
SIPOS GÉZA

Az összedobottól 
a tartalommenedzsmentig
A MTA társadalomtudományi intézeteinek honlapjairól

A célok meghatározása. A célcsoport azonosítása. A design-
   elemek fontossági sorrendjének megállapítása – hogyan 

akarjuk  „vezetni” a felhasználó szemét? Navigáció, a tájékozódás opti-
malizálása. Tipográfi a. Használhatóság, áttekinthetõség, letisztultság, 
konzisztencia. Az egyik vezetõ webdesign-nal foglalkozó blog (smas-
hingmagazine.com) cikkeibõl leszûrhetõ tanulság szerint egy weboldal 
tervezésekor és kialakításakor a fentebb felsorolt elveket érdemes fi gye-
lembe venni. Jelen szövegben a Magyar Tudományos Akadémia társa-
dalomtudományi intézeteinek honlapjait tekintjük át arra fi gyelve, hogy 
a szájtok megrendelõi, tervezõi és készítõi hogyan érvényesítették ezeket 
a szempontokat.

A kritikai áttekintés nem öncélú. Tekintve, hogy a MTA a tudomá-
nyos alapkutatások egyik legfontosabb, államilag fi nanszírozott háttér-
intézménye, egyáltalán nem mindegy, hogy a kutatóintézeteinek mûkö-
dése nyomán milyen mennyiségû és milyen szempontok szerint struk-
turált tudáskészlet kerül be a tudományos közélet körforgásába, és ezen 
túl mit szán az adott intézmény a tágan értelmezett köz hasznára. A hon-
lapok felépítése, tartalommal való feltöltöttsége közvetett módon azt 
mutatja meg, hogyan vélekednek az intézményvezetõk az intézetükben 
felhalmozott tudásbázis megosztásáról és megoszthatóságáról, meny-
nyiben hajlandók a tudásmegjelenítés szolgálatába egy olyan felületet, 
a World Wide Webet állítani, ami radikálisan más, mint az 1990–95-ig 
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megszokott eszközök, vagyis a konferenciák, szakmai tanácskozások, 
szakpublikációk, folyóiratok stb. Természetesen a kutatóhelyeknek nem 
az tudományos ismeretterjesztés a feladata, azonban szerencsésebb, ha 
egy kutatóintézet honlapja nem merül ki önmaga és kutatóinak egy-
szerû bemutatásán. Egy kissé buta, de releváns hasonlattal élve: az ideális 
kutatóintézeti honlap strukturáltságában, az általa közvetített informá-
ció mennyiségében és felhasználóbarát mivoltában – és fõleg közszolgá-
lati jellegében –a BBC webhelyére (www.bbc.co.uk) hasonlít inkább, és 
nem a portfólióját bemutató reklámügynökség oldalára. A felhalmozott 
tudás  „webre szabása” ezért is nehéz feladat, továbbá elsõdlegesen azt 
igényli az elsõsorban szövegben-publikációban gondolkodó intézmény-
vezetõktõl és kutatóktól, hogy a honlapra elhelyezett szövegekre elsõsor-
ban nem szövegként, hanem az olvasóval-látogatóval kapcsolatot teremtõ 
interfészként tekintsenek. 

Az alant következõ áttekintés kiindulópontként azt feltételezzük, 
hogy az intézeti honlapok célja közös és a felhasználói célcsoportok 
között is számos átfedés van. A szájtokat elsõsorban az intézethez kap-
csolódó szakma nyilvánossága, továbbá egyetemi oktatók és hallgatók 
használják, és csak harmadsorban az  „érdeklõdõ nagyközönség” láto-
gatja. Ebbõl nagy biztonsággal lehet arra következteni, hogy a felhasz-
náló számítógépkezelési ismeretei az átlagosnál szolidabbak, szokva van 
a webes felületek kezeléséhez – sõt el is várja, hogy egy õt szakmai szem-
pontból érdeklõ oldalon minél több információval lássák el, és ehhez 
a tudáshoz minél rövidebb idõ alatt hozzájusson. 

Az Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapja
(www.mtaki.hu)

A MTAKI honlapjának felépítése azt mutatja, hogy elsõsorban 
a kisebbségi kérdés és a kisebbségkutatás iránt érdeklõdõket kívánja ki-
szolgálni ( jelen szöveg készültének pillanatában 2009. január 7-én fris-
sült). Az oldal tervezõje klasszikus, négyhasábos designt alkalmaz, mely-
ben a baloldal és a jobboldali elem a navigációt szolgálja, a középsõ kettõ 
jeleníti meg a tartalmat. A fõoldalon a kategóriákba sorolt hírekre és az 
új intézeti kiadványokra kapunk közvetlen linkeket, tehát a felhasználó 
egy kattintással eljut a szájt legfrissebb tartalmaihoz. 



256 SIPOS GÉZA

Az információk fontossági sorrendje viszont nem tükrözõdik az 
oldal szerkezetében. A baloldali szöveges és a jobboldali, logókat tartal-
mazó navigációs hasábon kívül még van egy felsõ, az intézet logója alatt 
elhelyezett linksor is, mely az MTAKI-hoz kisebb-nagyobb mérték-
ben kötõdõ aloladalak, tematikus válogatások, kutatási adatbázisok link-
jét tartalmazza. A linkek elnevezése sokszor nem egyértelmû: a Cultural 
Diversity feliratú link például egy 2007-es workshop honlapjára mutat, 
a Határon túli adatbázis pedig rákattintás után két adattár közös fõoldalá-
nak bizonyul. A látogató tájékozódását az egyértelmûbben megfogalma-
zott linkek segítenék. A felhasználók navigációját a fõoldalon az is nehe-
zíti, hogy a design hasonló tónusú színfoltokból van kialakítva, pedig az 
erõteljesebb kontraszt támogatná az olvasót az egyes információcsopor-
tok elkülönítésében. A sötétzöld-fehér-mohazöld kontraszt viszont jól 
mûködik a balodali navigációs hasábban.

Tipográfi a: az oldal kialakítása során lehetett volna szélesebb margó-
kat alkalmazni, egyértelmûbbé tenni a hasábközöket, ezáltal a középsõ 
(két) hasábba tördelt szöveges tartalom könnyebben lenne olvasható. 
Feltûnõ, hogy némelyik belsõ oldalon kisebb méretû az alkalmazott 
betûtípus. Az oldal tervezõje a weben leginkább megszokott talp nélküli 
betûtípust, az Arialt használta, mely képernyõn a legsimábban olvasható 
fontok közé tartozik. 

Az oldal használhatóságát keresõfelület és holnaptérkép növeli. 
A mtaki.hu designjának kialakítása apróbb bakiktól eltekintve követ-
kezetes, a tartalom meggyõzõ mennyiségû és folyamatosan frissített: 
a MTAKI honlapját több fehér felület beiktatásával csak a „fellazítani” 
kéne, illetve kigyomlálni néhány nem mûködõ linket, például a munka-
társak névsora szerint rendszerezett Digitális szövegtárban.

A Földrajztudományi Kutatóintézet (FKI) honlapja
(www.mtafki.hu)

Az FKI honlapjának nyilvánosan elérhetõ változata nem teljesíti a fris-
sítéssel kapcsolatban megállapítottakat. A szájtot a fõoldal alján olvasható 
jegyzet szerint 2007. októberében frissítették utoljára. Az oldal célja elsõ-
sorban az intézet munkatársainak és kevésbé az érdeklõdõk kiszolgálása. 
A kétosztatú fõoldal felsõ felén az FKI kétnyelvû oldalát lehet elérni, alsó 
felén a jelszóval rendelkezõ felhasználók léphetnek be. A fõoldalról gya-
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korlatilag csak azt tudjuk meg, hogyan néz ki az intézet logója és mi a pon-
tos angol neve a kutatóhelynek. Az oldal tervezõje azzal, hogy régimódi, 
csak a felhasználói nyelvek közötti választásra (magyar vagy angol) kon-
centráló, ún. belépõoldalt hozott létre, megnehezíti az összes felhasználó 
tájékozódását, hiszen minden fontos információ  „egy kattintással beljebb 
van”, mint kéne – az oldal eleve felhasználóbarátabb lenne, hogyha már 
a mtafki.hu-ra kattintással az információkat tagoló menürendszerhez jut-
nánk. A nyelvek közötti választást a lehetõ leghagyományosabban, két ani-
mált GIF-formátumú képfájllal jelzi az oldal, ami a web korai idõszakának 
(1993–1997) volt a jellemzõje, az egész honlap hátteréül pedig egy márvá-
nyozott hatást keltõ illusztráció szolgál.

Az FKI tulajdonképpeni fõoldalán a képernyõ felsõ csíkjában elhelye-
zett navigációs sáv fogad, mely az egér fölévitele után lehulló menükkel 
tagolja a szájton elérhetõ tartalmat. A menüpontok elrendezése némiképp 
esetleges: az Intézet, az Osztályok és a Munkatársak menüpont után nem 
a Projektek és a Könyvtár, hanem a Megközelíthetõség következik – hogyha 
a balról jobbra a fontosabbtól a kevésbé fontos információ fele haladunk, 
akkor az intézet elhelyezkedését mutató térképnek és a kutatóhely címé-
nek a Linkek után lenne a helye. A menüpontokban továbbá következe-
tesen a Természetföldr. és a Társadalomföldr. rövidítések jelennek meg, 
feltehetõen azért, mert a kiválasztott menürendszer-sablonba nem fér el 
a többi karakter. Ez meglehetõsen amatõr hatást kelt: nem a design alkal-
mazkodik a tartalomhoz, hanem fordítva.

A menüpontokat átnézve feltûnik, hogy viszonylag kevés a link 
az FKI honlapján: például a Jelenkori felszínfejlõdés kutatási munkacsoport 
munkatársainak mind elérhetõ az önéletrajzzal ellátott személyes hon-
lapja, a Geomorfológiai és negyedkorkutatási munkacsoport tagjainak viszont 
nem. Huszonhat természetföldrajzi projekt közül belinkelve hétrõl 
érhetõ el további információ, a társadalomföldrajzi projektek egyike 
sincs belinkelve.

Az oldal tipográfi ája esetlegesnek tûnik. Az aloldalakat feltehetõen 
egy szövegszerkesztõben hozta létre a webmester, majd simán HTML-ál-
lományokká mentette át, egybelinkelte õket, és így kerültek fel az FKI 
webszerverére. A szövegszerkesztõben készült weboldalak jellegzetes-
sége a túl nagy hasábszélesség, így a képernyõ szélsõ sávjába kilógó sorok 
nagyon megnehezítik az olvasást, és alig használhatóvá teszik az oldalt, 
melyen nincs keresõ és honlaptérkép sem. Az intézeti könyvtár online 
kereshetõ katalógusa a felhasználóbarát jelleget tekintve  szerencsésen 
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töri meg az összképet, viszont teljesen más designnal készült, mint az 
oldal többi része, ám ez a konzisztencia követelményének nem felel meg. 
Összefoglalva: az FKI honlapja megérett a lecserélésre.

A Közgazdaságtudományi Intézet honlapja
(www.econ.core.hu/)

Áttekinthetõ, világos struktúrájú oldal az econ.core.hu: a szinte szab-
ványnak számító szokás szerint a fõ navigációs menü a bal hasábban talál-
ható, a nyitóoldalt a legfrissebb hírek, beszámolók és az új publikációk 
linkjei foglalják el. Fontos, hogy az intézet egyik legfontosabb szolgál-
tatására, az Adatbank létezésére külön link és leírás hívja fel a fi gyelmet 
a fõoldalon. Az adatbank (adatbank.mtakti.hu) oldalán az adatok lekérde-
zése online, táblázatos formában történik, ez indokolja, hogy a szolgálta-
tás külön, az egész képernyõszélességet elfoglaló desingt kapott. A láto-
gató navigációját segíti, hogy egy jól kiemelt linkkel azonnal visszajuthat 
az intézeti fõoldalra.

A fõmenü alpontjai egy kattintással elérhetõk, szerencsés módon 
a menürendszer nincs túldesignolva, mindig egyértelmû, honnan indul 
és az oldal melyik rovatába érkezik a látogató. A listában külön fi gyel-
met érdemel a naprakész tartalommal feltöltött Publikációk fejezet: itt 
1996-tól található meg az intézet kutatóinak külföldi szakfolyóiratban 
közölt tanulmányai. Az intézeti kiadványok közül a Munkapiaci tükör 
2000-ig visszamenõen, fejezetenként tölthetõ le, akárcsak a Munkatudo-
mányi kutatások, a Budapesti munkagazdaságtani füzetek, a Verseny és szabá-
lyozás címû kötet, a mûhelytanulmányok stb. A fejezetenkénti letöltés 
lehetõsége kiemelten felhasználóbarát: így a látogató csak az elõszó és 
a tartalomjegyzék letöltésének alapján el tudja dönteni, melyik részre van 
szüksége az illetõ publikációból.

Az oldal tipográfiai szempontból letisztult, a két képernyõn a leg-
könnyebben olvasható betûtípust használta a designer-webmester, a hal-
ványkék két árnyalata nem hivalkodó. A szájton honlaptérkép és keresõ 
egyaránt található, ez utóbbi gyakorlatilag a Google szolgáltatása.
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AMTA Néprajzi Kutatóintézete honlapja
(www.etnologia.mta.hu)

Az oldal egy mára elavultnak tekinthetõ megoldással, a webes kere-
tek egybeépítésével (frame) készült. Emögött valószínûleg az a meg-
fontolás áll, hogy a kutatóintézet nevét ábrázoló fejléc állandóan látható 
legyen. Az etnologia.mta.hu tervezõje és fenntartója ebbõl ítélve fonto-
sabbnak tartja a csupán dekoratív funkciót ellátó fejlécet, mint az intézet 
három közhasznú adatbázisát, a  A Kárpát-medence néphagyományai oldalt,  
a Samanizmus archívumot és a Tudástárat. E három adatbázis az oldal leg-
alján kapott egy-egy linket, az impresszummal egy sorban, azonos betû-
mérettel és színnel. Az oldal szerkesztõje azt az alapvetõ webdesign-el-
vet nem tartja be, hogy a legfontosabb tartalmakat lehetõleg a képernyõ 
középvonala fölött érdemes elhelyezni, az oldal alján az utolsó frissítés 
idõpontja, a webmester neve, a copyrightjelzés stb. szokott szerepelni. 
További gond, hogy A Kárpát-medence néphagyományai (www.ethnog-
raphy.hu) a kritika készültének idõpontjában nem elérhetõ.

A bal oldalon elhelyezett navigációs menü nem túlbonyolított és 
jól kezelhetõ: a már kattintott menüpontokat halványabb színnel jelöli. 
A tartalom a középsõ hasábban jelenik meg, de mivel a hasáb túlzot-
tan széles, az átlagosnál nehezebben olvasható. Az itt elérhetõ szövegek 
a struktúrából, az alcímezésbõl és a linkelésbõl ítélve egy, az intézetet 
bemutató, szövegszerkesztõben készült dokumentum sima reprodukciói. 
A Kiadványok menüpont csupán listázza a bibliográfi ai alapadatok meg-
adásával az intézet gondozásában megjelent köteteket, ám egyik sem le-
tölthetõ sem kivonatosan, sem fejezetenként, sem egészben. Az intézet 
jubileumi kötete viszont külön menüpontban elérhetõ, és fejezetenként 
le is tölthetõ. A Samanizmus archívum és a Tudástár az intézet fõolda-
lához képest nagyobb mennyiségben tartalmaz letölthetõ publikációkat, 
kutatói beszámolókról, elõadásokról online nézhetõ fi lmfelvételeket, és 
praktikus, hogy a Tárban van olyan tanulmány, aminek interaktív válto-
zata is felkerült az oldalra.

Az www.etnologia.mta.hu tipográfiája korrekt, a barna-narancs-
drapp-kék színpaletta segíti a tájékozódást az oldalon. Ám az oldal csak 
félig-meddig felhasználóbarát: a Tudástár és a két további aloldal anyagát 
praktiksabb lenne integrálni a fõoldalba.

 Elismerésre méltó, hogy az oldal impresszuma pontosítja, hogy az 
oldalon közölt minden tartalom Creative Commons szerzõi jog elvei 
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szerint használható, azaz jelölni kell forrásként, nem kerülhet kereske-
delmi forgalomba és a tartalom nem módosítható (a Creative Commons 
a klasszikus-papírelvû szerzõi jogi struktúra az internetes tartalommeg-
osztás igényei szerint átalakított verziója). A kutatóintézeti honlapok 
közül ez az egyetlen, amely RSS-híreket is kínál – ez azt jelenti, hogy 
feliratkozás után RSS-hírolvasója segítségével a honlap frissülésérõl 
mindig tudomást szerez a látogató anélkül, hogy bizonyos idõközönként 
ellátogatna magára az oldalra. Nem szerencsés viszont, hogy az etnolo-
gia.mta.hu-n sem keresõ, sem honlaptérkép nincs.

A Nyelvtudományi Intézet honlapja 
(www.nytud.hu)

A nytud.hu elsõ pillantásra szokatlan struktúrájú oldal: a navigációs 
menü a megszokottól eltérõen a képernyõ jobb oldalán található, de mivel 
itt található a böngészõk görgetõsávja is, az itt elhelyezett menüsor az egér-
rel navigálóknak kézreesik. A fõoldalon három, könyvjelzõszerûen kes-
keny hasábban találhatjuk meg az intézet címét, a legfrissebb programok, 
hírek és információk linkjeit. A design elemei azonban ezen a szájton sem 
tükrözik a fontossági sorrendet: a navigációs linksor mintegy magában 
áll a felület jobb szélén, nem kapcsolódva semmihez; az intézet történetét 
pár sorban összefoglaló szöveg esetlegesen került az oldal aljára, akárcsak 
a honlap létrehozását-fenntartását támogató intézmények logói is.

Nem igazán szolgálja a felhasználó tájékozódását, hogy az egyes tar-
talmak esetleges módon nyílnak meg új böngészõablakban, vagy töl-
tõdnek be az aktuálisan megnyitott oldal helyére – ez a programok és 
a hírek rovatokra jellemzõ. A navigációs listából elérhetõ tartalmak (Osz-
tályok, Könyvtár, Programok, Pályázatok stb.) egyazon böngészõablakban 
érhetõk el. Itt a felhasználó tájékozódását az aktuális rovatot és az alrova-
tokat mutató linksor segíti, vagyis mindig lehet tudni, hogy a fõoldalhoz 
képest merre járunk, az összhatást viszont lerontja az, hogy semmiféle 
csík, színfolt vagy lénia nem tagolja egymáshoz képest az oldalakon fel-
halmozott információkat. 

A navigációt, a fontos információk gyors megtalálását nehezíti, hogy 
a Nyelvtudományi Intézet szerverén tárolt, hatalmas jelentõségû adat-
bázisok – például a Magyar Nemzeti Szövegtár – a szûkszavú Adatbázi-
sok link mögött találhatók, vagyis az az érdeklõdõ, aki nem tudja eleve, 
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mit keressen, nem biztos, hogy megtalálja. A nytud.hu használhatósá-
gát az rontja le, hogy csak felerészben használja ki információközlésre 
a fõoldal felületét: egy jól szervezett szájton megérné az  „anyakönyvi be-
jegyzésre alkalmasnak minõsített utónevek jegyzékén” vagy a Magyar 
helyesírás szabályain túl a többi közérdekû szolgáltatásra, tudásbázisra is 
felhívni a fi gyelmet. 

Ami a tipográfi át illeti, az oldal tervezõje következetesen egy betû-
típust használt, a képernyõn jól olvasható Verdanát. A következetlen-
ségek a tipikusak: egyes aloldalak nem illeszkednek az oldal design-
jába, változó méretûek a margók, az olvashatóságot nehezítõen szélesek 
a hasábok. Keresni a Google beépített szolgáltatásával lehet, honlaptér-
kép nincs. Az összbenyomás az, hogy a nytud.hu igen jelentõs tudás-
anyaghoz biztosít hozzáférést, de az esetlegesen szervezett honlapstruk-
túra nem felhasználó- és kattintásbarát.

A Politikai Tudományok Intézete honlapja
(www.mtapti.hu)

Az eddig áttekintett intézeti oldalak közül ez az elsõ, amelynek 
linkszerkezetébõl az tûnik ki, hogy az oldal nem sima HTML-állomá-
nyok egymáshoz kapcsolásából áll össze, hanem adatbázis áll mögötte. 
Ez praktikusan azt jelenti, hogy az oldal tartalmi és designelemei szi-
gorúan elválnak egymástól: a tipizált, kategóriák szerint (pl. Az Intézet-
rõl rovat, Kiadványok rovat) elkülönített szövegeket, linkeket stb. az adat-
bázis tartalmazza, míg az oldal kinézetét a CSS-stíluslap (Cascading 
Style Sheet) határozza meg. Az így felépített oldal könnyebben frissít-
hetõ, designja pedig következetesebb, hiszen minden tartalmat a jól defi -
niált stíluslap jelenít meg. 

A tartalomért és a kinézetért felelõs technológiák elkülönítése az 
elsõ és legfontosabb lépés a felhasználóbarát oldalak kialakítása során. 
A mtapti.hu szerkezete nem is lehetne egyszerûbb: a felsõ csíkban az 
intézet neve, baloldalon a jól megszokott menüsor; egyedül a keresõ 
került szokatlan helyre, a bal felsõ sarokba. Az egyes menüpontokra kat-
tintva nyílnak meg az alrovatokra vezetõ linkek. Mivel az oldal tartalma 
nem különösebben gazdag, további navigációs segédlet –  amely az éppen 
böngészett oldal hierarchiában elfoglalt helyét mutatná – nem hiányzik. 
Ezzel együtt egy honlaptérképpel ki lehetne egészíteni a szájtot.
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Az oldal tudományos osztályok és kutatóközpontok szerinti bon-
tásban, valamint névsor szerint is prezentálja az intézeti munkatársak 
listáját ( jó tipográfi ai megoldás a színnel kiemelt táblázatolás). Zavaró 
viszont, hogy a kutatók neve csak a névsoros listában kattintható, és az 
is esetleges, hogy melyik kutatóközpontnak van saját oldala. Az Etnore-
gionális Kutatóközpontnak lenne, de nem mûködik a megadott link, az 
Euroatlanti Integrációs Kutatások Központjáról és a Euroatlanti Integ-
rációs Kutatások Központjáról semmi továbbit nem lehet megtudni, az 
Innovációs Hálózati Kutatóközpontról a megalakulásról szóló közlemény 
van feltöltve PDF-ben – viszont a Politikai Diskurzuskutató és a Politi-
kai Diskurzuskutató központok saját, önálló fejlesztésû, jól strukturált 
honlappal rendelkeznek.

Hiányossság, hogy az intézetben folyó kutatások többségérõl nem 
érhetõ el egy-egy link mögött további információ, és nem felhasználó-
barát megoldás, hogy az intézetben létrejött adatbázisokról egy PDF-ál-
lomány letöltésével és megnyitásával lehet a továbbiakat megtudni – 
viszont a fájlok csak tizenöt-húsz sornyi szöveget tartalmaznak, ame-
lyet egyszerûbb lenne közvetlenül Az Intézetben hozzáférhetõ adatbázisok 
alrovatban közzétenni. (A felhasználók további tájékozódását viszont 
a karbantartott linktár segíti.) Tipográfi a: a design egy betûtípusra ala-
poz, az adatbázis-és-CSS felépítésnek köszönhetõen nincsenek esetleges 
hatású, az összképbõl kilógó oldalak. Összefoglalóként annyit jegyezhe-
tünk meg, hogy a mtapti.hu plusz szolgáltatásokat, kereshetõ adatbáziso-
kat nem nyújt, de az intézetben folyó munkát kielégítõen és korrekt ki-
nézetben, áttekinthetõen dokumentálja.

A MTA Régészeti Intézetének honlapja
(www.archeo.mta.hu)

Jó példa a Régészeti Intézet (RI) honlapja egy betûtípus  „ideo-
logikus” használatára. A szájt tervezõje arra törekedett, hogy  „régies” 
hatású oldalt hozzon létre, ezért választotta a Palatino fontot a szöve-
gek meg jelenítésére. A betûtípusok ilyen alkalmazása túlstilizálás-
hoz vezet, elfeledkezve arról, hogy egy tudományos intézet honlapjá-
nak az információközlés a lényege (különben az Aktuális hírek rovatban 
a legfrissebb közlemények 2008 szeptember-novemberi személyi vál-
tozásokról és egy 2008 szeptemberi konferenciáról szólnak). Másfelõl 
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a  talpas  betûtípusok  – a papírfelülettel ellentétben – képernyõn rosszab-
bul olvashatók, így a RI honlap látogatója némiképp az öncélú, szépelgõ 
design áldozatává válik. 

Strukturálisan azért van gond ezzel a honlappal, mert a szájt részei 
egymásba illesztett keretekben (ún. frame-ekben) érhetõk el, ennek 
következtében a böngészõ megszokott görgetõsávjai a frame-ek szélére 
kerülnek át, megnehezítve a navigációt. Az oldal designja egy nyomtatott 
kiadványéra akar hasonlítani, ebbõl ered a túldíszítettség és a felhaszná-
lók képernyõn olvasási szokásaihoz nem alkalmazkodó tagolás: a munka-
társak listája például egy olyan, töredezett hatású táblázatban jelenik meg, 
amely azt a hatást kelti, mint amikor egy fekvõ oldalra szerkesztett táblá-
zatot fi gyelmetlenségbõl valaki álló alakú oldalra nyomtat ki. 

Ezzel együtt az oldal struktúrája áttekinthetõ, de nincs is rajta nagy 
mennyiségû információ. Ami a keresztbelinkelést illeti, az oldalon 
a Kutatások rovatból is elérhetõk a munkatársak aloldalai, amit nem lenne 
érdemes külön említeni, ha más intézeti honlapokon nem volna hiányos-
ság. Az alaposabb tájékozódást beépített keresõvel oldották meg (a hon-
laptérkép errõl a szájtról is hiányzik). Esetlegesnek tûnik, hogy a felsorolt 
számos kutatás melyikérõl érhetõ el egy-egy link mögött további infor-
máció. Az RI honlapja körülbelül ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja, 
mint a Politikai Tudományok Intézetének szájtja, csak a honlap felépíté-
sét tekintve elavult szerkezetben és túldesingnolt formában.

A Szociológiai Kutatóintézet honlapja 
(www.socio.mta.hu)

Az intézet (SZK) szájtja nemrég újult meg, ezért külön érdemes 
a fi gyelemre, ám az áttervezés során meg lehetett volna szabadulni a navi-
gációt egy plusz kattintással bonyolító, az információközléshez semmivel 
sem hozzájáruló bevezetõ oldaltól, amely az intézet székhelyét ábrázolja 
egy retusált fotó segítségével. Beljebb lépve azonban áttekinthetõ struktúra 
és jól böngészhetõ oldal található; a legújabb hír egy 2009. január 9–23.-i 
rendezvényt harangoz be. A fõoldal tetején az Események és az  Elérhetõség 
link van kiemelve az oldaltérkép és a keresõmezõ mellett, ugyanebben 
a navigációs csíkban lehet mindig visszalépni a fõoldalra is. A szokásos 
menüsor (Intézet, Kutatómûhelyek, Munkatársak stb.) a felület baloldalán 
található. Praktikus, hogy az éppen olvasott alrovat linkje vörös linkkel és 
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egy háromszöggel jelölve jelenik meg, és ugyanez a motívum ismétlõdik 
akkor, ha a felhasználó a menüsor fölött mozgatja az egeret (ilyen aprósá-
gok tesznek könnyebben kezelhetõvé egy weboldalt).

Az SZK szájtja bõséges, de kezelhetõ mennyiségû információt nyújt 
magáról az intézetrõl; ezzel együtt tény, hogy a SZK oldaláról nem érhe-
tõk el olyan kereshetõ, közhasznú adatbázisok, mint amilyeneket a mtaki.
hu-n vagy a nytud.hu-n találhat a felhasználó. A kutatási területek és 
kutatómûhelyek részletes prezentációja mellett a fontosabb kutatási ered-
mények rövid összefoglalója is elérhetõ (sajna, 2007-ben frissült utoljára). 
Letölhetõ anyagok a Kiadványok menüpontban találhatók.

A technikai hátteret tekintve a socio.mta.hu is adatbázis alapú oldal, 
az oldal készítõi – a társadalomtudományi intézetek számára példa-
mutató módon! – egy nyílt forráskódú, ingyenesen elérhetõ tartalom-
menedzsment-rendszert (CMS), a Typo3-at telepítették fel a szájt  ki-
szolgálására. Ennek köszönhetõen az oldal jól strukturált, tipográfi ailag 
korrekt, nincsenek esetleges módon a designból  „kilógó” elemek, s az 
oldal könnyen frissíthetõ. A navigációt, a következetességet és a felhasz-
nálóbarát mivoltot tekintve a socio.mta.hu korszerû megoldás.

A MTA Történettudományi Intézetének honlapja
(www.tti.hu)

Az oldal felépítése hasonló a Régészeti Intézet szájtjáéhoz: itt is két 
egymásba integrált frame-bõl áll össze az oldal, a megoldás minden, fen-
tebb említett hátrányával együtt. A nyitóoldalon egy 2008. december 4.-i 
konferencia beharangozója és egy november 25-i elõadás ténye a legfris-
sebb hír. Az oldal szerkezete hagyományos: a felhasználó a baloldalon el-
helyezett menü segítségével tájékozódik, illetve a praktikus adatokat (tele-
fonkönyv, elérhetõség, kapcsolatok) az oldal tetejére elhelyezett linkeken 
kapja meg. Ezek viszont pont ugyanúgy néznek ki, mint a fõmenü elemei, 
vagyis a tti.hu designja azt sugallja, hogy a más honlapokra mutató linkek 
ugyanolyan fontosak, mint például a munkatársak adatlapjai.

A menüsort átfutva azt tapasztaljuk, hogy egyes linkek további al-
oldalakat nyitnak meg az oldal középsõ frame-jében, mások viszont 
további almenüket tartalmaznak – ilyen például a kiadványokra mutató 
menüpont. Nem felhasználóbarát megoldás, hogy az almenükre sem-
milyen designelem nem utal: pedig általános tapasztalat, hogy ami egy 
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honlapon nem kerül ki link formájában a fõoldalra, azt jóval ritkábban 
találják meg a látogatók. Szintén nem szolgálja az információ akadályta-
lan áramlását az, hogy a fõmenü egyik pontja egy letöltendõ PDF-állo-
mányra mutat, mely a TTI szervezeti felépítését mutatja be. A látogató 
figyelmét viszont nem hívja fel az oldal karbantartója arra, hogy oda-
kattintva PDF-olvasó indul el a gépén a böngészõ mellett. Általános elv, 
hogy a látogatót értesíteni kell minden olyan lépésrõl, mely az aktuálisan 
tanulmányozott oldal elhagyásához vezet (ilyen például, mikor a szájt 
egyes tartalmai külön böngészõablakban nyílnak meg).

A tti.hu információmennyiségben körülbelül ugyanazt nyújtja, mint 
a Régészeti Intézet honlapja, azzal a különbséggel, hogy a munkatársak 
listájában egy helyen találtunk fel nem töltött személyes honlapot. A tájé-
koztatással mennyiségi szempontból nincs különösebb gond, az informá-
ció strukturálásával annál inkább. Az intézeti munkatársak háromszintû 
listájában például nem lehet visszalépni: hogyha az olvasó eljut egy kutató 
személyes oldalára, csak úgy tud másvalakit megkeresni, ha a fõmenübõl 
elölrõl kezdi a kattintgatást. A TTI könyvkiadási tevékenységét bemutató 
aloldal ehhez képest példamutatóan szervezett: minden kiadvány  a borí-
tójára kattintva érhetõ el, és mindenik esetében részletes tartalomjegyzé-
ket, esetleg a bevezetõ vagy elõszó szövegét kapja tájékoztatásul az olvasó. 
Navigációs segédletek – keresõ, honlaptérkép – nincsenek.

Tipográfi a: ez az intézeti oldal is túldíszített, fölösleges árnyékolás-ef-
fektusokkal, csíkozással. Tervezõje három, össze nem illõ betûtípust alkal-
maz az oldalon, s a szûk sortávolság lerontja az olvashatóságot. Elõny 
viszont, hogy a frame-s szerkezetnek köszönhetõen áttekinthetõ szélessé-
gûek a hasábok. Összefoglalva: a tti.hu az intézeti élettel kapcsolatos adatok 
korrekt közlésén kívül plusz információkat nem nyújt, s praktikus lenne 
a böngészési folyamatot inkább gátló, semmint segítõ designt lecserélni.

A MTA Világgazdasági Kutatóintézet honlapja
(www.vki.hu)

Mikor a felhasználó az intézet oldalára kattint, a fõoldalt részben ki-
takaró hirdetés fogadja, mely a VKI legfrissebb, Monitoring Jelentés 2008. 
Az Európai Unióhoz 2004–2007-ben csatlakozott tízek teljesíményérõl címû 
kiadványát ajánlja az olvasó fi gyelmébe. A megoldás szokatlanul feltûnõ, 
s éppen emiatt zavarja a honlapon való tájékozódásában az olvasót  –  gyakori, 
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hogy a látogatót annyira idegesíti az ilyen típusú hirdetés, hogy mielõtt ki-
iktatná, meg sem nézi. A VKI webmestere által alkalmazott technika indo-
kolatlan és felesleges, hiszen a kutatóintézet legújabb kiadványára hatéko-
nyabban fel lehetne hívni az érdeklõdõk fi gyelmét magán fõoldalon.

A vki.hu hagyományos struktúrával, három hasábra osztott felülettel 
fogadja az olvasókat. A középsõ és a jobb hasáb tartalmát azonban szeren-
csésebb lenne felcserélni. Az elõbbi ugyanis statikus szöveg, az intézetet két 
bekezdésben bemutató szöveg, míg az utóbbi a VKI-ban készült legfris-
sebb elemzéseket listázza (az intézet munkatársai lényeges és aktuális világ-
gazdasági kérdésekben fejtik ki véleményüket). A látogató elsõsorban gyak-
ran frissített tartalmakat keres egy honlapon, így inkább célszerû lenne az 
aktuális elemzéseket, linkeket a fõoldal centrális elemeként kezelni. 

A honlap klasszikus menürendszere jól kezelhetõ. Az intézetrõl szóló 
fejezet az intézmény bemutatása mellett e-mail címlistát és a VKI éves 
jelentéseit is tartalmazza. A hatékony informálódást viszont gátolja, hogy 
aki a kutatókra kíváncsi, az tulajdonképpen egyetlen, nagyméretû táblá-
zatra lel, miután a menürendszerben kikeresi az õt érdeklõ szakterületet 
(pl. Globális átalakulás, Fejlõdés és felzárkózás). A kutatók és témák csopor-
tosítása szerencsés, de inkább segítené a navigációt az, ha minden téma 
egy aloldalt kapna. Fontos kiemelni, hogy a VKI szájtján a kutatók több-
sége naprakészen tartott saját oldallal rendelkezik.

Az Újdonságok menüpont alatt az intézet, illetve a kutatói legfrissebb 
publikációit, elõadásainak írott változatát találjuk, melynek többsége tel-
jes szövegében letölthetõ,  vagy a kiadvány fedõlapját és részletes tarta-
lomjegyzékét érheti el az olvasó. Ám az anyagok elérését nehezíti, hogy 
a megfelelõ linkre kattintva elõbb egy új, felpattanó böngészõablak nyí-
lik meg, és ott indul el automatikusan a PDF-olvasó. Mivel a PDF-meg-
nyitás általában az internetes böngészõszoftverek egyik legrosszabbul le-
programozott szolgáltatása, a webmester megkímélné egypár valószínû 
lefagyástól a honlap látogatóit, ha inkább a publikációk sima letöltésére 
szúrna be linkeket. Hasznos tartalomszolgáltatás, hogy külön link alatt 
találjuk a VKI Technológiai fejlõdés cikksorozatát – sajnos, itt egy 2006. 
decemberi szöveg a legújabb publikáció.

A honlap egészében nézve jól tipografizált, képernyõn kényelme-
sen olvasható betûtípusokat használt a webmester, nincsenek felesle-
ges, a navigációt és a tájékozódást gátló, nem funkcionális díszítõelemek. 
Az oldalon viszont nincs belsõ keresõ és honlaptérkép sem; a Gyakori kér-
dések menüpont  „Szerkesztés alatt” áll.
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Végeredmény?

Az MTA társadalomtudományi intézetek honlapjai az elérhetõ infor-
mációmennyiséget és a designt tekintve túlságosan is nagy változatossá-
got mutatnak. Míg az FKI honlapja láthatóan amatõr munka, addig az 
SZI-t kiépítõ csapat tartalommenedzsment-rendszert használt az oldal 
létrehozására. Általánosságban leszögezhetõ, hogy azok az oldalak fel-
használóbarátabbak, melyek a szöveges és egyéb tartalmakat adatbázis-
ban, a kinézetért felelõs elemeket ettõl független módon, stíluslapokon 
tárolják. Az a tartalomszolgáltató, mely következetesen strukturált, át-
tekinthetõ, formai-tartalmi esetlegességektõl lehetõleg mentes oldalt akar 
elõállítani, ennek az elvnek a mentén kell eljárnia. Ebbõl következõen az 
ideális intézeti oldal a mtaki.hu-ra és a nytud.hu-ra jellemzõ informá-
ciómennyiséget tartalmazza, és tagolására, megjelenítésére a socio.mta.
hu-hoz hasonlóan valamilyen tartalommenedzsment-rendszert hasz-
nál. Mivel e rendszerek közül számos nyílt forráskódú, jól bevált stílus-
lapokkal ellátott, világszerte kipróbált és ingyenesen elérhetõ megoldás, 
az intézeti honlapok mûködtetõi és felhasználói egyaránt jól járnának, 
ha használatuk elterjedne. 

Amennyiben viszont technológiaváltást szemléletváltás nem elõzi 
meg, akkor marad a jelenlegi helyzet: a MTA társadalomtudományi inté-
zetek többsége digitális tartalomszolgáltatóként a középmezõnybe (vagy 
oda sem) tartozik más, közpénzekbõl fenntartott internetes felületek-
hez képest. A .hu alatt található tartalom az utóbbi évtizedben jelentõs 
fejlõdésen ment keresztül, s több szegmense világszínvonalúnak mond-
ható. Az internet a ’90-es évek elején a tudományos világ exkluzív kom-
munikációs és játszótere volt – de mára olyan megszokott szolgáltatássá 
vált, mint az áram vagy a telefon. Ideje, hogy az MTA intézetek valódi 
feladatuknak tekintsék a nem kereskedelmi célú tartalomszolgáltatást, 
márcsak azért is, mert ez a leginkább költséghatékony módja eredmé-
nyeik bemutatásának, és nem mellesleg a színvonalas ismeretterjesztés-
nek. Ha pedig egy kutatómûhely ezt nem tekinti feladatának, a teljesen 
elavult honlapokat legalább tegye elérhetetlenné, megkímélve néhány 
felesleges kattintástól az internetezõket.




