

0%

1% 0%

5%

Amit a leggyakrabban néz másodszor

{ 17% } Hírek

{ 31% } Fotók vagy videók

{ 28% } Programajánlók

{ 1%   } Céginformációk

{ 2%   } Rovatok

{ 13% } Nyereményjáték

{ 0%   } Hírdetések

{ 1%   } Apróhírdetések

{ 0%   } Egyéb

{ 5%   } Üres

14%

16%

17%

1%8%

23%

8%

3%
3% 6%

Amit a leggyakrabban néz 3
{ 14% } Hírek
{ 16% } Fotók vagy videók
{ 17% } Programajánlók
{ 1%   } Céginformációk
{ 8%   } Rovatok
{ 23% } Nyereményjáték
{ 8%   } Hírdetések
{ 3%   } Apróhírdetések
{ 3%   } Egyéb
{ 6%   } Üres

21%

3%

9%

3%9%
30%

10%

5% 0%
2%

6%

1% 1%

Az első legérdekesebb rovat
{ 21% } Címlap
{ 3%   } Egészség
{ 9%   } Sport
{ 3%   } Kultúra
{ 9%   } Közélet
{ 30% } Programajánló
{ 10% } Programbeszámoló
{ 5%   } Kékhírek
{ 0%   } Ünnepek
{ 2%   } Receptek
{ 6%   } Érdekességek
{ 1%   } Humor



MELLÉKLET 

 
70 - 

19. melléklet 

 
20. melléklet 

 
21. melléklet 

 

8%
7%

9%

9%

9%

16%

12%
4%

2%

5%
7%

2% 1%
10%

A második legérdekesebb rovat { 8%   } Címlap
{ 7%   } Egészség
{ 9%   } Sport
{ 9%   } Kultúra
{ 9%   } Közélet
{ 16% } Programajánló
{ 12% } Programbeszámoló
{ 4%   } Kékhírek
{ 2%   } Ünnepek
{ 5%   } Receptek
{ 7%   } Érdekességek
{ 2%   } Humor
{ 1%   } Archívum
{ 10% } Üres

1% 4% 4%

6%

8%

15%

9%
6%

1%

7%

17%

7%

2% 13%

A harmadik legérdekesebb rovat
{ 1%   } Címlap
{ 4%   } Egészség
{ 4%   } Sport
{ 6%   } Kultúra
{ 8%   } Közélet
{ 15% } Programajánló
{ 9%   } Programbeszámoló
{ 6%   } Kékhírek
{ 1%   } Ünnepek
{ 7%   } Receptek
{ 17% } Érdekességek
{ 7%   } Humor
{ 2%   } Archívum
{ 13% } Üres

6%

16%

13%

25%

33%

5%

1% 1%

Milyen rendszerességel látogatja?

{ 6%   } Naponta többször

{ 16% } Naponta

{ 13% } Kétnaponta

{ 25% } Hetente többször

{ 33% } Hetente

{ 5%   } Havonta

{ 1%   } Ritkábban, mint havonta

{ 1%   } Csak most
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22. melléklet 

 
23. melléklet 

 
24. melléklet 

 
  

6%

20%

36%

30%

8%

1%

Mennyi időt tölt el a portálon?

{ 6%   } Több mint egy órát

{ 20% } Akár egy órát is

{ 36% } Félórát

{ 30% } 10-15 percet

{ 8%   } Pár percet

{ 1%   } Kevesebbet mint 1 percet

92%

0%

6%

0%
1%

Honnan nézi a portált?

{ 92% } Otthonról

{ 0%   } Iskolából

{ 6%   } Munkahelyről

{ 0%   } Internet kávézó

{ 1%   } Egyéb

6%

20%

6%

4%

65%

Bekapcsolódna-e a szerkesztésbe?

{ 6%   } Igen - Akár ingyen is

{ 20% } Igen - Ha megtehetné

{ 6%   } Igen - Jelképes fizetés ellenében

{ 4%   } Igen - Rendes fizetés ellenében

{ 65% } Nem
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25. melléklet 

 
26. melléklet 

 
27. melléklet 

 
  

11%

40%

6%
2%

40%

Bekapcsolódás formája

{ 11% } Cikket írna

{ 40% } Fotózna

{ 6%   } Videót készítene

{ 2%   } Hanganyagot készítene

{ 40% } Nem kapcsolódna be

12%

12%

8%

8%

13%
13%2%

1%

21%

7%
4%

Melyik rovatba írna legszívesebben? { 12% } Egészség

{ 12% } Sport

{ 8%   } Kultúra

{ 8%   } Közélet

{ 13% } Programajánló

{ 13% } Programbeszámoló

{ 2%   } Kékhírek

{ 1%   } Ünnepek

{ 21% } Receptek

{ 7%   } Érdekességek

{ 4%   } Humor

22%

18%

45%

13%

2% Miért az adott témát választotta?
{ 22% } Fontosnak tartja a témát

{ 18% } Szeretne segíteni az emberek 
tájékoztatásában

{ 45% } Szimpatizál az adott témával

{ 13% } Tájékoztatási kényszer 
(kommunikáció éhség)

{ 2%   } Mert más nem foglalkozik vele
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28. melléklet 

 
29. melléklet 

 
30. melléklet 

 

6%

3%
2%

2%

11%

18%

8%
18%

8%

0%
10%

13%

1%

Melyik újításnak örülne a legjobban az alábbiak közül?

{ 6%   } Fotófeltöltés

{ 3%   } Videóletöltés

{ 2%   } Publikus profil

{ 2%   } Chat

{ 11% } Üzenőfal

{ 18% } Hozzászólás

{ 8%   } Szavazás

{ 18% } Eseménynaptár

{ 8%   } Időjárás

{ 0%   } Gyászjelentés

{ 10% } Élő közvetítés

{ 13% } Online netrádió

{ 1%   } Üres

2%

21%

12%

10%

5%
16%

3%

4%

6%

4%

1% 11%

1%

4%

Amit szeret - a legjobban szeret...
{ 2%   } Mindent, ahogy van
{ 21% } Aktuális
{ 12% } Valamely rovatot
{ 10% } Lokális
{ 5%   } Valamely funkciót
{ 16% } Sokszínű
{ 3%   } Pontos
{ 4%   } Részletes
{ 6%   } Valamely egyéb részét
{ 4%   } Informatív
{ 1%   } Design
{ 11% } Áttekinthető
{ 1%   } Nincs ilyen
{ 4%   } Érdekes

58%

1%

8%

6%

1%
1%

3% 5%

2% 7%

3%
1% 1% 1% Amit nem szeret - a legkevésbé szeret...

{ 58% } Mindent szeret, nincs ilyen

{ 1%   } Elnagyolt, pontatlan

{ 8%   } Felületes, hiányos

{ 6%   } Reklám

{ 1%   } Áttekinthetetlen

{ 1%   } Elavult, régi információk

{ 3%   } Lassú oldalbetöltés

{ 5%   } Lassú frissítés

{ 2%   } Nehezen kezelhető

{ 7%   } Valamely egyéb részét

{ 3%   } Valamilyen funkció hiánya

{ 1%   } Design

{ 1%   } Unalmas

{ 1%   } Valamely rovatot
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31. melléklet 

 
32. melléklet 

 
33. melléklet 

 
  

47%

40%

6%

2%

5% Van-e iwiw, facebook, myvip... adatlapja?

{ 47% } Igen a felsoroltak közül többel is 
rendelkezem
{ 40% } Igen az egyik van

{ 4%   } Egyelőre nincs

{ 1%   } Egyelőre nincs de tervezem

{ 3%   } Nincs és nem is lesz

6%

23%

71%

Van-e saját weboldala?

{ 6%   } Van

{ 23% } Nincs de szeretnék a 
jövőben

{ 71% } Nincs és nem is 
szeretnék

60%

8%

16%

0% 16%

Szívesen értékelne -e a cikkeket, fotókat, videókat?

{ 60% } Igen, bármelyiket szívesen

{ 8%   } Csak a cikkeket

{ 16% } Csak a fotókat

{ 0%   } Csak a videókat

{ 16% } Nem, egyiket sem
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34. melléklet 

 
35. melléklet 

 
36. melléklet 

 
  

31%

48%

21%

Hozzászólna-e fotókhoz, videókhoz?

{ 31% } Igen

{ 48% } Talán/lehet

{ 21% } Nem

6%

13%

79%

2%

Hozzászólt-e már a cikkekhez?

{ 6%   } Igen már többször

{ 13% } Egyszer már igen

{ 79% } Nem még soha

{ 2%   } Üres

3%

10%

56%

31%

Küldött-e már be cikket, fotót, hírt, programot, eseményt?

{ 3%   } Igen már többször

{ 10% } Egyszer már igen

{ 56% } Nem még soha de tervezi

{ 31 %} Nem és nem is tervezi
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37. melléklet 

 
38. melléklet 

 
39. melléklet 

 

11%

15%

73%

2%

Használta-e már a Fertő-part fórumát?

{ 11% } Igen már többször

{ 15% } Egyszer már igen

{ 73% } Nem még soha

{  2%  } Üres

32%

5%26%

37%

Használná-e (ha létezne) az üzenőfalat vagy a chatboxot?

{ 32% } Igen bármelyiket

{ 5%   } Csak a chatszobát

{ 26% } Csak az üzenőfalat

{ 37% } Egyiket sem

15%

9%

26%

9%

9%

18%

9%

6%

Ön mivel tenné jobbá a portált?

{ 15% } Valamilyen új rovattal

{ 9%   } Valamilyen új funkcióval

{ 26% } Több információval

{ 9%   } Minőségi javításokkal

{ 9%   } Technikai finomításokkal

{ 18% } Jó úgy ahogy van

{ 9%   } Több nyereményjátékkal

{ 6%   } Valami egyébbel
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formában hozzájárultak a szakdolgozatom elkészítéséhez, valamint annak sikeréhez. 

 

Báthori Mátyás Gábor 

Szombathely, 2010. április 12. 
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