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Mászlai Olga – Németh Anna  
 

Az információs és fogyasztói társadalom 
 

 

A társadalomkutatók az 1960-as, 1970-es években lettek figyelmesek arra a jelenségre, 

hogy a társadalom kezd átalakulni. Az információnak fokozatosan egyre nagyobb 

szerepe lett az emberek mindennapi életében. Az addigi modern társadalomban a 

szekunder szektor, vagyis az ipar adott munkát az emberek többségének, a posztmodern 

korszakban viszont, amiben ma is élünk, a szolgáltató szektor került előtérbe.  A tercier 

szektor alapja pedig nem más, mint a technikai fejlődés, a fogyasztói és információs 

társadalom kialakulása.   
 

Az információs társadalom fogalma, jellemzői 
 

Az információs társadalom pontos jelentését már több szociológus és társadalomkutató 

is meghatározta. A definíciók többségében megfigyelhető négy kulcsszó, amelyek a 

fejlődés, az innováció, a technika és a termelés. A különböző definíciók közül Márkus 

Béla megfogalmazását emeljük itt ki: „Az információ szabad létrehozásán, 

forgalmazásán, hozzáférésén és felhasználásán alapuló társadalmi struktúra.” (Márkus 

2000-2001) Tehát az információnak nem csak a terjesztése a fontos, hanem a 

forgalmazása és az előállítása is, amely leginkább az internet segítségével történik. Ez 

megjelenik a gazdaságban, mert lehetőség van általa távmunkára, virtuális vállalatok 

létrehozására. Megjelenik továbbá a kultúra, ismeretszerzés területén, mert az 

interneten keresztül manapság gyakorlatilag minden elérhető számunkra – bár így 

bizonyos élményeket mellőznünk kell, amelyek csak személyesen érhetők el. Például egy 

múzeumba sem muszáj már elmennünk, mert interneten keresztül tehetünk virtuális 

sétákat, bár sokkal bonyolultabb így kérdeznünk egy virtuális idegenvezetőtől, és a 

barátaink arcát sem látjuk, hogy hogyan reagálnak mondjuk egy-egy csodás 

műalkotásra. Az emberek mindennapi életében is jelen van az internet, ugyanis sokszor 

online felületen keresztül vásárolunk, beszélgetünk a barátainkkal, vagy szórakozunk. 

Valójában már nagyon sok rendszernek az internet az alapja, tehát az egyénre egyre 

inkább igaz, hogy még ha akarna sem tudna internet nélkül boldogulni. Egyetemistaként 

gondolhatunk itt a Neptun rendszerre, amelyen keresztül lehet, sőt kell intéznünk a 

tanulással kapcsolatos teendőinket, kezdve a tárgy- és vizsgafelvételtől, az oktatókkal 

való kapcsolattartáson keresztül a jegyek beírásáig. A könyvtár internetes oldalán online 

katalógus áll a rendelkezésünkre, a raktári részéből pedig szintén hálózaton keresztül 

kérhetjük ki a kívánt könyveket. De a banki ügyeink nagy részét is megoldhatjuk az 

internetbankokon keresztül, sőt, az e-learning tanulási forma már kifejezetten erre a 

technológiára épül.  
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A hálózati társadalom is szorosan összefügg az információs társadalommal. Van Dijk 

szerint a hálózati társadalom „egy olyan társadalomforma lesz, amely egyre inkább a 

szemtől szembeni kommunikáció társadalmi kapcsolathálóit fokozatosan felváltó vagy 

kiegészítő médiahálózatokba szervezi viszonyait”. Manapság az emberek sokszor 

hálózatokon keresztül, virtuális térben „találkoznak”, beszélgetnek, és egyre ritkábban 

kerül sor személyes megjelenésre. Régebben is voltak hasonló csoportok, de akkor 

csakis valós térben történő találkozásra volt lehetőség. A hálózat társadalom legnagyobb 

veszélyei közé tartoznak, hogy a személyes kapcsolatok fontossága csökken, az emberek 

elidegenednek egymástól és a normák megváltoznak.  

 

 

Az információs társadalom előnyei, hátrányai 
 

Az információs társadalomnak számos előnye van, viszont ezek nagy része egyben 

hátrányokat is jelenthet. Az internet igazából egy óriási tudásbázis, viszont figyelnünk 

kell arra, hogy a hiteltelen forrásokat elkerüljük. Nagy előnye az információs 

társadalomnak, hogy már szinte bármihez hozzáférhetünk az internet segítségével, 

ugyanakkor a mi adatainkhoz is bárki hozzáférhet, ezért mindig ügyelnünk kell arra, 

hogy milyen oldalakon, közösségi portálokon miket közlünk, miket osztunk meg 

magunkról. Az internet megkönnyíti a távol élő rokonokkal, barátokkal való 

kapcsolattartást is, viszont ez a lehetőség kezd a visszájára fordulni, és a közeli 

ismerősökkel is ilyen módon beszélgetünk. Ugyanis sokkal könnyebb esténként csetelni 

a barátainkkal órákon keresztül, mint elmenni valahova együtt. Ennek a hosszú távú 

következménye pedig az elidegenedés, a szociális elszigetelődés. A munka 

szempontjából is könnyebbséget jelenthet a számítógép, az internet megjelenése, 

ugyanis így van lehetőség otthon is dolgozni. Viszont ezzel szemben hátrányként 

jelenhet meg az, hogy elszigetelődik a munkatársaitól, nincs munkahelyi közegben, 

nehezebben alakulnak ki a munkatársi, személyes kapcsolatok. Mindezek mellett pedig 

az otthoni lét, a család is háttérbe szorulhat, ami újabb problémákhoz vezethet. Az 

egyedül élők, nehezen ismerkedők számára az internet a magány megszűnését 

jelentheti, viszont ezzel szintén az a probléma, hogy nehezebben alakulnak ki személyes 

kapcsolatok.  

Felsoroltakon kívül előnyt jelenthet még a gyors információszerzés, az ingyenes 

kommunikáció, a tanulni vágyók számára lehetőség adódik a távoktatásra és informális 

tanulásra, a könyvek, folyóiratok egyre nagyobb része elérhető már online változatban 

is, és még rengeteg minden, viszont arra ügyelnünk kell, hogy ne alakuljon ki függőség, 

és igyekezzünk a személyes, élő kapcsolatokat előtérbe helyezni. Az előnyök és 

hátrányok között tehát azt a keskeny mezsgyét kell megtalálnunk, ahol már kellően 

élvezhetők az információs társadalom előnyei, viszont a hátrányait még kevéssé 

érezzük. 
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Fogyasztói társadalom 
 

A fogyasztói társadalomnak nincs pontosan meghatározott definíciója, viszont számos 

körülírást találhatunk róla. Paul Ekins, angol közgazdász a következőképpen fogalmazta 

meg: "Fogyasztói társadalom egy olyan társadalom, ahol az egyre növekvő számú 

árucikkek és szolgáltatások birtoklása és használata az elsődleges kulturális törekvés, ez 

az egyéni boldogsághoz, társadalmi státuszhoz és nemzeti sikerességhez vezető 

legbiztosabb út." (Ekins 1994)  

A fogyasztói társadalomban felborult a kereslet-kínálat egyensúly. Az emberek sokkal 

többet vásárolnak, mint amire szükségük van, ezáltal felesleget termelnek, pazarolnak.   

A fogyasztói társadalmat az tartja fent, hogy a termelésben folyamatosan jelennek meg 

új termékek, amiket a fogyasztók azonnal megvásárolnak. A fogyasztás növekedésének 

egyik mozgatója, hogy a fogyasztók úgy gondolják, a fogyasztás boldogsághoz vezet. Ez a 

felfogás pedig a reklámoknak köszönhetően alakul ki, amelyek erősen befolyásolják az 

embereket, és elhitetik velük, hogy a boldogságukhoz mely termékek megvásárlására 

van szükség. 

Ezek mellett pedig közrejátszik az, hogy az elromlott dolgaink megjavítása helyett sokkal 

egyszerűbb egy másikat venni, vagy esetleg a régi dolgaink már nem felelnek meg az 

elvárásainknak, amikor látjuk, mennyivel jobbak, fejlettebbek az újak. Vagy, ahogy 

fentebb is említettük, a reklámok által a cégek, termelők meggyőznek minket arról, hogy 

szükségünk van az adott termékre, akkor is, ha nincs.  

A fogyasztói társadalom egy másik negatív jellemzője pedig az, hogy az emberek a testi 

igényeik kielégítéséhez vásárolnak inkább új termékeket, mintsem a lelki, szellemi 

fejlődésük érdekében. 

 

 

Az internet hatásai a fiatalokra 
 

A szakirodalmak a fiatalokat digitális bennszülötteknek szokták nevezni. Ez azt takarja, 

hogy az 1980 után szülöttek már beleszülettek a digitális világba. Számukra már 

természetes, hogy van internet, számítógép, és nekik könnyű megtanulni az új technikai 

vívmányok kezelését is. Mások az elvárásaik a tanulás, a munka és a szabadidő 

tekintetében is. (Ságvári 2008) 

Ugyanakkor ez az a korosztály, akik a legkevésbé tudják felmérni az internet veszélyeit. 

Nagyon sok mindent megosztanak magukról, illetve olyan tartalmakat nézhetnek meg 

interneten, amelyek károsak a megfelelő fejlődésükre nézve. Fontos, hogy megtanulják 

az emberek, a fiatalok, hogy az internetet tudatosan kell használni, és vigyázni kell, hogy 

ne alakuljon ki függőség.  
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Ennek megelőzésére volt egy kezdeményezés 2013-ban, a Mobilsuli program, amelynek 

keretében ingyenes előadásokat tartottak általános iskolásoknak a mobiltelefon és az 

internet helyes használatáról. 

1. ábra: Számítógép és internet-hozzáférés a fiatalok háztartásaiban, 2000-2012  

["Van-e otthon, ebben a háztartásban, ahol lakik…?"  

N2012=8000; százalékos megoszlás] 

 

(Forrás: Kitta 2013 alapján saját szerk.) 

 
A fenti diagramon (1. ábra) is látható, hogy milyen nagy teret hódított magának a 

számítógép és az internet. 12 év alatt a háztartásokban található számítógépek aránya 

több mint kétszeresére nőtt, míg az internet több mint nyolcszor akkora arányban 

jelenik meg.  
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2. ábra: Az internet használatának különböző formái napi gyakoriság szerint,  

2008-2012  

["Kérem, mondja meg, milyen gyakran használja Ön a következőket…?"  

N2012=8000, százalékos megoszlás] 
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(Forrás: Kitta 2013 alapján saját szerk.) 

  

A következő diagram (2. ábra) segítségével megállapíthatjuk, hogy a közösségi oldalak 

(IWIW, Facebook) megjelenésével nagymértékben csökkent a különböző tevékenységek 

aránya az interneten. Az oldalak funkcióinak köszönhetően nincs szükség arra, hogy az 

egyes tevékenységek végzéséhez külön oldalakat vagy programokat nyissunk meg. Ezért 

is érzékelhetjük ezen tevékenységek használatának ilyen mértékű változását.  
  

3. ábra: Fiatalok személyes használatában lévő digitális eszközei, 2008-2012  

[Van-e Önnek saját...? N2012=8000; százalékos megoszlás] 
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(Forrás: Kitta 2013 alapján saját szerk.) 
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Az előző diagramhoz hasonlóan újból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egy új 

termék megjelenésével (lásd az előbb: közösségi oldalak), más tevékenységek, termékek 

használata háttérbe szorul, ugyanis az új lehetőség magába foglalja más, több dolog 

használatát is. Ebben az esetben azt láthatjuk (3. ábra), hogy a fiatalok által használt 

digitális eszközök aránya csökken az okostelefonok megjelenésével. A különböző 

funkciók, mint a zenelejátszó, fényképező és játék már ezeken az eszközön is 

megtalálhatóak, így ezek miatt nem vesznek igénybe más eszközöket. 

Másrészről, itt még az is nagy szerepet játszik, hogy az okostelefonok nagy részén már 

megjelenik az internet, akár Wifi elérése nélkül is. Ez szintén, ahogy az információs 

társadalommal kapcsolatban is felsoroltuk, számos előnnyel és hátránnyal járhat. Az 

egyik legfontosabbnak tartjuk az elidegenedést, ugyanis már lassan teljesen megszokott 

látvány egy szórakozóhelyen, vagy bárhol máshol is, hogy a telefon mindenki előtt ki van 

rakva az asztalra, rosszabb esetben csak ülnek egymás mellett, és a készülékeket 

nyomkodják. Nagy előnye viszont szintén a gyors információszerzés, kezdve a 

buszmenetrendektől a térképen keresztül a különböző helyek nyitvatartásáig, és még 

sokáig sorolhatnánk.  

 

 

Összegezés 
 

Az információs és fogyasztói társadalom által kínált lehetőségek és veszélyek részeivé 

váltak az életünknek. A világ gyors ütemben fejlődik és változik, amit ma megtanultunk, 

már nem biztos, hogy releváns 2-3 év múlva. Ezt azok az emberek tudják elfogadni, 

illetve azok tudnak boldogulni, akik nyitottak az újra és tudnak alkalmazkodni.  

Az új korszak számos lehetőséget hordoz magában mindenki számára, aki él a 

technológia adta vívmányokkal.  Ugyanakkor nagyon kell vigyázni, hogy az életünkben 

megmaradjanak a személyes kapcsolatok, megmaradjon a „gondolkodás”, vagyis ne 

bízzuk rá magunkat teljes mértékben az információs társadalomra. 
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