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A disszertáció célja és felépítése 

A disszertáció négy fő részre osztható. Az első két főbb fejezet elméleti áttekintést nyújt az 

információs társadalommal kapcsolatos diskurzus változásáról és a különböző tudományos 

diszciplínák által képviselt megközelítési módokról, illetve elméletekről. Szükséges is a szé-

leskörű és multidiszciplináris megközelítés, mivel maga a téma a korai, filozofikusabb elméle-

ti megközelítéstől a megvalósítás korának műszaki tudományos gyökerein keresztül és azok-

ról leválva fokozatosan vált a társadalomtudományok és fejlesztési szakirodalmak kedvelt 

témakörévé. A műszaki tudományok elképzeléseitől eltávolodva, a társadalomelméleti gon-

dolkodás fejlődésével párhuzamosan került bemutatásra a fogalom és a fogalomhoz kap-

csolható további elméletek hatása a II. világháború utáni posztmodern társadalmak és a gaz-

daság működésének értelmezésére vállalkozó gondolkodók munkásságának ismertetésével. 

A hatvanas években Japánból útjára indított fogalomtól (Masuda 1988) így jutunk el a ki-

lencvenes évek közepén teret nyert hálózati társadalom modellig (Castells 2005). Nem csu-

pán az elméleti háttér felvázolására vállalkoztunk ezekben a fejezetekben, de azt a pillanatot 

is megpróbáltuk megragadni a téma történetiségének felvázolásakor, amikor az empirikus 

kutatási eredmények által meghatározott világképek átveszik a stafétabotot a főként elméle-

ti úton kialakított világkép-magyarázatoktól. 

A második fejezet a fentebb már említett, az empíria által meghatározott tudomá-

nyos megközelítések összegyűjtésére vállalkozott. Ebben a fejezetben azon értelmezések 

kerültek bemutatásra, amelyek figyelembe vételével az információs társadalom működését 

és szabályszerűségeit térben és időben összehasonlítani képes kutatási programok kereté-

ben új elméletek születhettek. Ebben az esetben a térbeliség, az információs társadalom 

kialakulását mint térbeli folyamatot vagy térbeli folyamatok részeként megjelenő jelenséget 

kezelni képes vizsgálati szempontok összegyűjtése volt a fő cél. A humán geográfia (azon 

belül a kibergeográfia) és a regionális tudományi kezdeményezések ezért kaptak kiemelt 

figyelmet ebben a fejezetben.  

A harmadik fejezetben, a korábbiakban leírtak alapján és a dolgozat írását megelőző 

időszak saját kutatási eredményeinek felhasználásával megfogalmaztuk három hipotézisün-

ket a témával kapcsolatban. 
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A negyedik fejezetben a mérhetőség problematikájával foglakoztunk bővebben illetve 

az egyes empirikus megközelítések bemutatásakor az ehhez köthető magyarországi viszo-

nyokat is felvázoltuk. Nem tartozik szorosan a tudományos elképzelések csoportjához, de az 

állami és a szubnacionális szervezetek szerepvállalásának fontossága miatt nem hagyhattuk 

ki a témába vágó fejlesztői szempontok beemelését, a területi politikák irányából történő 

megközelítések taglalását. A fejlesztői világkép változása a magyar információs társadalom 

esetében tudományos módszerekkel feldolgozásra került (Pintér 2004), amit kiegészítettünk 

a napjainkban történt változások leírásával illetve a magyar helyzetet nagyban meghatározó 

európai uniós törvények és fejlesztői közeg ismertetésével.  

A negyedik fejezetben bemutatott empirikus felméréseken alapuló megközelítéseket 

további csoportokba osztottuk aszerint, hogy az információs társadalom melyik aspektusát 

próbálják értelmezni. A legnagyobb számban az információs társadalom kiteljesedéséhez 

szükséges társadalmi, gazdasági és politikai tényezőket összegyűjtő és elemző megközelíté-

seket találtunk. Nem meglepő az elemzések számossága, hiszen a fejlődés kezdeti stádiumá-

nak megragadása volt a cél. A használat elterjedéséhez köthető rogersi (1995) diffúziós el-

méleteknek nagyobb teret szenteltünk, mivel vizsgálatunk szempontjából alapvető fontossá-

gúnak tartottuk annak bemutatását, ahogyan a magyar állapotok az elmúlt egy évtizedben 

eljutottak arra a szintre, hogy érdemben vitatható legyen az információs társadalom hatása, 

esetünkben területi aspektusból. 

Legutolsó elemként a szociológiai megközelítés és az ehhez kapcsolható hatásvizsgá-

latok eredményeinek bemutatását végeztük el. Ez a megközelítés napjainkban a legújabb 

vizsgálati szempont, ami arra utal, hogy valóban olyannyira kiteljesedtek a technológiai fej-

lődésből fakadó változások, hogy azok hatásmechanizmusának mérésére is sor kerülhetett. 

Tekintettel arra, hogy az új jelenségek megjelenése a nagyobb népsűrűséggel bíró, fejlettebb 

területek –esetünkben a nagyvárosok– sajátossága, szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, 

hogy az ilyen jellegű kutatások nagy hányada területi szempontból egy jól lehatárolható 

szegmenssel foglakozott csupán, nyitva hagyva a fejletlenebb, vidéki területek témakörét. 

Nem beszélve arról, hogy a szociológiai megközelítés módszertani eszközkészlete nem is al-

kalmas finom területi különbségek megragadására. 

Dolgozatunk legfőbb céljaként azt tűztük ki, hogy a területiséget is magában foglaló, 

de a szociológiai látásmódot és tapasztalatokat felhasználó és alkalmazó megközelítésben 

adunk képet a magyar információs társadalom területi viszonyairól. Ehhez első körben a dif-
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fúziós elméletek felhasználásával Magyarországot mint kutatásra alkalmas területet mutat-

tuk be, majd egy multidiszciplináris megközelítéssel területi különbségeket kerestünk a ko-

rábbi szociológiai vizsgálatok által bemutatásra került különbségképző, differenciáló változók 

mentén. A szociológiában a felhasználókra vonatkoztatott kijelentések települési szintre for-

gatására vállalkoztunk munkánk során.  

Az ötödik fejezetben a fenti munkához szükséges adatok előállításának mikéntjét és 

használatát mutattuk be. Számos adatforrást kellett használnunk munkánk során, mivel a 

témakör adatgyűjtés szempontjából egymástól külön gyűjtött és tárolt adatok együttes keze-

lését igényelte. 

A hatodik fejezetben a rendelkezésünkre álló, az információs társadalom működésé-

hez és leírásához szükséges adataink felhasználásával Magyarország digitális övezeteinek 

felrajzolását és beazonosítását végeztük el. Abból indultunk ki, hogy hasonlóan a korábbi 

évtizedek infrastrukturális mutatóinak területi eloszlásához, az információs társadalom mu-

tatóinak értékei is kirajzolnak egyforma értékekkel bíró, a térben egymáshoz közel elhelyez-

kedő településcsoportokat, így regionális különbségtételre használhatóak fel. 

A hetedik fejezet a piaci szolgáltatásokban rejlő, a magyar információs társadalom te-

rületi aspektusait pontosabban bemutatni képes adatokon alapuló vizsgálatokat, és az ebből 

levonható meglátásokat tartalmazta. Míg az egyik fejezet a regionális, területi különbségek 

elemzését, addig az utolsó fejezet a területi különbségek alkotóelemei közül az eddigi kuta-

tásokban nem elemzett közösségi elemet vizsgálta, a helyi társadalmak belső viszonyaiból 

fakadó hatásokra koncentrált. Az első esetben klasszikus települési adatok felhasználásával 

készítettünk indexeket, amivel a területi fejlettség különbségeire próbáltunk rámutatni. A 

második esetben a fenti vizsgálat során kiszemelt települések felhasználói között felvett on-

line kérdőív adataiból vontunk le következtetéseket a helyi társadalom minősége és a fel-

használói attitűdök vonatkozásában. 

A nyolcadik fejezetben összegeztük a korábbi fejezetben leírtakat és a kutatás to-

vábbvitelének lehetséges útjait is kifejtettük.  

A kutatási téma aktualitása 

Már maga a disszertáció sem készülhetett volna el, amennyiben az a jelenség, amivel beha-

tóbban foglalkozik, nem lenne jelen a mindennapjainkban. A kutatás során felhasznált adat-
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bázisok elérhetősége, az adatgyűjtés, az adatok aggregálása, átalakítása és értelmezése, de 

még a kapcsolattartás a különböző információt szolgáltató hivatalokkal és magánszemélyek-

kel is mind az infokommunikációs technológiák széleskörű használatával vált lehetővé, vagy 

egyszerűbbé és gyorsabbá. Az infokommunikációs eszközök körülvesznek mindannyiunkat, 

befolyásolják mindennapjainkat, megváltoztatják a személyes kapcsolattartásunk mikéntjét, 

átírják az információszerzésről,-továbbításról vagy éppen a megosztásról alkotott fogalmain-

kat. Azok számára, akik nap- mint-nap részesülnek az új lehetőségek pozitív hatásaiból, egy-

értelműnek tűnhet az új technológiai fejlődésben rejlő jövő. 

A változások tehát széles körben érzékeltetik hatásukat, azonban a változásokat moz-

gató erők leírásához és elemzéséhez sokáig nem állt rendelkezésre megfelelő eszközkészlet. 

A kilencvenes évek második felében csak a jelenséggel egyéb módon kapcsolatba hozható 

gazdasági, politikai, és társadalmi jelzőszámok felhasználásával lehetett elemzéseket végez-

ni. A dolgozat megírásának pillanatában már léteznek olyan, az elmúlt évtized módszertani 

vitasorozatain kialakult mérőszámok és statisztikák, amelyek a jelenség pontosabb leírását 

tették lehetővé. A tématerületre fókuszáló, szervezett adatgyűjtés immáron hat éve zajlik, 

ami már időbeni változások bemutatását is lehetővé teszi. 

Az Európai Unió is csupán a millennium óta foglakozik a jelenség pontosabb megérté-

sével és adatgyűjtéssel mind tagországi, mind regionális szinten. 2003-tól állnak rendelkezés-

re adatok az Unió tagállamai és a Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagállamairól 

az IKT hozzáférés tekintetében a személyek, a háztartások és a vállalkozások kapcsán. 2006 

óta pedig regionális adatokkal bővült az adatok tára. Az Eurostat külön kategóriaként kezeli 

az információs társadalom jelenségét és az ehhez tartozó adatsorokat, mivel a fejlesztési 

politikában is kiemelt szerepet kapott a téma. Az összehasonlíthatósághoz szükséges statisz-

tikák egyezőségét egy 2004-es rendelet szabályozza (Európai Parlament és Tanács 2004). Ez 

azt jelenti, hogy Magyarország adatgyűjtése is ezen rendelet alapján szerveződött az elmúlt 

hat évben, amióta hazánk tagja az Uniónak. Ennek folyományaként pontos adatokkal rendel-

kezünk például a szolgáltatást igénybe vevők számának alakulásáról hazánkban. (1. ábra) 
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1. ÁBRA ELŐFIZETŐI RÉTEGEK VÁLTOZÁSA A HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET ELÉRÉSI PONTOKON 2004 ÉS 2008 KÖZÖTT MAGYARORSZÁ-

GON (DB/ÉV) 

 
Forrás: NHH, saját szerkesztés 

Felmerülhet a kérdés, hogy ez az állapot eléggé fejlett-e már ahhoz, hogy területi és társa-

dalmi szempontok alapján különbségeket tárjunk fel. És ezzel el is érkeztünk a dolgozat hipo-

téziseihez. 

A kutatás hipotézisei 

I.  

A szociológiai megközelítés alapján és a diffúziós elméletek szabályszerűségeinek figyelembe 

vételével a településtípusok között alapvető különbségekre kellett hogy leljünk. A diffúziós 

elméletek alapján az újdonságok felismerése és használata az urbanizáltabb területeknek 

adatik meg először. Ez nem történt másként Magyarországon sem. Azonban amennyiben a 

fejlődés már lehetővé tette a társadalom többsége számára az elérést, a megismerést és a 

használatot, akkor az eltéréseket már nem feltétlenül a fenti különbségek okozzák. Sőt, lesz-

nek olyan kisebb települések, amik a használat elterjedtségében megelőzik a nagyvárosokat. 

Nem áll meg az a nézet, miszerint Magyarországon a működő információs társadalom 

esetében a fejlettség és a használat intenzitása szorosan köthető a különböző telepü-

léstípusokhoz. Az egyszerűsített településtípusokba sorolás nem elegendő, mivel inkább 

a település földrajzi helyzete lesz fontosabb a jogállásánál. 
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Való igaz, hogy a nagy népsűrűséggel bíró, megyei jogú városok eltérnek a többi várostól, de 

ha a területiség mérőszámait is vizsgáljuk és figyelembe vesszük az adatok összehasonlítása-

kor, akkor lényeges eltéréseket tapasztalhatunk a hasonló jogállású, méretű, elhelyezkedésű 

települések között. A felhasználói sűrűség és attitűd-különbségek magyarázatához egyéb 

tényezők figyelembe vétele is szükségeltetik. Ezzel a kijelentéssel a szociológiai megközelítés 

végtelenül leegyszerűsített területi elemét kívántuk finomítani. 

II. 

A területi elemzésekhez szükséges adatgyűjtések az elmúlt években váltak teljessé, ennek 

ellenére több próbálkozás is történt a magyar információs társadalom területi szempontú 

vizsgálatára (Szépvölgyi 2008; Kanalas 2003, 2004; Kanalas és Kiss 2006). Minden esetben 

közvetett módon történtek a vizsgálatok, főként az infrastrukturális ellátottság vonalán. 

Emellett a humán oldal vizsgálatára is sor került, aminek összefüggéseit a szociografikus és 

szociológiai vizsgálatok tárták fel (Láng, Letenyei, és Siklós 2003; Eranus, Láng, és Letenyei 

2003; Csepeli és Prazsák 2009; Prazsák és Csepeli 2009; Dessewffy, Galácz, és Gayer 2002). A 

mi elképzelésünk az volt, hogy a szociológiai megközelítésben fontosnak tartott, meghatáro-

zó változókként feltárt szociodemográfiai elemek az információs társadalom esetében meg-

feleltethetőek és kimutathatóak települési szinten is, azzal a különbséggel, hogy ebben az 

esetben egyéb változók hatása is szerepet játszhat, továbbá a szociológiai megközelítés vál-

tozóinak erősorrendje sem feltétlenül ugyanaz. Véleményünk szerint ez azért van így, mert 

míg a szociológiai kutatások egyéni, individuális adatokból építkeznek valószínűségi model-

lekkel, addig a települési adatok a helyi társadalom aktivitását és minőségét is megjelenítik, 

többet és mást mutatnak, mint az azt alkotó individumok összessége.  

A korábbi területi vizsgálatok során használt és a dolgozatunkban bevezetett új telepü-

lési fejlettségi mutatók (infrastrukturális, szociodemográfiai) értékei együtt járnak, 

azonban az új, információs társadalomhoz köthető mutató bevonásával a korábban 

kimutatott területi különbségek árnyalhatóak, más mintázatok mutathatóak ki a szo-

kásos centrum-periféria viszonyrendszerben. 

A települések fejlettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási sűrűséget mutató ún. 

kemény változók mellett az információs társadalom fejlettségét kimutató változók is helyet 

kérnek. Tekintettel arra, hogy a közműolló az elmúlt két évtizedben fokozatosan összezárul, 

az információs társadalom infrastrukturális mutatói új, különbségtételre alkalmas mutató-
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ként jelentkeznek. A kérdés az ebben az esetben, hogy az új infrastrukturális mutató miként 

viszonyul a korábbi fejlettségi mutatókhoz. 

III. 

A szociológiai megközelítéssel bíró kutatások eredményeinek vizsgálatakor leltünk rá először 

arra az összefüggésre, hogy a felhasználóvá válást, a bevonódás intenzitását – területi szin-

ten a diffúziót – nagyban meghatározó kemény változók csak felét magyarázzák a kutatásba 

bevont, az információs társadalmat megragadni kívánó függő változók varianciájának. 

Ugyanez ez az összefüggés felmerül a területi változók esetében. Mivel maga a felhasználóvá 

válás a társas kapcsolatokon keresztül lezajló folyamat, úgy gondoltuk, hogy a felhasználót 

körülvevő mikrotársadalmi terek minősége lehet felelős a hiányzó, meg nem magyarázott 

különbségekért. Mikrotársadalmi terek alatt települések esetében a helyi társadalmakat ér-

tettük.  

Az információs társadalom fejlettségében tapasztalható különbségeit az ehhez közvet-

lenül kapcsolódó infrastrukturális és szociodemográfiai elemek mellett a vizsgált tele-

pülések helyi társadalmainak integráltsági foka is befolyásolja. 

A kutatás módszertana 

A dolgozatban szereplő kutatásokat három különálló részre kell bontani. A három különböző 

nézet, három különböző fókuszpont különböző látásmódot, módszereket és adatgyűjtést 

kívánt. A Korte (2003) által felvázolt három fejlődési szintet követve fejtettük ki véleményün-

ket a magyar információs társadalom fejlettségéről a dolgozatban és végeztük el saját vizsgá-

latainkat, azzal a különbséggel, hogy a személyekre, vagyis magukra a felhasználókra vonat-

kozó szabályszerűségeket a mi esetünkben településekre használtuk. 

Az infrastrukturális elérhetőség és hozzáférhetőség kapcsán több szempontból is kö-

rüljártuk a magyarországi infrastruktúra hard (hozzáférés a szolgáltatáshoz) és szoft (szolgál-

tatási paletta megléte és használata) kínálati oldalát egyaránt. A területi adatok vizsgálatá-

hoz az alábbi adatforrásokból használtunk fel adatokat: 

 Elérhetőségi adatbázis 

 KSH TEIR települési adatsorai  

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatgyűjtése  

 APEH online adózói adatbázis és személyi jövedelemadó adatok 
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 iwiw.hu felhasználói köre és települési adatai  

 World Internet Project adatai 

 Mobil szélessáv adatok 

 GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. adatai 

A felhasználókra vonatkozó összefüggéseket a World Internet Project vizsgálataiból és olyan 

elemzésekből vettük, mint amilyen a 2. ábrán is látható. A szociológiai vizsgálatokban haszná-

latos szociodemográfiai változóknak megfelelő települési változókat használtunk a további-

akban. Ezeket az információkat egészítettük ki olyan speciális elemekkel, amikkel a területi-

ség hatása is beemelhetővé vált. Ilyen változónak számított az egyes megyeszékhelyek és 

kistérségi központok elérhetőségét tartalmazó adatbázis, amit külön ehhez a vizsgálathoz 

készítettünk több hónapi munkával, fél tucat számítógép bevonásával. 

 

2. ÁBRA AZ INTERNET HASZNÁLATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK ÚTMODELLEL LEÍRVA 

 

Forrás: (Csepeli és Prazsák 2009:92) 

Az így összegyűjtött változókból főkomponens elemzéshez hoztunk létre csoportokat, 

szám szerint 13-at (3. táblázat). Ezzel a 13 komponenssel dolgoztunk a továbbiakban és vé-

geztünk többváltozós elemzéseket az információs társadalommal kapcsolatos változóink te-

lepülési különbségeinek magyarázatához. 

Legérdekesebbnek azonban a hatásvizsgálatokat gondoltuk, amivel a települési kü-

lönbségek belső magyarázó tényezőire kívántunk rámutatni. Ebben az esetben magukat a 

felhasználókat kérdeztük meg arról, hogy mit gondolnak a saját településük viszonyairól. Az 

itt alkalmazott online kérdőívben a Pál László (1984) által konstruált, a helyi társadalmak 
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integráltságát mérni képes objektív és szubjektív elemek különbözőségeit kívántuk megra-

gadni két településcsoport esetében. A két településcsoport kiválasztásához regressziós vizs-

gálatban a nagy átlaghoz képest eltérő módon „viselkedő” települések kerültek (3. ábra). A 

regressziós becslést a 100 lakosra jutó iwiw.hu regisztráltak számára futtattuk le úgy, hogy a 

korábban említett települési főkomponensek adták a független változók körét. 

 

3. ÁBRA 100 LAKOSRA JUTÓ IWIW.HU REGISZTRÁLTAK SZÁMÁNAK BECSLÉSÉRE VONATKOZÓ LINEÁRIS REGRESSZIÓS EGYENES ÉS A 

VALÓS ÉRTÉKEK MEGOSZLÁSA (R
2
=0,494) 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A kutatásba bevont települések értékei a regressziós egyenestől három vagy annál nagyobb 

szórásnyi eltéréssel helyezkedtek el. Az online kutatásba bevont települések elhelyezkedését 

a 4. ábra mutatja. Összesen 173 települést választottunk ki. Ezen települések iwiw.hu-n ta-

lálható, 15 évnél idősebb regisztrált lakosait értük el online kérdőívünkkel. (A felhasznált 

kérdőív és a korlehatárolás a korábban elvégzett World Internet Project kutatások eredmé-

nyeivel való összehasonlíthatóságot segítette elő.) Mindkét településcsoport lakossága 

ugyanazt a kérdőívet kapta meg kitöltésre. 

 Alapvető feltevésünk az volt, hogy a hasonló helyzetben lévő, de az információs tár-

sadalom szempontjából a helyzetükhöz képest jobb helyzetben lévő települések lakossága 

másképpen éli meg a lakópolgári szerepet, másként látja a helyét a települése életében, mint 

azok a felhasználók, akik olyan településen élnek, amely a diffúzióban elmarad a becsült ada-

tokhoz képest. Reméltük, hogy a közösségre vonatkozó adatokból kihámozható lesz az a hi-
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ányzó magyarázó tényező, aminek a szociológiai vizsgálatokban is a nyomára bukkantunk 

már. A legfőbb vizsgált fogalmak a részvétel, a bizalom, a befogadói hajlandóság és az elége-

dettség voltak. 

4. ÁBRA A KUTATÁSBA BEVONT TELEPÜLÉSEK 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A települések lakosait az iwiw.hu üzenőrendszerén keresztül, névre szabott levélben 

kerestük meg és kértük együttműködésüket. Itt lehetőség volt a települési és korosztályi 

bontásra is, vagyis a kimenő felkérőket csak a kijelölt alappopuláció felhasználói kapták meg. 

Voltak olyan települések is a listánkban, ahol a felülbecsült értékkel szemben 0 regisztrált 

tagot tartalmazott a rendszer. Ezek a felhasználók nagy valószínűséggel egy közeli nagyobb 

település regisztráltjainak számát növelték. Ebben az esetben egy másik oldal (myvip.hu) 

felhasználói közül gyűjtöttük le a településen lakó felhasználókat és kértük tőlük a kérdőív 

kitöltését. Volt olyan település is, ahol egyáltalán nem volt felhasználó egyik rendszerben 

sem, itt nem tudtuk elvégezni a kutatást. A kutatásba bevont települések száma végezetül 

115 lett. Összesen 4272 felkérőt küldtünk ki, ebből 2010. szeptember 1-ig 623 kitöltést re-

gisztráltunk, azaz a kitöltési hajlandóság 14,6%, ami egy online, önkitöltős kérdőív esetében 

nagyon jónak mondható arány. 
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A hipotézisek értékelése, új eredmények 

I.  

Az első hipotézisünkkel a szociológiai vizsgálatok leegyszerűsítő települési képének árnyalha-

tóságának lehetőségét vetettük fel. Való igaz, hogy a diffúziós vizsgálatok eredményei azt 

mutatták, hogy a városias települések előbb részesednek az elérhetőség lehetőségéből, 

azonban a kiépült hálózat felhasználói körének sűrűsége, már korántsem írható le ilyen egy-

szerűen. Már a szimplán csak az információs társadalomhoz köthető mutatók is jellegzetes 

felhasználói és elérhetőségi gócpontokat alakítottak ki térképeinken. A nagyvárosok – értjük 

ez alatt a megyei jogú városokat Magyarországon – elsőbbrendűsége egyértelmű, azonban a 

további települések esetén jóval színesebb a kép. Jócskán található olyan kistelepülés, 

amelynek mutatói sokkal jobbak, mint városias szomszédjaié és találtunk olyan városokat is, 

amik a lecsúszás és az elmaradottság jeleit mutatták. Kimutathatóak voltak továbbá a terüle-

ti elemzések sajátos ellentétes területpárjai is, néhány kivételként leírható településcsoport-

tal. A kelet-nyugat és észak-dél megosztottság helyett inkább észak-nyugat és a főváros és 

vonzáskörzete által behatárolható országrészek állnak szembe a többi országrésszel. Az első 

hipotézisünket elfogadtuk a fenti eredmények függvényében: a távolság és az elérhetőség 

sokkal erősebb elemként jelentkezett, mint a települések jogállása. 

II. 

A nagyszámú változó együttes használata nehézkes volt, ezért döntöttünk az egymáshoz kö-

zel álló változók főkomponensekké alakítása mellett (2.táblázat). Fentebb már leírtuk, hogy 

az így létrehozott 13 változószettel dolgoztunk a továbbiakban. A változószetteket a szocio-

lógiai megközelítésben alkalmazott független változókhoz hasonló logika alapján készítettük. 

Két szempontból vizsgáltuk az így kapott változókat. Az egyik szempont az volt, hogy a szoci-

ológiai irodalomban leírtakhoz képest mennyiben befolyásolja az információs társadalom 

elemeit a területiséghez kapcsolható elem. Más-e a települési adatokat meghatározó válto-

zók fontossági sorrendje. Az elkészített főkomponensek IKT infrastruktúrához (1000 főre jutó 

internet előfizetések száma) és felhasználói körhöz (iwiw.hu regisztráltak száma 1000 fő la-

kosra) kapcsolódó korrelációjával ezek a sorrendek megmutathatóak (1. táblázat). A főkom-

ponens csoportoknak a jobb érthetőség kedvéért neveket adtunk. A főbb kapcsolatok tekin-

tetében a területi adatok nagy hasonlóságot mutattak a szociológiai vizsgálatok összefüggé-
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seivel. Az aggregált változók kapcsán elmondható, hogy az iskolázottságból a felsőfokúak 

arányát bemutató főkomponens korrelál a legerősebben a két változóval (0,73), míg a máso-

dik legerősebb korrelációval a településeken található infrastrukturális elemeket (esetünk-

ben az alapvető infrastrukturális tényezők mint a gáz, a víz és a szennyvíz) összegző főkom-

ponens bírt (0,65). 

A településen tapasztalható munkaügyi helyzet, amelyben integrálódott valamennyire a te-

lepülésen élők gazdasági helyzete is a harmadik legerősebben korreláló változó esetünkben. 

A vállalkozói siker néven futó főkomponens a településen található vállalatok számából és az 

általuk befizetett adóból áll össze, a második legerősebb korrelációval bíró, gazdasági jellegű 

főkomponens. 

1. TÁBLÁZAT TELEPÜLÉSI FŐKOMPONENSEK KORRELÁCIÓJA A 1000 ÁLLANDÓ LAKOSRA JUTÓ INTERNET ELŐFIZETÉSEK ÉS IWIW.HU 

REGISZTRÁCIÓK SZÁMÁVAL 2008 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A település kutatásunk szempontjából előnyös vagy előnytelen földrajzi helyzetét mutató 

főkomponens (ide tartozik a megyeszékhelytől számított távolság, az agglomerációs tagság 

ill. a népsűrűséget bemutató változók csoportja) az ötödik legerősebb komponens a sorban. 

A fent felsorolt főkomponensek egymással is viszonylag erősen korreláltak.  

Igaz volt az az elképzelésünk, hogy a területi elemek fontos szerepet játszanak az információs 

társadalom működésében, megelőzve néhány, a szociológiai megközelítés számára fonto-

sabbnak ítélt szempontot. 
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 Tovább árnyalta a képet, amikor a fenti főkomponensekből klasztereket képeztünk. 

Való igaz, hogy majdnem minden város egy klaszterben tömörült, azonban nem szabad meg-

feledkeznünk arról a tényről, hogy nagy számú község is ide került. A legfőbb területi ténye-

ző ebben az esetben a sűrűn lakott, a diffúzió központjaként működő nagyvárosokhoz, me-

gyei jogú városokhoz való térbeli közelséget jelentette. Ezek alapján több kisebb, nem városi 

jogállású település jobb értékekkel, nagyobb potenciállal rendelkezett, mint a közelükben 

található kisebb városok. De ha csak az IKT értékeket vizsgáltuk volna, akkor sem volt egyér-

telmű iránymutató a település jogállása a fejlettségre vonatkozóan. A potenciális lehetősé-

geket felmérő regressziós elemzés, ami alapján a felhasználói kérdőív településeit választot-

tuk, számos olyan várost tartalmazott – köztük Miskolcot – ahol messze elmaradtak az in-

formációs társadalom fejlettségét jelző mutatók attól, mint amit a település egyéb mutatói 

alapján várni lehetett. A II. hipotézist is elfogadhatjuk ebben az esetben. 

A klasszikus területi különbségek bemutatására alkalmas mutatókat az információs társada-

lomhoz kapcsolható mutatókkal együtt szerepeltettük ebben az esetben. A főkomponensek-

ből kétszer képeztünk klasztereket: egyszer az információs társadalom változói nélkül, egy-

szer pedig úgy, hogy ezeket is bevontuk az elemzésbe. A klasztereket alkotó települések 

klasztercsoport–változásaiból következtettünk az információs társadalom hatására az egyes 

településeken. A klaszterváltásokat területileg a 5. ábrán jeleztük. 

A klasztert váltó települések elhelyezkedéséből és a klaszterközéppontok mutatóiból kivilág-

lik, hogy az információs társadalommal kapcsolatos változók főként a perifériákon elhelyez-

kedő települések végső helyzetén változtattak. Az itt található települések egyéb hátrányos 

helyzetet teremtő változóit javították fel, esetünkben hiányukkal inkább rontották a már 

amúgy is rossz helyzetben lévő, hátrányos helyzetű települések pozícióját. Ennek következ-

tében a digitális szakadék kapcsán tett szociológiai megállapításoknak települési szinten is 

helyt kell adnunk. Ahol kiépült az IKT infrastruktúra, ott az általános fejlettséghez már nem 

ad akkora értéket egy újabb jelenség, ahol nem jelenik meg, ott azonban még hátrányosabbá 

teszi a településen élők helyzetét. 
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5. ÁBRA KLASZTERTAGSÁGOT VÁLTÓ TELEPÜLÉSEK ELHELYEZKEDÉSE 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

III. 

A legnehezebb helyzetbe az utolsó hipotézis bizonyításakor kerültünk. Az előzetes elképzelé-

seink szerint nagy különbségekkel kellett volna szembesülnünk a két kiválasztott település-

csoport lakossága körében azzal kapcsolatban, ahogy saját településük közösségéről, helyi 

társadalmának integrációjáról gondolkodnak. Ilyen különbségekkel azonban csak nagyon kis 

mértékben találkoztunk az elemzés során. Magyarázatként talán az szolgálhat, hogy a lekér-

dezés speciális volta megszűrte a válaszadókat. Vagyis mindkét településcsoportból a hason-

ló érdeklődésű, habitusú lakosok válaszoltak, aminek következtében a válaszok végső ele-

mezhetősége is torzult. Ebben az esetben egy másik vizsgálat fényt deríthet a tényleges ösz-

szefüggésekre. De az is lehetséges, hogy a helyi társadalmak integráltsági szintje nincs össze-

függésben az infokommunikációs eszközök használatával. Harmadik lehetséges magyarázat-

ként pedig felhozható, hogy a helyi társadalom klasszikus dimenziói még nem bővülhettek új 

elemekkel, mert nem telt el ehhez elegendő idő. Úgy tűnik, hogy amennyiben ilyen mélyre-

ható társadalmi változásról kívánunk beszélni, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a folya-

mat még a kezdeti fázisban lehet, erre utalnak az óvatos felhasználói jelzések arról, hogy a 

hétköznapi használat valamilyen irányba elviszi a saját közösségüket, de ennek kézzelfogható 

jelét még nem lehet fellelni Magyarország településein. 

Véleményünk szerint a hipotézis nem verifikálható egyértelműen ilyen módon. A módszertan 

megváltoztatására és újabb vizsgálatra lenne szükség ennek bizonyítására. Ebből a jövőbeni 
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vizsgálatból semmiképpen nem hagyhatóak ki azok, akik nem érintettek az IKT felhasználá-

sában. Valószínűsíthető, hogy az ő véleményük lényegesen eltér a már használók. Szintén 

fontos szereplői lennének azok az aktív felhasználók, akik valamilyen oknál fogva nem vála-

szoltak a kérdőíves megkeresésre. Online vizsgálat helyett tehát egy klasszikus, papír-alapú 

vizsgálat szükséges, vagy más, inkább a kvalitatív kutatási módszerek irányába mutató meg-

közelítés szükséges. 

A kutatás során megfogalmazott problémák, javaslatok 

A kutatási téma ebben az esetben egy napról-napra változó, jelenleg is fejlődés alatt álló 

ágazathoz kapcsolódott. Ebből a szempontból hamar avuló cikkről van szó, mivel a változás 

néha olyan gyors a területen az új eszközöknek és szolgáltatásoknak hála. Írásunk a témához 

való hozzáállás egy új módján gondolkodott el, ami nem feltétlenül az egyetlen és kizáróla-

gos megközelítési mód. Elgondolkodtató azonban az a tény, hogy a dolgozat megírása alatt 

már felhasználhatóvá váltak azok az uniós és magyar adatok, amelyekkel egy tágabb össze-

hasonlítás is elvégezhető, illetve az időbeni változások is követhetővé válhatnak. 

 De ugyanitt megemlíthető az új európai és magyar információs társadalommal kap-

csolatos stratégiák kapcsán újraindult gondolkodás, ami szintén új nézőpontokat adhat a 

jövőbeni vizsgálatok számára. A fenti eredmények rávilágítottak arra, hogy a magyar telepü-

lések fejlesztése az információs társadalom szempontjából nem oldható meg úgy, hogy csak 

egy problémára koncentrálunk. (A szimpla infrastrukturális fejlesztések ilyenek voltak a ki-

lencvenes évek végén.) Az infrastrukturális elmaradottság mellett megjelentek azok a telepü-

lések is, amelyeknek a lakossága nem tud, vagy nem is akar élni a számukra adott lehetősé-

gekkel. Mindkét esetben más fejlesztői beavatkozásra van szükség. Kiderült az is, hogy a leg-

nagyobb leszakadás azokat a településeket fenyegeti ebből a szempontból, ahol az infra-

struktúra is hiányzik. 

 Ajánlatos lenne a települési fejlettségi mutatók közé bevenni az IKT mutatókat is, 

egyfajta digitális közműolló gyanánt. 

 A helyi társadalmak és a digitális társadalom kapcsolatáról a mai napig jobbára csak 

elméleti szinten találhatóak elemzések. Ez az írás vállalkozott ennek a kapcsolatnak a bemu-

tatására, sajnálatos módon, kevés sikerrel.  
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A témában rejlő további kutatási lehetőségek 

Az itt bemutatott eredmények részeredmények csupán. Többször hangsúlyoztuk, hogy sok 

szempontból Magyarország lakossága és az Európai Unió újonnan csatlakozott tagállamai is 

egy nagyobb áttörés előtt állnak a felhasználás volumenének változása szempontjából. Ez a 

változás pedig olyan folyamatokat indíthat el, amelyeket ma még nem látunk előre, vagy 

csak sejthetünk az információs társadalom kifejlődése szempontjából előnyösebb helyzetben 

lévő államok viszonyainak tanulmányozásából leszűrt adatokból. Ebből a szempontból a leg-

előnyösebb helyzetben lévő északi államok, köztük Finnország is most ismerkedik azzal a 

változással, amit az alanyi jogon járó internet elérés garantálása és bevezetése jelent az or-

szág lakossága számára, hiszen a törvényt 2010 nyarán szentesítette a finn parlament.  

A folyamatos változást és azt újbóli mérések megkísérlését támasztják alá a korábbi 

évek vitái is, amik pusztán a fogalmi keretek tisztázásával és a hozzá rendelhető technológiák 

meghatározásával teltek, gondolunk itt például a szélessáv elnevezéssel kapcsolatos hossza-

dalmas vitákra. Nem beszélve arról, hogy az adatgyűjtés is gyerekcipőben jár. A témánk 

szempontjából fontos, releváns információk négy éves intervallumban állnak rendelkezésre, 

vagyis trendeket és előrejelzéseket csak nagy nehézségek árán lehet felvázolni a rendelke-

zésre álló anyagok alapján. Az időbeli trendek és a települési adatok összevonása és magya-

rázat tehát a jövőben történhet meg ebben a témakörben. Az elindított kutatás ehhez jó 

alapot szolgáltathat. 

Továbbra is problémás az információs társadalom meglétéből fakadó mikroszintű tár-

sadalmi változások feltérképezése. Ebben a témában mi sem jártunk sikerrel kutatásaink 

során. Érdemes lenne egy külön vizsgálatot szentelni a különböző helyi közösségek, helyi 

társadalmak online nyilvánosságának, online jelenlétének, ami további információkkal szol-

gálhat arról, hogy milyen okokra vezethető vissza a hasonló szociodemográfiai adatokkal 

rendelkező települések különböző online aktivitása. További kutatási irány lehet a helyi tár-

sadalmak beágyazottsága és ennek online megjelenése, a helység és területi identitás nyo-

mainak felfedésével és működésének bemutatásával. Ehhez a napjainkban egyre népszerűbb 

és az általunk is használt közösségi oldalak belső dinamikájának elemzése lehet egy első 

pont. 
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Melléklet 
2. TÁBLÁZAT A VIZSGÁLATOK SORÁN FELHASZNÁLT TELEPÜLÉSI ÉS A VÉGLEGES FŐKOMPONENSEKET ALKOTÓ VÁLTOZÓK 

  Változó neve, év, mértékegység Főkomponens 

1 Település megyeszékhelytől mért távolsága 2008 (perc) 01 Település helyzete 

2 Agglomeráció része 2008 (dummy változó) 01 Település helyzete 

3 Település népsűrűsége 2008 (fő/km2) 01 Település helyzete 

4 Állandó lakónépességből a 0-18 évesek aránya 2008 (%) 02 Demográfiai helyzet 1. Fiatal - öreg arány  

5 Állandó lakónépességből a 65-x évesek aránya 2008 (%) 02 Demográfiai helyzet 1. Fiatal - öreg arány 

6 
Állandó lakónépességből fiatalok aránya az idősekhez 
(60 év felett) képest 2008 (%) 

02 Demográfiai helyzet 1. Fiatal - öreg arány  

7 Vándorlási különbözet (fő) 2008 03 Demográfiai helyzet 2. Település gyarapodása 

8 Természetes szaporodás (fő) 2008 03 Demográfiai helyzet 2. Település gyarapodása 

9 1 adófizetőre jutó SZJA (Ft) 2008 04 Munkaügyi helyzet 

10 
Tartós munkanélküliek aránya a munkanélküliek köré-
ben (%) 2008 

04 Munkaügyi helyzet 

11 
Munkanélküliek aránya az aktív korú lakosságban (%) 
2008 

04 Munkaügyi helyzet 

12 100 főre jutó gazdasági szervezetek száma 05-06 Vállalkozói kedv és vállalkozói siker mértéke 

13 1000 lakosra jutó egyéni vállalkozások száma (db) 2008 05-06 Vállalkozói kedv és vállalkozói siker mértéke 

14 
1000 lakosra jutó regisztrált társas vállalkozások száma 
(db) 2008 

05-06 Vállalkozói kedv és vállalkozói siker mértéke 

15 1 adózó vállalkozásra jutó társasági adó (eFt) 2008 05-06 Vállalkozói kedv és vállalkozói siker mértéke 

16 
Ezer lakásra jutó kábeltévé előfizetések száma 2008 
(db) 

07 Infrastruktúra 

17 
Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a 
településen (%) 2008 

07 Infrastruktúra 

18 
Közüzemi vízszolgáltatásba bekapcsolt lakások aránya a 
településen (%) 2008 

07 Infrastruktúra 

19 
Háztartási gázfogyasztók aránya a lakásállományban (%) 
2008 

07 Infrastruktúra 

20 100000 lakosra jutó bárok, borozók száma (db) 2008 
08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

21 10000 lakosra jutó éttermek száma (db) 2008 
08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

22 1000 lakosra jutó nonprofit szervezetek száma 
08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

23 
100 lakosra jutó alkotó művészeti csoportok száma (db) 
2008 

08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

24 
10000 lakosra jutó alkotó művészeti csoportba tartozó 
tagok száma (fő) 2008 

08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

25 Általános iskola léte 2008 (igen-nem) 
08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

26 Közművelődési intézmény léte 2008 (igen-nem) 
08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

27 
Postahivatal (fiókposta, postamesterség, ügynökség, 
kirendeltség) léte 2008 (igen-nem) 

08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  
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28 Települési könyvtár léte 2008 (igen-nem) 
08-10 1. Közszféra közösségi terei 2. alulról szer-
veződő közösségi élet és a 3. piaci közösségi  

29 
Az általános iskola 1-5. osztályát végzettek aránya 7 
éves és idősebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

30 
Az általános iskola 6-7. osztályát végzettek  aránya 7 
éves és idősebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

31 
Az általános iskola 8. osztályát végzettek  aránya 7 éves 
és idősebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

32 
Az egyetemi, főiskolai végzettségű oklevél nélküliek 
aránya 7 éves és idősebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

33 
Az egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel rendelke-
zők aránya 7 éves és idősebb népesség körében 2001 
(%) 

11-13 Iskolázottság  

34 
A középiskolai végzettségű középiskolai érettségi és 
szakmai oklevél nélküliek aránya 7 éves és idősebb 
népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

35 
A középiskolai végzettségű középiskolai érettségi nélkül, 
szakmai oklevéllel rendelkezők aránya 7 éves és idő-
sebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

36 
A középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, 
általános oklevéllel rendelkezők aránya 7 éves és idő-
sebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

37 
A középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel, 
szakmai oklevéllel rendelkezők aránya 7 éves és idő-
sebb népesség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

38 
A 0 osztályt végzettek aránya 7 éves és idősebb népes-
ség körében 2001 (%) 

11-13 Iskolázottság  

39 Állandó lakónépességből a 0-14 évesek aránya 2008 (%)  nem került be 

40 
ISDN vonalak a bekapcsolt telefon-fővonalak arányában 
2008 (%) 

nem került be 

41 
Ezer lakosra jutó bekapcsolt telefon-fővonalak száma 
2008 (db) 

nem került be 

42 
Száz lakásra jutó kábeltévé előfizetések száma 2008 
(db) 

nem került be 

43 
Ezer lakásra jutó kábeltévé előfizetések száma 2008 
(db) 

nem került be 

44 
Ezer gazdasági szervezetre jutó vállalati 
internetelőfizetések száma 2008 (db) 

nem került be 

45 Ezer lakosra jutó internetszolgáltatók száma 2008 (db) nem került be 

46 
Tízezer lakosra jutó internetszolgáltatók száma 2008 
(db) 

nem került be 

47 100 adózóra jutó e-bevallók száma fő *2008+ nem került be 

48 A településen van/volt teleház nem került be 

49 
Német kisebbségi önkormányzat van a településen 
2006-2009 

nem került be 

50 
Cigány kisebbségi önkormányzat van a településen 
2006-2009 

nem került be 

51 
100 lakosra jutó falusi szálláshelyek foglalkozók (fő) 
2008 

nem került be 

52 
100 lakosra jutó fizetővendéglátás vendéglátóinak szá-
ma 2008 (fő) 

nem került be 

53 100 lakosra jutó villamosenergia (1000 kWh) 2008 nem került be 

54 
Egy lakásra jutó szolgáltatott villamosenergia (1000 
kWh) 2008 

nem került be 



Tóth Péter – Magyar települések az információs társadalomban 

23 
 

55 
10000 lakosra jutó játszótér, park, pihenőhely száma 
(db) 2008 

nem került be 

56 100 lakosra jutó távbeszélő vonalak száma (db) 2008 nem került be 

57 
10000 lakosra jutó alkotó művészeti csoportba tartozó 
tagok száma (fő) 2008 

nem került be 

58 
100 lakosra jutó alkotó művészeti csoportok száma (db) 
2008 

nem került be 

59 1000 lakosra jutó épített lakások száma (db) 2008 nem került be 

60 1000 általános iskolásra jutó PC-k száma (db) 2008 nem került be 

61 
1000 lakosra szociális segélyben részesített lakos (fő) 
2008 

nem került be 

62 Közműolló (%) 2008 nem került be 

63 1 lakosra jutó SZJA (Ft) 2008 nem került be 

64 Év során épített lakások alapterülete (m2) 2008 nem került be 

65 Aktív korú lakosság 18-64 év (fő) 2008 nem került be 

66 
Kulturális rendezvényeken résztvevők átlagos száma 
(fő) 2008 

nem került be 

67 Település megyeszékhelytől mért távolsága 2008 (km) nem került be 

68 
Település kistérségi központtól mért távolsága 2008 
(km) 

nem került be 

69 
Település kistérségi központtól mért távolsága 2008 
(perc) 

nem került be 

Forrás: saját szerkesztés 
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