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Lectori  Salutem! 5

Székely Iván
Jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek

Napjainkban megváltozni látszik az emberiség történelmének azon paradigmája, amely 
szerint a felejtés természetes, az emlékezés pedig kivételes és értékes. A technológiai 
lehetőségek és a ráépülő alkalmazások megbontották az emlékezés és felejtés egyensú-
lyát, költségessé és technikailag bonyolulttá tették a felejtést, s ezzel közvetett módon 
csökkentik a nyugati demokráciák egyes alapértékeinek és jogainak érvényesíthetősé-
gét, köztük az emberi méltóságét, a privacy-ét, az egyéni autonómiáét. Ebben a helyzet-
ben az emlékezetőrző intézményeknek, kiváltképp az archívumoknak kettős kihívással 
kell szembenézniük: egyfelől kezelniük kell az egyre növekvő adat- és dokumentum-
tömeget, és meg kell találniuk új szerepüket a változó környezetben, másfelől fel kell 
készülniük a fenti helyzet szabályozási reakciójaként javasolt „jog ahhoz, hogy elfelejt-
senek és töröljenek” érvényesítésére. Ez a tanulmány bemutatja a globális archívumi 
paradigma és az új jog potenciális konfliktusait, értelmezi az Európai Unió rendeletter-
vezetének idevágó rendelkezéseit, és felvázolja a gyakorlati lehetőségeket az archívu-
mok és az archivisták szemszögéből.

Kulcsszavak: emlékezés, archívum, adatvédelem, Európai Unió, paradigmaváltás 7

Pintér Róbert
Yes, we (s)can – főbb szereplők és nézőpontok  
a Snowden-ügyben

A cikk célja a 2013 júniusában kirobbant amerikai megfigyelési-kémkedési botrány, a 
„Snowden-ügy” első félévének bemutatása a főbb szereplők és azok álláspontjainak is-
mertetésével. Az ügy egyelőre három nagyobb témára bontható: 1. amerikai telefon-
lehallgatás, 2. amerikai cégek globális szolgáltatásain keresztüli totális megfigyelés, 3. 
magas beosztású politikusok megfigyelése világszerte. A tanulmány ezeket az ügyeket 
egyben mutatja be a főbb szereplőkön és nézőpontjaikon keresztül. A történéseket elin-
dító Snowden, az esetekről beszámoló média, a közvélemény, az NSA, Obama elnök, a 
jogvédők, az érintett nagy cégek, illetve az amerikai szövetségesek (elsősorban Európa) 
állnak az írás fókuszpontjaiban. A tanulmányt a szerző saját nézőpontjának ismertetése 
zárja. A tanulmányt elsősorban azoknak ajánljuk, akik a Snowden-ügy történéseit (első 
szintjét) szeretnék röviden, de átfogóan megismerni. 

Kulcsszavak: adatvédelem, alapjogok, Big Data, Cisco, demokrácia, Edward Snowden, 
Egyesült Államok, Facebook, Google, internet, jogvédők, kémkedés, kutatás, média, 
megfigyelés, NSA, Obama, Patriot Act, politika, privacy, rendőrállam, szabadság 28
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Merkovity Norbert
Médialogika a horizontál is  hálózatok  
kommunikációjában

Az új politikai kommunikáció az újmédia következtében jöhetett létre, és a horizon-
tális hálózatok kommunikációja figyelhető meg benne. A hagyományos politikai kom-
munikáció jellemzője volt, hogy a vertikális kommunikáció határozta meg. A vertikális 
kommunikáció pedig a médialogika elméletét eredményezte, ami a média politika fe-
letti győzelmét jelenti, hiszen rákényszerítette a politikai szereplőket, hogy a korábban 
használt kommunikációs kódjait (pártlogika) új kódokkal helyettesítse (médialogika), 
ahol a média elvárásai vannak a középpontban. Ez a logika kap kihívót az új politikai 
kommunikációban létrejövő horizontális hálózatok kommunikációjában. Az újmédián 
megjelenő logika átformálja a politikai szereplők viselkedését, aminek jellegét további 
kutatásokkal lehetne pontosan meghatározni.

Kulcsszavak: új politikai kommunikáció, vertikális kommunikáció, horizontális 
hálózatok, médialogika, mediatizáció 43

Pap Norbert,  Nagy Janka Teodóra, Végh Andor, Léphaft Áron
A magyarországi muszlim migránsok az információs 
társadalomban

Európának egyre nagyobb mértékben kell szembesülnie azzal a migrációs nyomással 
(illetve annak társadalmi, politikai következményeivel), amelynek hatására ma már tíz-
milliós nagyságrendben jelennek meg muszlim migránsok, közösségek a kontinensen, 
ezen belül eltérő arányban Közép-Európában, illetve Magyarországon is. Ezért tarthat 
érdeklődésre számot az az IKT-használatot vizsgáló kutatás, amely a magyarországi 
muszlimok jelentős részét kitevő migránsok esetében egyrészt a nem törvényes keretek 
között hazánkba érkezők, másrészt pedig a pécsi muszlim közösség tagjai között folyt. 
A kérdőíves kutatás adatai, a részt vevő megfigyelés és az interjúk felhívják a figyelmet 
az IKT-használat indukálta társadalmi folyamatok alakulására, aktuális formálódására. 
Felhívják a figyelmet arra, hogy az információs társadalom hálózatossága, hálózatosodása 
egyáltalán nem idegen a muszlim vallási közösségek társadalomszerveződésétől.

Kulcsszavak: iszlám, migráció, irreguláris migráció, Balkán-útvonal, Pécs, IKT-
használat, identitás, hálózatosodás 59

Botos Szilvia
Kis- és középvállalkozások IT-att i tűdjének  
mikrorégiós vizsgálata

A legtöbb ország esetében, ami az információs technológiák elérhetőségét illeti, nagy 
eltérések vannak a vidéki települések között. Ehhez kapcsolódóan cikkemben vázolom 
a főbb problémákat és lehetőségeket, melyek a vidéki térségek szélessávú fejlettségét 
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érintik. Bemutatom továbbá a szélessávú hálózati infrastruktúra és használat jelenlegi 
helyzetét és jövőbeni kilátásait egy közép-kelet-magyarországi vidéki település példá-
ján keresztül, a mikro-, kis- és középvállalkozások szempontjából. Kérdőívek és szemé-
lyes interjúk segítségével végeztem statisztikai elemzéseket. 

Kulcsszavak: vidéki régió, kis- és középvállalkozások, szélessávú hálózatfejlesztés, 
internethasználat. 79

OLVASÁS KÖZBEN

Kiss Tibor:   Az interne t  é s  a  társadalmi  egyenlőt l enségek .  
James C. Witte and Susan E. Mannon, 2010. 97

Máthé Veronika: Reformatt ing  Pol i t i c s  –  Information  
Technology  and Global  Civi l  Soc i e ty  100

SZEMLE

English summaries of the papers 106



5

Lecto r i  Sa lu tem!

A 2013-as utolsó számunk összevont szám, ennek megfelelően az átlagosnál terjedelme-
sebb lapszámot foghat kezébe a Tisztelt Olvasó. 

A szám fókuszában a 2013-as év egyik oly jellemző információstársadalom-témája, 
az információbiztonság, a lehallgatás, a megfigyelés és a megfigyelhetőség áll. Ez a téma, 
hála az NSA körül tematizálódó, de jóval messzebb mutató trendnek, 2013-ban az egyé-
ni szintről nemzeti, már-már globális szintre emelkedett. Két szerzőnk is ezzel a témával 
foglalkozik, Pintér Róbert makroszinten és trendelemzés jelleggel közelít a témához, 
Székely Iván sokkal inkább az egyén és a mikroszint irányából közelít. Mindkét cikk 
bővelkedik izgalmas kérdésfeltevésekben, éles szemű problémameglátásokban.

Következő cikkünk az elméleti alapvetések közé tartozik, Merkovity Norbert ma-
gabiztosan kalauzol minket a média világának sajátos logikáiban, leginkább a politikai 
kommunikációra és ezen kommunikáció két főszereplőjére, a politikusra és az állam-
polgárra koncentrálva. A közeledő választások okozta felfokozottabb online politikai 
kommunikáció természetszerűleg ingerli az Olvasót a gyakorlati alkalmazások lehető-
ségeinek végiggondolására, vagy arra, hogy a mindennapi tapasztalatait összevesse az 
elmélettel. 

Két nagyon izgalmas esettanulmány is helyet kapott a jelenlegi lapszámban. Nagy 
Janka Teodóra a magyarországi muszlim migránsok között végzett primer kutatásának 
eredményeit teszi közzé, finom ecsetvonásokkal rajzolva meg az egyedi jellemvonáso-
kat. Botos Szilvia nagyobb lélegzetvételű munkájának rövidebb kivonatában a hazai 
vidékfejlesztés világába kalauzol el minket, szintén primer adatokon alapuló, Hajdúbö-
szörményben zajló kutatásának eredményeit írja le, a magabiztos adatfeldolgozást stra-
tégiai szemlélettel párosítva. 

Jó olvasást kíván
A szerkesztőség





7

Székely Iván 

Jog  ahhoz,  hogy  e l fe le j t senek  
és  törö l jenek

E m l é k e z é s  é s  f e l e j t é s :  s z a b á l y  v a g y  k i v é t e l ?

Végigpillantva az emberiség történelmén, az lehet a felületes szemlélő benyomása, hogy 
mindvégig az emlékezés volt a főszabály, hiszen az emlékezet biztosítja a kultúra átörö-
kítését, az egyéni és csoportidentitás kialakítását, a kollektív tevékenységek végzését és 
fejlesztését, az állam és más erőszakszervezetek működését. A felejtés csak afféle zavaró 
tényezőnek, információkezelési hibának tűnhet ebben a felfogásban, mintha az emberi-
ség mindvégig arra törekedett volna, hogy mindig mindenre emlékezzen.

Keveset gondolunk a felejtés szerepére és fontosságára, pedig az emlékezetőrzés-
nek (és az emlékezetőrző intézményeknek) leginkább egy olyan közegben van kiemelt 
szerepe, ahol a felejtés természetes, az emlékezés pedig kivételes és értékes. Ahogy 
Mayer-Schönberger (2009) elemzi nagy hatású könyvében, a Delete-ben, az emberiség 
eddigi életében, társadalmi, csoport- és egyéni szinten egyaránt, a felejtés volt a ter-
mészetes, az emlékezés pedig erőforrásokat: időt, energiát, szakértelmet, technológiát, 
sőt, intézményeket igényelt. De nemcsak költséges volta tette az emlékezést értékessé, 
hanem az a folyamat is, ahogy a megőrzendő információt kiválasztották: ez pedig válo-
gatást és értékelést igényelt. Intézményi szinten az eredeti válogatást és értékelést idő-
szakonként újraválogatás és újraértékelés követi,1 de hasonlóképpen jártunk el egészen 
a közelmúltig a személyes emlékeink megőrzésénél is. 

Ez a helyzet megváltozni látszik, mind a számítástudomány véleményvezérei és 
az elkápráztatott társadalomtudósok által hirdetett nagyívű deklarációk szintjén, mind a 
hálózati üzleti modellek és a rájuk épülő marketinggépezet szintjén, mind pedig a mo-
dern információs és kommunikációs eszközöket használó egyének szintjén. A deklaráci-
ók és vizionárius jövőképek már a korai sci-fi irodalomban megjelentek, elég, ha H. G. 
Wells (1938) World Brain-jére gondolunk; Vannevar Bush 1945-ben publikált Memex 

1  A nemzetközi archívumi gyakorlatban ezt az eredeti válogatást angol szakkifejezéssel appraisalnak, 
azaz iratfelmérésnek, felbecsülésnek nevezik: ez az a folyamat, melynek során meghatározzák, hogy a doku-
mentumoknak van-e maradandó (archívumi) értéke (Pearce-Moses, 2005, p. 22.). Az appraisal theory fejlődése 
követte az archiválandó dokumentumok mennyiségének növekedését, formai és tartalmi diverzifikálódását. 
Az archivisztika modern klasszikusa, Schellenberg (1956) például megkülönbözteti a dokumentumok bizonyí-
tó értékét és információs értékét, és meghatározza ezek kritériumait a felbecsülés szempontjából. Az appraisal 
különféle megközelítéseit és a digitális környezetben való alkalmazhatóságát jól foglalja össze a Nemzetközi 
Levéltári Tanács (International Council on Archives, ICA) „Guidelines”-ja (2003).
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(memory extender) koncepciójából (Bush, 1945) pedig már korabeli fizikai illusztráció 
is készült, noha teljes funkcionalitását akkor még természetesen nem érhette el.2 A mai 
vizionáriusok elképzelése szerint a korlátlan digitális tárolókapacitás, a korlátlan számí-
tási teljesítmény és a korlátlan hálózati sűrűség eredményeképpen minden eddig rögzí-
tett információ afféle közműként fog keringeni a Föld körül, és bárhol, bármikor, bárki 
számára elérhetővé válik. Ehhez persze minden információt rögzíteni is kell. Léteznek 
is már demonstrációs eszközök, ilyen például a korai számítástechnika egyik úttörője, 
Graham Bell által idős korában használni kezdett MyLifeBits eszköz, amely életének 
„minden mozzanatát” rögzíti (Bell and Gemmel, 2007), vagy ilyenek a Steve Mann, a 
viselhető számítástechnika (wearable computing) úttörője által saját testére szervesen 
telepített vizuális információrögzítő eszközök.3 Az üzleti modellek és a kapcsolódó mar-
keting azt sulykolják, hogy „több információ, jobb döntéshozatal”, „több információ, na-
gyobb hatékonyság”, általában minél több az információ, annál jobb, s ezek a szlogenek 
nemcsak a szaksajtóban, hanem a mainstream médiában is visszaköszönnek. Az inter-
net információs szuperhatalmai azt ígérik, hogy ezentúl minden információ örökre meg-
őrizhetővé és visszakereshetővé válik.4 (Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy 
a sajtó más rovataiban időről időre tömeges adatvesztésekről is hallhatunk,5 ami furcsa 
ellentmondás az utópisztikus ígéretekhez képest.) A gyakorlati tapasztalatok szintjén 
pedig az átlagos számítógép- és okostelefon-használó azt veszi észre, hogy nincs ideje 
kiválogatni a fontosabb és jobban sikerült fotókat a rengeteg rögzített kép közül, nincs 
türelme szelektálni e-mailjeit, képi és szövegfájljainak átmeneti verzióit – inkább el-
teszi mind, és abban bízik, hogy majd egyszer lesz ideje átnézni őket, vagy jön egy még 
fejlettebb gépi segítség, amivel majd megoldja a válogatást és tájékozódást a megőrzött 
információtömegben.

Megjegyezzük, hogy e helyütt a nem felejtő „internetet” egységes entitásnak te-
kintjük témánk szempontjából, amely mintegy eltakarja előlünk a valós információőrző 
szervezeteket, eszközöket és technológiákat. A hálózaton természetesen szerverek, vég-
berendezések és háttértárolók tömege gondoskodik az adatok tárolásáról és előhívható-
ságáról, és működtetőiknek ugyanúgy meg kell oldaniuk a hosszú távú adatmegőrzés 

2  Bush elképzelése számos későbbi fejlesztést inspirált az információkezelés terén, vagy inkább számos 
fejlesztés fedezte fel korai előképét Bush víziójában. Noha ezek a késői értékelések elsősorban a meglévő in-
formáció jobb összekapcsolását és elérhetőségét célzó korai elképzeléseket hangsúlyozták (mint például ami 
a hypertext kifejlesztéséhez is vezetett), de ugyanilyen fontos Bush koncepciójában a történések állandó rög-
zítése és visszakereshetővé tétele – vagyis a külső rögzítésű emlékezet kiterjesztése, amit egy fejre szerelhető 
kamerával gondolt megvalósítani.

3  http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Mann 
4  Ennek az elképzelésnek a legambiciózusabb, és egyben leggyakorlatiasabb példája az Internet Ar-

chive, amely többszáz milliárd (a saját honlapján közölt adatok szerint 240, más források szerint 354 milliárd) 
weboldal archivált tartalmát tárolja és teszi elérhetővé a Wayback Machine szolgáltatásán keresztül (http://ar-
chive.org/web/web.php). Természetesen itt sincs szó „minden” információról és „öröklétről”, csupán egy ha-
talmas, folyamatosan bővülő adatbázisról, amelyet egy nonprofit magánkezdeményezés tart fent – dicséretéről 
lásd például Barsch (2013). A Google mindenütt jelenlévő adatmegőrző gyakorlatáról lásd például Foremski 
(2010) kritikus írását, vagy az ironikus Googlism-ot (http://www.thechurchofgoogle.org/Scripture/Proof_Goog-
le_Is_God.html).

5  Ismertebb példák a közelmúltból: http://index.hu/tech/2011/02/28/eltunt_150_000_gmail-postafiok/, 
http://index.hu/tech/net/2009/03/10/a_facebook_elveszitett_egymilliard_fotot 
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problémáit, mint azoknak a szervezeteknek, amelyek mindent elkövetnek, hogy az ál-
taluk keletkeztetett és őrzött adatok (például üzleti titkaik, nemzetbiztonságilag érzé-
keny információik) nehogy kikerüljenek az internetre – de ettől még hosszú távon meg 
akarják őrizni ezeket. A megőrző, a migráltatáson alapuló és az „információ az informá-
cióról” típusú archiválási koncepcióknak számos már működő és vizionált változatát dol-
gozták ki az informatikusok és az archivisták, s ezek megvalósításához az adathordozók, 
az adattárolási eszközök és az adattárolási formátumok összehangolt működésére van 
szükség.6 A ma egyre jobban terjedő és üzletileg is ösztönzött felhőalapú szolgáltatások, 
és általában az elosztott tárolás hálózati formái méginkább eltakarják az emlékezetőrző 
intézményeket és technológiákat a felhasználó elől, és mintegy kiszervezik a digitális 
adatmegőrzés problémáit „a felhőbe”.

Vajon mi okozza ezt az alapvető változást, a technológia fejlődése (az olcsó tároló-
kapacitás, a digitális információfeldolgozás, a számítógépes hálózatok bővülése) vagy a 
társadalmi igény a mind több információ megőrzésére, visszakereshetőségére, elemez-
hetőségére? Nyilvánvalóan mindkettő, ahogyan az önálló diszciplínává nőtt Science and 
Technology Studies (STS) sugallja.7 Azonban az egyén szintjén – különösen a fiatal 
generációk, a digitális bennszülöttek esetében – úgy tűnik, hogy a technológiai és tár-
sadalmi fejlődés ideálisnak képzelt egyensúlyát megbontva a technológiai lehetőségek 
és a hozzá kapcsolódó érdekek mintegy egyirányú utcába terelik a felhasználót: egy ér-
vényesülni akaró fiatalnak ma nincs más választása, minthogy a Facebookon bonyolítsa 
életének jelentős részét, és „az internet” nem felejtő memóriájára támaszkodjon. De 
nincs sok választási lehetősége az adatintenzív szektorokban tevékenykedő szerveze-
teknek sem: a múltbéli adattömeg megőrzése, újraelemzése, adattárházak építése és 
adatbányászati módszerek alkalmazása versenyelőnyt nyújthat az üzleti szférában és 
hatékonyságnövekedést a kormányzati szektorban, és jól illeszkedik abba a technoopti-
mista elképzelésbe, amely szerint a technológia alkalmazásával megoldhatók a társadal-
mi problémák.

Emlékezet persze sokféle van: a pszichológusok megkülönböztetnek rövid, közép- 
és hosszú távú emlékezetet, belső és külső rögzítésű emlékezetet, vizuális, auditív és 
fogalmi emlékezetet, procedurális és deklaratív emlékezetet. Mindannyian tapasztaljuk, 
hogy létezik egyéni és közösségi emlékezet; emlékképeink előhívásakor pedig mozgósí-
tani tudjuk tényszerű, faktuális emlékezetünket és hangulati, érzelmi emlékezetünket 
egyaránt. Az örök emlékezet mai szószólói leginkább a hosszú távú, egyéni és közösségi 
deklaratív emlékezetre, azon belül is az adat alapú vagy dokumentum alapú emléke-
zetre gondolnak. Legfőképpen pedig gépi emlékezetre, vagy legalább is számítógéppel 
támogatott emlékezetre.

Az emberi és a gépi emlékezet azonban alapvetően különbözik egymástól. Az em-
beri emlékezet látszólag tökéletlen, gyakran téved, az idő előrehaladtával változik, egyes 
események, tények, vélemények fontossága átértékelődik. Azonban éppen ezért tökéle-
tesen emberi, éppen ezért alkalmas arra, hogy érzelmeket, implicit emlékeket, kulturális 

6  Az elektronikus adatállományok közép- és hosszú távú archiválásáról lásd bővebben Székely (2008).
7  Az STS olyan interdiszciplináris tudományterületnek tekinthető, amely azt vizsgálja, hogy a társadal-

mi, politikai és kulturális értékek hogyan hatnak a tudományos kutatásra és a technológiai innovációra, és ez 
utóbbiak hogyan hatnak a társadalomra, a politikára és a kultúrára, lásd http://www.stswiki.org 
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értelemben hozzáadott értékeket is magába foglaljon. Az emberi emlékezetet termé-
szetesen számos emlékezetőrző technika (pl. szóbeli ismételgetés, írás, festés) és ezek 
tárgyi megjelenési formája (naplók, figurális ólomüveg ablakok, könyvek, iratok stb.) 
támogatja és támogatta a történelem folyamán. Mivel a gépi emlékezet – amennyiben 
humán eredetű emlékképek tárolásáról van szó – a hagyományos napló vagy jegyzetfü-
zet korszerűbb és pontosabb változatának is tekinthető, hajlamosak vagyunk azt hinni, 
hogy csupán a pontosságban és a kényelemben történt változás. Többről van azonban 
szó: a géppel rögzített információk valóságtartalmában jobban bízunk, mint a humán 
emlékezetben, ezért a humán emlékezet fontossága fokozatosan leértékelődik a fejlett 
országok számítógéphasználói körében.

V á l t o z ó  s z e r e p e k ,  v á r t  é s  v á r a t l a n  k ö v e t k e z m é n y e k

A világ fejlett országaiban élők, közülük is elsősorban a fiatalabb generációk tagjai, egy-
re inkább a géppel előhívható információkra támaszkodnak munkájuk és szabadidejük 
eltöltése során. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek elfelejtenek számolni, elfelejtik az 
adatokat, helyszíneket, eseményeket, hiszen tudják az elérési útvonalat – vagy ha nem 
is tudják, valami hasonló funkciójú információt mindenképpen találnak. Konzervatív 
tanárok gyakran korholják diákjaikat azért, mert azok nem jegyeznek meg semmit, csak 
azt, hogy a keresett információ hol található meg, sőt – szélsőséges kritika szerint – „még 
gondolkodni is elfelejtenek”, hiszen készen kapják a keresett információt. Ha ezekkel a 
kritikai nézetekkel nem is azonosulhatunk teljes mértékben, az bizonyos, hogy az emlé-
kezetünk fokozott mértékben függ a külső rögzítéstől és visszakereshetőségtől.

Ezzel párhuzamosan megváltoztak az emlékezet szerteágazó területének szerep-
lői és szerepük fontossága is. Korábban az emlékezés tudománya a pszichológia és a 
rokon tudományok művelőinek monopóliuma volt, a gyakorlati emlékezés letétemé-
nyesei pedig a bölcsek, a tanítók voltak. Ha intézményesült formában volt szükség az 
elraktározott infomáció előhívására, akkor az irattárosok, levéltárosok, könyvtárosok sze-
repe megkerülhetetlen volt.8 Ma az informatikusok szerepe megkerülhetetlen, azoké 
a szakembereké, akik megtervezik az információtárolási rendszereket, a számítógépes 
alkalmazásokat, és azoké, akik mintegy információs brókerként láthatatlanul meghatá-
rozzák a felhasználók keresési stratégiáit, információs értékrendjét. Korábban az emlé-
kezetőrzés eltárgyiasult letéteményesei, afféle hiteles helyei az emlékezetőrző intéz-
mények – múzeumok, könyvtárak, levéltárak – voltak, ma egyre inkább a számítógép 
vagy „az internet”, amely elfedi a laikus felhasználó elől a valós információőrző kilétét. 
Kis túlzással: manapság ami nincs fent az interneten, az nem is létezik. Az elérhetőség, 

8  Kecskeméti Károly (Charles Kecskemeti), a nemzetközi levéltáros szakmai közélet évtizedeken át 
meghatározó alakja szerint a könyvtári demokrácia közvetlen, míg a levéltári demokrácia lényegében közve-
tett: minden egyes könyv önálló, értelmes egység, amelynek van szerzője, kiadója, dátuma, tartalomjegyzéke 
és hivatkozásai, míg a levéltári dokumentumok esetében egy-egy irat önmagában nem értelmezhető, ha nem 
ismerjük keletkezésének kontextusát. A referensz levéltáros szerepe így megkerülhetetlen, ám a gyakorlat-
ban a referensz könyvtárosok is információbrókerként közvetítenek a könyvek és potenciális olvasóik között.
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a gyorsaság, a kényelem felértékelődött az információ értékével, pontosságával, meg-
bízhatóságával szemben. 

Vitathatatlan érték, hogy e változások során a fejlett országok polgárai számára az 
információk hozzáférhetősége demokratizálódott, kiváltságok, információs monopóliu-
mok szűntek meg vagy gyengültek meg. Azonban ezek a fejlemények nemcsak pozitív 
következményekkel jártak, legalább is a nyugati demokratikus jogállamok értékrendje 
szempontjából, hanem negatívakkal is – olyanokkal, amelyek éppen azon alapértékek 
némelyikének az érvényesítését nehezítik meg vagy akár teszik gyakorlatilag lehetet-
lenné, amely értékek talaján a jelenlegi fejlődés végbement, és amely értékeket e társa-
dalmak polgárai szeretnének tartósnak tekinteni.

A nem felejtő internet a tudományos és technikai információk terén is okozhat 
problémákat: az internethasználó elavult, téves, jelenlegi megítélésünk szerint elfe-
lejtendő vagy megváltoztatandó információkhoz juthat, amelyek relevanciája, minősé-
ge kérdéses. Természetesen léteznek tudomány- vagy technikatörténeti szempontból 
érdekessé váló „elavult” információk is, azonban ezek az információk a digitális kör-
nyezetben gyakran megkülönböztethetetlenek a kurrens információktól. Problémákat 
okozhatnak a kontextusukból kiragadott vagy más kontextusba helyezett információk, 
ami ugyan egyfelől a felhasználói kreativitás egyre táguló univerzumát hozza létre, más-
felől viszont nehézséget okoz az információk eredetiségének, megbízhatóságának, ak-
tualitásának és teljességének megítélésében – legalább is ott, ahol ez egyáltalán fontos. 
Az internet mint kimeríthetetlen információforrás és emlékezőgép serkenti az informá-
ciókeresés illusztratív használatát: „a Google-ban mindenre van példa” (és természete-
sen mindennek az ellenkezőjére is).

A problémák azonban még inkább az azonosítható egyénekről, csoportokról szóló 
információk terén jelentkeznek. A számítógép- és internethasználók százmilliói abban 
a naiv hitben használják az egyre újabb és divatosabb alkalmazásokat, hogy urai az ál-
taluk közölt vagy róluk szóló információknak; azt gondolják, hogy ők határozzák meg, 
kivel osztják meg információikat, és ők határozzák meg, mit látnak az internetes világ-
ból. A valóságban egy buborékból, a „filter bubble”-ból látják a külvilágot,9 a saját in-
formációik sorsát pedig sem átlátni, sem érdemben befolyásolni nem képesek. Ennek 
eredményeképpen egyes egyének és szervezetek kezében megnő a mások befolyáso-
lásának képessége, s ezzel észrevétlenül megváltozik az információs hatalom eloszlása, 
jelentős tömegek számára beszűkül a tájékozott választás lehetősége, csökken a szemé-
lyes autonómia, és ezen belül az információs autonómia10 tere. Kiüresednek a privacy-val 

9  Ahogy Eli Pariser (2011), a The Filter Bubble című könyv szerzője elemzi – és ahogy a Technology, 
Entertainment, Design (TED) előadássorozatban közérthetően el is magyarázza (http://www.ted.com/talks/
eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html ) – korábbi internethasználati profilunk alapján egy szűrt vi-
lágot látunk, amely lényegesen különbözhet a más felhasználók által látott világtól. A nem felejtő internet 
tehát emlékezik szokásainkra, és ezek alapján határozza meg azt, hogy „mit keresünk”. Lásd még http://www.
thefilterbubble.com/

10  Információs autonómián azt értjük, hogy az egyén főszabályként szabadon határozhassa meg a saját 
magáról szóló adatok sorsát, és szabadon határozhassa meg, hogy a külvilág információiból mit kíván befogad-
ni, ugyanakkor hozzáférhessen a döntéseihez szükséges releváns információkhoz.
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kapcsolatos információs jogok,11 amelyeket csak elméletben érvényesíthetnek a hálózati 
szolgáltatások használói.

Ahogy a szerző egy korábbi esszéjében (Székely, 2010) elmélkedik, nemcsak a hu-
mán emlékezőművészek boldogtalanok, akik képtelenek megszabadulni emlékeiktől, a 
megjegyzett szövegektől, képektől, matematikai képletektől, hanem azok a társadalmak 
is boldogtalanok lennének, amelyeknek mindenkor szembe kellene nézniük múltjuk 
minden egyes lényeges és lényegtelen mozzanatával. 

Az örök emlékezet egyúttal a zéró tolerancia társadalma felé vezető út egyik eszkö-
ze is: ha mindenkiről minden információ bármikor, bármilyen kontextusban előhívható 
és felhasználható, akkor csupán ennek lehetősége is korlátozza az egyént szabad válasz-
tásában és viselkedésében,12 az információs túlhatalommal rendelkező fél pedig az elvárt 
vagy megkövetelt viselkedéstől való legkisebb eltérést is szankcionálhatja.

Mindezek a fejlemények különféle válaszokat generáltak a társadalomtudomá-
nyok, az információs technológia, a közvélemény, a civil mozgalmak, a szabályozás te-
rületén. A jogi válaszok talán legjelentősebbike az Európai Unió új adatvédelmi rende-
lettervezete13 (European Commission, 2012) és az abban szereplő új nevesített jog, az 
elfeledtetéshez és a töröltetéshez való jog (right to be forgotten and to erasure – az angol 
nyelvű szakirodalomban terjedő rövidítésével a továbbiakban: RTBF).14

E m l é k e z e t ő r z ő  i n t é z m é n y e k

Az emlékezetőrző technikák sokfélesége (cselekvések ismétlése, verbális ismételgetés, 
írás, képi ábrázolás stb.) és az ezek gyakorlását rendszeresítő rítusok és helyszínek a tör-
ténelem során kitermelték az emlékezetőrzés intézményes formáit, közelebbről azokat 
a modern értelemben vett intézményeket, amelyek felelősek a külső rögzítésű emlé-
kezet megőrzéséért és visszakereshetőségéért. Ma ezen intézmények jellemzően köz-
intézmény formában működnek, közülük is a legismertebb a múzeum, a könyvtár és a 
levéltár.15 A laikus megkülönböztetés szerint a múzeumok tárgyakat, a könytárak köny-

11  A szerző osztja azok véleményét, akik szerint a modern információs társadalomban az információs jo-
gok tartalmilag az alapvető emberi jogok közé sorolhatók, mivel ezek érvényesülése alapvetően meghatározza 
az egyén életviszonyait, illetve e jogok más alapvető jogok érvényesülésének feltételét képezik.

12  A német szövetségi alkotmánybíróság (1983) híres ítéletében, amelyben még a nem felejtő internet 
korszaka előtt lefektette az információs önrendelkezés elvi alapjait, kifejti, hogy ha a polgárok nem látják át, 
hogy kommunikációs partnereik milyen információk birtokában vannak róluk, korlátozva vannak cselekvési 
szabadságukban.

13  E fejezet írásának idején a rendelettervezet még csak javaslat formában létezik (http://ec.europa.
eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf ), az Európai Parlamenthez pedig 
több mint háromezer módosító indítvány érkezett eddig (kitűnő összefoglalóját lásd a LobbyPlag weboldalon, 
http://lobbyplag.eu/map ), eközben az adatipar lobbistái hatalmas nyomást gyakorolnak a tervezett rendelke-
zések gyengítése érdekében, vezető európai tudósok pedig értelmező állásfoglalást adtak ki a tervezett ren-
delkezések védelmében (http://dataprotectioneu.eu/ ).

14  Ahogy később kifejtjük, voltaképpen nem új jogról van szó: elemei már a korábbi európai uniós és 
nemzeti adatvédelmi szabályozásban is szerepeltek, most azonban e jog szimbolikus nevet is kapott, erősebb 
végrehajtási szabályokkal párosulva.

15  Természetesen más intézmények vagy intézményesült gyakorlatok is szakosodtak az emlékezetőr-
zésre, ilyenek például a temetők vagy más emlékhelyek, és – ha nem is fő funkcióként – az emlékezetőrzés 
tradicionális letéteményesei az oktatási intézmények és az egyházak is.
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veket és más kiadványokat, a levéltárak pedig egyedi dokumentumokat őriznek. Noha 
múzeumok is őriznek tárgyi értékű iratokat (gondoljunk csak a British Museum mezo-
potámiai cserépirataira), könyvtáraknak is gyakran van kéziratgyűjteménye (a francia 
nemzeti könyvtár vagy a Leideni Egyetem könyvtára csak néhány a sok jelentős közül), 
és levéltárak is őrizhetnek archívumi jelentőségű tárgyakat (ilyenek például az OSA Ar-
chívumban őrzött szamizdatkészítő berendezések), ez a megkülönböztetés alapszinten 
még megállja a helyét. A határok azonban egyre inkább elmosódnak, főként a tömegessé 
váló digitalizálás következményeképpen, ami formátumát tekintve egységesíti a digita-
lizált objektumokat.

Közös mindhárom intézményben az is, hogy az általuk őrzött, különböző formában 
rögzített emlékeket ma más célra használjuk, mint amire eredetileg szolgáltak. Különö-
sen szembetűnő ez az archívumok esetében: az általuk őrzött dokumentumok általában 
nem eleve a nemzeti emlékezet vagy a globális kultúra gazdagítására születtek, hanem 
a mindennapi életviszonyok bonyolítására, de a mai helyi vagy távoli hozzáféréssel ku-
tató levéltárhasználó ezekből egészen más, tudományos vagy laikus következtetéseket 
vonhat le, más kontextusba helyezheti a rögzített információkat, újabb információkkal 
kombinálva pedig újabb és újabb következtetéseket vonhat le belőlük vagy újabb infor-
mációkat állíthat elő.

Az intézményi határok azonban meglehetősen tartósnak bizonyulnak, többek kö-
zött a szakmai kultúrák szakosodása miatt is. Az Egyesült Államokban például a records 
management, vagyis a kurrens iratok kezelése elkülönül az archivista szakmától, irodal-
mában, terminológiájában, szakmai szervezeteiben egyaránt. Nem hagyva figyelmen kí-
vül a records management és a levéltári gyakorlat hosszabb távon elkerülhetelen konver-
genciájának folyamatát, aminek ugyancsak a digitális vagy digitalizált dokumentumok 
használatának általánossá válása a legfőbb ösztönzője, a következőkben elsősorban az 
archívumokkal, vagyis a dokumentumok tartós megőrzésére szakosodott intézmények-
kel foglalkozunk.16

A z  a r c h í v u m o k  v á l t o z ó  s z e r e p e

Ha a fejlett információs társadalom utópiájában a hálózatosított világ nem felejt, és min-
den információt örökre megőrzünk és elérhetővé teszünk, akkor feltehető a kérdés: mi 
szükség van archívumokra és más emlékezetőrző intézményekre? Ezt a kérdést mind 
a posztmodernista teoretikusok, mind a feltörekvő technológiák vizionáriusai felteszik. 
Úgy gondolják, hogy az információs társadalomban az élet maga az archívum, mindenki 
saját életének archivistája, az eddigi emlékezetőrzésre szakosodott intézmények pedig 

16  Az „archívum” fogalomnak tulajdonképpen nincs nemzetközileg egységes értelmezése: vannak kul-
túrák, ahol az éppen nem használt kurrens dokumentumok és a félkurrens dokumentumok tárolási helye is az 
„archívum”, míg máshol csak a nem-kurrens (és az iratfelmérési és kiválogatási folyamaton átesett, a hosszú 
távú megőrzésre szakosodott intézménynek átadott) dokumentumok tároló helyét nevezik „archívumnak”. 
A terminológiai egységesítés érdekében az ICA javaslata szerint a kis kezdőbetűvel írt „archives” az össze-
tartozó dokumentumok összességét jelenti, míg a nagy kezdőbetűvel írt „Archives” az archívumi intézményt 
jelöli, lásd Council of Europe (2000), in Kecskeméti és Székely (2005, p. 52).
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csak átmeneti jelenségek az emberiség kulturális fejlődésében. Az archivista szakma 
viszont, bármennyire is tudatában van az új kihívásoknak, inkább a kontinuitást hangsú-
lyozza, mint például Gilliland-Swetland (2000), azt sugallván, hogy az archívum örök, és 
implicit módon örök az archivista szakmája is. Az archivisztika azon teoretikusai is, akik 
a változásokat hangsúlyozzák, sőt paradigmaváltásról írnak, például Cook (1997) vagy 
Hofman (1998), az archívum mint intézmény létét nem kérdőjelezik meg.

A jelenkor mindig egy sajátos kulturális rövidlátással szemléli a múltat (vagyis az 
emberi emlékezet lényegi sajátosságainak megfelelően átértékeli és saját jelenlegi kon-
textusába helyezi azt), ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy átfogó változások, para-
digmaváltások mindig csak ma történnek: a múlt egységes egész, ami most megváltozik. 
Hofman (1998) többek között az archívumok proaktivitását, szervezeti monopóliumuk 
megszűnését hangsúlyozza ebben a folyamatban, Cook (1997) pedig egyenesen az archí-
vumok létokának megváltozásáról ír.17

John Ridener (2009) azon kevés szerző közé tartozik, akik az archívumok történel-
mét nem tekintik lényegileg egységes egésznek, és könyvében jellegzetes periódusok-
ra, paradigmákra osztja a 19. század végétől a 21. század elejéig terjedő időszakot.18 Noha 
vizsgálatának fókuszában nem maguk az archívumok állnak, hanem a levéltárelmélet 
(archival theory – ezen belül is az appraisal theory), megállapításai természetesen nem 
függetlenek az archívumi intézmények és az archivisták szerepének, funkcióinak válto-
zásaitól. 

Székely (2007) négy, egymást felváltó világképet különít el az archívumok több 
ezer éves történetében: a jogbiztosító, a nemzeti, a publikus és a globális paradigmát, ab-
ból a célból, hogy megkülönböztesse ezeket az elsődleges célok, a kulcsintézmények, a 
szakemberek, a célközönség és az alkalmazott információs technikák szempontjából. Az 
1. Táblázatban leegyszerűsített formában mutatjuk be a négy paradigma legfontosabb 
jellemzőit. Láthatjuk, hogy a globális paradigmában az elsődleges cél a globális hozzá-
férhetőség biztosítása, a célközönség súlypontja áthelyeződik az internethasználókra és 
a laikusokra, kiterjesztett értelemben a szolgáltató válik kulcsintézménnyé, a kulcsszak-
ember pedig nem a hagyományos értelemben vett archivista, hanem az informatikus, 
illetve az információbróker.

17  érdekes kérdés, hogy a posztmodern kritikai levéltárelméletek megközelítését, amely az archivis-
ta szubjektív felelősségét, a társadalmi és kulturális emlékezet pluralizmusát, az archívumok társadalmi be-
ágyazottságát hangsúlyozza, miként befolyásolja a korlátlan időtartamú és kapacitású digitális emlékezettel 
kecsegető információs társadalom víziója.

18  Ridener paradigmái: a Consolidation, a Confirmation and reinforcement, a Modern és a Questioning 
(magyarul talán: a megszilárdító, a megerősítő, a modern és a megkérdőjelező paradigma). 
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A mai modern archívumok valahol a publikus és a globális paradigma határán állnak, ahol 
olyan kihívásokkal kell megküzdeniük, mint a „records” és az „archives” (vagyis a kur-
rens és nem-kurrens dokumentumok) konvergenciája, a papír alapú, a digitalizált és az 
elektronikus formában keletkezett dokumentumok közös kezelése, a laikus felhasználók 
tömeges távoli hozzáférési igénye, a levéltári jog és az információs jog interferenciája.19 
A kihívások legújabbika pedig az új jog, az RTBF érvényesíthetőségének biztosítása.

Az RTBF és az új archívumi világkép

Az elfeledtetéshez és az adattörléshez való jog az emlékezetőrző intézmények és techni-
kák által megőrzött és visszakereshetővé, újrafelhasználhatóvá tett számos információtípus 
közül egy sajátos típusra, a személyes adatokat tartalmazó információkra vonatkozik, ezért 
a következőkben mi is erre a területre szűkítjük vizsgálódásunkat.

A személyes adat definíciója az EU jelenleg hatályban lévő irányelve szerint20 (Euro-
pean Commission, 1995) „az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonat-
kozó bármely információ”.21 Ez egy igen általános meghatározás, amelynek érvényességi 
területét nem könnyű megállapítani. Az mindenesetre következik belőle, hogy a döntő 
kritérium nem az adatok típusa, hanem a kapcsolatba hozhatóság: bármely adat lehet sze-
mélyes, ha egy azonosított vagy azonosítható (élő) személlyel kapcsolatba hozható. Az azo-
nosítható személy pedig olyan személy, „aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítha-
tó, különösen egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás 
révén”.

E helyütt nincs terünk részletesen elemezni a definíció tartalmát, határait és proble-
matikus elemeit, de annyit megemlítünk, hogy mind az azonosíthatóság, mind a kapcso-
latba hozhatóság olyan fogalom, amelynek pontos tartalmát csak a joggyakorlat alakíthatja 
ki. Mindeddig a legalaposabb jogi állásfoglalás az ún. 29-es Munkacsoporttól22 (Article 29 
Working Party, 2007) született, amely példákkal illusztrálva elemzi a definíció tartalmát, 
és értelmezi négy fő alkotóeleme („bármely információ”, „vonatkozó”, „azonosított vagy 
azonosítható”, és „természetes személy”) szerint. A személyes adat fogalom értelmezése 
azonban köznyelvileg változó, egyesek csak a személyazonosító („személyi”) adatokat tart-

19  Az archívumok szerepének megítélésénél azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a hosszú előtör-
ténettel rendelkező archívumi intézményeknek, például a nemzeti archívumoknak, nem csupán a ma kelet-
kező digitális dokumentumok kiválogatása, megőrzése és feldolgozása a feladata, hanem a korábbi történelmi 
időszakok – más iratbecslési elvek alapján gyűjtött – dokumentumainak további hosszú távú prezerválása és 
kutathatóvá tétele is.

20  Tanulmányunkban a személyes adatok kezelésének európai modelljét vesszük alapul, nemcsak azért, 
mert a RTBF is a készülő új európai adatvédelmi szabályozásban került kodifikálásra, hanem azért is, mert 
az Európai Unió és az Európa Tanács – következésképpen a két szervezet tagállamai, köztük Magyarország 
is – szigorúbb normákat szabnak a személyes adatok kezelésére, mint a világ más régióinak jogrendszerei, s így 
amelyik adatkezelő megfelel ezeknek a normáknak, megfelel más jogrendszerek adatvédelmi előírásainak is.

21  2. cikk (a) pontja.
22  A Munkacsoport (Article 29 Data Protection Working Party) tanácsadó testület, amelyet az EU adat-

védelmi irányelve állított fel (European Commission, 1995).
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ják személyes adatoknak, mások pedig csak az érzékeny, „védendő” személyes adatokat, 
a nevet, lakcímet például nem. A levéltári szakma sem mentes ezektől a téves értelmezé-
sektől, sőt a fogalom átfogó tartalma a jogászok közül is csak egy szűk réteg számára tűnik 
ismertnek.

Hol fordulhatnak elő akkor személyes adatok az archívumi gyarkolatban? Sokkal több 
helyen, mint gondolnánk. Ha eleve ki is szűrjük az archívumi stáb tagjaira, a donorok sze-
mélyére, a kutatókra és más közreműködőkre vonatkozó személyes adatokat, és csak az 
archívum által őrzött dokumentumokban szereplő személyes adatokra koncentrálunk, ak-
kor is szinte áttekinthetetlen azon adatok köre, amelyek alapján egy személy azonosítható 
„fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó 
egy vagy több tényezőre történő utalás révén”. Nemcsak nevekről, születési adatokról, tár-
sadalombiztosítási azonosítókról van tehát szó: ha egy személy például az egyik dokumen-
tumban név szerint van említve, a gyűjtemény egy másik darabjában pedig csak családi 
kapcsolatai alapján (például, hogy egy másik személy szülője vagy házastársa), a kapcsolat 
már az archívumon belül is egyszerűen helyreállítható. Ha egy meg nem nevezett személy 
az életútjának jellemzőivel, egy szervezetben betöltött funkcióival szerepel a dokumentu-
mokban, akkor természetesen név és lakcím nélkül is könnyen beazonosítható. Ez egyúttal 
az anonimizálás korlátait is mutatja: nem elég, ha az archivista kitöröl egy nevet a dokumen-
tum kutatói másolatából, a többi adatból vagy a többi kapcsolódó dokumentumból, avagy a 
külvilágból megszerezhető további információkból kiderül az illető kiléte, vagyis a kapcso-
latba hozhatóság megteremthető vagy helyreállítható. 

Az adatvédelmi rendelettervezet multinacionális ellenzői, akik adatkereskedelmi ér-
dekeik védelmében lobbiznak a tervezett szabályozás ellen, azt az álláspontot képviselik, 
hogy az anonimizált adatok nem személyesek, ezért nem is vonatkozhatnak rájuk az adat-
védelmi jogi és etikai szabályok. A rendelettervezet preambuluma szerint „Az adatvédelmi 
elvek nem vonatkoznak az olyan adatokra, amelyeket oly módon anonimizáltak, hogy az 
adatalany többé nem azonosítható” (23. szakasz). Az informatikai szakma azonban nyilván-
valóvá tette az úgynevezett de-anonimizálás könnyű megvalósíthatóságát, ami újból lehe-
tővé teszi az adatok és az érintett személyek összekapcsolását.

Van-e akkor egyáltalán határa a kapcsolatba hozhatóságnak? Az archívumi elmélet és 
gyakorlat egyaránt adós ennek a kényes kérdésnek a tisztázásával. Az adatvédelmi hatósá-
gok és az adatvédelmi teoretikusok között vannak, akik inkább a kapcsolatba hozhatóság 
abszolút voltát hangsúlyozzák, és vannak, akik a relativista felfogást követik, és valamilyen 
határt szabnak a kapcsolatba hozhatóság értelmezésének. Végletes felfogás szerint ugyanis 
a világ összes adata valamilyen bonyolult úton kapcsolatba hozható élő természetes sze-
mélyekkel, így a világ összes adata személyes adat lenne, amelyre vonatkoznának az adat-
védelmi szabályok. Ez nyilvánvalóan abszurd helyzeteket eredményezne, és egyúttal ko-
molytalanná tenné az adatvédelmi rendelkezések végrehajtását is.

Ráadásul egy adat nem csak egyetlen személyre vonatkozhat, ugyanaz az adat vonat-
kozhat egy házaspárra, egy családra (amelynek ismertek a tagjai), egy iskolai osztály tagjai-
ra, egy baráti társaságra stb. Hasonlóképpen, egyetlen személyre számos adat vonatkozik, 
még egyetlen levéltári dokumentumban is, vagyis nem egy-az-egyhez megfeleltetés van a 
személyek és a személyes adatok között. Az azonban bizonyos, hogy vannak adatalanyok, 
akikkel bizonyos adatok kapcsolatba hozhatóak, ezáltal ezek az adatok az ő személyes ada-
taik, amelyekkel kapcsolatban jogaik vannak.
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A javaslat formájában létező új jog, az RTBF lényege: az adatalany követelheti, hogy 
az adatkezelő törölje személyes adatait és tartózkodjék az ilyen adatok további terjesztésé-
től.23 E jog érvényesítésének természetesen vannak feltételei, részletszabályai, és vannak 
az adatkezelőkre vonatkozó kötelezettségei is, de a lényeg a töröltethetőség, illetve – amit 
szimbolikus elnevezése is kifejez – „a jog ahhoz, hogy elfelejtsenek”. Vajon nincsen-e ez 
a jog ellentétben az archívumok közös alapfeladatával alapvető szellemében? Nincsen-e 
ellentétben a globális archívumi paradigma lényegével, amely egyre több információ meg-
őrzésére és globális elérhetőségére irányul? Nincsen-e ellentétben a hatályos információ-
kezelési, levéltári jogszabályokkal?

Az archívumok mindenesetre meglehetős aggodalommal vették az új jog tervezeté-
nek hírét. Válaszképpen születtek szakmailag megalapozott állásfoglalások, mint például 
Anglia, Wales és az Egyesült Királyság Nemzeti Levéltárának javaslatai, amelyeket még 
a rendelettervezet nyilvánosságra hozatala előtt az Európai Bizottság illetékeseivel folyta-
tott konzultációjában fogalmazott meg (European Commission, 2011), és születtek inkább 
emocionálisnak mondható válaszok is, mint a Francia Levéltárosok Szövetségének az Eu-
rópai Parlamenthez címzett petíciója (Association of French Archivists, 2013), amelyet több 
mint ötvenezren írtak alá a levéltáros szakmából.

Az RTBF helye a jogrendszerben 

A „jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek” nem egyedülálló, afféle sui generis jog, ha-
nem az adatvédelemmel kapcsolatos jogok része, és mint ilyen lesz része az uniós jogrend-
szernek, illetve a nemzeti jogrendszereknek is. Ezért – még ha érthetőek is a látványos 
tiltakozások mögötti érdekek és az őszinte kultúraféltés is – politikai deklarációk helyett 
érdemes elemezni a jog valós tartalmát, más jogokkal és jogszabályi rendelkezésekkel való 
összefüggéseiben, nem pedig környezetéből kiragadva és szimbolikus elnevezéséből asz-
szociálva valós tartalmára. Ahogy egy komment fogalmaz az USA-beli alapítású Interna-
tional Association of Privacy Professionals (IAPP) weboldalán24 olvasható, hangzatos című 
„Will the Right To Be Forgotten Lead to a Society That Was Forgotten?” (Az elfeledtetés 
joga elfeledett társadalomhoz vezet?) cikkre reagálva, „Hasznosabb lenne a tényleges ja-
vaslattal foglalkozni, mint a túlságosan tág elnevezésével”.25

Először is, az RTBF célja nem a tudományos kutatásnak vagy a történelmi múlt 
megőrzésének korlátozása. Elsődleges célja a kurrens adatkezelésekben az információs 
technológia, a hálózati kapcsolatok, a tárkapacitás, az adatelemzési módszerek fejlődése 
és a hálózati marketing általánossá válása által kialakított gyakorlat közegében a személyes 
adatok felhasználhatóságának korlátozása, illetve az, hogy jogokat és eszközöket adjon az 

23  European Commission (2012), 17. cikk 1. pontja. A 2013. májusában nyilvánosságra hozott, egységes 
szerkezetbe foglalt tervezet (European Commission, 2013) szövegezése az adatkezelők kötelezettségét már 
hangsúlyosabban tartalmazza: „Az adatkezelő köteles haladéktalanul törölni a személyes adatokat, és az adat-
alanynak joga van haladéktalanul töröltetni a személyes adatokat.”

24  https://www.privacyassociation.org/ 
25  Irina Raicu hozzászólása, 2013. május 15., https://www.privacyassociation.org/privacy_perspectives/

post/will_the_right_to_be_forgotten_lead_to_a_society_that_was_forgotten 
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adatalanyok kezébe, s így valamelyest javítson a felbillent információs erőegyensúlyon az 
információs rendszerek szolgáltatói és felhasználói között. Természetesen a jövőbeli törté-
nelmi adatok egyik forrását a mai személyes adatok képezik, azonban a késői kutatók ér-
deklődésének kielégítése, a késői korok történelmi ismereteinek biztosítása egyfelől nem 
járhat a ma élők jogainak aránytalan korlátozásával, másfelől e célok részben elérhetőek az 
adatalanyok információs jogainak csorbítása nélkül is.

Másodszor, az RTBF alkalmazásának konkrét feltételei vannak. Az adatalany csak 
akkor követelheti adatainak törlését, ha (a) az adatkezelés célja megszűnt, (b) az adatalany 
visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (c) az adatalany tilta-
kozik adatainak kezelése ellen, és nincs túlnyomó jogi alap az adatkezelés folytatására, (d) 
az adatkezelés jogellenes, (e) az adatok törlése az adatkezelő jogi kötelezettsége.26 Látható, 
hogy a feltételek körülhatároltak, és még a feltételeknek is vannak kivételei, korlátai. Ha 
az archívumok szempontjából nézzük a feltételeket, az (a) esetben az archívumi intézmé-
nyek nyilvánvalóan (történeti) archívumi célból vesznek át személyes adatokat tartalmazó 
dokumentumokat, s e cél feltehetően nem szűnik meg az adatok archívumi kezelése során 
– vagy ha mégis, akkor az archívum selejtezi a permanens értéket nem képviselő iratokat. 
A (b) eset gyakorlatilag nem is vonatkozik az archívumokra, hiszen a személyes adatok ar-
chívumi kezelésének jellemzően nem az adatalanyok hozzájárulása a jogalapja. A (c) eset 
– részletszabályok híján – elvben vonatkozhat az archívumokra is, de ez sem jelent törlést, 
csupán tiltakozást az adatok feldolgozása ellen, ami legrosszabb esetben azt jelenti az archí-
vumok számára, hogy a szóban forgó adatot tartalmazó irat kutathatóságát korlátozniuk kell, 
de az adatot nem kell törölniük, így a történelmi értékű adatok továbbra is megőrződnek.

Harmadszor, az új adatvédelmi rendelettervezet az adattörléshez való jogot nemcsak 
a felhatalmazó feltételek felsorolásával, hanem a kivételek meghatározásával is korlátozza. 
Az RTBF-fel kapcsolatos adatalanyi jogok és adatkezelői kötelezettségek nem érvényesül-
nek, ha a személyes adatok kezelésének célja (a) a kifejezés szabadságának gyakorlása, (b) 
közérdek vagy jogi kötelezettség teljesítése, (c) közegészségügyi érdek érvényesítése, (d) 
történeti, statisztikai vagy tudományos kutatás.27 Az archívumok adatkezelésére nyilván-
valóan a (d) kivétel vonatkozik elsősorban, ami tovább növeli az archívumok adatkezelési 
felhatalmazását. Azonban ez a felhatalmazás csak az archívumi adatkezelés eredeti céljára 
vonatkozik: az adatok új célú kezelése csak akkor engedhető meg, ha az az eredeti céllal 
összhangban van, „különösen, ha az adatkezelésre történelmi, statisztikai vagy tudomá-
nyos kutatás céljából van szükség”.28 A történeti levéltárak tehát – ad abszurdum – nem 
adhatják el az általuk őrzött iratokban szereplő személyek adatait direkt marketing célra, 
de feltehetően a francia levéltárosok szövetségének petíciója sem ennek a lehetőségnek az 
elvesztését félti.

A legerősebb kivétel szerint az adattörléshez való jog egyáltalán nem érvényesíthető, 
ha az adatokat kizárólag történelmi, statisztikai vagy tudományos kutatás céljából kezelik.29 

26  A rendelettervezet 17. cikkének (1) bekezdése. A feltételek egyszerűsített idézéséhez a rendelet-
tervezet 2013. május 31-i szövegállapotát vettük alapul (European Commission, 2013), illetve vesszük alapul 
az elemzés során a következőkben is, ahol az új változat módosított szöveget tartalmaz.

27  17. cikk (3) bekezdése.
28  A rendelettervezet preambulumának (40) szakasza.
29  17. cikk (5a) bekezdése.
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Más oldalról viszont a javasolt új szabályozás tartalmazza a történelmi, statisztikai vagy tudo-
mányos célú adatkezelés feltételeinek a részletszabályait is (amelyek egyébként lényegé-
ben nem térnek el a jelenleg hatályos adatvédelmi rendelkezésektől). Eszerint ilyen célból 
csak akkor kezelhetők személyes adatok, ha a cél nem érhető el anonimizált adatok keze-
lésével, illetve ha a személyazonosításra alkalmas adatokat mindaddig elkülönítve tárolják a 
többi adattól, amíg a történelmi, statisztikai vagy tudományos cél ily módon is teljesíthető.

Az adatok nyilvánosságra hozatalára pedig ezek a szabályok vonatkoznak elsődlege-
sen: a történelmi, statisztikai vagy tudományos kutatást végző intézmények akkor hozhat-
ják nyilvánosságra az általuk kezelt személyes adatokat, ha (a) az adatalany ehhez hozzá-
járult, (b) a nyilvánosságra hozatalra a kutatási eredmények bemutatásához vagy a kutatás 
elősegítéséhez van szükség, feltéve, hogy az adatalany alapvető jogai nem erősebbek 
ezeknél az érdekeknél, illetve (c) az adatalany maga már nyilvánosságra hozta az adatait.30

Negyedszer, ahogy a fentiekből is egyértelműen következik, az RTBF nem abszolút 
jog. Ugyan a tervezett adatvédelmi rendelet az Európai Unió tagállamaiban közvetlenül 
alkalmazandó lesz (vagyis nem csupán implementálandó a nemzeti jogrendszerbe), és ez 
azt a benyomást keltheti a felületes szemlélőben, hogy az új uniós norma majd felülírja a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó összes szabályt a nemzeti jogban, a rendelet azon-
ban egyfelől maga is része lesz az alapvető jogokat szabályozó uniós jogintézmények rend-
szerének, s ezzel a versengő jogok kölcsönös érvényesíthetőségének és korlátozhatóságá-
nak az eddigieknél pontosabb feltételeit határozza meg, nem pedig teljesen új szabályokat 
léptet életbe, másfelől az új szabályozás nem változtatja meg a versengő jogok alapvető 
viszonyát a nemzeti jogban sem. Ami pedig az adatkezelés jogalapját illeti, az nem csupán 
az adatalany hozzájárulása lehet, hanem többek között jogszabályi felhatalmazás is.31 Az 
archívumok – különösen a közlevéltárak – működését a személyes adatok kezelése szem-
pontjából alapvetően az ilyen jogszabályi felhatalmazások határozzák meg.

Természetesen az új rendelet előírásainak értelmezése, csakúgy, mint az új rende-
let és a nemzeti jogrendszer szabályainak összefüggései – vagyis az, hogy mennyiben vo-
natkoztathatóak az archívumokra –, tisztázást igényel. A rendelettervezetben írtak szerint 
ennek egyik módja az, hogy az Európai Bizottság felhatalmazást kap olyan jogszabályok 
meghozatalára, amelyek pontosítják a személyes adatok történelmi, statisztikai vagy tudo-
mányos célú kezelésének feltételeit és kívánalmait.32 Addig azonban, amíg ezek az uniós 
szintű jogszabályok meg nem születnek, a harmonizálást a nemzeti jognak kell kimunkál-
nia, az archívumok pedig proaktív módon szakmai értelmezéssel, önszabályozással segít-
hetik ezt a folyamatot.

Radikális lesz-e a változás az archívumok számára?

Erre a kérdésre leginkább úgy tudunk válaszolni, ha megnézzük az eddigi jogi helyzetet és 
archívumi gyakorlatot és összehasonlítjuk a várható szabályozással és annak becsült hatá-
saival. Meg kell állapítanunk, hogy a „jog ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek” lénye-

30  83. cikk (1)–(2) bekezdései.
31  A rendelettervezet 6. cikke.
32  83. cikk (3) bekezdés.
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gét tekintve egyáltalán nem új jog, főbb szabályai a jelenleg hatályos adatvédelmi irányelv 
és az azt implementáló nemzeti adatvédelmi törvények rendelkezéseiben is szerepelnek. 
Az adatalanyoknak eddig is joguk volt töröltetni adataikat, és tiltakozhattak adataik továb-
bi kezelése ellen.33 Hasonlóképpen, a tudományos kutatás célját szolgáló adatkezelések 
feltételeit a jelenleg hatályos rendelkezések is tartalmazzák. Ezt tekinthetjük úgy is, hogy 
az archívumok eddig nemigen törődtek e rendelkezések végrehajtásával, de úgy is, hogy 
az eddigi jogi keret alkalmas volt a levéltári gyakorlat szabályozására a személyes adatok 
kezelése tekintetében.

Végső soron alapjogok korlátozásáról, harmonizálásáról van szó ezen a területen is, 
egyfelől a privacy, illetve az adatvédelmi jog, másfelől a tudományos kutatás szabadsága, 
illetve az információszabadság érvényesülését kell biztosítani.34 Ezt az eddigi levéltári jog-
szabályok is megtették, még ha a részletszabályok pontos tartalma és a végrehajtásukhoz 
szükséges ráfordítások arányossága mindig vitatható. Ezeket az alapjogi korlátozásokat 
tükrözik például az általános védelmi időre vonatkozó szabályok (azokban a levéltári re-
zsimekben, ahol van általános védelmi idő, lásd Kecskeméti és Székely, 2005, pp. 26–27), 
vagy azok a szabályok, amelyek a szenzitív személyes adatok kezelésére az általános sza-
bályoknál szigorúbb rendelkezéseket tartalmaznak, és ilyenek a korábbi politikai rendszer 
titkosszolgálati ügynökeinek tevékenységéről szóló iratok kezeléséről szóló, ún. lusztráci-
ós jogszabályok is.

A demokratikus jogállamok már kialakult jogrendszerében a hatályos jogszabályok 
együttes értelmezése is számos gyakorlati problémát megoldott eddig a levéltárak mű-
ködésében, így például a közfeladatot ellátó személyek e tevékenységével összefüggő 
adatainak megismerhetőségéhez közérdek fűződik, és így alanyaik csak korlátozottan 
érvényesíthetik adatvédelmi – köztük az adataik törlésére vonatkozó – jogaikat az ilyen 
adatokat tartalmazó dokumentumokban. Az adatvédelmi jog – különösen az információs 
önrendelkezési jog – nem érvényesíthető elhunytak esetében sem,35 bár a levéltáraknak 
általában nincs kapacitásuk ellenőrizni, hogy az adatalany életben van-e. Hasonlóképpen, 
a már jogszerűen nyilvánosságra hozott adatok esetében sincs értelme az adattörlésnek, hi-
szen az ilyen adatokat bárki megismerhette és felhasználhatta (bár a nyilvánosságra hozatal 
tényét is nehéz a levéltáraknak ellenőrizniük minden esetben).

Az alcímben feltett kérdés megválaszolásához azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
milyen funkciójú archívumról beszélünk: adminisztratív archívumról vagy történeti archí-
vumról. Az adminisztratív (kormányszervek, önkormányzatok vagy egyházak által veze-
tett) archívumok elsődleges feladata az állományukban lévő dokumentumok valóságtar-
talmának biztosítása, míg a történeti archívumok elsődleges feladata az állományukban 
lévő dokumentumok integritásának biztosítása. Az első típusú archívumhoz például azért 
fordulhat az érintett személy, hogy hiteles igazolást kapjon korábbi tulajdonáról, munka-

33  Lásd az adatvédelmi irányelv 12. (b) és 14. cikkét (European Commission, 1995).
34  Az európai jogfelfogásban nem beszélhetünk az alapvető jogok egyensúlyozásáról, csak meghatáro-

zott feltételekkel való korlátozásukról.
35  Az elhunytak korábbi személyes adatainak védelmét egyfelől a kegyeleti jog különféle szabályai vé-

dik, másfelől figyelembe kell venni azt is, hogy egy elhunyt adata egyúttal egy más személy (például a túlélő 
házastárs) személyes adata is, amire vonatkozhatnak az adatvédelmi szabályok. (Ez a kérdés ismét felveti a 
kapcsolatba hozhatóság problémáját.)
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helyéről, életviszonyairól. A második típusú archívum látogatóit inkább az érdekli, hogy 
ki mit állított egy helyzetben, mintsem az, hogy az állítás igaz volt-e vagy sem (az állítás 
valóságtartalmát más dokumentumokkal való összefüggésben, vagy más forrásból ítélhe-
ti meg). A szerző intézménye, az OSA Archivum36 előszeretettel hivatkozik ironikusan 
hidegháború- és kommunizmus-gyűjteményére mint a „hazugságok archívumára”: nem 
azt tartja feladatának, hogy bizonyítsa vagy cáfolja a dokumentumok igazságtartalmát, ha-
nem hogy biztosítsa annak megismerhetőségét, hogy a két világrendszer képviselői mit 
állítottak egymásról a vasfüggönnyel kettéoszott világban. Bár a két alapfunkció egymással 
keveredhet is (az adminisztratív archívumok dokumentumainak is van történeti értéke, 
és a történeti archívumok dokumentumainak is lehet jogbiztosító ereje), az első típusú ar-
chívumokban az adattörléshez való jog érvényesítése azért nem valószínű, mert törvényi 
felhatalmazás alapján működnek, a második típusú archívumokban pedig azért igen korlá-
tozott, mert a dokumentumok integritását az archívum nem teheti tönkre, például egy név 
törlésével, vagy egy fotó retusálásával.

Az alábbiakban három esetet ismertetünk röviden az OSA Archívum gyakorlatából,37 
egy olyan intézményéből, amely a közelmúlt történetének dokumentumait gyűjti, s így ál-
lományának jelentős részében élő személyekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumen-
tumok találhatók.38

Az első esetben egy volt kommunista ország polgára kereste meg az OSA Archívu-
mot azzal, hogy az OSA honlapján elérhető egyik dokumentumban szerepel az az adat, 
hogy az érintett személy fiatal korában tiszt volt az akkor kommunista ország egyik katonai 
alakulatában. Az érintett az adat tényszerűségét nem vitatta, de követelte, hogy az Archí-
vum törölje ezt a dokumentumot honlapjáról, arra hivatkozva, hogy jelenlegi szomszédai 
vegzálják őt a múlt rendszerben betöltött funkciója miatt. Ahogy írta, „nagyon aggódom, 
mert ez egy titkos információ, amelyet biztonsági okokból nem szabad nyilvánosságra hoz-
ni”. Az OSA válaszában kifejtette, hogy a szóban forgó dokumentum a Szabad Európa 
Rádió/Szabadság Rádió háttérjelentéseinek egyik számában található, amely kiadvány 
kezdettől fogva nyilvános volt, és amely az OSA Archívumban papír formátumban is ku-
tatható. Ezért ez a dokumentum nem tekinthető titkosnak, és az OSA nem látja értelmét 
levenni a honlapjáról, sem pedig megváltoztatni annak tartalmát. Az érvelés lényege tehát 
az volt, hogy a kérdéses dokumentumot korábban már jogszerűen nyilvánosságra hozták.

A második esetben egy közép-ázsiai ország polgára fordult az OSA Archívumhoz az-
zal, hogy évekkel ezelőtt egy nyugati liberális szellemű alapítványtól kapott támogatást, és 
ez a tény közvetett információk alapján, internetes kereséssel, az OSA honlapján keresztül 
megismerhető. Kérte, hogy az OSA tegye ezt az adatot elérhetetlenné, mert a jelenlegi po-
litikai helyzetben pusztán a korábbi támogatás ténye is veszélyt jelent számára. Noha fel-
tételezhető, hogy a támogatás tényének és a támogatottak nevének nyilvánosságra hozata-

36  Open Society Archives at Central European University, magyarul: a Közép-európai Egyetem Nyílt 
Társadalom Archívuma, http://www.osaarchivum.org 

37  Figyelemre méltó, hogy mindhárom eset kiváltó körülményei internetes keresés eredményéből 
adódtak, s ez is rámutat a korszerű információs technológiának az információs jogok érvényesíthetőségére 
gyakorolt hatására.

38  Az esetek dokumentációja az OSA Archívum belső nyilvántartásában megtalálható. Bemutatásukkal 
azonban nem az érintett személyek kilétét és az esetek pontos körülményeit kívánjuk nyilvánosságra hozni, 
hanem általános tanulságaikat, s ezért az eseteket személyazonosításra alkalmatlan formában közöljük.
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la – a támogatási rendszer átláthatóvá tétele céljából – annak idején a támogatási feltételek 
részét képezte, az OSA méltányolta az érintett sajátos helyzetét, és ugyan az adatot nem 
törölte, de gondoskodott arról, hogy az internetes kereséssel ne legyen elérhető. Ebben az 
esetben tehát az Archívum jogi kötelezettség nélkül – az adat törlését elkerülve – méltá-
nyolta az érintett kérését.

A harmadik eset alanya egy politikai ügyekben is érintett nagyvállalkozó, aki az Ar-
chívum online elérhető dokumentumai között talált egy elemző összefoglalót (Analitical 
Brief) az Open Media Research Institute (OMRI) iratanyagából,39 amely megítélése sze-
rint „tele van hamis állításokkal, tönkreteszi a hírnevemet, és jelentős kárt okoz számom-
ra”. Ezért azt követelte az OSA Archívumtól, hogy az a rá vonatkozó „téves és félrevezető” 
adatokat haladéktalanul korrigálja a panaszos által felsorolt indokok alapján. Válaszában az 
OSA kifejtette, hogy az OSA egy történeti archívum – még ha tevékenysége fókuszában 
a közelmúlt dokumentumainak őrzése is áll –, vagyis nem egy igazgatási levéltár, ahová 
az érintettek korábbi tevékenységükre vagy tulajdonukra vonatkozóan igazolásért fordul-
hatnak, illetve az ott szereplő adataikat megfelelő feltételek fennállása esetén módosíttat-
hatják. Az OSA Archívum feladata, hogy a birtokában lévő dokumentumok integritását 
megőrizze, azokat feldolgozza és kutathatóvá tegye, de nem feladata, hogy a dokumentu-
mokban szereplő adatok valóságtartalmát ellenőrizze, vagy azokért felelősséget vállaljon. 
A kifogásolt dokumentum, amely most már digitalizált formában is kutatható, az OMRI 
tevékenységét dokumentálja, függetlenül a dokumentumban szereplő adatok valóságtar-
talmától vagy esetleges kifogásolhatóságától. Ebben az esetben tehát az Archívum a he-
lyesbítési kérést a fenti indokokkal elutasította.

Úgy tűnik tehát, hogy az RTBF nem is alapvetően új jog, és az archívumok eddig 
is képesek voltak megoldani a felvetődő egyedi problémákat az iratokban szereplő sze-
mélyes adatok vonatkozásában. A már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozott adatok 
és a történeti célok a rendelettervezetben is az adattörléshez való jog kivételeit képezik. 
Akkor végül is mi az új elem az RTBF tervezett rendelkezéseiben? A szigorúbb végrehaj-
tási szabályokon kívül40 az adattörléssel kapcsolatban tulajdonképpen az egyetlen újdon-
ság az, hogy ha az adatkezelő korábban nyilvánosságra hozta azokat a személyes adatokat, 
amelyeket most törölnie kell, akkor kötelessége értesíteni azokat a további adatkezelőket, 
akik szintén kezelik a törlendő adatokat, és közölnie kell velük, hogy az alany kéri az 
adatainak, valamint azok minden másolatának és minden linkjének a törlését.41 Ez a ren-
delkezés ebben a formában parttalan kötelezettségeket róhatna az adatkezelőkre (noha 
hangsúlyozzuk, hogy célja nem az archívumi intézmények adatkezelésének szabályozása), 
ezért a rendelettervezet 2013. májusi szövegváltozata már úgy szól, hogy az adatkezelő „a 
rendelkezésre álló techológiát és a költségeket figyelembe véve ésszerű lépéseket és tech-
nikai intézkedéseket tesz”, hogy értesítse a többi érintett adatkezelőt. Egyébként ez az 
értesítési kötelezettségre vonatkozó szabály sem ismeretlen az adatvédelmi jogban, csak 
most általános kötelezettséggé lépett elő.

39  http://osaarchivum.org/db/fa/205.htm 
40  Lásd például a fenti 23. lábjegyzetet.
41  Article 17 (2a)
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Tanulságok és javaslatok

Láttuk, hogy a minden rögzített információ digitális formában, időhatár nélkül történő 
megőrzése és bárhol, bármikor való hozzáférhetősége felé törekvő globális archívumi pa-
radigma víziója szempontjából az adattörléshez való jog az ideális elképzelést megzavaró 
elemnek tekinthető. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy az RTBF voltaképpen nem új jog, 
a levéltárak reakciói inkább emocionálisak, és az új európai adatvédelmi rendelettervezet-
ben számos, az archívumokra vonatkoztatható kivétel található. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy az archívumi gyakorlatban egyáltalán nem lehetnek az adattörléshez való jog 
alkalmazásából adódó súrlódások, egyedi esetek, de az archívumi intézmények jelentős 
körére nézve az RTBF hatályba lépése nem jelent alapvető változást.

Az adminisztratív típusú levéltárak esetében várhatóan azért nem lesz jellemző az 
adattörléshez való jog alkalmazása, mert törvényi felhatalmazások határozzák meg műkö-
désüket, és amennyiben nem terjeszkednek túl ezeken, az adatkezeléseik jogalapja vár-
hatóan rendben lesz a jövőben is. A történeti típusú levéltárak pedig olyan intézmények, 
amelyeknek fő tevékenysége a történelmi, statisztikai és tudományos célú adatkezelés, és 
ezekre az adatkezelésekre a rendelettervezet egy egész sor kivételt határoz meg az RTBF 
vonatkozásában.

Természetesen a történelmi, statisztikai és tudományos célú adatkezelés kivételes 
helyzetét az archívumi intézmények közül csak a történeti archívumok, illetve a kurrens 
személyes adatokat tartalmazó, kutatási célú adatbázisok (például orvosi vagy társadalom-
kutatási adatbázisok) élvezhetik. Azok az eleve elektronikus formában keletkezett adato-
kat tartalmazó adattárak, adattárházak, amelyek kurrens és fél-kurrens személyes adatokat 
tartalmaznak, és jellemzően folyamatosan bővülő adattartalommal képezik az alapját üz-
leti vagy más tevékenységeknek, nem tekinthetők archívumi intézményeknek az európai 
terminológia szerint, és tevékenységük nem tekinthető történelmi, statisztikai vagy tu-
dományos célú adatkezelésnek. Az ilyen adattárak működtetői általában azzal érvelnek, 
hogy a kapcsolatba hozhatóság fentebb kifejtett kritériumai alapján az általuk kezelt ada-
tok anonimizáltak, tehát rájuk ezért nem vonatkoznak az adatvédelmi szabályok. (Ezt az 
álláspontot az Európai Unió illetékes szakmai szervezetei cáfolják.)

Sajátos kategóriát képeznek azok az „archívumok” – elnevezésüktől függetlenül –, 
amelyek az interneten elérhető információkat kívánják megőrizni a későbbi felhasználók 
számára. A korábban említett Internet Archive ugyan valóban „történelmi” archívum ab-
ban az értelemben, hogy az interneten elérhető weboldalak állapotát rögzíti időközönként, 
a teljességre törekedve, de léte nem csupán statisztikai vagy tudományos célt szolgál.42 
Wayback Machine szolgáltatásán keresztül az adatok – köztük személyes adatok – számos 
más célra is felhasználhatók, köztük adminisztratív vagy üzleti célra is, ennek alapján te-
hát az Internet Archive nem élvezhetné a történelmi, statisztikai vagy tudományos célú 
adatkezeléseknek kijáró kivételeket az adattörléshez való jog érvényesítésével járó köte-
lezettségek alól. 

42  Hasonló feladatra vállalkozik kisebb léptékben a Bajor Állami Könyvtár is, amely – más elektronikus 
tartalmak hosszú távú archiválása mellett – a tudományos értékűnek ítélt internetes honlapok megőrzését és 
hosszú távú elérhetőségét kívánja biztosítani, a Leibniz Szuperszámítógép Központ közreműködésével, lásd 
http://www.babs-muenchen.de/index.html?c=workflows_web_faq&l=en 
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Mit tehetnek ebben a helyzetben az archívumok az új európai adatvédelmi rendelet 
hatályba lépése előtt (a lobbizáson kívül)?

Először is tisztázniuk kell adatkezeléseik jogalapját, valamint az adatkezeléseik cél-
ját, és azt, hogy ezek az alapvető adatkezelési jellemzők az új szabályozás rendelkezései 
alapján milyen kategóriába sorolhatók a személyes adatok kezelése szempontjából. Tisz-
tázniuk kell, hogy állományukban hol fordulnak elő személyes adatok, és nemcsak a ne-
vekre kell itt gondolniuk. Tudatában kell lenniük a kapcsolatba hozhatóság értelmezési 
lehetőségeinek és az archívumi gyakorlatban való alkalmazhatóságának.43 Ezt a tisztázó, 
„tényfeltáró” munkát elsősorban saját maguk számára kell elvégezniük, de eredménye 
nyilvánvalóan befolyásolja majd az adatalanyokkal és az adatvédelmi hatóságokkal való 
kapcsolatukat is.

A személyes adatokat (kezelésük jogalapja, az adatok szenzitivitása stb. szerint) ka-
tegorizálniuk kell, és ha úgy ítélik meg, hogy nem kizárható az adattörlési jog rendszeres 
érvényesítése az érintett adatalanyok részéről, akkor érdemes megfontolniuk a személyes 
adatokat tartalmazó dokumentumok címkézését a kategóriáknak megfelelően, a címkézés 
eredményét pedig célszerű a belső nyilvántartásukban is jelölniük. A címkézést legköny-
nyebben a digitális formában őrzött dokumentumok esetében lehet végrehajtani, de papír 
alapú vagy más fizikai formátumú dokumentumoknál is megvalósítható.44 Segítségével a 
levéltárosok könnyebben tudnak döntést hozni egyedi adatvédelmi kérdésekben.

Ha pedig egyes adatok esetében akár az érintett adatalanyok, akár az adatvédelmi 
hatóság az adattörlési jog alkalmazását követelik, kifejezett ellenkező értelmű, kötelezően 
alkalmazandó jogszabályi rendelkezés vagy bírói ítélet hiányában azt tanácsoljuk az ar-
chívumoknak, hogy a kérdéses adatot ne töröljék, vagyis a maradandó értéket képviselő 
dokumentumot ne anonimizálják helyreállíthatatlanul, csupán tegyék elérhetetlenné a 
kutatók számára. Az idő múlásával ugyanis a jelenlegi személyes adatok történeti adatok-
ká válnak, akár az érintettek elhalálozásával, akár a levéltári törvényekben meghatározott 
időhatárok leteltével, és akkor majd visszatérhetnek a nyilvánosan elérhető adatok közé.

Ugyanez tanácsolható az Internet Archive típusú digitális archívumoknak is: teljesen 
életszerűtlen lenne az, hogy a Web állapotáról történeti pillanatképeket rögzítő archívum 
egyedi adatokat töröljön, hiszen e tekintetben történeti archívumnak tekinthető, amely-
nek feladata az általa őrzött anyag integritásának biztosítása. Ilyen esetekben – hasonló-
képpen a digitális adattárolás világában közismert „archív mentések” gyakorlatához – a 
törlést nem az archív adattartalom integritásának megváltoztatásával kell elvégezni, hanem 
akkor, ha valami miatt az archív mentésből kell helyreállítani a kurrens adatállományt. 
A hálózati hozzáférés világában amúgy sem lehet kitörölni az elfelejtendő személyes ada-
tokat arról a számos pendrive-ról, winchesterről vagy más hordozóról, ahová kimásolhatták 

43  Anglia, Wales és az Egyesült Királyság Nemzeti Levéltára kifejti az Európai Bizottsággal folytatott 
konzultációjában (European Commission, 2011): reméli, hogy a személyes adat definíciójának újragondolása 
világosabbá teszi majd az adatkezelők és az adatalanyok helyzetét. Ez a tisztázás azonban várhatóan nem az 
adatvédelmi rendelet feladata lesz, hanem a részletszabályokat kifejtő uniós jogszabályoké.

44  Például különböző színű öntapadós címkék felragasztása a levéltári dobozokra vagy folderekre. En-
nek alkalmazása még abban az esetben is célszerű, ha a levéltárosoknak nincs idejük a teljes, személyes ada-
tokat tartalmazó levéltári állomány újbóli, dokumentum- vagy adatszintű átnézésére, csupán azt jelölik, hogy 
a kérdéses doboz vagy folder egyáltalán tartalmazhat adatvédelmi szempontból érzékeny dokumentumot – ez 
önmagában is orientálhatja a levéltárhasználókat kiszolgáló archivista munkáját.
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azokat, mint ahogy az adatokat korábban megismerő emberek emlékezetéből sem. A „jog 
ahhoz, hogy elfelejtsenek” ezekben az esetekben tehát nem az adatok törlését, hanem az 
újabb közönség hozzáférésének megakadályozását jelenti.

Utószó

E tanulmány írásának idején a szakmai fórumok és a különféle sajtótermékek szenzáció-
ként tálalják a Snowden-ügy kapcsán nyilvánosságra került információkat az Egyesült Ál-
lamok nemzetbiztonsági hivatala által irányított megfigyelési hálózatról, amelyben – nagy 
szolgáltatókkal együttműködve – tömegesen hallgatják le magánszemélyek internetes és 
mobilkommunikációját. A lehallgatások ténye és törvényellenessége keveseknek okozha-
tott meglepetést – a sokkot inkább a lehallgatások tömegességével, és a mobil- és internet-
szolgáltatók együttműködésével való szembesülés jelenthette. 

Ez az ügy ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az RTBF érvényesíthetőségének elő-
feltétele, hogy az emberek egyáltalán tudatában legyenek annak, hogy ki, milyen célból, 
milyen adataikat kezeli – azaz gyűjti, elemzi és felhasználja – és azok törlését hol követel-
hetik. Ellenkező esetben hiába lesz jogunk ahhoz, hogy elfelejtsenek és töröljenek, ennek 
gyakorlati érvényesíthetőségétől egyre messzebb kerülünk.
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Pintér Róbert

Yes,  we  (s )can –  főbb  szerep lők  
és  nézőpontok a  Snowden-ügyben

B e v e z e t é s

Bebizonyosodott, hogy amit sejtettünk, az maga a valóság. Az Egyesült Államok mód-
szeresen és rendszeresen megfigyeli az embereket az interneten és a telekommunikáci-
ós hálózatokon. Nem csak célzottan, megalapozott gyanú esetén, bírói engedély birtoká-
ban vagy terrorizmust feltételezve teszi ezt, betartva a saját maga által hozott, publikusan 
elérhető jogszabályokat, hanem információkat előzetes gyanú nélkül összegyűjtve, azo-
kat elemezve, hátha találnak „valamit”, illetve eltárolva, hátha később jó lesz még az 
valamire. Mindez a jogvédők – és az ügyek kiszivárogtatója, Edward Snowden – szerint 
alkotmányellenes, mivel sérti az emberek szólásszabadsághoz és magánszférához való 
jogát, valamint sérti az előzetes ok nélküli házkutatás tilalmát, amelyeket az amerikai 
alkotmány első és negyedik kiegészítése garantál.

A Snowden-ügy megosztja a különböző szereplőket, akik eltérően ítélik meg a tör-
ténteket – sőt, már abban is nézeteltérések vannak, hogy egyáltalán mi is történt (ha-
zaárulás, az évszázad leleplezése vagy egy őrült ámokfutása) és mi folyik az NSA által 
létrehozott rendszerekben (jogszerű információgyűjtés vagy visszaélés az adatokkal és 
a technológiai lehetőségekkel). Tanulságos, hogy melyik érintett mit gondol az ügyről, 
ezért az alábbiakban bemutatom, hogy az elérhető anyagok – elsősorban újságcikkek – 
alapján a főbb szereplőknek feltehetően mi az álláspontja a történetben. 

S n o w d e n :  a z  e m b e r e k n e k  t u d n i a  k e l l  r ó l a

Az ügy kiindulópontja Edward Snowden, akinek a nevét ma már mindenhol ismerik 
a világon, ő volt az, aki kiszivárogtatta, hogy az Egyesült Államok olyan informatikai 
rendszereket épített ki, amelyek segítségével a korábbiaknál sokkal nagyobb mérték-
ben válik megfigyelhetővé az emberek elektronikus kommunikációja és tevékenysége. 
Snowden tettét azzal indokolta, hogy az NSA által működtetett rendszerek létéről és 
működéséről tudniuk kell az embereknek (public) és nekik maguknak kell megítélni-
ük, hogy elfogadható-e, igazolható-e azok létezése: „informálni kell az embereket, hogy 
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mit tesznek a nevükben és mit tesznek ellenük”1 (Greenwald et. al, 2013; saját fordítás). 
Nem azoknak kell ugyanis egy ilyen rendszer létezését megítélniük, akik jól felfogott 
üzleti érdekből az adófizetők pénzén titokban üzemeltetik azt.

Majdnem biztos, hogy Snowden egy életre eldobta magától a nyugodt, kispolgári 
életet és annak jövőbeli lehetőségét, amikor elhagyta kényelmes, évi 200 ezer dolláros 
állását és lakását Hawaiin. Jobb esetben is legalább az önkéntes száműzetés és a bujkálás 
lesz a jutalma, miközben a feje felett mindvégig ott lóg egy, akár életfogytiglani börtön-
büntetéssel záródó büntetőper, ha úgy dönt, hogy mégis hazatér.2 Vajon kinek volna 
bátorsága hasonló helyzetben utána csinálni mindezt? 

Snowden saját önképe szerint olyan hazafi, aki akár saját kormányával szemben is 
hajlandó fellépni, életének kockáztatása árán is, hogy megvédje az ország alkotmányos 
berendezkedését és értékeit. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy amit tett, az csupán 
a kiindulópont, és megítélése nem feltétlenül csak a saját értékrendjén alapul majd, 
mint ahogy a következmények is jóval túlmutatnak személyén. Innen nézve Snowden 
áldozatvállalása akkor érte meg, ha a kikerült információk hatására történik valami, mind 
nemzeti, mind nemzetközi szinten. Ha az Egyesült Államoknak el kell számolnia a saját 
állampolgárai, a média, a vállalkozások… és szövetségesei felé. Ha ez nem történik meg, 
akkor Snowden feleslegesen vállalta a kockázatot, és dobta sutba kényelmes életét. 

Nem biztos tehát, hogy Snowden „győz”, tehát érdemi változás történik a meg-
figyelés jelenlegi gyakorlata terén. Ez esetben is igaza lehet viszont Snowdennek – mo-
rális értelemben vett győzelme tehát szerintem megkérdőjelezhetetlen –, hogy most 
még talán utoljára van lehetőség visszaszerezni a kontrollt a technológia által lehetővé 
tett totális ellenőrzés fejünk fölött kiépülő rendszere felett. Később erre ugyanis egyre 
kevesebb a valószínűség és a lehetőség, miközben a technológiai lehetőségek csábítása 
túl erős a nemzetbiztonságot kiemelten kezelő állam számára. 

M é d i a :  t ö b b  m i n t  b o t r á n y !

A média számára a botrány megélhetést jelent, minél jobban érdekli valami az olvasó-
kat, annál több lapot (interneten megjelenést, televízióban nézettséget stb.) lehet vele 
eladni, ami növeli a bevételeket, és az alkalmazottak megélhetésén túl extraprofithoz 
juttatja a tulajdonosokat is. A kérdés ebben az esetben az, hogy vajon nagyobbra fújta-e 
a média a Snowden-ügyet, mint amekkora az valójában – több figyelmet szentelt-e neki, 
mint kellett volna, csupán azért, hogy azzal a saját hasznát növelje? Ennek megítélése 
elég nehéz, feltehetően nem is lehetséges időben ilyen közel az ügy kirobbanásához 
objektíven értékítélet mondani. Viszont azok, akik pénzéhes, szenzációhajhász firká-

1  „to inform the public as to that which is done in their name and that which is done against them”. 
Greenwald et. al, 2013

2  Snowden pontosan tisztában volt azzal, hogy súlyos következménye lesz döntésének életére, az újság-
íróknak ezt mondta a kiszivárogtatás előtt: „Megértem, hogy szenvedni fogok a tetteimért, és hogy ennek az 
információnak az emberekhez való visszajutása jelzi a végzetem.” („I understand that I will be made to suffer 
for my actions, and that the return of this information to the public marks my end.” Gellman, 2013; saját for-
dítás).
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szoknak próbálják beállítani az ügy kirobbantóit, kétségtelenül tévednek, ugyanis a fő 
motivációt nem ez jelentette és jelenti. Nem a bulvármédia logikája működteti az ügyet 
(legalábbis a kiszivárogtatáshoz közeli szinten), sokkal inkább igaz az, hogy a média a 
kontroll szerepét játssza, és negyedik hatalmi ágként tűnik fel a történetben. Erre apel-
lált egyébként Snowden is, amikor a sajtóhoz fordult. Nem véletlen, hogy a The Was-
hington Postot és a The Guardiant választotta a kiszivárogtatás partnerének. Ezek azok 
a lapok, amelyek korábbi kiállásukkal hasonló ügyekben, illetve globális médiajelen-
létükkel erre a legalkalmasabbnak tűntek. 

Snowden választásának helyességét igazolja, hogy a The Guardiant az sem tán-
torította el, amikor angol hivatalnokok 2013 augusztusában egy házkutatás keretében 
elpusztították a lap merevlemezeit annak érdekében, hogy leállítsák a szivárogtatást 
(állítólag egy, a házkutatást végző hivatalnok ezt a következő szavakkal kommentálta: 
„Kiszórakoztátok magatokat. Most már vissza akarjuk kapni a cuccot.”3 Newton, 2013; 
saját fordítás). Ugyanakkor ez sem állította meg a kiszivárogtatást, sőt, Alan Rusbridge, 
a The Guardian szerkesztője 2013 novemberében azt közölte egy parlamenti képviselők 
előtti meghallgatáson, hogy eladdig mindössze a Snowden által átadott anyag 1%-át tet-
ték közzé, és a legrosszabb még hátravan. (BBC, 2013)

A The Guardian szerkesztője szerint az ügyben érintett újságírók hazafiak, és üd-
vözli a demokráciát, illetve a szabad sajtót. Amikor a meghallgatáson feltették neki a kér-
dést, hogy szereti-e a hazáját, őszintén meglepődött a kérdésen, majd közölte: azt szereti 
hazájában, hogy szabad a média, szabadon megvitathatják az ilyen ügyeket és nem egy 
titkosszolgálat mondja meg, mit írjanak meg az újságok, mint más, nem demokratikus 
országokban. A lap az ügy kirobbanása óta eltelt fél évben nem látott vagy kapott egy-
értelmű bizonyítékot arra, hogy a kiszivárogtatás tényleg veszélyeztetné a nemzetbiz-
tonságot, mint ahogy azt előszeretettel hangoztatják az ügy ellenzői – elsősorban ugyanis 
erre hivatkozva szeretnének véget vetni a Snowden által átadott iratok feldolgozásának 
és folyamatos közlésének a brit The Guardiannál. (BBC, 2013)

P u b l i c :  k i t  é r d e k e l ?  T é n y l e g ,  k i t ?

Botrány! – gondolhatnánk a média beszámolói alapján. Ha azonban megnézzük az ame-
rikaiak korai reakcióját az ügyről, például a Pew Research kutatása alapján (People 
Press, 2013), akkor azt láthatjuk, hogy nincs is „ügy”, az emberek többsége támogatja 
a telefonvonalak lehallgatását a terrorizmus elleni harc eszközeként.4 Ezek szerint már 
jó előre, 9/11 (a 2001. szeptemberi terrortámadások) után „beárazta” az amerikai köz-
vélemény a totális megfigyelhetőség lehetőségét, csak az volt igazán kérdés, hogy mikor 
derül ki, tényleg létezik ilyen rendszer. Az amerikaiak többsége közel egy évtizede el-
fogadja, hogy a kormány a terrorizmus utáni hajsza érdekében megsértse a magánszfé-

3  „you’ve had your fun. Now we want the stuff back.” Newton, 2013.
4  Több lehallgatási ügy is borzolta a kedélyeket Snowden 2013. júniusi színre lépését követően, ez az 

amerikai telefon lehallgatási ügy volt az első, majd a PRISM rendszerről szólt a második, és az ismert külföldi 
politikusok lehallgatásáról szóló ügy a harmadik, 2013 októberében. Ezekről később részletesebben is szólok. 
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ráját. Ezért aztán az sem lehet igazán meglepő, hogy a többség az NSA most kiderült 
konkrét gyakorlatát is támogatja. A szabadság (freedom) nincs ingyen (free) – igazolják 
álláspontjukat.

Balról vagy jobbról?

Persze, ha jobban megnézzük az adatokat, akkor azért felfedezhetünk egyfajta politikai 
igazodást a véleményekben, ami csak elsőre furcsa, valójában teljesen logikus (legalább-
is magyar fejjel): a demokrata szavazók a demokrata vezetés alatt fogadják el inkább az 
állami megfigyelést, a republikánus szavazók pedig a republikánus vezetés alatt. Felte-
hetően kevésbé érzik úgy, hogy a saját táboruk vezetőitől tartaniuk kellene, és kevésbé 
feltételezik azt, hogy visszaélnének egy ilyen rendszerrel az általuk választott politiku-
sok. Ugyanez a bizalom már nincs meg akkor, ha ellenzékben vannak, ez esetben több 
rosszat el tudnak képzelni azokról a vezetőkről és indítékaikról, akikre nem szavaztak, 
mégis vezetik az országot. 

Más felmérések szerint viszont az emberek inkább elítélik az NSA gyakorlatát: 
„A szavazók ötvenhét százaléka országszerte úgy hiszi, valószínű, hogy az NSA adatait 
arra fogják használni más kormányzati ügynökségek, hogy a politikai ellenfeleket zaklas-
sák”5 (Rasmussen Reports, 2013; saját fordítás). Tehát, bár a terrorizmus elleni harcként 
elfogadható az emberek számára akár az amerikai állampolgárok megfigyelése is, abban 
már nem bíznak, hogy ezeket az adatokat másra nem használják fel a későbbiekben a 
kormányhivatalok.

Hazaáruló vagy vészharang-kongató?

De vajon mit gondolnak az emberek az egész botrány kirobbantójáról, Edward Snow-
denről? Az ügy kezdetén annyira kevés volt az információ Snowdenről, hogy még az is 
természetesnek tűnt, közösségi, vagy egyéb webes aktivitásai alapján próbáljanak meg 
személyiségprofilt rajzolni róla. Az Ars Technica oldalain hamar aktív fórumozóként azo-
nosították Snowdent, és több száz fórumbejegyzéséből próbálták összerakni a „profil-
ját”, kitalálni, hogy vajon mi vezethetett el tettéhez. Kevés sikerrel. Az emberek ugyanis 
nem úgy működnek, hogy egy-egy meghatározó tettük motivációit csak úgy azonosítani 
lehetne korábbi viselkedésük alapján – a felhasználók és az újságírók viszont pont ilyen 
szemmel vizslatták Snowden internetes aktivitásait, hátha rábukkannak arra, ami elve-
zetett döntéséhez (Kuchera, 2013).

Szerintem az igazán izgalmas kérdés azonban az – részben függetlenül Snowden 
tettétől –, hogy hogyan ítéljük meg Snowdent, vagy még inkább, mit gondolnak róla az 
amerikaiak: hős, vészharangkongató, disszidens, kém, áruló, vagy hazafi? Snowden meg-
ítélésének tekintetében a skála egyik végén feltehetően Daniel Ellsberg áll, aki szerint 
Snowden nemzeti hős, és több ilyen vészharangkongató állampolgárra volna szükség 

5  „Fifty-seven percent (57%) of voters nationwide believe it is likely the NSA data will be used by other 
government agencies to harass political opponents.” (Rasmussen Reports, 2013)
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(Ellsberg, 2013). Ellsberg azon kevés ember közé tartozik, aki feltehetően pontosan tud-
ja, mit élhet át most Snowden, ő volt ugyanis az, aki 1971-ben kiszivárogtatta a Penta-
gon Iratokat, amelyért akkor jelentős üldöztetésben volt része. Igaz, ő nem hagyta el az 
országot. Snowden kevésbé híres sorstársai – akiket szintén kiszivárogtatással vádolnak, 
vádoltak vagy ítéltek el az Egyesült Államokban – egyébként azt tanácsolták Snowden-
nek, hogy ne is térjen haza, mert nagy valószínűséggel nem volna pártatlan az az eljárás, 
amelynek a végén ítéletet hoznának az ügyében (Tarabay, 2013). Természetesen lehet 
elfogultsággal vádolni ezeket az embereket, de elgondolkodtató az álláspontjuk.

A skála másik végén azok állnak – mint például John Bolton, korábbi ENSZ-nagy-
követ –, akik szerint Snowden áruló és disszidens, akinek nem állt jogában a kiszivárog-
tatott anyagokat kiadni a médiának, pláne más országoknak (például a neki menedé-
ket nyújtó Kínának és Oroszországnak), illetve elmenekülni a törvények elől (Nesnera, 
2013). Az, hogy Snowden a médiának szivárogtatta ki az amerikai titkokat, még rosszabb 
is, mintha csak egyszerűen kémkedett volna, mert így nem csupán egyetlen kormány 
szerezhetett tudomást az amerikai titkokról, hanem mind a 190.

Azok, akik hazaárulónak tartják Snowdent, azzal érvelnek, hogy amennyiben bár-
milyen visszásságról tudomást szerzett, azt feletteseinek kellett volna jelentenie. Ezzel 
az állásponttal azonban az a probléma, hogy Snowden próbálta a hivatali utat követni, 
de nem járt sikerrel, sőt arról is tudott, hogy más, javító szándékkal fellépő alkalmazottai 
a rendszernek hogyan jártak, amikor fel akarták hívni a politikusok vagy a nyilvánosság 
figyelmét a rendszer hiányosságaira.6 Az elmúlt években többen jelezték, köztük magas 
beosztású NSA alkalmazottak is, hogy gond van az NSA gyakorlatával, szervezeten be-
lüli és politikai (például szenátusi) vonalon azonban ellenállásba ütköztek, és végül gya-
korlatilag nem történt semmi, csak azok ellen indítottak eljárást, akik jelezték a problé-
mát. Az érintettek azt mondják, Snowden jól tette, hogy a sajtóhoz fordult, neki sikerült 
az, ami nekik nem: felhívni a közvélemény figyelmét a történtekre (Eisler–Page, 2013). 

N S A :  c s a k  e g y  2 0  m i l l i ó s  „ p r o g r a m o c s k a ”

Az NSA álláspontja viszonylag egyértelmű: az ügyben megismert rendszerek kiépíté-
sében és üzemeltetésében jogszerűen járnak el, a nyilvánosságra került programok mű-
ködésére pedig szükség van ahhoz, hogy sikerrel folytassák a terrorizmus elleni harcot. 
Ezen érvelés alapján Snowden komolyan ártott a nemzetbiztonságnak és bűncselek-
ményt követett el, amikor eltulajdonította a becslésük szerint 50–200 ezer darab közötti 
iratot, és átadta azokat a médiának. Ezért bíróság elé kell állnia és felelnie tettéért. 

6  Snowden nem véletlenül választotta a kiszivárogtatás médián keresztüli módját a nyomásgyakorlásra. 
2012-ben látta a William Binney-ről szóló filmet (Poitras, 2012). Binney veterán NSA alkalmazott, aki a 2000-
es évek elején kérte a Védelmi Minisztériumot, hogy vizsgálja ki az NSA háza táján folyó pazarló ügyeket, 
amelyek egy totális megfigyelő rendszer kiépítésére irányultak. Ez a rendszer Binney szerint jobb, mint ami 
valaha volt a Stasinak, Gestapónak vagy a KGB-nek (Shorrock, 2013). Binney nem járt sikerrel, félreállították, 
és még évekkel később is nyomozást folytatott ellene az FBI. Snowden ezt a sorsot akarta elkerülni.
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Ugyanakkor John Kerry, az Egyesült Államok külügyminisztere 2013 őszén már 
úgy nyilatkozott, hogy az NSA „túl messzire” ment néhány, a megfigyeléssel kapcsola-
tos akciójával, és ígéretet tett arra, hogy ezt meg fogják állítani (Riechmann, 2013). Ez 
azonban sokkal inkább tekinthető diplomáciai manővernek amiatt, hogy 2013 októberé-
ben kiderült: az NSA vezető beosztású külföldi politikusokat is megfigyelt hosszú éve-
ken keresztül, mint amilyen például az USA-val szövetséges Németország kancellárja, 
Angela Merkel.

A Snowden-ügy kezdetén, amikor napfényre került az internetes adatgyűjtést le-
hetővé tévő PRISM program létezése, az NSA úgy állította be, mintha egy kis költség-
vetésű programról volna szó, amely mindössze 20 millió dolláros éves költségvetéssel fut 
(Taylor, 2013). Az NSA szerint Snowden pedig olyan technikus, akinek igazándiból sem 
a megfelelő tudása, sem a legális lehetősége nem volt meg ahhoz, hogy érdemi adatok-
hoz férhessen hozzá, ráadásul egy alvállalkozónál dolgozott, nem is volt soha NSA-alkal-
mazott. 

Felmerül persze a kérdés, hogy vajon évi 20 millió dollárból fent lehet-e tartani egy 
olyan rendszert, ahol csupán egyetlen alvállalkozónál dolgozó egyszerű technikusnak 
200 ezer dollár az éves fizetése? Aligha. Elég lehet-e 20 millió dollár arra, hogy ennyi 
adatot mozgassanak, elemezzenek, tároljanak – hiszen, ha igazak a kiszivárgott anyagok, 
akkor a PRISM az egyik legszofisztikáltabb Big Data (nagy adat) projekt, amiről eddig 
tudomásunk van (Gallagher, 2013).

O b a m a :  Y e s ,  w e  ( s ) c a n  –  a  m e g f i g y e l é s t  e l l e n z ő b ő l  
t o t á l i s  t á m o g a t ó

A Snowden-ügy kirobbanása idején, rögtön a kiszivárogtatást követően kiderült, hogy 
amerikai állampolgárok telefonhívásait rutinszerűen megfigyeli és ellenőrzi az NSA, at-
tól függetlenül, hogy folyik-e ellenük valamilyen vizsgálat terrorizmus gyanújával vagy 
sem. Az elnöki reakció erre az volt, hogy a terrorizmus valódi veszélyt jelent, és az állam-
polgároknak meg kell bízniuk a kormányzatban, valamint az eszközeiben, mert olyan 
belső mechanizmusokat építettek ki, amelyek garantálják, hogy ne sértsenek meg a mű-
ködés közben semmilyen jogszabályt (mivel azonban a szabályok titkosak, azokat sajnos 
nem ismerheti meg a nyilvánosság) (New york Times Editorial, 2013).

A bizalomra való apellálás meglehetősen gyenge érvelésnek bizonyult, amit az in-
terneten ekkoriban elterjedt karikatúrák is jól jeleznek:
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1. kép
Obama megfigyel (Jordan, 2013)

A feliratok a képen:
Telefonáló férfi: Hé, bébi, mi van rajtad?
Telefonáló nő: Ne akard megtudni!
Obama: Igen, áruld el nekünk!

Obamának 8 pontot esett a 
népszerűsége 2013 júniusára (45 
pontra), és már a társadalom többsé-
ge (54%) gondolta úgy, hogy rosszul 
végzi a munkáját. Elnöksége alatt ez 
volt a legelső alkalom, hogy a több-
ség negatívan ítélte meg az elnököt. 
Mindez a lehallgatási botrányon túl 
egyébként további „ügyeknek” is 
köszönhető volt, azonban kétségte-
lenül szerepet játszott benne a le-
hallgatás is (akiraly, 2013).

Nem kézenfekvő ugyanakkor, 
hogy hogyan lett Obamából mint de-
mokrata elnökből a megfigyelés és 
lehallgatás lelkes támogatója (Klaid-
man, 2013). Obama még mint elnök-
jelölt támogatta 2008-ban, hogy az 
NSA lehallgathassa a telefonhíváso-
kat, ugyanakkor jelöltként bírálta a 
Bush adminisztráció felhatalmazás 
nélküli lehallgatási programját (Ter-
rorist Surveillance Program, TSP). 
2008 júniusában elfogadtak egy új 
szabályozást, amit kelletlenül, de 
Obama is megszavazott. Ez kimond-
ta, hogy a lehallgatások tovább me-
hetnek, de bírósági jóváhagyással 
a FISA (Foreign Intelligence Sur-
veillance Act) rendelkezései szerint. 
Obama ezt úgy kommentálta, hogy 
„[e]zzel a kompromisszumos szabá-
lyozással megmarad a terrorizmus 
elleni harc fontos eszköze, de véget 
ér az elnök illegális programja a fel-
hatalmazás nélküli megfigyelésre.” 
(Klaidman, 2013; saját fordítás)7

A fordulat Obama megfigyeléshez való hozzáállásában akkor következett be, amikor 
azzal kellett szembesülnie, hogy majdani főparancsnokként az ő felelőssége lehet az 
amerikai állampolgárok védelme – később, amikor elnökké vált, ez tovább erősödött. Az 
egyik legelső jelentés, amit elnökként bekért, az NSA megfigyelési rendszerével foglal-
kozott, illetve hogy ez milyen jogszabályi alapokon áll. Obamát megnyugtatta a jelentés, 

7  „Under this compromise legislation, an important tool in the fight against terrorism will continue, but 
the president’s illegal program of warrantless surveillance will be over.” (Klaidman, 2013)
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és az Obama-adminisztráció elég agresszívan kezdte el használni a rendelkezésre álló 
eszközöket. Ehhez a Patriot Act 215-ös kiegészítésének elég sajátos értelmezése adta 
a legális alapot (ez teszi lehetővé, hogy titkos módon adatokat gyűjtsenek vállalatoktól) 
– szakértők szerint olyasmit is beleértettek ebbe a kiegészítésbe, ami erősen vitatható. 
Ezzel Obama tulajdonképpen folytatta a Bush-kormányzat gyakorlatát, és legalizálta azt, 
ami egyúttal azt is jelenti, hogy mindkét politikai oldal elfogadta ezeknek az eszközök-
nek a széles körű használatát. Nem volt várható tehát, hogy a közeljövőben nagyobb 
politikai erőnek érdekében álljon megkérdőjelezni a meglévő gyakorlatot. Ám ekkor 
színre lépett Edward Snowden.

J o g v é d ő k :  a z  a l k o t m á n y o s  j o g o k  s á r b a  t i p r á s a

Snowdent egyelőre az vigasztalhatja, hogy ha az emberek egy jó része ki is áll Obama 
és a terrorizmus elleni harccal legitimizált megfigyelés rendszere mellett, illetve ha so-
kan hazaárulónak is tartják őt, a civil szabadságjogokat védelmező szervezetek együttes 
erővel léptek fel 2013 nyarán (Reitman, 2013), követelve, hogy hagyjanak fel az alkot-
mánysértő gyakorlattal, illetve állítsanak fel vizsgálóbizottságot a történtek kivizsgálásá-
ra. A kezdeményezéshez egyszerű állampolgárok is csatlakozhatnak a Stopwatching.us 
oldalon. 

A jogvédők szerint az amerikai alkotmánnyal nem összeegyeztethető az a gya-
korlat, hogy alapos gyanú és valódi bírói végzés nélkül végezhet az NSA megfigyelést. 
A Patriot Act 215-ös kiegészítésének gumiszabályként való alkalmazása és titkos, auto-
matikus vagy tömeges bírói végzések kiadása nem elfogadható. A Kongresszus nem ad-
hat felhatalmazást arra, hogy ezzel a megfigyelési gyakorlattal hatályon kívül helyezzék 
az alkotmány negyedik kiegészítését (Ellsberg, 2013).

Kétségtelen, hogy a jogrendszer nem tart lépést a technológia fejlődésével. A 21. 
század elejére a technológia lehetővé tette azt, hogy hatalmas méretű adatgyűjtés foly-
jon az egyébként is technológiai hálózatokra terelődő emberi kommunikációról, és az 
így összegyűjtött adatokat tárolják, rendszerezzék, feldolgozzák. Ha a kiszivárgott infor-
mációk igazak, akkor az NSA különböző fedőnevű programok segítségével a valaha volt 
legnagyobb Big Data projektet üzemelteti, ahol a nagyobb számítási és tárolási kapacitás 
egy új minőségi szinten képes kiszolgálni az állam évszázados igényeit, miközben annak 
szabályozása még a korábbi gyakorlatokra és lehetőségekre épül. 

Az Obama-adminisztráció tehát látszólag sikeresen oldotta meg azt a problémát, 
hogy a tömeges megfigyelést jogszerűen végezzék el, ugyanakkor a Snowden-ügy arra 
mutat rá, hogy ez egy megkérdőjelezhető eljárás, és sajátos értelmezése a jogszabályok-
nak. Valójában a Snowden-ügy által felvetett kérdések közül az az egyik legfogósabb 
– amire muszáj lesz a modern államoknak választ adniuk –, hogy hogyan lehet össze-
egyeztetni a jogszabályokat a gyakorlattal, vagyis milyen megfigyelési rendszer és ho-
gyan üzemeltethető hatékonyan az internet korszakában.
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N a g y  c é g e k :  a z  n e m  i s  ú g y  v o l t

A Snowden-ügy kirobbanása idején, 2013 júniusában először a helyi telefontársaságo-
kat hozták hírbe az NSA-vel, mégpedig a telefonhívásokra vonatkozó metaadatok (ki, 
mikor, kinek telefonált) tömeges átadására derült fény, bár magukhoz a hívások szöve-
géhez állítólag nem fért hozzá az ügynökség. A metainformációkhoz való hozzáféréssel 
elsősorban az volt a probléma, hogy az amerikai állampolgárokkal is kapcsolatba hozható, 
ilyen jellegű tömeges megfigyelésre is alkalmazható az alkotmány negyedik kiegészí-
tése, vagyis hogy alapos előzetes gyanú és bírói végzés nélkül nem lehetne ilyen adat-
gyűjtést folytatni. Tehát csak célzottan és nem tömegesen szabadna ilyet vizsgálatokat 
végezni. Az NSA azzal védekezett, hogy a Patriot Act fentebb említett 215-ös kiegészí-
tése erre jogalapot ad, és egy titkos eljárás segítségével biztosítják, hogy ne sérüljenek 
meg az állampolgárok jogai. Fentebb láttuk ugyanakkor, hogy ez az érvelés erősen meg-
kérdőjelezhető.

Miközben ez az első ügy sem tisztázódott megnyugtatóan, máris napvilágot látott 
a következő ügy, amelyben az NSA PRISM programjáról rántották le a leplet. Ezek 
szerint egy titkos program keretében az internet legnagyobb amerikai cégei működ-
tek együtt az NSA-vel egy kétes megalapozottságú megfigyelési rendszer kiépítésében 
és működtetésében. A cégek azonban mindent tagadtak. Az ügyben érintett nagy cégek 
(például a Facebook, a Google vagy a Microsoft) egyúttal jelezték, hogy szeretnék transz-
parenssé tenni, milyen esetben és hogyan működnek együtt a hatóságokkal, hogy tisztáz-
zák magukat. E nélkül ugyanis nem egyértelmű, hogy a cégek milyen mértékben működ-
nek együtt önként az NSA-vel, és milyen mértékben áldozatai az NSA üzelmeinek.

Ezen ügy kapcsán felmerült, hogy a felhasználók eleve mindent kiposztolnak ma-
gukról és maguktól a Facebookra, így aztán nincs is miért tartaniuk az NSA-től. Ha job-
ban belegondolunk, akkor ez az érv erősen sántít, van, aki egyáltalán nem regisztrál 
közösségi oldalakra; van, aki pedig regisztrál ugyan, de nem tesz ki magáról személyes 
tartalmat. Az az állítás is megkérdőjelezhető, hogy aki a Google különböző szolgálta-
tásait használja, tisztában van vele, hogy adatait összekapcsolják, és a cég szinte min-
dent tud róla, például hogy mi érdekli (google search), hogy mit kommunikál e-mailen 
(gmail), hogy mit kommunikál telefonon (főleg, ha a világ legelterjedtebb okostelefonos 
rendszerét, az androidot használja), hogy merre jár (Google Maps) és mikor, hol vannak 
ütemezett találkozói (Google Calendar) – hogy csak a leglényegesebb szolgáltatásokat 
emeljük ki. Ez mind igaz, csakhogy a felhasználók a Google esetében egy cégnek adnak 
felhatalmazást arra, hogy ezeket az adatokat lássa és összekapcsolja – arra viszont nincs a 
cégnek felhatalmazása, hogy ezeket az adatokat „csak úgy” megossza az amerikai vagy 
bármely más ország hatóságaival. 

A PRISM-ügy pikantériája, hogy a Huawei 2013 végén kivonult az amerikai piac-
ról, mert a céget a kínaiak „trójai falovának” tartják az országban az otthoni katonai 
kapcsolatai miatt, olyan biztonsági kockázatnak, amit nem lehet felvállalni. Könnyen 
hasonló helyzetbe kerülhetnek a nagy amerikai cégek is. A Snowden-ügy első hatásai 
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már látszanak az amerikai cégek teljesítményén, például a Cisco bejelentette, hogy vá-
ratlanul rosszabbul alakultak a 2013. évi bevételei, és a jövő év sem ígérkezik olyan ró-
zsásnak, miután a nem amerikai kormányzati megrendelők egy része bizalmatlan a cég 
kommunikációs és hálózati termékeivel kapcsolatban.

M é r g e s  s z ö v e t s é g e s e k ,  k r i t i k u s  E u r ó p a

A fentebb említett két ügyön kívül – tömeges telefonos lehallgatás és PRISM – a Snow-
denhez köthető kiszivárogtatások közül egy további vetett még igazán nagy nemzetközi 
hullámokat, a fentebb már említett, magas beosztású politikusok lehallgatása világszer-
te. Ezek szerint az NSA kémkedett legfőbb szövetségesei után, többek között német, 
francia, angol és spanyol politikusok szerepeltek a lehallgatott vezetők között. Összesen 
több mint 40 országot érintett a gyakorlat, ami kitudódása után erősen hatással volt az 
amerikai diplomáciai kapcsolatokra (Roberts – Lewis, 2013).

Megfigyelték a legmagasabb szintű politikusokat is, például Angela Merkelt, Né-
metország vezetőjét, már jóval azelőtt, hogy megválasztották volna kancellárnak 2005-
ben. Az NSA 2013 októberében ismerte el, hogy Merkelt 2002-től figyelték meg (Raw-
linson, 2013). Az Európai Unió már ezt megelőzően is követelte az Egyesült Államoktól, 
hogy tegye közzé az európai polgárokkal kapcsolatba hozható megfigyelési tevékeny-
ségét, viszont ez az eset vezetett el ahhoz, hogy az Európai Parlament vizsgálatot indít-
son, amelyen videófelvételről nyilatkozatot tesz maga Edward Snowden is 2013 végén 
(Oltermann, 2013).

Európa bizalma azonban már e nélkül is megingott tengerentúli szövetségesében, 
Svédországban például 2013 júniusában az adatvédelmi hivatal úgy döntött, hogy a köz-
szolgáltatások számára megtiltja a Google Apps szolgáltatások használatát, mint amilyen 
a Google naptár vagy a levelezés. Az indoklásban az állt, hogy a Google szolgáltatásai 
kapcsán nem egyértelmű, hogy az adatokat hogyan kezelik, milyen adatbányász mód-
szereket alkalmaznak, és a bevont alvállalkozók pontosan mihez férnek hozzá (Davies, 
2013). A döntésnek ugyan nincs közvetlen kapcsolata a Snowden-üggyel, a júniusi idő-
zítés azonban arra utal, hogy a PRISM-botrány kipattanása egyáltalán nem segített a 
Google-nak a bizalom építésében. 
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A z  é n  n é z ő p o n t o m b ó l

Megnézve az első Guardian-cikkeket8 és a Snowdent, mint szivárogtatót leleplező, 12 
perces videót (Poitras–Greenwald, 2013), majd átnézve az itt is hivatkozott sok cikket 
és átbogarászva néhány fórum bejegyzéseit, a magam részéről azt gondolom, hogy az 
emberek (az emberi kommunikáció) mind szélesebb körű, nem indokolt megfigyelése 
zajlik Amerikában. Amiben új a kialakult gyakorlat, hogy miközben 200 év alatt az volt a 
logika, hogy ha gyanús, engedélyt kérünk – ha megkapjuk, megfigyeljük, ahogy tudjuk, 
tehát konkrét személyek megfigyelése folyt, de csak azután, hogy azok gyanússá váltak; 
most adatgyűjtés (nem konkrét személyekről, hanem úgy általában) folyik, még azelőtt, 
hogy bárki gyanússá válna, így:

1. ha gyanússá válik valaki, akkor visszakereshető, hogy mit csinált még azelőtt, 
hogy gyanússá vált volna;

2. de eleve attól is gyanússá válhat, amit csinál (például automatizált szűrőkön ke-
resztül), és akkor már konkrétan őt (is) figyelhetik.

8  Remek összeállítás található a The Guardian tematikus oldalán a http://www.theguardian.com/world/
the-nsa-files címen. 

2. kép
Végre: elérhetőek az új privátszféra-beállítások (Amin, 2013)

Feliratok a képen: „Elmegyek pizzáért.” Beállítások, hogy ki láthatja a bejegyzést:
„Nyilvános”
„Barátok és CIA”
„Csak én és a CIA”
„Csak a CIA”
Kedvencek között: „Közeli barátok és a CIA”
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Mindkét esetben igazolást nyer, hogy érdemes ezt az új rendszert fenntartani, és 
megfigyelni az embereket. Egyrészt, mert ilyen rendszer nélkül nem lehetséges utó-
lag rekonstruálni korábbi eseményeket (mielőtt gyanússá vált volna valaki), másrészt 
mert így sokkal könnyebb kitalálni, hogy kit kell megfigyelni (kiszűrni, hogy ki gyanús 
a tömegből). érthető tehát, hogy az emberek egy jelentős része elfogadja a rendszer 
működését, és inkább felad valamennyit a nem különösebben magasra értékelt magán-
szférájából, pláne, ha ez egyébként nem jár számára semmilyen kényelmetlenséggel (ez 
mindaddig igaz, amíg nem válik maga is gyanússá). Mi ezzel a gond? – kérdezik sokan. 

A gond szerintem az, ha:
1. ezt a rendszert ellenőrizetlenül hagyják (vagy elsősorban azok kontrollálják, 

akik jól felfogott érdekből üzemeltetik azt), 
2.   miközben az alkotmányos elveket sem tartják be,
3.   és az így felépített rendszert nem a céljának megfelelően használják. 

Az első kettő egyelőre bizonyosnak látszik, a harmadikra még nincs bizonyíték. De, 
ahogy Daniel Ellsberg írja, képzeljük el, hogy az amerikai kongresszus minden egyes 
tagjáról van valahol valamilyen információ, ahogy minden kormányzóról, polgármester-
ről és minden újságíróról. A kérdés az, hogy ilyen kondíciók mellett lehet-e egyáltalán 
demokráciáról beszélni (Ellsberg, 2013). Kérdés az is, hogy meg kell-e várni azt, hogy 
egyértelmű bizonyítékok legyenek ilyen információk létezéséről, tehát hogy visszaélje-
nek a rendszer használatával, például kiderüljön, politikusokat zsarolnak meg magán-
életi botlásaik miatt, hírességeket tesznek tönkre kompromittáló információkkal, üzlet-
emberek (versenytársak)9 hallgatólagos támogatását szerezzék meg, vagy kényszerítsék 
őket bizonyos lépésekre stb.

Azt gondolom, attól még, hogy a technológia lehetővé teszi az emberek egyre na-
gyobb mértékű megfigyelését, ez még nem kellene, hogy automatikusan azt jelentse, 
hogy egy erre alkalmas rendszert ki is építsenek, vagy a korábbi szabályok megszegé-
sével tegyék meg valamilyen indokra (nemzetbiztonság, terrorizmus stb.) hivatkozva. 

Egyelőre a totális megfigyelhetőségre csak törekednek, és feltehetően egy dara-
big nem is érik el ezt a technológiai szintet. Fontos lenne viszont, hogy még most meg 
lehessen fogni a dolgot, amikor a teljes rendszer nem épült ki – és ne csak a technoló-
giai korlátok állják gátját ennek, hanem a jogszabályok következetes betartása és a civil 
kontroll is. Amerika véleményem szerint nagyon rossz úton halad, és nagyon rossz pél-
dát mutat a demokratikus és nem demokratikus államoknak egyaránt világszerte, hogy 
hogyan lehet visszaélni az internettel és a felségterületén működő technológiai cégek, 
valamint azok felhasználóinak bizalmával. Ezzel felhatalmazza más országok kormányait 
és vállalkozásait, hogy ők is ezeket az új játékszabályokat kövessék, amivel deklarálja 
egy új cyberkorszak kezdetét, amiben a megfigyelés, a kémkedés, a mások rendszerei-
be való betörés teljesen elfogadott és legitim része a hatalmi játszmáknak – ahol a másik 
háta mögött még a szövetségesek is egymás ellenségei.

9  Ne felejtsük el, hogy Edward Snowden egy vállalkozás alkalmazásában állt, amely rengeteg informáci-
óhoz fér hozzá, nyilván a saját versenytársairól is. Az más kérdés, hogy ténylegesen visszaél-e ezzel, az viszont 
tény, hogy ennek a kísértése, kockázata fennáll.
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Szögezzük le, Amerika (az USA) nem rendőrállam, nem totalitárius rendszer. 
Ugyanakkor rémisztő, hogy milyen könnyen hajlandó feláldozni az amerikai társadalom 
többsége a biztonság oltárán szabadságának egy részét és 200 éves hagyományait, ame-
lyért olyan sokan áldozták az életüket.

E p i l ó g u s

Persze Amerika messze van, miért kellene, hogy ez érdekeljen minket itt Magyaror-
szágon? Csak a tisztánlátás kedvéért: a megfigyelő rendszer nem válogat, ha igazak a 
kiszivárogtatott információk, akkor mindenkit megfigyelhetnek bárhol a világon, aki 
használja az érintett cégek szolgáltatásait, amelyek a világ legnépszerűbb online oldalait 
üzemeltetik, levelezőrendszereket, keresőket, közösségi oldalakat, fotómegosztókat, 
felhőszolgáltatásokat – nem csak online vagy a számítógépeken, hanem okostelefono-
kon is. Senki sincs biztonságban, bárkit megfigyelhetnek, aki használja ezeket a szolgál-
tatásokat, legyen az akár magyar vagy más állampolgár. 

Bárki, aki ma internetezik a világon, végig kell, hogy gondolja, vajon mit tudhat-
nak róla, és mihez kezdhetnek ezzel az információval a jövőben, ha valamiért érdekessé 
válna a személye a hatóságok számára. Persze a legtöbben azzal nyugtatják magunkat, 
hogy nekik semmi titkolnivalójuk nincs, és az ő életük egész biztosan nem érdekes a 
titkosszolgálatok  számára. 
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Merkovity Norbert 

Média log ika  a  hor izontá l i s  há lózatok 
kommunikác ió jában 1

B e v e z e t é s

A láthatóság kérdése mindig is fontos szempont volt a politikában. A politikai szerep-
lők így mutathatták meg magukat a választóknak, így prezentálhatták programjukat és 
elképzeléseiket. Az újmédia megjelenése szélesre tárta a potenciális láthatóság ajtaját.2 
Manapság már nem meglepő, ha egy politikus, esetleg egy párt honlapot vagy blogot 
vezet, ismerősöket gyűjt a Facebook-oldalán, saját youTube-csatornája van. Amíg a ha-
gyományos média korában nem voltak adottak a technikai adottságok a láthatóság ilyen 
mértékű növelésére, a média csatornáit kellett használni erre a célra, addig mára a „hib-
rid” médiamegoldások dominálnak. Egy-egy esemény vagy téma továbbra is elsődleges 
prioritást élvez, hogy megjelenjen a médiában, azonban fontos, hogy ezt az újmédián is 
„megtámogassák”, azaz akár további információk elérhetővé tételével maguk a politikai 
szereplők is publikálják. Így a szerkesztők és újságírók szerepe kimerül az információk 
hitelesítésében, hiszen a sokszor jelen levő korlátok – amelyek lehetnek mennyiségi 
korlátok, mint a műsoridő vagy befogadó korlátai, mint pl. az, hogy mennyi informáci-
ót tud a közönség feldolgozni, de lehetnek tartalmi korlátok, például ilyen az objektív 
tájékoztatás elve – befolyásolják az információ formáját. A politikai szereplőknek nem 
kell minden esetben tekintettel lenniük ezekre a korlátokra, így az ő információszolgál-
tatásuk sokkal bővebb és akár elfogultabb is lehet. A média nem várt versenytársra talált 
a „civil újságírók” mellett, amíg a politika egy újabb csatornát kapott, ahol terjesztheti 
közleményeit.

A láthatóság másik oldala, hogy mit tapasztalnak mindebből az állampolgárok/vá-
lasztók. ők azt láthatják, hogy a politikusok és pártjaik akár az ezredfordulóhoz képest 
is sokkal megközelíthetőbbek, mint korábban. A megközelíthetőség nem csak informá-

1  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Ha-
zai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program című kiemelt projekt által nyújtott személyi támogatással valósult meg. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A kutatás tárgyi feltételeit az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA (PD 108908 
számú „Új politikai kommunikáció: Közösségi hálózati oldalak és a politikai kommunikáció”) által biztosított 
forrásból valósult meg.

2  A tanulmányban „újmédiának” nevezem a web 2.0 vagy közösségi média jelzőkkel hivatkozott in-
ternetet, azaz azt az internetet, amit ma ismerünk. Az „új média” kifejezés alatt pedig a hagyományos média 
internetes változatára hivatkozom.
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ciószerzésben játszik szerepet, hanem a feldolgozásban is. A korábban virágzó politikai 
vicceket és a társaságban folytatott politikai vitákat az interneten terjesztett politikai 
tartalmú mémek és egy-egy hír alatt akár ismeretlenekkel is folytatott hozzászólás-folya-
mok váltják fel. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a korábbi formák eltűnnének, 
hanem azt, hogy a korábbi formák mellett új eszközök is megjelennek a politikára való 
reflektálásban a választók kezeiben. A politikai szereplőknek rá kell jönniük, hogy az 
általuk továbbítani szánt képet immár nem csak a média és ők maguk képesek továbbí-
tani, hanem az állampolgárok is. Ezzel egy időben kénytelenek elfogadni azt is, hogy ez 
a kép rendkívül törékeny. Nem szükséges nagy informatikai tudás ahhoz, hogy a válasz-
tók befolyásolják, megváltoztassák a kép eredeti üzenetet és például vicc tárgyává te-
gyék azt. A politikai szereplők tehát nem képesek teljesen kontrollálni a róluk sugárzott 
képet, így a láthatóság kicsúszik a markukból, és alkalmanként ellenük is dolgozhat.3

A fentiek alapján a politikai kommunikáció három szereplője, a politikai szereplő, 
a hagyományos média és az állampolgárok/választók között horizontális hálózat jön lét-
re, amelynek kommunikációja alkalmazkodik a peer-to-peer logikához, továbbá amely 
kreatív, nincs vezetője, nincs tulajdonosa, és nem korlátozza a hálózaton kívüli logika. 
A hagyományos politikai kommunikáció a vertikális kommunikáció jegyeit viselte/vi-
seli magán, ahol a médialogika határozza meg a média működését, a politikai szereplő 
viselkedését és az állampolgárok szerepét. Ez a logika visszaköszön a horizontális háló-
zatokon is. A politikusok által vezetett blogok sokszor régi vágású hírlevelekre hasonlí-
tanak, vagy a hagyományos média választási műsorait idézik a pártok által vezetett you-
Tube-csatornák.4 Azt mondhatjuk tehát, hogy a horizontális hálózatokon megfigyelhető 
kommunikáció képes lehet megváltoztatni a médialogikát, azonban rányomja bélyegét 
a folyamatokra a vertikális kommunikáció.

Mielőtt megvizsgálnánk, hogy milyen változások azok, amelyek miatt a politikai 
szereplőknek hamarosan le kell mondaniuk a vertikális kommunikációról, tekintsük át 
a médialogika elméletét.

A  m é d i a l o g i k a  e l m é l e t e

A politikai kommunikáció politikai szereplőjének viselkedését, így kommunikációjá-
nak legnagyobb részét is meghatározza, hogy milyen képet képes magáról közvetíteni 
a választók felé. A kommunikációban használt szimbólumok összeköttetésben állnak az 
állampolgárok hatalomról alkotott véleményével. Ezt a felismerést már a politikai kom-
munikáció kutatásának hajnalán, 1949-ben Harold Lasswell is osztotta: „a szimbólumok 
(szavak és képek) azon keresztül hatnak a hatalomra, hogy befolyásolják a hatalommal 
kapcsolatos feltételezéseket”.5 A politikai szereplő így rákényszerült megtanulni, majd 
a javára használni a média működésében fellelhető logikát. A folyamat azonban nem a 
politikai kommunikáció politikai szereplőjétől indul.

3  Blumler–Coleman, 2010, 147; Thompson, 2005, 35.
4  Blumler–Coleman, 2010, 148.
5  Lasswell, 2000, 27.
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A médialogika elméletét David Altheide és Robert Snow írták le először 1979-ben 
megjelent könyvükben a The Media Logic-ban. ők a médiát a társadalomra ható erőteljes 
jelenségként írják le. Ez a logika határozza meg, hogyan lesz megszerkesztve az anyag, 
a stílust, amelyben bemutatják azt, a fókuszt vagy hangsúlyt, amelyek különleges jel-
lemzőkkel ruházzák fel a viselkedést és a médiakommunikáció nyelvtanát.6 Későbbi 
munkáiban a szerzőpáros megfigyeli, hogy az elmélet egyre határozottabban befolyásol-
ja a politikai hírekről való tudósítást.7 Az elméletet Gianpietro Mazzoleni vezette be a 
politikai kommunikációba (1987), amit később Winfried Schulz-cal pontosítanak (1999). 
A szerzőpáros szerint a politikai kommunikáció politikai szereplője a mediatizáció révén 
képessé válik, hogy adaptálja viselkedését a média kívánalmaihoz. Ez azt jelenti példá-
ul, azért jelennek meg egy eseményen, hogy a média foglalkozzon velük, vagy pedig úgy 
alakítják az esemény forgatókönyvét, amiről tudják, hogy belefér a média által támasz-
tott igények sorába (idő, hely, az üzenet keretezése, a szereplők reflektorfénybe helye-
zése stb.). Így történik az, hogy a hagyományos pártlogikát felváltja a médialogika, ami 
háttérbe szorítja a tradicionális politikai viselkedést. Médiagén politikusok generációi 
nőnek fel, akik értik és saját hasznukra alkalmazzák a médialogikát, miközben a média 
hálás azért, hogy a politikáról szóló hírek és információk jobban alkalmazkodnak a ma-
guk által támasztott elvárásokhoz, így eladhatóbbá válnak az ilyen műsorok a közönség 
számára. A másik oldalról a médialogika a média politika feletti győzelmét jelenti, hiszen 
rákényszerítette a politikai szereplőt, hogy a korábban használt kommunikációs kódjait 
(pártlogika) új kódokkal helyettesítse (médialogika), ahol a média elvárásai kerültek a 
középpontba, és elsődleges meghatározójává váltak a politikai kommunikációnak, ha-
talmat adva ezzel az újságírók kezébe.8 Ez a kettősség határozta (és részben határozza) 
meg a politikai kommunikáció hagyományos elméletét és ez  alakította ki a benne zajló 
vertikális kommunikációt.

Összegezve tehát az eddigieket, a társadalom és a politika mediatizációjának a kö-
vetkezménye, hogy a vertikális kommunikáció világában a média válik a domináns for-
rássá az új információ terjesztésében. A politika csak annyiban független a médiától, 
amennyiben az állami ellenőrzést szorosabbá teszi, hiszen így szerezhet érvényt a párt-
logikának a médialogika mellett. Az állami ellenőrzés alkalmazása azonban nem képes 
felülírni a közönség készségét egy-egy információ befogadása tekintetében. A média 
tartalma így továbbra is a médialogikát fogja követni, azonban a politikáról szóló infor-
mációk kevertté válnak. Kérdés lesz, hogy a politikai szereplők hajlandók-e alávetni 
magukat a médialogikának, vagy sem, ragaszkodnak-e a jól ismert, de a közönség által 
már meghaladott pártlogikához? A kérdés megválaszolására több lehetőség is van. Meg-
mérhető az állam média feletti ellenőrzésének foka, időtávlatban elemezhető a politiku-
sok viszonyulása a médiához vagy pedig megvizsgálható a médiából sugárzott politikával 
kapcsolatos információk logikája. Várhatóan mindhárom mérés különböző eredménye-
ket hozna és országonként is eltérő képet kapnánk. Emiatt további egyszerűsítésre van 
szükség.

6  Altheide–Snow, 1979, 10.
7  Altheide–Snow, 1991.
8  Albæk, 2011, 5; Plesner, 2012, 677.
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A pártlogikát és a médialogikát egymással versengő paradigmának kell felfogni, 
ami annyit jelent, hogy amikor a médialogika dominánssá válik, a pártlogika meggyen-
gül.9 A médialogika azonban a közönség feltételezett ízléséhez igyekszik igazodni, így 
a bulvárosodás, az amerikanizáció és a magasabb fokú cinizmus felé vezet.10 Ezeket a 
folyamatokat vizsgálta meg közelebbről Kees Brants és Philip van Praag, amikor a hol-
land médialogika jelenlétét keresték. Vizsgálatukban arra jutottak, hogy a saját, Hallin 
és Mancini (2004) által demokratikus korporatista médiarendszerű modellnek nevezett 
országukban harmadik, a két logika között helyet foglaló logika is megtalálható, a köz-
vélemény logikája. 

Összefoglaló táblázatukban a következőképpen írják le a három logikát:

1. táblázat
A politikai kommunikáció logikái a demokratikus korporatista modellben (Brants–van Praag, 2006, 31.)

Pártlogika Közvélemény-logika Médialogika

Mivel azonosul a 
média?

párttal közjóval nyilvánossággal

A közönség megszó-
lítása

alany állampolgár fogyasztó

Az újságírás szerepe függő szócső független, tisztelet-
teljes, szkeptikus

domináns, szórakozta-
tó, cinikus

A tudósítás módja „színes”, érdemi leíró, érdemi értelmező, kevésbé 
érdemi

Az újságírói metafora öleb házőrző kutya Kerberosz

Demokráciamodell pártdemokrácia pártdemokrácia közönségdemokrácia

Időtartama Hollandi-
ában

oszloposodás < 1970 oszloposodás vissza-
fordítása 1970–1990

fragmentáció > 1990

A táblázat egyes médiakorszakokat rejt. A pártlogika a pártsajtó vagy pártközeli sajtó kor-
szakára utal. A bulvár itt is felfedezhető, hiszen a tudósítások „színesek”, ugyanakkor 
már előrejelzi a következő korszakot is, amikor érdemieknek is nevezi a tudósításokat. 
A közvélemény-logika bevezetése azért fontos, mert így lehet jelezni, hogy a pártlogika 
és a médialogika közötti átmenetnek volt egy állomása. Ez a köztes szakasz a „felelős” 
média korszakát hivatott leírni, amely a negyedik hatalmi ágat képviseli. Ezzel szem-
ben a médialogika szakasza már a bulvárosodott média szakaszát jelképezi, ahol Hadész 
birodalmának őre, Kerberosz csak a belépést engedélyezi, de a kilépés már lehetetlen 
feladat. Azaz, ha egy politikus a média kedvencévé vagy ellenségévé válik, akkor ez az 
állapot valószínűleg fenn is marad, ahogyan egy politikai téma média általi felkarolása 
is „üggyé” válik, amivel a politikának foglalkoznia kell. A táblázat legfőbb előnye, hogy 
átláthatóvá tette a médialogika kialakulását. Nem ad választ azonban arra a kérdésre, 
hogy mi történik akkor, ha a vertikális kommunikáció átalakul és hálózatok jönnek létre, 
amelyek között a kommunikáció zajlik. Vajon a politikusok, akik jelen vannak a Face-

9  Brants–van Praag, 2006.
10  Ld. Brants et al., 2010; Esser, 1999; Negrine–Papathanassopoulos, 1996 tanulmányait a témában
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bookon, Twitteren, csatornát működtetnek a youTube-on, vagy kormányzatok, ame-
lyek az internetre költöztetik az ügyintézésüket, valamint az internetet használják szö-
vetségeseik nyomon követésére stb., a médialogika által vezérlik cselekedeteiket? Az 
újságírói Kerberosz továbbra is mindenható kapuőr a horizontális hálózatokban? Milyen 
változások figyelhetők meg a politikai kommunikációban a médialogika által fogyasztó-
nak nevezett csoportban?

A  p o l i t i k a i  k o m m u n i k á c i ó  s z e r e p l ő i t  é r ő  k i h í v á s o k

Amikor a politikai kommunikáció új irányait kutatjuk, akkor mindenekelőtt fontos meg-
jegyezni, hogy a hagyományos politikai kommunikáció, amely a vertikális kommuni-
káció módszereit követi, mára a politikus, az átlagember és a média kisujjában vannak. 
Tisztán a hagyományos médiára alapozott kommunikáció mára politikai kalandorsággal 
ér fel, a választók már-már elvárják, hogy a politikus legalább egy hivatalos honlapon on-
line is elérhető legyen, adatokat, információkat kaphasson róla.

Az átlagember politikai aktivitásának egyik fő színtere az online világ lett, amely-
nek lehetnek offline megnyilvánulásai, emiatt politikai kommunikációja kettős, amivel 
számolnia kell mind a médiának, mind a politikának. A kettősség abban nyilvánul meg, 
hogy vagy aktív, amikor csak információs hálózatokat használ cselekvéséhez (az elekt-
ronikus ügyintézéstől a kormányzati szerverek megtámadásáig), vagy inaktív, amikor 
információs hálózatokon szervezi meg cselekvését, de azt offline hajtja végre (informá-
ciót gyűjt, majd az alapján felkeresi parlamenti képviselőjét, vagy a másik végletben, 
politikai tüntetést szervez, amit az offline világban valósít meg). Mindkét cselekvésnek 
vannak veszélytelen és veszélyes formái, azonban az aktív hálózatokat nehezebb meg-
figyelni, ezért azok könnyebben vesznek el az ember szeme elől.11 Amennyiben ebben 
a felfogásban közelítünk a politikai kommunikáció szereplői felé, akkor nem kizárólag 
a horizontális kommunikáció válik hálózatossá, hanem maguk a szereplők is. Az állam-
polgárok mellett hálózatként kell felfogni politikai szereplőket és a médiát is, hiszen 
egy-egy szereplő nem csak önmagában lesz értelmezhető, hanem összekötő szerepet 
(hub) is betölt egyben, ami révén további tagokat köt össze a hálózatban. Erre a szemlé-
letváltásra azért is szükség van, mert a hagyományos média tartalmi határai mára szűkös-
sé váltak, emiatt politikai kommunikációja redundáns, többször kimerül az ismétlésben. 
Teljessé az online tartalommal válik, azonban itt új kihívókra talál, hiszen az online tér-
ben nem csak a politikusok, de a polgárok is megjelennek, akik átveszik a média egyes 
feladatait.

Ezek szerint, ha a politikai kommunikáció szereplőit érő kihívásokról beszélünk, 
akkor mindenképp hálózatokról, a politika hálózatáról, a választók (vagy állampolgárok) 
hálózatáról és a média hálózatáról kell beszélni. A hálózati hatás nélkül továbbra is loká-
lis közösségek nemzeti rendszereiről beszélhetnénk, a gépek segítségével létrehozott 
sokkal nagyobb közösségek helyett.12 Szem előtt tartva a napjaink politikai kommuni-

11  Merkovity, 2012a
12  Webb–Schirato, 2006.
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kációjának hálózati jellegét, véleményem szerint a következő öt jelenséget szükséges 
kiemelni, amelyek hatással vannak a politikai kommunikációra és a médialogikára: a 
decentralizáció, a nyitottság az új megoldásokra, mobilizáció, a professzionális–amatőr 
réteg megerősödése, illetve a multipont kommunikáció.13

1. Decentralizáció

A decentralizáció folyamatára Philip Agre (2002) és Andrew Chadwick (2006) is felhívják 
a figyelmet. ők azonban a kommunikációs folyamatok közbenső szereplőinek változását 
értik a fogalom alatt. A decentralizációs folyamat végén az összes politikai párt, kép-
viselő és más politikai szereplő közvetlen kommunikációs csatornává válhat, hálózati 
kapcsolatba léphet a választópolgáraival.14 

Itt azonban a vertikális kommunikációban megszokott centralizáció felbomlásáról 
van szó, ha úgy tetszik, fragmentációról. A jelenséget a magyar politikai kommunikáció 
viszonylatában Szabó Gabriella és Kiss Balázs is feltérképezik,15 azonban ez nem csak 
elszigetelt, egy országra vonatkoztatható jelenség.

A politikai hálózat szempontjából a decentralizáció azt jelenti, hogy a jövőben nem 
kell feltétlenül a mediatizáció folyamatával törődnie azért, hogy az üzenete a közve-
títőkön keresztül eljusson a polgárokhoz. A „nincs politikai kampány médiakampány 
nélkül” tézis megdőlni látszik azzal, hogy a digitális hálózatokon a politika is önálló 
csatorna lehet, azzal a kitétellel, hogy elég vonzó tartalommal kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy felkeltse a polgárok figyelmét az üzenet. Erre ad lehetőséget az interakció fogal-
ma, amelyet a 2008-as és 2012 amerikai elnökválasztás során Barack Obama kampány-
csapata vagy a 2013-as olasz választások alkalmával Beppe Grillo Ötcsillagos Mozgalma 
alkalmazott. Folyamatos, kétoldalú információáramoltatás zajlott a digitális hálózatokon, 
mint amilyenek a blogok, a Facebook közösségi oldal vagy a youTube videomegosztó.

A választók hálózatának a decentralizáció nem csak blogokat, fórumokat, chatszo-
bákat, közösségi honlapokat jelent. Ez mind csak a kezdet, hiszen a kommunikációs 
folyamatban immár nem az számít, hogy ki mennyire van közel a kapuőrökhöz, hanem 
az is, hogy kivé tudják magukat fejleszteni. Az online világban az igazi kérdés az lesz, 
hogy valós énjük szemléletét képviselik-e, vagy sem.16 A gyakorlat azt mutatja, hogy a 
hamis szemlélet gyorsan háttérbe szorul a közösségek világában. A hálózati individuum 
a közösség esszenciája, ahol mindenki megtalálja a saját közegét és hálózatát.17 

A decentralizációval a hagyományos média veszít legtöbbet a politikai kommuni-
kációban betöltött súlyából. A korábban egyértelmű közvetítő szerepből lassan harma-
dik utas szerep jut neki. Ezen a folyamaton változtathat az, ha több állampolgárt enged 
be a területére, azaz szélesre nyitja hálózati ajtaját, ahol a professzionális mellett megje-
lenhet az amatőr újságíró is. A legtöbb magára adó hagyományos médium már próbálko-

13  Részletesebben ld. Merkovity, 2012b, 103–137.
14  Ld. Agre, 2002.
15  Szabó–Kiss, 2012, 481–483.
16  Turkle, 1997.
17    Wellman, 2001.
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zik amatőrök fényképeinek, blogjainak, videóinak stb. közzétételével. Az igazi változást 
az hozhatja el, ha a hagyományos és az új média véglegesen összefonódik. Mivel a leg-
több, információs hálózatokon levő polgár hírfogyasztó is egyben, ezért a véleménymű-
fajok szintjén igencsak sokszínű írások születhetnek így.18 Ha azonban nemcsak véle-
ményműfajokat írnának, hanem az angolszász típusú őrkutya mintájú újságírás irányába 
fordulnának a polgárok, és tudnák használni a hivatásos újságírók segítségét, könnyen 
előfordulhatna, hogy a politikai kommunikáció és általában a demokrácia a mainál sok-
kal eltérőbb képet mutatna.

2. Nyitottság

A közeli jövő alapvető kérdése az lesz, hogy mennyiben sikerül szűkíteni a digitális 
szakadékot, mert így nyerhet nagyobb teret az online ügyintézés, amely alapvetően a 
digitális (akár hivatalos, akár civil) ügyintézés újabb területeit reformálhatja meg. Nem 
utolsósorban pedig az információs hálózatok további liberalizálásához is vezethet.

A nyitottság hatása miatt a politikai hálózatoknak át kell gondolniuk a politikai 
kommunikációban tapasztalható erőteljes marketing jelenlétet. A gazdasági szemlélet 
benyomulása árt a politika megítélésének. Az is árt, ha a politikai diskurzus témái fel-
oldódnak a szórakoztatás éppen divatos tartalmában. A politikai marketing ilyen jegyei a 
polgárok politikai apátiáját erősítik.19 Korunk politikai kommunikációjának ennek ellen-
kezője lenne a feladata, a nyitottság révén a politika egy új bizalmi viszonyt építhet ki a 
társadalommal, amely már az információs hálózatokban fejlődhetne tovább. 

Természetesen a politikai marketing itt is helyet kaphat, azonban ez már nem ha-
sonlíthat az erőszakolt eladáshoz, pontosabban nem viselheti magán egyértelműen az 
ismert marketingjegyeket, amelyeket mára a legtöbb választó ismer. Szükség lesz az on-
line marketingötleteinek politikába való áttekercselésére. Ilyen ötlet a long tail, vagyis a 
hosszú farok elmélete,20 a szemantikus web gondolata,21 vagy – amire egyre több példa 
van a politikában – az online közösségi oldalak politikai marketing céljaira való haszná-
lata22 stb. Valószínűleg ezek jelenthetik a politikai hálózatok következő kommunikációs 
korszakát.

A nyitottság az állampolgárok hálózatának nyújtja a legnagyobb lehetőséget, hi-
szen nagy számban tudnak összekapcsolódni. A tömegmédia korához hasonlóan meg-
marad az interperszonális kommunikáció hiánya, de megszűnik a kölcsönösség hiánya az 
üzenetet kibocsátó és fogadó között. Közösségről közösségre hasonló aktivitásokat lehet 
életre hívni, melyek laza kapcsolataik révén globálissá válhatnak, aminek köszönhetően 
az interaktivitás kiterjedtebbé válik.23 Ezek a folyamatok elősegíthetik a demokrácia 
globalizálódását. Valószínű az is, hogy a folyamatok a nemzeti szintű politikai kommuni-

18  Gillmor, 2004.
19  Habermas, 2006.
20  Anderson, 2006.
21  Van Atteveldt et al., 2007; Lu–Dong–Fotouhi, 2002.
22  Ezt a témát érinti pl. Davies–Newman, 2006.
23  Sassen, 2005; Fenton, 2008.
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káció gyengülését segítik, illetve az állampolgárok aktívabb ellenállását a politikai mar-
keting hagyományos módszereivel szemben.

A nyitottság a jövőben várhatóan befolyásolja a médiahálózat politikai kommuni-
kációhoz való hozzáállását. Meg kell változtatnia azt a sémát, miszerint a kommunikáció 
a politika, a politikai pártok által jön létre, ahol a média a politikai intézmény, az állami 
intézmény és az állampolgár között közvetít.24 A nyitottság a közvetítők szerepét gyen-
gíti, viszont hatalmas űr tátong majd a formális és informális ügyintézések, a lehetőségek 
közötti eligazodás és az esetleges visszaélések feltárása területén. Ez a szolgáltatás a mé-
dia hagyományos tájékoztató, elemző, értékelő szerepe nélkül megvalósíthatatlan lenne. 

3. Mobilizáció

A mozgósítás a politikai kommunikációban alapvetően a választási és politikai kampá-
nyok velejárója. A ciklusonként ismétlődő rituális dráma25 egyik mérőszáma, hogy ki tud 
több polgárt mobilizálni a nagygyűlésre, ki tud több szavazót mozgósítani a választások 
napján. A mobilizáció alapvetően a politika rendszerének egyik sajátossága, ritkábban a 
médiáé, ami jellemzően akkor figyelhető meg, amikor bizonyos issue-k kapcsán mozgó-
sítja a polgárokat. Ugyanakkor azokat a manipulatív mobilizációs kezdeményezéseket 
is ide kell sorolnunk, amelyek kiindulópontja a politika rendszerében van, de a média 
lesz a végrehajtója – tipikusan a szélsőséges politikai nézeteket valló média mobilizációs 
tevékenysége sorolható ide.

A politikai kommunikáció jövőjében a mobilizáció is változáson esik át. A média 
hálózatának sokkal fogékonyabbá kell válnia a civil kezdeményezésekre, és lehetősé-
ge szerint hanyagolnia kellene a politikai rendszerből induló, a hagyományos politikai 
kommunikáció eszközeit alkalmazó kezdeményezéseket. Ezzel ugyanis a média egyér-
telműen a kiismert politikai kommunikációt szolgálná, erősítve egyrészt a polgárok poli-
tikai apátiáját, másrészt a média önmagát is a nem kedvelt, „régi” rendszerek képviselő-
jévé tenné. A civil mobilizációs kezdeményezések felkarolása nélkül a média aláásná azt 
a szervezettséget, amely a működő demokrácia és az állampolgárok között létezhetne.26 
A digitális hálózatokon az állampolgárok képesek lehetnek arra, hogy megkerüljék, egy-
ben pedig az elmúlt kor itt maradt látványosságává tegyék a médiát.

A mobilizáció jelenségéhez a politikai rendszer nem tud igazán újat hozzátenni. 
Pontosabban szólva, új eszközökkel nem tudja bővíteni a fogalom eszköztárát. A rajta 
kívül létrejövő mozgósított tömegek „alkalmazása” az új politikai kommunikáció egyik 
alapja lehet. A politikai hálózat alapvető hozzáállása a politikai rendszeren kívülről indu-
ló mobilizációhoz eddig ugyanis az volt, hogy amennyiben vállalhatónak találta, csatla-
kozott hozzá, az élére állt.

Az állampolgárok hálózata számára a mobilizáció egy fontos kérdést vet fel: az in-
formációs hálózatok vajon egy új módszert jelentenek a régi dolgok elvégzésére, vagy 

24  Römmele, 2003.
25  Gastil, 2008.
26  Fenton, 2008.



MéDIALOGIKA A HORIZONTÁLIS HÁLóZATOK KOMMUNIKÁCIóJÁBAN

51

egy attitűdváltás is lezajlik a közeli jövőben? A válasz véleményem szerint valahol a két 
lehetőség között lesz. Tom Tyler megfogalmazásában:

„Az internet felruházza az embereket azzal a technológiával, amely lehetővé teszi 
számukra, hogy részt vegyenek olyan cselekvésekben, amelyekben korábban is 
részt vettek, de hatékonyabbá teszi őket, illetve lehetővé teszi, hogy igényeikhez 
szabják interakcióikat. Alapjában véve nincs semmi új az internetben, amely át-
formálná az alapvető pszichológiai és társadalmi közeget”.27

Az információs hálózatokon a polgárok lehetőségei csak kiegyenlítődnének azokkal a 
lehetőségekkel, amelyek korábban a média és a politikai hálózatoknak volt. Mára a civi-
leknek is esélyük lehet mozgósítani a közösségeket és hálózatokat.

4. A professzionális-amatőrök

A professzionális-amatőr réteg a politikai kommunikációt érintő mérföldkő, amely alap-
vetően az állampolgárok hálózatára lesz hatással. A professzionális-amatőr (pro-am) ré-
teget azok a digitális hálózatokon jártas felhasználók adják, akik professzionális szinten 
tudják kezelni a kihívásokat, de mégsem ebből tartják fenn magukat, tehát amatőrök. 
A jelenség viszonylag régóta ismert, miszerint az egyszerű fogyasztókból némi önképzés 
után könnyen válhatnak gyártók.28 Ugyanezt a jelenséget Alvin Toffler a Harmadik hul-
lám című könyvében „prosumer”-nek nevezi a producers (gyártók) és consumers (fo-
gyasztók) szavak összeolvasztásával. A kifejezést Toffler29 azokra a rétegekre érti, ame-
lyek önellátóak. Szerinte ezek a rétegek oly mértékben változtatják meg a termelést, 
hogy az megkérdőjelezi a posztindusztrialista gazdaság elméleteit. A kétezres évekre a 
prosumers szóban a producerst felváltotta a professional, ami már a felhasználók tech-
nológiai hozzáértését hivatott jelezni. A jelenséget Charles Leadbeater és Paul Miller 
(2004) gondolta tovább, akik összekötötték a technológiai újítókat és azokat, akiknek 
köszönhetően átalakulhat a gazdaság.

A professzionális-amatőrök arra kényszerítenek, hogy átgondoljuk a bevett társa-
dalmi felosztásokat, a munkájuk nem jellemezhető egyszerűen a hagyományos „alkal-
mazásban állni” jelzővel, vagy a professzionális és amatőr, gyártó és fogyasztó címkékkel. 
Várható, hogy a professzionális-amatőrök nem csak a technológiai és gyártói kérdések-
ben lesznek erősek, hanem a társadalmi folyamatok területén is. Az ideális pro-am job-
ban érti a média- és a politikai hálózatot mint némely „bennszülött” újságíró vagy politi-
kus. A pro-am réteghez tartozó polgár magabiztosan tud bekapcsolódni a körülötte zajló 
társadalmi interakciókba, segíteni tudja, és ha szükséges, javítja is azokat. Az új politikai 
kommunikáció interaktív részében a pro-am réteg jelentheti az útjelző táblákat, ők vé-
gezhetik el a politikai szocializáció harmadik (család és iskola utáni) szakaszát. Képesek 
lehetnek az állampolgárok felől induló mobilizációt sikeressé tenni.

27  Tyler, 2002, 204.
28  McLuhan–Nevitt, 1972.
29  Toffler, 1980, 265–288.
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A média hálózatának arra kell ügyelnie, hogy a pro-am réteg elől ne az info- és po-
litainment silány változata felé meneküljön. Az elmúlt években elterjedt celeb típusú 
média fenn fog akadni a pro-am réteg hálóján. A jövőben fokozottan kell ügyelnie a mé-
diának, amikor a szórakoztatva tájékoztatást tűzi ki célul, hogy a szórakoztatás ne nőjön 
a tájékoztatás kárára, különben súlytalanná válhat az új politikai kommunikációban.

A politika hálózatainak pedig a szakpolitikák területén kell hozzáértő munkát vé-
geznie, háttérbe szorítva a kommunikatív elemeket, hiszen a pro-am könnyen megtalál-
ja a kommunikációban a rést, ahol támadhatóvá válik az egész munka.

5. Multipont kommunikáció

Ez a jelenség a kommunikáció változó folyamatára utal. A konfliktusok és konszenzusok 
rítusai, amelyek a politikai kommunikáció alap intézményei az eddigi pont-pont vagy 
multipont-végpont kommunikációból átváltanak multipont-multipont kommunikáció-
ba. Olyan folyamatról van szó, ahol a korábbi „pontok”, kommunikátorok mellett több 
alternatív kommunikátor és még több alternatív végpont jön létre, ettől válik valóban 
horizontálissá a kommunikáció.

Korábban – elsősorban a tömegmédiának köszönhetően – a társadalmi kommu-
nikáció, és így a politikai kommunikáció is multipont-végpont hálózatban működött. 
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a társadalmi folyamatok és politikai események 
a főbb tömegmédiumokon történtek. A polgárok valójában ki voltak zárva a társadalmi 
kommunikáció folyamataiból, így ki voltak zárva a szélesen értelmezett politikai kom-
munikációból és a politikai döntésekből is.30 Mára a hagyományos média és a digitalizá-
ció konvergenciájával multipont-multipont hálózatok alakulnak.

Andrew Shapiro másképp közelíti a társadalmi kommunikáció kérdését: az első te-
lekommunikációs eszközökig nyúl vissza. Szerinte a telegráf és a telefon az egy-az-egy-
nek kommunikáció (one-to-one communication) képviselői. A tömegkommunikáció 
már az egy-sokaknak kommunikációként (one-to-many communication) működik, 
míg a digitális hálózatok, mint amilyen az internet, a sokan-sokaknak kommunikációt 
(many-to-many communication) helyezi előtérbe, miközben a korábbi kommunikációs 
formákat is magába olvasztja.31 Mindezek miatt a multipont kommunikációnak nincse-
nek győztesei vagy vesztesei a politikai kommunikációban. Mindenki nyerhet vele, ha 
használói értik a társadalmi mechanizmusát.

A multipont-multipont kapcsolatok az információs hálózatokon sokkal decentrali-
záltabbá teszik a politikai kommunikációt, miközben változatosságát, hatását és kiterje-
dését növelik. A szervezeti szereplők autoritatív státusza, legyen az állam, kormány vagy 
mainstream média, gyengülni fog.32 Ugyanakkor az állampolgárok és választók kicsiny 
csoportja is a nagy nyilvánosság elé tárhatja akaratát. Könnyen előfordulhat a multipont 
kommunikációban, hogy egy pár emberből álló csoport véleménye eséllyel versenghet 
az állami véleménnyel. Minden azon fog múlni, hogy hogyan tudják kommunikálni vé-

30  Blumler, 1990; Brants, 1998.
31  Shapiro, 1999.
32  Chadwick, 2006.
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leményüket. Jelen pillanatban a hangosabb, viccesebb, bulvárosabb stb. vétetik észre a 
polgárok multipont kommunikációjában, ami betudható a tömegmédia hatásának. Kér-
dés, hogy hogyan fog ez változni, milyen hangsúlyeltolódások lesznek felfedezhetők, ha 
felnő az a generáció, amelyik már többet ül a számítógépnél, mint a tévé előtt?

A média- és a politikai hálózatok gyengülése apróságnak tűnik a lehetőség mel-
lett, hogy így akár a manipuláció útján, de segítségre találhatnak a velük rokonszenvező 
polgárok hálózataival. Folyamatosan tudnak tesztelni újabb elképzeléseket, terveket, 
amit ma is megtesznek közvélemény-kutató cégek által, de ebben a lehetőségben a 
közvélemény-kutatások kihagyásával közvetlenül és folyamatos interakcióval (finom-
hangolással) tudna tesztelni a média és a politika. Amellett, hogy hatékonyabb eredmé-
nyeket érhetnek el, a polgárok bizalmát is visszanyerhetik. A multipont kommunikáció 
a politika hálózatának, de a médiának is fontos mérföldkő lenne az állampolgári bizalom 
visszanyerése szempontjából.

M é d i a l o g i k a  a  h o r i z o n t á l i s  h á l ó z a t o k  p o l i t i k a i  
k o m m u n i k á c i ó j á b a n

Miután láttuk, hogy a médialogika hogyan van jelen a vertikális kommunikációban és 
a horizontális hálózatok kommunikációja milyen kihívásokat állít elé, feltételezhetjük, 
hogy ez utóbbiban nem lesz működőképes a logika. A feltételezés két felvetésből táp-
lálkozik. Egyrészt a médialogika úgy alakult ki, hogy a társadalom mediatizálódott, amit 
a politika világa követett. Így a társadalom hálózatosodása, mint az újmédia fokozott 
használata, a közösségi oldalak népszerűsége, az online civil összefogások és mozgalmak 
jelenléte lépéskényszerbe hozza a politika hálózatait, követniük kell a szavazókat, aho-
gyan korábban követték őket a média uralta világba. Másrészt a politika online jelenlétét 
vizsgáló kutatások arra engednek következtetni,33 hogy a politika hálózatosodása ugyan 
nem vetkőzte le magáról a médialogikát, ugyanakkor az elmélet nem alkalmazható egy 
az egyben a hálózati kommunikációra. Más kutatók is hasonló megállapításra jutnak. 
Jesper Störmbäck például amellett érvel, hogy az interneten nincs egyetlen domináns 
logika sem, hanem több versengő logika figyelhető meg. A döntő kérdés nem az, hogy az 
internet mennyire fontos vagy sem az egyes állampolgároknak, a médiának vagy a politi-
kai szereplőknek, hanem hogy nagyobb vagy kisebb mértékben teszi függővé a médiát a 
politikai intézményektől, a médiatartalmak jobban vagy kevésbé irányítottak a politikai 
versus médialogika által, és a politikai szereplők jobban vagy kevésbé irányítottak a po-
litikai versus a médialogika által.34

Látható, hogy Störmbäck a korábbi logikák olvasatában értelmezi az újmédia lo-
gikáját. A kérdést úgy is fel lehet tenni, hogy a mennyire hat a médialogika jelenleg is 

33  Ausztrál (The University of Newcastle, Faculty of Business and Law, Faculty Research Project 
Grant, Centre for Institutional and Organisational Studies Research Institute) és magyar (OTKA, Magyary 
Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj) kutatási támogatások keretében végzett projektek alapján a szerző és kutató-
társai több publikációt is írtak a témában: Major, 2012; Merkovity, 2011; Merkovity et al., 2012; Merkovity, 
2014a; Merkovity, 2014b; Owen–Imre, 2013.

34  Störmbäck, 2008, 243.
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a média intézményi struktúráira és mennyire szervezi a munkáját?35 A válaszhoz Alan 
Kluver vezet közelebb, aki azt állítja, hogy a médialogikának három típusa van, a narratív 
logika, az adatbázis logika és a társalgás logika (Kluver, 2002). Ötletét Lev Manovich ösz-
szehasonlításából veszi, aki szerint a hagyományos és az „új” média közötti különbség a 
narratív és az adatbázis jellegben ragadható meg.36 Ehhez adja hozzá Kluver a társalgást. 
A narratív logika kronologikus, az ok-okozat áll a középpontjában. Az adatbázis logikája 
hierarchikus, rendezett és listaszerű. Az adatbázis szervezetten mutatja be az adatokat, 
amelyeket egy előre beállított struktúra és algoritmus irányít. A társalgás logikája részvé-
teli és reflektív, egyben kifejező és adaptív. Amíg a hagyományos médián megfigyelhető 
médialogikában a narratív logika dominál, addig az „új” média működésében az adat-
bázis-logika dominál, ez segíti a társalgás logikáját. Az újmédia adta lehetőségek, mint 
a hagyományos hírciklus megtörése vagy a tartalom viszonylagos végtelensége valóban 
az adatbázis-logika megerősödését jelentik a média hálózatai számára. Azaz a rendkívüli 
hírek nem borítanak fel radikálisan semmilyen szerkesztési struktúrát, pillanatok alatt 
át lehet állítani a kezdőoldalt, vagy a szerkesztőségek olyan hosszan taglalhatnak egy 
témát, amennyire azt elfogadhatónak tartják a felhasználóik által. A háttéranyagok ré-
vén további részletekre is rávilágíthatnak, akár az archív anyagok újrahasznosításával is. 
Így a fizikai és gazdasági korlátok a minimálisra csökkennek. Az „új” média alapvetően 
változtatja meg a híripar narratív jellegét adatbázis jellegűvé, ami teret enged a vissza-
csatolásnak és a párbeszédnek.37 Ez a megközelítés azonban a média oldaláról közelít a 
médialogikához, de nem ad magyarázatot a politikai hálózat viselkedésére.

Ha a horizontális hálózatokon működő kommunikáció médialogikáját akarjuk 
megérteni, akkor vissza kell nyúlnunk Kees Brants és Philip van Praag összehasonlításá-
hoz, és a táblázat hiányosságait kell megvizsgálni, amelyek közül az egyik legfontosabb, 
hogy a hagyományos médiát veszi alapul. A táblázat a vertikális kommunikáció rendsze-
rében megállja a helyét, azonban a horizontális hálózatok politikai kommunikációjában 
meginog az elmélet. Az itt zajló kommunikációban a közösségi média nem a nyilvános-
sággal azonosul, hiszen többnyire a közösség tagjaihoz szól. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem tekinti célnak a nyilvánosság elérését, de a médialogika-elmélet szempontjából a 
nyilvánosság meghaladottá válik a decentralizáció és a nyitottság jelenségekkel. A poli-
tikai kommunikáció médialogikájában nem értelmezhető a narratív logika, amíg az adat-
bázis-logika pusztán szerencsés velejárója lesz a horizontális hálózatok kommunikáció-
jának. A társalgás logika egyfajta igényként jelenik meg az állampolgárok hálózatában, 
amire a politikai hálózat csak részben, a közösségi média keretei között képes reagálni. 
A közösségi média nem fogyasztóként tekint közönségre, hanem felhasználóként, aki a 
hozzászólások (kommentek), társszerzőségek (Wikipedia), remixek és mash-upok (you-
Tube, mémek) révén aktív résztvevője lehet a tartalomteremtésnek. Az újságírás sze-
repe a szórakoztató és cinikus hozzáállás között mozog. Az újságírói szakma megnyílik 
az állampolgári és a politikai hálózatok előtt is, míg az újságírás módja az értelmezést to-
vábbra is szem előtt tartja, azonban az objektivitás másodlagossá válik. Az újságírói me-
tafora kerberoszi jellege megerősödik a média hálózataiban, azonban a multipont kom-

35  Plesner, 2010, 678.
36  Manovich, 2001, 218; ld. Kluver, 2002, 501.
37  Ld. Kluver, 2002, 509.
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munikáció révén az istenektől tüzet ellopó Prométheuszhoz hasonlítható a politika és 
az állampolgárok hálózatában, amikor olyan folyamatoknak vagyunk tanúi, hogy egyes 
civil vagy politikusi hangok érdemben versenghetnek a médiával a közösség figyelmé-
ért. A demokráciamodell, amiben mindez működik, a hálózati demokráciával írható le. 
Összefoglalva tehát a változásokat, amelyek a médialogikában történtek, a következőket 
lehet megállapítani:

2. táblázat
A médialogika és az „újmédia-logika” közötti különbségek

Médialogika „Újmédia-logika”

Mivel azonosul a média? nyilvánossággal hálózatosodott közösségekkel

A közönség megszólítása fogyasztó felhasználó

Az újságírás szerepe domináns, szórakoztató,  
cinikus

szórakoztató, cinikus

A tudósítás módja értelmező, kevésbé érdemi értelmező, nem objektív

Az újságírói metafora Kerberosz Kerberosz, Prométheusz

Demokráciamodell közönségdemokrácia hálózati demokrácia

Időtartama 1990–2005 2005 >

A táblázatban „újmédia-logikának” nevezett horizontális hálózatok kommunikációjának 
logikája egyelőre nem vette át a médialogika szerepét. A politikai hálózatok egyelőre 
mindkét logikának meg szeretnének felelni. A mediatizáció és a médialogika következ-
ményként megismert jelenségek, például a perszonalizáció, a vezéresedés vagy az elit 
kiválasztására gyakorolt hatás továbbra is meghatározza a politikai viselkedést. Ugyan-
akkor az új logika is tetten érhető, amikor azt látjuk, hogy a politikusok hatalmas adat-
mennyiséget tesznek elérhetővé a követőik számára,38 úgy tesznek, mintha állandóan el-
érhetőek lennének, nem csak a fogadóóráikban vagy lakossági fórumaikon39 vagy pedig 
igyekeznek követni választóikat az új közösségi hálózatokra.40 Az „újmédia-logikában” 
azonban ugyanúgy működik a perszonalizáció, mint ahogy a deperszonalizáció jelensé-
ge is, mivel az egyes személyek is fenntarthatnak egy profilt a közösségi oldalakon, de 
ugyanez mondható el a szervezetekről is, mint amilyenek például a pártok. Mindkét ol-
dalnak lesznek követői a közösségi oldalakon, némely esetben az is előfordulhat, hogy a 
szervezetnek több követője lesz, mint vezetőjének.41 Emiatt a vezéresedés jelensége is 
más értelmezést nyer az „újmédia-logikában”. A vezér köré szerveződött politikai sze-
replőknél fontosabb lesz a vezér szerepe a hálózatokban. Az elit kiválasztódása is módo-
sulhat a logika által. A hálózatokon sikeres személy képessé válhat sikeres szervezetet 

38  Merkovity, 2011.
39  Major, 2012; Merkovity et al., 2012; Merkovity, 2014a; 2014b.
40  Owen–Imre, 2013.
41  Ez a helyzet például Magyarországon a Magyar Szocialista Párt és elnöke, Mesterházy Attila vagy 

Franciaországban a francia Unió egy Népi Mozgalomért és elnöke, Jean-François Copé Facebook-követeinek 
számával.
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létrehozni, ahogy az Olaszországban történt Beppe Grillo és az Ötcsillagos Mozgalom 
esetében.42 Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a politikai hálózatokon belül a média-
logika kihívóra talált az „újmédia-logika” révén.

Ö s s z e g z é s

Harold Lasswell (1948) amellett érvelt, hogy a tömegkommunikációnak három társadalmi 
szerepe van, a tágabb környezet felügyelete, a konszenzus megkönnyítése a társadalom 
különböző szegmensei között és a társadalmi kultúra közvetítése. Nincs ez másképp az 
újmédia esetében sem, a különbséget pusztán a szerepek megváltozásában lehet megfi-
gyelni. A tágabb társadalmi környezetet már nemcsak a média felügyeli (negyedik hatalmi 
ág), hanem a polgárok arra vállalkozó tagjai is blogokon és közösségi oldalakon felhívhatják 
a figyelmet az esetleges ellentmondásokra (ötödik hatalmi ág). A különböző társadalmi 
csoportok közötti kapcsolatteremtés rendkívül könnyen kivitelezhető a közösségi média 
korszakában. Ez nem jelenti egyben azt, hogy a konszenzus is ugyanilyen könnyen jön 
létre, azonban a média által teremtett konszenzus sem azonnali. A társadalmi kultúra pedig 
sokszínűbbé válik az újmédián keresztül, amikor a különböző szubkultúrák megismerése 
mindössze pár kattintás távolságra vannak. A horizontális hálózatok kommunikációja tehát 
nem hoz gyökeres változást a tömegkommunikáció világába, azonban szükségessé válik 
a politikai kommunikáció médialogikájának átgondolása. Ebben a folyamatban jelenthet 
segítséget az „újmédia-logika” gyakorlatának megértése.
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A magyarország i  musz l im migránsok 
az  in formációs  társada lomban

B e v e z e t é s

Az iszlám kapcsán bevezetésként két jellemzőt emelünk ki: az egyik, hogy az iszlám egy 
kinyilatkoztató és közösségben megélt vallás, a másik, hogy hangsúlyoznunk kell nagy-
fokú flexibilitását. Ebben a kontextusban megállapítható, hogy az információs társada-
lom alapeszméje nem ellentétes az iszlám vallással, sőt a gyakorlat tükrében szembe-
tűnő adaptációs készsége. Ma az iszlám társadalmait is rohamosan fejlődő IKT-használat 
jellemzi, e folyamat általános vonásai között az IKT-eszközök folyamatos beépülésével 
a mindennapokba, ideértve a vallási szükségletekhez és igényekhez igazodást is.

Az információs társadalom bizonyos „vadhajtásait” az iszlám elítéli (pl. a netes por-
nográfiát), továbbá a helyi társadalmi körülményektől, a kulturális háttértől függően más 
tartalmak is tiltottak lehetnek (pl. politikai blogok, a lokális társadalom megítélése sze-
rint erkölcsi szempontból aggályos tartalmak).

A kérdés jelentőségét jól mutatja néhány meghatározó korjelenség is, mint például 
az „arab tavasz” társadalmi mozgalmaiban a közösségi média (Facebook, Twitter) és a 
modern IKT-eszközök (pl. okostelefonok) alkalmazása. A szekuláris, autoriter rezsimek 
elleni küzdelemben eltérő társadalmi csoportok vettek részt, de a legnagyobb tömegbá-
zisra a különböző iszlamista csoportok (Egyiptom, Tunézia, Líbia, újabban pedig Szíria) 
tettek szert a beágyazottság és a mozgósíthatóság miatt. A közelmúlt történései alapján 
számos tény, körülmény hívja fel a figyelmet a vizsgálatunk tárgyát jelentő kérdéskör 
aktualitására (a nagyszámú példák sorából itt és most az IKT-eszközhasználatra utalunk 
az iszlamista terrorcsoportok működésében). E kérdések közül tanulmányunkban a 
muszlim migránsok IKT-eszközhasználatához kívánunk kapcsolódni, sajátos konnotá-
cióba helyezve az információs társadalom egyes kérdéseit, új vizsgálati szempontokat 
fogalmazva meg.
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A  k u t a t á s  k e r e t e i

A muszlim migránsok IKT-használatának jellemzőit vizsgálva tanulmányunkkal az in-
formációs társadalom narratívái1 közül a mikroszintű narratívához kívánunk kapcsolódni 
elsősorban a tényfeltárást és ismertetést tűzve célul – nem titkoltan korábbi diskurzusok 
folytatásában bízva, ugyanakkor megfogalmazva a kutatás számára megjelenő új felada-
tokat is. A narratívák egymáshoz kapcsolódó szintje megválaszolja kutatásunk aktuali-
tásának és az alkalmazott módszer kérdését is. Az iszlám vallás, a muszlim közösségek 
növekvő szerepe, európai, illetve magyarországi jelenléte szükségessé és lehetségessé 
teszi digitális kontextusban való vizsgálatukat is.

Kutatásunk célja a Magyarországra érkező muszlim migránsok körében végzett 
vizsgálatok alapján elsősorban IKT-használatuk jellemzőinek vizsgálata. Annak bizonyí-
tása, hogy az információs társadalom kutatási témái sorában helye és szerepe van a „mi-
ninarratívák” között a muszlim közösségek digitális kultúrája vizsgálatának, a kutatási 
eredmények pedig új diskurzusok folytatásának lehetőségét kínálhatják.

Hipotézisünk az, hogy a Magyarországra érkező muszlim migránsokat specifikus 
sajátosságokkal verifikálható IKT-használat jellemzi, amelynek hátterében szociális 
identifikációjuk: vallási, etnikai, nemhez és korhoz való tartozásuk áll. Feltételezzük 
továbbá, hogy közösségi életük – illetve annak egy dichotóm mintázata, migráns létük – 
szervezésében szignifikáns szerepet játszik az IKT-eszközhasználat.

Kutatásunk során módszerként a társadalmi informatika körében elhelyezve (so-
cial informatics)2 egyrészt a „mininarratívához” tartozó szövegek elemzését alkalmaztuk, 
másrészt ezzel szoros összefüggésben vizsgálatunk tárgya a „cselekvőhálózat-elemzés” 
(ANT) egyes elemeinek alkalmazását indukálta.3 A hálózatok „cselekvők” által történő 
szerveződését (pl. a migránsok IKT-eszközök révén történő információszerzését és kap-
csolattartását) vizsgálva az adott élethelyzethez kapcsolódó (migráció), praktikus tárgyú 
interjúk IKT-eszközhasználatra vonatkozó „mininarratívái” kerültek elemzésre: techni-
kai eszköz – egyén (és az ő szociális identitása) – közösség (elsősorban a vallási közösség) 
– társadalom összefüggésrendszerében.

Jelen vizsgálataink több szakaszban zajlottak: egyrészt 2010 és 2011 őszén, vala-
mint 2012 első felében kérdőíves felmérést végeztünk a pécsi szunnita muszlim közös-
ség tagjai között (2010-ben 28 db, 2011-ben 11 db kérdőív lekérdezésére került sor), 
továbbá interjúkat (4 db) készítettünk mindkét időpontban a közösség vezetőivel és 
tagjaival. A kérdőíves felmérések a közösség heterogén és időben gyorsan változó jellege 
miatt nem lehettek kor, iskolai végzettség és nem szerint reprezentatívak, ezért mind 
nagyobb arányú megkérdezésre törekedtünk. A kérdőívet 2010-ben a teljes közösség 
mintegy 30%-a, ezen belül a Jakováli Hasszán Pasa dzsámiban működő szunnita hívők 
csoportjának 50%-a töltötte ki. A kérdőívek 2011-ben az ugyanezen dzsámiba járó szun-
nita muszlim közösség mintegy 15-20%-a esetében kerültek lekérdezésre. Ebben az 
esztendőben is 2 db interjút készítettünk a pécsi közösségben, majd 2012 első felében 
további interjúkat vettünk fel, kiegészítő jelleggel.

1  Z. Karvalics, 2007, 41–43. 
2  Kling, 1999.
3  Callon, 2005; Király, 2005.
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A megkérdezettek másik csoportját a 2012. november és 2013. március között Ma-
cedóniában, Szerbiában és Koszovóban végzett kutatások során a tiltott határátlépés és 
kísérlete szabálysértést elkövető muszlim vallásúak kapcsolatba került személyek jelen-
tették. Összesen 11 interjút készítettünk segélyezőkkel, intézményvezetőkkel, hivatal-
nokokkal, a csempészhálózathoz tartozó/valamikor ott is működő személyekkel, helyi 
lakosokkal, akik esetenként szolgáltatást nyújtottak a csempészútvonal rendszerében, 
vagy egyszerűen csak megfigyelők voltak. A terepkutatás a macedón–koszovói határ-
szakasz több kiemelt területén (sar planinai körzet, vitinai körzet, gnjilanei körzet), va-
lamint a magyar–szerb határ migrációs szempontból legfontosabb sávjában (Szabadka 
és Röszke környéke) zajlott. Magukkal a migránsokkal interjú nem készült, a résztvevő 
megfigyelések tapasztalatait hasznosítottuk szabad mozgásuk, illetve IKT-eszközhasz-
nálatuk tekintetében (pl. menekülttáborban, városi és falusi, sok esetben ad hoc szol-
gáltatóhelyeken).

I n f o r m á c i ó s  t á r s a d a l o m ,  a z  I K T - e s z k ö z h a s z n á l a t  
é s  j e l l e m z ő i ,  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k 

Egy tudományos probléma fokmérőjének tekinthető önmeghatározási kísérleteinek 
mértéke és differenciáltsága. E szempontból az „információs társadalom” kérdése ki-
tüntetett szerepű, hiszen „webtárhelynyi” szakirodalom foglalkozik az eredetileg tár-
sadalomtudományi terminusként definiált, illetve eltérő dimenziókból közelített,4 ké-
sőbb modellekbe szervezett5 fogalom körülírásával, meghatározásával, paradigmatikus, 
komplex és holisztikus értelmezésével.6 

A rendkívül nagyszámú és heterogén definíciók közül itt és most mindössze egy-
részt a „Castells”-i kiindulópontra kívánunk emlékeztetni („…az információs társadalom 
az emberi együttélés új módja, amelyben az információ hálózatba szervezett előállítása, tárolása, 
feldolgozása, előhívása játssza a  legfontosabb szerepet”), 7 amely az információs társadalom 
alapvető sajátosságaiként a globalitást, a hálózati működési formát és a globális média-
kultúrát fogalmazza meg. Másrészt tanulmányunkban a témánk szempontjából adekvát-
nak tekintendő, történeti összehasonlításra is alkalmas két modellhez, Bell és Masuda ti-
pológiájához kívánunk kapcsolódni. Bell kilenc meghatározó szempont (termelési mód, 
gazdasági szektor, átalakulást hozó erőforrások/stratégiai erőforrás, technológia, tudásbá-
zis, módszertan, időperspektíva, tervezés, vezérelv) alapján tekinti át a preindusztriális, 
indusztriális és az általa posztindusztriálisnak nevezett információs társadalom különb-

4  Az információs társadalom esetében a tárgyalt „differentia specifica”, mint meghatározó 
dimenzió: technológia (innováció, tudomány, oktatás/képzés), foglalkozásszerkezet, gazdaság, 
térszerkezet, kultúra. Pintér, 2007, 22.

5  Bell, 1976; Hayashi, 1969; Masuda, 1988.
6  A definíciós szakirodalom áttekintése: Z. Karvalics, 2007, 34–39, illetve a kérdés több 

szempontú megközelítése: Almeida, 2012; Ágoston – Nagy – Szirbik – Varga, 2011; Nagy, 2009.
7  Castells, 1996–1998; Pintér, 2007, 11–28.



TANULMÁNY

62

ségeit.8 Masuda pedig az innovációs sajátosságok, a gazdasági-társadalmi jellemzők és az 
értékek alapján definiálja az ipari és az információs társadalom különbségeit.9

Az információs társadalom innovációs sajátosságai, az IKT-eszközhasználat jellem-
ző formái szükségessé tették a technológia és társadalom összefüggésrendszerének új 
típusú vizsgálatát, új vizsgálati módszerek alkalmazását. Már Rogers felhívta a figyelmet 
arra, hogy az innovációk, így az új technológiák terjedése társas hálózatokban, ún. diffú-
ziós hálózatokban valósul meg. Az egyén innovációs adaptációs készségét egyrészt meg-
határozza a hálózat homofil jellege, másrészt az egyén hálózaton belüli pozíciója, továbbá 
az a küszöbérték, amelytől kezdve az egyén számára megéri használni az új technológi-
át, az új IKT-eszközöket. Az innovációk terjesztése és terjedése szempontjából Rogers 
a használók között megkülönböztet innovátorokat, korai felhasználókat, korai többsé-
get, kései többséget, lemaradókat, valamint az IKT-eszközhasználatot elutasítókat. Az 
IKT-eszközök diffúziójának különböző szakaszait különíti el az egyén és a társadalom 
szempontjából: az innovációval kapcsolatos 1. információszerzést, 2. vélekedés kialakí-
tását, 3. döntéshozatalt, 4. a használat értékelését.10 

Az IKT, amely információk megszerzését, tárolását, feldolgozását, továbbítását, el-
osztását, kezelését, kontrollját, átalakítását, visszakeresését, felhasználását jellemzően 
digitális formában valósítja meg, sajátos jellemzőkkel rendelkezik.11 

a.) Az új technológiai rendszerek megjelenése közötti idő folyamatos és radikális rö-
vidülése.12

b.) A technológiai rendszerekben a variációk, mutációk és hibridek nagyszámúvá vá-
lása.

c.) A technikai eszközök teljesítménynövekedése.
d.) A konvergencia jelensége fizikai (pl. kommunikációs eszközök és hálózatok) és 

nem fizikai szinten (pl. adatbázisok, kommunikációs csatornák, tartalomelosztó 
rendszerek). A konvergencia azt is jelenti, hogy az infokommunikációs techno-
lógia egyrészt olyan új technológiai rendszereket hoz létre (pl. internet, mobil-
távközlés), amelyek átalakítják a mindennapi élet területeit, másrészt magába 
olvaszt korábban is létező információs és kommunikációs rendszereket (pl. veze-
tékes telefon, rádió, televízió, szórakoztató elektronika).

e.) Az IKT beszivárog az elsődlegesen nem információs és kommunikációs jellegű 
technológiai rendszerekbe (pl. építőipar, szállítás), egyre inkább áthatja azokat, 
ahogyan a mindennapi élet egyes elemeit is át- meg átszövi (pervasive comuting, 
ubiquitous computing), és kiterjeszti azokat a virtualitás dimenziójába.

Az információs társadalom vizsgálata a „Castells”-i alapokon egyaránt jelenti a techno-
lógia társadalomra gyakorolt hatásának és az IKT társadalmi konstruáltságának vizsgá-
latát (ez utóbbi legfontosabb momentuma az irányítás, valamint a társadalom szervezeti 
átalakulása, illetve ezen belül a hálózatosodás és a társadalmi tőke). A vizsgálati mód-

8  Bell, 1976.
9  Masuda, 1988.

10  Rogers, 1955.
11  Kincsei, 2007, 59–61.
12  Hronszky, 2002.
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szerek aszerint is csoportosíthatóak, hogy e kölcsönhatás mely elemét hangsúlyozzák. 
A technológiai determinizmussal szemben a társadalmi meghatározottságot hangsúlyozó 
irányzatok közül az STS (Science,  Technology  and Society  studies) egy komplex elméleti 
háttérre és interdiszciplináris módszertani elvekre alapoz.13 Gyökereiben ezen iskolához 
kötődik az ANT (Actor, Network, Theory)14 és a SCOT (Social Construction of Technology), 
mint alapvetően mikroszinten alkalmazott vizsgálati módszer is,15 amelyek a szakiroda-
lomban többször is felvetett együttes alkalmazása a diffúziós elmélet eredményeinek 
figyelembe vételével együtt hozhat új eredményeket az IKT-eszközhasználat kutatások 
során is.16

A z  i s z l á m  j e l e n t ő s é g e  é s  a  m u s z l i m o k  m i g r á c i ó j a  
E u r ó p á b a n  é s  M a g y a r o r s z á g o n

Az iszlám 1,6 milliárd hívővel a kereszténység után a második legjelentősebb vallás, a 
Föld népességének 23,4%-át adja. Hozzávetőlegesen 50 országban képez többségi val-
lást, kialakulása az Arab-félszigethez kötődik, onnan terjedt el. észak- és Közép-Afri-
kában, valamint Ázsia egyes térségeiben nagymértékben van jelen, de ma már szinte a 
világon mindenütt találkozhatunk muszlim hívőkkel. Terjeszkedése során Európában 
is megjelentek az iszlám hódító birodalmai. Az Ibériai-félszigeten az Omajjád állam, a 
Balkánon az Oszmán Birodalom szerveződött meg és maradt fenn évszázadokig, és csak 
a felszabadító háborúkat követően szorultak ki onnan. Az ibér területeken vallási közös-
ségeiket is felszámolták a katolikus uralkodók, a Balkánon viszont milliós tömegben, 
helyenként tömbszerűen megmaradtak a muszlim közösségek. A balkáni dezintegrációs 
folyamatok következtében ma már több, többségében muszlimok által lakott állam is 
kialakult (Albánia, Koszovó, a csak részben európai Törökország, illetve a muszlimok 
relatív többségével jellemezhető Bosznia- Hercegovina). A kelet-európai területeken 
korábban a krími, napjainkban viszont a kaukázusi, továbbá a közép-ázsiai térség játszott 
szerepet az iszlámmal való kapcsolatban. A 19–20. században a koloniális kapcsolatrend-
szer, majd a második világháborút követően a modern migráció keretében kerültek nagy 
számban muszlim migránsok Európa fejlettebb, jellemzően nyugati államaiba.17 E né-
pességmozgásban a háború utáni konjunktúra megnövekedett munkaerőigénye is szere-
pet játszott, és elsősorban ezzel magyarázható, hogy napjainkban már több mint 43 mil-
lió iszlám hívő él Európában (a teljes lakosság 5,8%-a), de a Pew Institute előrejelzése 
szerint számuk 2030-ra az 57 milliót is elérheti (ez Európa teljes lakosságának 7,8%-a!). 

Magyarországot eddig csak kevéssé érintette a muszlimok migrációja.18 A magyar 
társadalomban az ország történelme során többször is megjelentek a muszlimok valami-

13  MacKenzie–Wajcman, 1985; Bijker – Hughes – Pinch, 1987.
14  Callon, 2005.
15  Pinch–Bijker, 2005.
16  Kincsei, 2007, 51–54.
17  N. Rózsa, 2010; Pap, 2013.
18  Kelet-Közép-Európa népei az iszlámmal hosszabb ideje állnak kontaktusban. Az egyik 

legkorábbi kapcsolatot ebben a relációban a magyarok alakították ki, akik, mint a népvándorlás aktív 
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lyen formában, de ezek a periódusok nagyrészt úgy zárultak, hogy az iszlám társadalmi 
bázisa megszűnt, a muszlim közösségek tagjai vagy asszimilálódtak, vagy elhagyták az 
ország területét. Kulturális, építészeti, irodalmi lenyomatai e periódusoknak azonban 
megmaradtak, és szerepet játszottak az iszlám újjászületésében, illetve meghatározták 
a magyar többségi társadalom viszonyulását is. A Magyarországon élő muszlimok a sa-
ját létszámukat ma mintegy 32 000 főre becsülik. Napjaink magyarországi iszlámjának 
jellemzője, hogy a muszlim közösség nagyon megosztott. Szakértők szerint az összes 
magyarországi muszlimnak valamivel több, mint fele arab országból származó migráns.19 
További jelentősebb származási csoportok az irániak és a törökök, de afgán, pakisztáni, 
szudáni, illetve más afrikai államokból érkező migránsok is jelen vannak az országban. 
A hazai muszlim közösség tagjainak nem egészen 8%-a a magyar áttértek száma. A kö-
zösség közel 10%-a diák, akik jellemzően csak pár évet töltenek az országban, így ese-
tükben egyfajta rotáció figyelhető meg. A közösségben belső megosztottság a „magyar 
muszlimok” és a bevándorlók között, a török hátterű szervezetek és az arabok között, 
valamint a szunniták és a siíták között figyelhető meg. A muszlimok zöme Budapesten 
és néhány vidéki nagyvárosban, Pécsett, Szegeden, Debrecenben él. A muszlim közös-
ségre jellemző, hogy fiatalos korszerkezetű, inkább középosztályos jellegű. Vannak, akik 
jól beilleszkedtek a helyi nem muszlim közösségbe (pl. a magasan kvalifikált vagy a saját 
üzlettel rendelkezők), a háború elől vagy szegényebb országból menekültek számára ko-
moly kihívás az elhelyezkedés, a gazdasági és társadalmi beilleszkedés. A magyarországi 
muszlim közösség tagjai felülreprezentáltak az egészségügyben, a kereskedelemben és 
a vendéglátásban. Az egyetemi városokban az egyetemisták jelentik a helyi muszlim 
közösség bázisát. A magyarországi iszlám építészet (oszmán építészet) emlékeit számon 
tartják, részt vesznek azok gondozásában, a magyarországi műemlék mecsetek közül 
kettőt rendszeresen, kettőt pedig alkalmanként használnak vallási célokra.

A z  i s z l á m  m a g y a r o r s z á g i  s z e r v e z e t e i  é s  t á r s a d a l m i  h á t t e r ü k

A magyarországi iszlám közösség helyzetét egyrészt az egyházakról, felekezetről és 
vallási közösségekről (1990. évi IV. törvény, 2011. évi CCVI. törvény), másrészt a civil 
szervezetekről (1989. évi II. törvény, 2011. évi CLXXV. törvény) és a menekültek jog-
állásáról szóló (2007. évi LXXX. törvény) jogszabályok határozzák meg. A lelkiismereti 
és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény megengedő 
szabályozása teremtett lehetőséget az első szunnita muszlim szervezetek alapításá-
ra. A legrégebbi vallási szervezet a Magyar Iszlám Közösség, amelyet 1988-ban alapított 
Mihálffy Balázs. Az egyház vezetője (elnöke) a magyar Bolek Zoltán, tagjai is jellem-

részesei, már az eurázsiai sztyeppén kapcsolatba kerültek muszlimokkal. Sőt, a honfoglalók között 
2–5%-ra tehető a muszlimok aránya, akiknek egy részét azok a kálizok, böszörmények alkották, 
akik speciális „állami” szolgálatot is elláttak, mint pénzügyi szakértők. A később ugyancsak 
megtelepedett kunok egy része szintén muszlim volt. A muszlim közösség fennmaradása a 14. 
századig követhető, erre az időszakra vagy asszimilálták őket, vagy elhagyták a Magyar Királyság 
területét. Néhány évtizeddel később már egy tisztán keresztény Magyarország ütközött meg az 
Oszmán Birodalommal és szerzett új tapasztalatokat az iszlámról, mint a törökök vallásáról.

19  Sulok, 2010; Csicsmann-Vékony, 2011.
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zően magyarok. A vallási mellett erős nemzeti elkötelezettség, patriotizmus jellemzi a 
közösséget. Rendszeresen szerveznek hazai és nemzetközi karitatív akciókat, továbbá 
muszlim missziókat tartanak fenn a menekülttáborokban, és börtönpasztorációt végez-
nek.20 Az Iszlám Diákok Egyesülete mint civil szervezet jött létre, még a MIK előtt egy 
évvel, 1987-ben. Az egyesület részben közösségi, szervezeti előzménye volt a 2000-ben 
alapított Magyarországi Muszlimok Egyházának. Két alközpontja Szegeden és Pécsett 
található, a szervezet tagja a Federation of Islamic Organisation in Europe nemzetközi szer-
vezetnek. Vezetője a magyar Sulok Zoltán, tagjai között nagy számban találhatók kül-
földi származású hívők is. A harmadik, létszám szerint a legkisebb, 2003-ban létrejött 
szervezet az Iszlám Egyház székhelye a Dar-as-Salaam mecsetben, Budapesten található. 
A hívők egy kisebb csoportja az MME-ből vált ki. A vallási vezető a vélekedések szerint 
neo-szelafi tanokat követő, palesztín származású Tayseer Saleh. A muszlim szervezetek 
a 2011-es jogszabályváltozás miatt kialakult helyzetben kénytelenek voltak összefogni, 
és a két nagyobb szervezet (a MIK és az MME) 2012-ben létrehozta a Magyarországi Isz-
lám Tanácsot. Jelenleg ez a szervezet (amely nincs bejegyezve) látja el a jogszabályban 
rögzítettek szerint a muszlimok magyarországi képviseletét, ugyanakkor a két létrehozó 
szervezetet is a muszlimok legitim képviselőjének tekintik. 

A civil szervezetek között is számos muszlim szervezettel találkozunk. Az egyik 
legnagyobb múlttal rendelkező a már említett Iszlám Diákok Egyesülete, amelyet még az 
1980-as évek végén alapítottak a ma főként a Magyarországi Muszlimok Egyházához 
kötődő személyek. A Gülen-mozgalomhoz kötődő Dialógus Platform Egyesület 2005-ben 
jött létre török és magyar tagokkal. A güleni tanítás fordításán és a publikációs tevé-
kenységen kívül konferenciákat szerveznek. A Magyarországi Iszlám Kulturális Egyesüle-
tet 2008-ban hozták létre török és magyar magánszemélyek. Az Aluakf Alapítvány Miskol-
con tevékenykedett, ahol imaházat is fenntartott. A muszlim egyházi és civil szervezetek 
Európában részben hasonló problémákkal szembesülnek, ezért a válaszok is hasonlók. 
Központi szerepet kap az imahely biztosítása, továbbá a vallási tanítás átadása rendez-
vények, fordítás, publikálás, nyelvtanítás útján is. A magyarországi muszlimok nagy 
többsége szunnita, de jelen vannak kis számban siíta szervezetek is. A származási, vagy 
a vallási kérdésekben meglévő különbségek külön szerveződéseket eredményeztek. 
A török, szúfi hátterű csoportok szervezetileg is különválnak a szunnita többségtől, és 
nemzetközi hálózatba szervezett egységeket hoztak létre. A migráns és a helyi, konver-
tált muszlimok változatos módon működnek együtt, teljes elzárkózás nem tapasztalható.

A z  I K T - e s z k ö z h a s z n á l a t  j e l l e m z ő i ,  i n f o r m á c i ó s  
t á r s a d a l o m - h e l y z e t k é p  a  k u t a t á s i  m i n t á t  j e l e n t ő  m i g r á n s o k 
f o n t o s a b b  k i b o c s á t ó  á l l a m a i b a n

Kutatásunk céljaként a Magyarországra érkező muszlim migránsok IKT-használatának 
vizsgálatát fogalmaztuk meg. A minta és a célcsoport pontos körülhatárolása több szem-
pontú megközelítést kívánt. Az egyik kört a fent ismertetett hazai muszlim közösségek 

20  Pap, 2011; Pap-Ladányi, 2012; Udvarvölgyi, 1998.
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tagjai, a másik kört pedig a tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértést elkövető musz-
lim vallásúak jelentették. Az IKT-eszközhasználat jellemzőinek vizsgálata során az első 
lépés egy kiinduló helyzet és állapot felmérése volt, amely a kibocsátó államok informá-
ciós társadalmi és IKT helyzetképének ismeretét és ismertetését kívánta meg.

1. ábra. 
Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés állampolgári megoszlásának alakulása  
2008 .01. 01–2013 .07. 31. között az öt leggyakoribb Európán kívüli ország állampolgárai tekintetében 
(Forrás: Saját szerkesztés az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-értékelő  
Osztály adatai alapján)

Afganisztán

Afganisztán a kibocsátó terület egyik vezető országa, a fejlettségi mutatók alapján a leg-
elmaradottabb. A 2000-es évek konfliktusai után az évtized közepén viszonylagos stabi-
litással megjelentek a mobilhálózatok és internetszolgáltatók. A 2012-es adatok szerint 
a népesség 5%-a rendelkezik21 internet-hozzáféréssel, a 100 főre jutó mobil előfizetések 
száma pedig 53%, amely a legalacsonyabb a régióban, 2013-ban már 5 mobilszolgáltató 
és 7 jelentősebb internet szolgáltató22volt jelen a piacon. Internet-hozzáférés 2010-ig 
csak a nagyobb városokban volt, mára azonban jelentősen bővült a vonalas infrastruktúra 
a rurális térségben is (ez a bővülés elsősorban a „dial-up” szélesebb elterjedését jelenti). 
Megfigyelhető, hogy 2012-ben az egész szektor jelentősen bővült, és a mobilszolgáltatók 
mindegyike bevezette a 3G-s szolgáltatásokat.23 Az ország nem szerepel az ITU által ki-
adott DAI rangsorban,24 azonban feltételezhető, hogy csak az ötödik ötödbe kerülhetne 
a rendelkezésre álló adatok alapján. Az ország Facebook-felhasználóinak aránya 1,26%, 
és ez szintén kirívóan alacsony a régióban.25 A kormányzatnak voltak ugyan tervei a kö-
zösségi oldal korlátozására, erre azonban (feltehetően pénzügyi okokból) nem került sor. 

21  Más források szerint ma ez a szám eléri a 10%-ot.
22  http://mcit.gov.af/en/page/16
23  http://www.budde.com.au/Research/Afghanistan-Telecoms-Mobile-Internet-and-

Forecasts.html 
24  http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/ 
25  üzbegisztán és Tádzsikisztán esetében is viszonylag alacsony az arányszám, azonban 

ezekben az országokban korlátozták/korlátozzák a közösségi oldal elérését, és van helyi 
alternatíva. 
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Pakisztán

Az irreguláris migráció másik vezető kibocsátója, Pakisztán földrajzi és gazdasági hely-
zetéhez megfelelő, alacsony kommunikációs fejlettséggel rendelkezik. Az internet-pe-
netráció 15,3%, a mobil-előfizetők aránya pedig 70%-os. A kommunikációs piacot az 
elmúlt évtizedben az állami monopóliumok feloldása és a mobil előfizetők számának 
exponenciális bővülése jellemezte. A legnépszerűbb közösségi oldalnak majdnem 8 mil-
lió felhasználója van (4,2%). A kormányzati cenzúra elsősorban pornográfiát, a muszlim 
erkölcsöt sértő oldalakat, videómegosztó portálokat vesz célba, azonban egyes esetek-
ben a Facebook elérését is felfüggesztették.26 

Szudán

Szudán, a „fekete Afrika” és az arab világ közötti kapocs viszonylag kis kibocsátó, azon-
ban elég jól jellemzi közvetlen környezete viszonyait. A szudáni telekommunikáció 
az 1994-es év óta, amikor világszinten alacsony telefonos penetrációval rendelkezett 
(0,23%), folyamatosan javul. Ennek és a közelmúltat végigkísérő állandósult konflik-
tusoknak a fényében a bővülő piac, a 4 mobilszolgáltató, a 60–78% mobilpenetráció, 
19–24% internetpenetráció hihetetlennek tűnhet. A telekommunikációs piac rekord-
mértékű növekedést könyvelhetett el a közelmúltban, a hozzáférési index azonban na-
gyon alacsony. A legnépszerűbb közösségi oldal felhasználóinak aránya becslések alap-
ján csupán 1,01%.27

Szíria

A Szíriából érkező migránsok már a 2011-ben kirobbant polgárháború kezdetén feltűn-
tek az általunk vizsgált migrációs útvonalon. Az innen érkezők csoportja korban és nem-
ben változatos képet mutat, motivációikról joggal feltételezhető, hogy nem elsősorban 
gazdasági migránsok. A sajátos szíriai gazdasági fejlődés olyan helyzetet teremtett nap-
jainkra a kommunikáció terén, amelyben egyszerre vannak jelen jelentős hiátusok (ál-
lami monopóliumok), és egészen modern elemek (bővülő 3G-s szolgáltatások, eHealth 
tervek28 stb.).29 A polgárháborúig folyamatos, de regionális viszonylatban megkésett 
fejlődés jellemezte a szektort, az internet- és mobilfelhasználók aránya 22,5%, illetve 
68,17% volt. A hozzáférési index 0,28%, regionálisan is alacsony. Egy becslés szerint a 
Facebook-felhasználók száma 2011-ben 356 ezer fő volt, ez mindössze a népesség 1,5%-

26  http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202013_Pakistan.pdf 
27  http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%20Report%201.

pdf 
28  http://www.helmholtz-muenchen.de/ibmi/efmi/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=1061&Itemid=258 
29  http://www.budde.com.au/Research/Syria-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Forecasts.

html 
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a.30 Már a polgárháborút megelőző időszakban a kormányzat többször korlátozta a szer-
veződésre lehetőséget adó oldalakat (így a közösségi oldalakat is), de több ízben teljesen 
le is állította a hálózatot, illetve megszakította a külvilággal a forgalmat.31

Marokkó

Telekommunikációs szempontból Marokkó számos afrikai ország számára példaként 
szolgálhat. A szektor privatizált, három vonalas és ugyanennyi mobilszolgáltatóval, ala-
csony árakkal és régiós és kontinens-viszonylatban is rekordmagasságú, szélessávú- és 
mobilinternet -penetrációval.32 A kommunikációs szektor ilyen szintű fejlettsége elkép-
zelhetetlen lenne szoros európai kapcsolatok nélkül. A legfontosabb előnyt a száloptikai 
hálózathoz való könnyű hozzáférés és a francia tőke33 szektoron belüli magas jelenléte 
jelenti. A Freedom House az országot internetszabadság szempontjából részlegesen sza-
badnak minősítette.34 Ennek elsődleges oka az „arab tavasz” időszaka alatti szűrés, il-
letve a közelmúltig jellemző internetcenzúra és egyes ellenzéki bloggerek üldözése.35 
A maghrebre jellemző módon a marokkói hatóságok is a hatalom ellen felszólaló aktivis-
ták üzeneteit, videócsatornáit és a szerveződésre alkalmas oldalakat tartják a legveszé-
lyesebb fórumoknak. 

2. ábra. 
Az internet, mobiltelefon és vezetékes vonalak arányának változása 2001 és 2012 között ( 
Forrás: Saját szerkesztés a World DataBank – World Development Indicators36 alapján)

30  http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR%20Report%201.
pdf 

31  https://opennet.net/research/profiles/syria 
32  http://www.budde.com.au/Research/Morocco-Telecoms-Mobile-and-Broadband.html 
33  http://www.entreprendre.ma/Telecommunications-Vivendi-monte-a-53-dans-le-capital-

de-Maroc-Telecom_a947.html 
34  http://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/morocco 
35  https://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_Morocco_2009.pdf 
36  http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.

aspx?source=world-development-indicators 
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3. ábra.
Internet-, mobiltelefon- vezetékes- és Facebook-penetráció a főbb kibocsátó országokban, Magyarországon  
és Németországban (Forrás: Saját szerkesztés az ITU,37 ASMR38 adatai alapján)

Szembetűnő, hogy bár a migránsokat kibocsátó országokban, és azok tágabb régióiban 
a mobilkommunikáció és az internet még viszonylag friss fejlemény, a technológiai fej-
lődés folyamatos és radikális. Az IKT társadalomra gyakorolt hatását tükrözi többek kö-
zött az a tény is, hogy a technikai közösségi hálózatok elterjedésének időpontjára hatal-
mas, elsősorban fiatal, mobilis tömegek kapcsolódtak be abba a folyamatba, amelynek a 
muszlim vallású migránsok többsége is részese volt.

A kutatás során az elkülönülő célcsoport esetében eltérő vizsgálati módszert alkal-
maztunk. 

1. A magyarországi muszlimok jelentős részét kitevő migránsok esetében a nem tör-
vényes keretek között hazánkba érkezők esetében résztvevő megfigyelés mellett 
interjúkat készítettünk, és ezeket a „mininarratívához” tartozó szövegeket ele-
meztük.39 

2. Egy kérdőíves felmérés kiegészítésére ugyancsak a „mininarratívához” kapcsolha-
tóan interjúk készültek a magyarországi muszlim vallású migránsok egy jól körül-
határolt körével, a pécsi muszlim közösség tagjaival.

37  http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
38  http://www.arabsocialmediareport.com/Facebook/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&Ca

tID=24&mnu=Cat
39  A megfigyelések, interjúk a kutatócsoport által 2012. november–2013. március között 

Macedóniában, Szerbiában és Koszovóban végzett terepi kutatáson készültek. 



TANULMÁNY

70

Mindkét esetben a hálózatok „cselekvők” által történő szerveződését vizsgáltuk az adott 
élethelyzetekhez kapcsolódóan az IKT-eszközhasználat tekintetében technikai eszköz 
– egyén (és az ő szociális identitása) – közösség (elsősorban a vallási közösség) – társada-
lom összefüggés-rendszerében.

A  m u s z l i m  v a l l á s ú a k  I K T - e s z k ö z h a s z n á l a t á n a k  s a j á t o s s á g a i  
a  „ m i n i n a r r a t í v á k ”  t ü k r é b e n

A.) A balkáni migrációs útvonal és az IKT-eszközhasználat a tiltott határátlé-
pés és kísérlete szabálysértést elkövető muszlim vallásúak körében

Az európai muszlim bevándorlók jelentős része köztudottan nem a törvényes keretek 
között érkezik a kontinensre. Többségük a jobb élet reményében, illetve kényszerből, 
mint menekült választja az illegális határátkelések sorozatát, amelyhez elengedhetet-
len egy modern kommunikációs technológiákat szükségszerűen használó háttérhálózat 
jelenléte, működése. Ezek a háttérhálózatok azonban csak részben a migránsok által 
közvetlenül működtetett, igénybe vett információs és kommunikációs bázisok. Az em-
bercsempészet mint megszervezett, „szolgáltatást nyújtó” struktúra az, amely kezében 
tartja, irányítja e hálózatot és infrastruktúrát. A migránsok mint személyek annál inkább 
közvetlen felhasználói (és részben kényszerű megteremtői) az említett segítő IKT-rend-
szereknek, minél inkább kiszorulnak a szervezett embercsempészet szolgáltatásaiból.

Az illegális határátlépési statisztikák alapján a Magyarországot is érintő „Balkáni 
útvonalat” igénybe vevő migránsok az elmúlt években a legnagyobb arányban Afganisz-
tán és Pakisztán területéről érkeztek (4. ábra). Ugyanakkor nagyobb távlatokat vizsgálva 
jól kimutatható a politikai-háborús konfliktusrégiók mindenkori hatása az említett „út-
vonalon”. 

A „Balkáni útvonal” egy folyamatosan változó, elsősorban a bolgár, albán és görög 
szervezett bűnözés által működtetett és meghatározott állandó változásban lévő keres-
kedelmi csempész-útvonalhálózat. A helyi csoportok mellett a küldő és fogadó orszá-
gok „ügynökei” is működnek a területen.40 Természetesen, a lokális bűnszervezetek és 
egyes szolgáltatói kiszolgáló csoportok (sofőrök, taxisok, szállásadók, és kommunikációt 
segítő magánszemélyek) az említett két szervezettel etnikai hovatartozást nem számon 
tartva mindenhol együttműködnek a saját haszon reményében. A felvázolt térbeli háló-
zat így egy olyan nagy földrajzi kiterjedésű útvonalrendszert tart fenn, amely az aktuális 
nemzeti és nemzetközi rendészeti intézkedések hatására (erősödő határellenőrzés, mo-
dern térfigyelő eszközök beépítése a határőrizetbe, nemzetközi összefogások és razziák) 
nagyon gyorsan képes súlypont áthelyezésre. Ilyen jelentősebb áthelyeződés volt 2007-
ben is, amikor az albán–görög határról az embercsempészet fő csomópontja áttevődött a 
görög–macedón határon keresztül a macedón–szerb és a macedón–koszovói térségre. Az 
útvonal Montenegrón, Horvátországon, Magyarországon és Szlovénián keresztül foly-

40  Antopoulos–Winterdyk, 2006.
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tatódik a nyugat-európai célállomások felé.41 Horvátország EU-s csatlakozásával nem 
történt alapvető változás, mivel Horvátország nem vált tagjává a schengeni övezetnek, 
ugyanakkor a határőrizetének súlypontja átevődött az EU külső határaira (Bosznia-Her-
cegovina, Montenegró és Szerbia), amely már rövid időn belül az embercsempészetet 
irányító hálózat reagálását eredményezte.42

A balkáni útvonal előző állomásán, a szerbiai tranzitterületen gyűjtött tapasztala-
tok szerint az illegális migrációban részt vevő személyek túlnyomó többsége használja 
a mobiltelefonokat vagy az internetet a migrációhoz, és sokan használnak elektromos 
pénztranszfer-szolgáltatásokat is. Az interjúk tanúsága szerint a migránsok IKT-haszná-
lata több tényezőtől függ. Úgy tűnik, szinte kizárt az olyan személy közülük, aki nem 
vesz igénybe ilyen jellegű eszközt. A használat több célból történhet: elsősorban álta-
lános információszerzés (térkép, törvényi-bevándorlási információk, stb.), kommuniká-
ció (sorstársakkal, migránscsoportokkal, családdal való kommunikáció, akik esetenként 
szintén az embercsempész útvonal valamely állomásán helyezkednek el), egzisztenciális 
(pénzutalás, pénzfogadás ügyintézése) esetleg segélyjellegű használat. Ezekhez olyan 
eszközigény szükséges (hordozható számítógépek, internetezésre, illetve bizonyos kö-
zösségi portálok megnyitására alkalmas telefonok, stb.), amelyet a migránsokat elindító 
országokban csak egy szűkebb és elsősorban fiatalabb réteg használ.

Az elmondottak szerint a telefonok nem az otthoni kapcsolattartást, inkább a csem-
pészhálózattal való kommunikációt szolgálják. Az illegális migránsok túlnyomó több-

41  http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2013.pdf 
42  http://www.glasistre.hr/vijesti/svijet/u-sloveniji-lanac-ilegalnog-prijevoza-

migranata-414450 

4. ábra. 
A Magyarországra érkező illegális migráció legtipikusabb útvonala, az útvonal mentén kialakult  
fontosabb állomások és elágazások (Saját szerkesztés a terepen végzett kutatás tapasztalatai alapján)
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sége valamilyen szinten kapcsolatban áll ezekkel a hálózatokkal. Megtörténik, hogy 
egyesek „kiesnek” a hálózatból a források elapadása miatt, vagy elvesznek, vagy „rossz 
helyen” kérnek menedékjogot, de minden esetben az idáig megtett út során találkoztak 
velük. Feltételezhetően a közösségi hálózatok jelentősége az út során való leszakadással 
nő meg, hiszen ezeken keresztül kaphatnak a legegyszerűbben, talán egyedüli módon 
információkat a „forró pontokról”, a könnyű átjutásról, a befogadó központokról, az ak-
tuális jogi viszonyokról, stb.

Hasonló módon jutnak el a kibocsátó területekre is az információk. A legutóbbi, 5 
éve tartó, egyre intenzívebbé váló migráció egyik „úttörő” csoportja egy elefántcsont-
parti kultúrcsoport is telefonos úton jelzett a kedvező menedékjogi résekről, és indí-
tott el egy kimutatható hullámot.43 A kliensek a tartózkodásuk alatt általában a Western 
Union transzferhálózatán keresztül otthonról érkező összegekkel pénzelik szervezőiket, 
akik az ellátást, eszközöket és átjutást adják a szolgáltatás szintjétől függően. 

Az eszközök a legtöbb esetben jó minőségű, korszerű mobiltelefonok, a migránsok 
egy része notebookkal/netbookkal vagy más kisebb méretű eszközzel is rendelkezik. 
A befogadási központokban (Banja Koviljača) az internetet elsősorban otthoni és (sors)
társakkal való kapcsolattartásra használják. Aktívak a nagy közösségi hálózatokon, van-
nak kifejezetten nekik dedikált csoportok (persze országra, régióra bontva), némelyek 
nyitottak. A nyitott csoportok békés, inkább az emigrációt segítő csoportok: programok-
kal, vallási anyagok terjesztésével foglalkoznak. Jellemző, hogy ezekben a menekült 
központokban a szabad mozgást biztosító intézmények falai között és a gyűjtőtáborok-
nak otthont adó településeken pihenés, információ- és erőgyűjtés zajlik. Ez alapvetően 
más kommunikációs infrastruktúrát igényel a migránsok számára, mint a tipikus tranzit 
jellegű települések, amelyek elsősorban a határátkelők közelében alakulnak ki (Lojane, 
Macedónia, Miratovac és Szabadka, Szerbia). A tranzittelepüléseken és környékükön 
nem ritkák a magánházakban kialakított ad hoc internet-kávézók (kávé nélkül) és inter-
net hozzáféréssel rendelkező vendéglátó egységek, amelyek kifejezetten a határon való 
átjutásra váró migránsok piacára építve jöttek létre.

B.)  IKT-eszközhasználat a pécsi muszlim közösség tagjai körében

A muszlim vallásúak IKT-használatának kutatása során a vizsgálati minta másik cso-
portját a nagyrészt megtelepedett és jórészt társadalmilag integrálódott egyénekből 
álló pécsi szunnita közösség jelentette. Kérdőíves felmérést végeztünk a pécsi szunnita 
muszlim közösség tagjai között, ezeket interjúkkal egészítettük ki, így kapva a „mini-
narratívák” elemzésére alkalmas szöveget.44 

43  A Robert Lesmajsterrel, a Banja Koviljača-i (Szerbia) menekültbefogadó állomás 
vezetőjével 2012 márciusában folytatott interjú alapján.

44  A kutatás több szakaszban történt: 2010 őszén, 2011 őszén és 2012 első hat hónapjában. 
A kérdőíves kutatás 2010-ben 28, 2011-ben 11 kérdőív lekérdezését jelentette. A kérdőíves 
felmérések nem lehettek kor, iskolai végzettség és nem szerint reprezentatívak a közösség 
heterogén és részben időben gyorsan változó jellege miatt, ezért a minél szélesebb mintavételre 
törekedtük. A válaszadók 2010-ben a teljes közösség mintegy 30%-át, a Jakováli Hasszán Pasa 
dzsámiban működő szunnita hívők csoportjának kb. felét elérő mintán zajlottak.
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A pécsi, vallásos szunnita közösség jellemzően jómódú, középosztály státuszú egyé-
nekből, családokból áll. A közösség létszáma változó, a vizsgálat időszakában kb. 100 fő 
volt. A pénteki imára összegyűlők létszáma évszaktól, az ünnepektől is függ, 20–40 főtől 
60–70-ig is terjedhet (elsősorban az ünnepek, vagy a Ramadán idején). A létszám rész-
ben a munkavállalás miatti költözés, részben pedig az egyetemre tanulni érkezők eltérő 
száma és aránya miatt változhat (de a közösségben összességében egy létszámnövekedés 
a jellemző). A pécsi muszlim közösség tagjainak lakóhelye nem csupán Pécs, hanem a 
közeli kisvárosok és a pécsi agglomeráció települései is ide tartoznak. A város az egye-
tem, a fejlett szolgáltató szféra és az oszmán korszakból származó műemlékek miatt is a 
muszlimok regionális központja. Főként Ramadán idején távolabbról (Kaposvár, Szek-
szárd) szintén érkeznek hívők a városba. A közösség vezetője a Pécstől 30 kilométerre 
található Szigetváron él.45

A közösség tagjai származás szerint változatos képet mutatnak. A Magyarországon 
születettek mellett a legnagyobb csoportot a Közel-Kelet különböző országaiból szár-
mazók (Jemen, Szaúd-Arábia, Szíria, Libanon, Izrael), az észak-afrikaiak, közép-ázsiaiak 
(pl. Afganisztán) képviselik, de került a mintába nyugat-európai vagy észak-amerikai 
származású tag is. A nem egyetemi tanulmányok miatt Pécsre érkezők jellemzően a Bal-
kánról származnak, bosnyákok és albánok. A balkáni háborúk idején a városba érkezők 
egy-két kivételtől eltekintve már hazamentek, illetve elköltöztek Pécsről és környéké-
ről. Az újabban érkezettek viszont vagy gazdasági megfontolások, esetleg családegyesí-
tés okán választották a migrációt. A közép-ázsiaiak, afganisztániak részben menekült-
ként érkeztek.

A pécsi, vallásos szunnita közösség jellemzően jómódú, középosztály státuszú 
egyénekből, családokból álló közösség, amelynek egyik jellemzője az átlagosan magas 
iskolai végzettség. Ennek magyarázata, hogy a közösség főként a pécsi orvoskarra jött 
tanulni, végül Pécsett és környékén megtelepedő és praktizáló volt diákok köré épült. 
A vegyes házasságokban a magyar fél is jellemzően diplomás. A közösség fiataljai közül 
a legtöbben egyetemre járnak. Egészében jellemző, hogy a mecsetbe járók között magas 
a fiatalok aránya. A jellemző foglalkozások az egészségügyhöz (pl. orvos) és a vendéglá-
táshoz kötődnek (pl. gyrosbár-tulajdonos, pék, cukrász).

A válaszadók valamennyien igen fontosnak tartják az iszlám előírásainak megtartá-
sát. Vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a magyar származású hívők ezt eseten-
ként szigorúbban veszik, mint az iszlámba beleszületettek. Mivel Magyarországon nincs 
iszlám vallási képzés, ezért nagyon fontos, hogy a pécsi közösség mindenkori vezetője 
honnan jön, milyen képzettségű és miképpen tudja a közösség vallási normáit befolyá-
solni. Az arábiai származású orvos/imám esetében feltételezzük, hogy az Arab-félszigetre 
jellemző, „autentikus” iszlám értelmezés számára az irányadó. A mecsetben alapszintű 
vallástanítás és arab nyelvi oktatás is folyik, amely a Korán és a vallási rituálé megértését 
szolgálja. Az arab nyelv továbbhagyományozását a családokban fontosnak tartják, és ez 
nyilván összekapcsolódik az arab nyelv, mint az isteni kinyilatkoztatás, a Korán nyelve 
presztízsével. A felmérés során a megkérdezettek 93%-a tartotta fontosnak az arab nyelv 
elsajátítását, és 48% a közösségi keretek közötti tanulást részesítette előnyben. A vallás-

45  Pap, 2013a
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tanítást szolgálják az MME által kiadott brosúrák, könyvek is, amelyek az iszlám magyar 
nyelven történő megértését segítik. A válaszadók 28%-a mecsetben, 30%-a közösségi 
előadásokon, 31%-a pedig egyénileg gyarapítja tudását az iszlámról, és 86%-uk fontos-
nak tartaná, hogy Magyarországon is lehessen felsőfokú iszlám tanulmányokat folytatni.

Az iszlám pillérei közül rákérdeztünk az imádkozás (szalát) gyakoriságára, a zarán-
doklás megtételére (haddzs), a Ramadán megtartására (szaum), továbbá az alamizsnálko-
dásra (zakát). A napi ötszöri imádkozást változó módon tudják, akarják betartani a közösség 
tagjai. Az iskolai, munkahelyi kötelezettségek miatt többségük csak valamilyen kompro-
misszummal tud eleget tenni ennek. Mivel azonban az iszlám ezen előírását nagy rugal-
massággal kezelik általában is, ebből különösebb probléma nem származik. Zarándoklásra 
csak a megkérdezettek 25%-a esetében került sor. Figyelembe véve, hogy milyen jelen-
tős (kb. egymillió forint körüli) összegbe kerül egy Magyarországról induló zarándoklat, 
a gyülekezet többségét jelentő fiatalok számára ez igen nagy terhet jelent, így komoly 
visszatartó erő,46 a pécsi megkérdezetteknek csak 61%-a tervezi a mekkai utazást „a közeli 
jövőben”. A Ramadán megtartása fontos esemény a közösség tagjai számára, és a többség 
komolyan is veszi. A közösségi összetartozásban is fontos szerepet játszik, ilyenkor távo-
labbról is érkeznek hívők a mecsetbe, és szorosabbá válnak a személyes kapcsolatok is.

A kérdőívek feldolgozása alapján megállapítható, hogy a pécsi muszlimokra az info-
kommunikációs eszközök széles körű használata jellemző. Az interjúkban elmondottak 
is megerősítették, hogy ennek hátterében részben a közösség jellemzően magas iskolai 
végzettsége, részben fiatalos korstruktúrája, valamint az átlagosat meghaladó életszínvo-
nala és a migránsoknak az otthon maradottakkal való kapcsolattartási igénye áll. Az in-
fokommunikációs eszközöket és változatos alkalmazásukat az otthoniakkal és egymással 
való kapcsolattartásra, az iszlámmal összefüggő tudásbővítésre, az arab nyelv tanulására 
használják. A felmérés során minden egyes válaszadó úgy nyilatkozott, hogy rendelkezik 
internetes hozzáféréssel. Rendszeresen keresnek fel az iszlámmal kapcsolatos honlapokat, 
előszeretettel használják a Facebookot, a Skype-ot és különböző chat-programokat. Nagy-
többségük úgy nyilatkozott, hogy a vallási identitás megjelenését az internetes profiljuk-
ban fontosnak tartja. Az internetes tájékozódást fontosabbnak tartják, mint a hagyomá-
nyos média „fogyasztását”. A televízióval szemben kimondott ellenszenvvel viseltettek. 
Az interjúalanyok arról is beszámoltak, hogy a magyar televíziós csatornák leegyszerűsítő 
híradásaikban kimondottan rossz színben tüntetik fel az iszlámot és az iszlám valláshoz 
tartozókat. A radikális iszlamistákkal azonosítják őket, és ez rendkívül hátrányosnak tart-
ják, mert a magyar társadalom szinte semmit nem tud az iszlámról, csak annyit, amennyit 
a televízió közvetít.

Összegzés

Tanulmányunkban a muszlim migránsok IKT-használatának jellemzőit kívántuk meg-
vizsgálni. Feltételeztük, hogy a Magyarországra érkező muszlim migránsok esetében is 
érvényesülnek az IKT-használat általános, sajátos vonásai (pl. az innovációk folyamatos 

46  Magyarországon évente 20-30 zarándokvízumot adnak ki, zömmel budapestieknek.
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jelenléte és gyorsuló üteme, a technikai eszközök teljesítménynövekedése és konver-
genciája, az IKT-használat szétszivárgása a mindennapi élet területein). Az is előfeltéte-
lezéseink között szerepelt, hogy az egyének IKT-használatát személyes adottságaik (pl. 
tanultság, végzettség, egzisztencia, képesség, érdeklődés, egyéni élethelyzet) és Rogers 
diffúz hálózatokról szóló elméletben megjelenített szerepeik is befolyásolják. A kuta-
tás közvetlen célja azonban a specifikumok vizsgálata volt célcsoportunkban: a szociális 
identifikáció (pl. kor, nem, etnikum mellett) elsősorban a valláshoz és a migráns léthez 
kapcsolódó közösségi elemei, ezeknek a mindennapi élethelyzetekben történő prakti-
kus IKT-használathoz való viszonyrendszere (pl. motivációi, formái és sajátosságai).

A kérdőíves kutatás, a résztvevő megfigyelés és az interjúk elegendő informáci-
ót szolgáltattak a „mininarratív” szövegek elemzéséhez és a „cselekvőhálózat-elemzés” 
(ANT) egyes elemeinek alkalmazásához. Az adat- és szövegelemzések nem csupán a 
tényleges információk és ismeretek körét bővítették a célcsoportra vonatkozóan, hanem 
felhívták a figyelmet az IKT-eszközhasználat indukálta társadalmi folyamatok alaku-
lására, aktuális formálódására is. Közvetve pedig arra, hogy az információs társadalom 
hálózatossága, hálózatosodása egyáltalán nem idegen a muszlim vallás tradicionális kap-
csolatrendszerétől, társadalomszerveződésétől. A muszlim vallás meghatározza az egyén, 
a kisebb és a nagyobb közösségek mindennapjait, átfogja az egyén létének teljes szeg-
mensét. éppen úgy, ahogyan az információs társadalomban az IKT szétszivárog a min-
dennapi élet területeire, át- meg átszövi annak minden elemét (lásd: pervasive computing, 
ubiquitous computing), illetve kiterjeszti a virtualitás dimenziójába.

Mindez felvetheti a kérdést, hogy az IKT a muszlim vallású országokban tapasztalt 
gyors fejlődése milyen átalakulást, formálódást jelent ezekben a tradicionálisan háló-
zatokra épülő társadalmakban? A társadalmi tőke fogalmának értelmezésében jelent-e 
változást? Mennyiben járul hozzá a technika–egyén/közösség–társadalom összefüggés-
rendszerének újragondolásához? Tanulmányunk kutatási adataival, kérdésfeltevéseivel 
nemcsak arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy az információs társadalom kutatási témái 
sorában helye és szerepe van a „mininarratívák” között a muszlim közösségek digitális 
kultúrája vizsgálatának, hanem a kutatások folytatásának fontosságára, a további kutatási 
eredmények kínálta diskurzusok folytatásának lehetőségére és szükségességére.
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Kis -  és  középvá l la lkozások  
IT-at t i tűdjének mikrorég iós 
vizsgá la ta

A vidékfejlesztés egyik iránya a szélessávú hálózatok fejlesztése. A hálózati fejlettség 
különböző indikátorainak vizsgálata fontos az elért eredmények és a további beavat-
kozási területek meghatározásához. Az országok esetében ezek megállapításához az 
egyszerű egyedi indikátorokon kívül több összetett index is rendelkezésre áll. Mivel 
egy-egy ország több, eltérő fejlettségű kisebb területi egységből áll, az utóbbi években 
egyre inkább teret nyert a regionális és kisebb területi egységekre vonatkozó kutatás, 
a vidékfejlesztési stratégiák és programok kialakulásával pedig a vidéki térségek tanul-
mányozása. Egyes térségekben jelentős elmaradások lehetnek az átlagos szinttől az új 
generációs hálózati infrastruktúra és szolgáltatások elérhetősége, illetve igénybevétele, 
így az általuk elérhető lehetőségek kihasználását illetően. A vidékfejlesztés minden eu-
rópai uniós tagállamban segíthet a mezőgazdasági és az élelmiszer-feldolgozó ágazatban 
a versenyképesség előmozdításában, amelyben az innováció és az információs és kom-
munikációs technológiák (IKT) szektor szerepe hangsúlyosabbá válik. A vidékhez erő-
sen köthető ágazatok fejlesztése tehát kulcsfontosságú, mert számos olyan tevékenysé-
get foglal magába (élelmiszerbiztonság, kapcsolattartás, kereskedelem, logisztika stb.), 
melyek fejlett IT eszközöket és hozzá szélessávú infrastruktúrát igényelnek. Ehhez 
kapcsolódóan pedig a vidéken élők felzárkózása szükséges, hogy ki tudják használni az 
infokommunikációs hálózat adta lehetőségeket.

A szélessávú hálózati infrastruktúra és használat jelenlegi helyzetéhez és jövőbeni 
kilátásaihoz kapcsolódóan egy közép-kelet magyarországi vidéki településen készítet-
tem kérdőíves felmérést és interjúkat a mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek 
körében. 

1 .  S z a k i r o d a l m i  á t t e k i n t é s

A digitális technológia fejlődésével párhuzamosan kialakulóban van az ún. Digitá-
lis Ökoszisztéma (1. ábra), amelyben az élet és az üzlet valamennyi területét digitális 
megoldások támogatják (Herdon et al., 2012). Infrastrukturális, vagyis kínálati oldalról 
a szélessávú hálózat kiterjedt – megfizethető áron való – elérhetősége és az információs 
biztonság kialakítása, míg keresleti oldalról a modern szolgáltatások megteremtése áll 
középpontban (Fleischer, 2003).
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Forrás: Saját szerkesztés FORESTA, 2010; NFM, 2011 alapján

1. ábra. 
A Digitális Ökorendszer elemei

A digitális ökoszisztémában a felhasználók (lakosság, vállalkozások, állami szervezetek) 
milliói és az eszközök tízmilliói kommunikálnak egymással, tartalmak és alkalmazások 
tízezreit igénybe véve (NFM, 2011). Ma már minden gazdasági szereplő nyújthat online 
szolgáltatásokat, hiszen az e-gazdasági folyamatok kétirányúak. Az ábrán feltüntetett hat 
kapcsolati forma mellett igen gyakori még a B2B és C2C kapcsolat is. A telekommuniká-
ciós piacon megfigyelhető éles verseny ellenére, a vidéki területeken a mai napig jelen-
tős az elmaradás mind elérhetőség, mind használat szempontjából, pedig a fejlesztések-
re rendkívül nagy szükség lenne, hiszen a vidéki térségeknek jelentős szerepük van a 
magyar gazdaságban. Ezért cikkemben áttekintést adok a vidéki területek problémáiról 
és lehetőségeiről, illetve kérdőíves felmérésem eredményeit ismertetem, amelyet egy 
vidéki település vállalkozásainak körében végeztem.

1.1 A szélessávú infrastruktúra a vidéki régiókban – problémák

Mivel a versenypiacon alapvetően a fizetőképes kereslet és a megtérülési tényezők alap-
ján döntenek a beruházások megvalósításáról, az új technológiák szolgáltatók által törté-
nő bevezetése a vidéki térségekben, ahol ezek a mutatók kedvezőtlenek, nem várható 
(Csótó–Herdon, 2008; Bouras et al., 2009). Riding et al. (2009) szerint ezekben a térsé-
gekben a sokkal magasabb hálózatfejlesztési költségek késleltetik a szélessávú hálóza-
tok kiépítését. A fejlesztésekre olyan különböző faktorok hatnak, mint a szolgáltatások, 
az infrastruktúra, a demográfia és a hálózati topológia. Kifejti, hogy a vidéki térségek-
ben meglevő jelenlegi hozzáférési technológiák nem biztosítanak elegendő kapacitást 
a jövőbeli igények számára. Ez a jelenség elsősorban azokat a vidéki térségéket érinti, 
melyek erősen kötődnek a mezőgazdasági, alacsony hozzáadott értékű termelői szektor-
hoz, ahol alacsonyabbak a jövedelmek és így az IKT költés aránya (Preston et al., 2007). 
További problémát jelentenek egyéb társadalmi tényezők, mint például a népsűrűség 
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és az oktatás színvonala (Turk et al., 2008), valamint egyéb kulturális és foglalkoztatási 
jellemzők is. Ezek következménye, hogy az IKT mutatók terén kistérségi szinten átla-
gosan 18–25-szörös különbségek mutatkoznak, melyek tovább élezik a már egyébként 
is meglévő területi különbségeket (Csatári–Kanalas, 2009). Preston et al. (2007) még arra 
is rávilágít, hogy a szélessávú hozzáférés biztosítása csak egy a vidéki térségek fejleszté-
sével kapcsolatos kihívások közül, a használati intenzitás elősegítése ugyanolyan fontos, 
mégis kissé elhanyagolt terület az infrastruktúra-fejlesztésekhez képest. 

1.2 Szélessávú infrastruktúra a vidéki régiókban – lehetőségek

A szakirodalmakban többen kifejtik elméleti és empirikus modellekkel, hogy a széles-
sávú hálózat és szolgáltatások a vidéki térségekben és a vállalkozások számára sok po-
zitív hatást eredményezhetnek. Csepeli (2009) megállapította, hogy a digitális területi 
egyenlőtlenségek kiegyenlítődése az elmaradott térségekben serkenti a vállalkozások 
aktivitását, ezen keresztül növeli a foglalkoztatottságot. Crandall et al. (2007) számításai 
szerint 1%-os szélessávú penetrációbővülés 0,2-0,3%-kal növeli a foglalkoztatottságot.. 
Mosenthal et al. (2009) kiemeli, hogy a szélessávú és NG (Next Generation) hálózatok 
kiterjesztésének hatása a vidéki és távoli térségekre csökkenteni fogja a digitális szaka-
dékot és ugyanakkor korlátlan új üzleti lehetőségeket teremt, hozzájárulva az oktatás, a 
kereskedelem, egészségügy, kommunikáció, a szórakozás és kormányzati szolgáltatások 
átalakításához. Schleife (2010) szerint az internet szerepe a vidékfejlesztésben az, hogy 
csökkenti, illetve eltünteti a távolságokat, amely a vidéki vállalkozásoknak üzleti lehe-
tőségeket, az internetes vásárlás pedig a fogyasztók számára szélesebb termékkínálatot 
jelent. McQuaid et al. (2004) vizsgálatai szerint a szélessávú hozzáférés lehetőséget biz-
tosít a távoktatásra és az álláskeresést is megkönnyíti. Schaffer–Siegele (2008) kiemeli a 
fejlett internetes infrastruktúra szerepét a regionális fejlődésben, ami az információ és a 
tudás elérhetővé tétele révén nagyban befolyásolja a helyi gazdasági teljesítményt. 

A vidéki régiók és különösen az agrárszektor részére hasznos internetes tartalma-
kat és szolgáltatásokat hoztak létre az utóbbi években és a különböző területi egységek 
és ágazatok IT-attitűd vizsgálata is egyre fontosabb. Ezen kívül pedig a szélessávú inf-
rastruktúra fejlesztéséhez, illetve annak használatához kapcsolódó állami támogatások 
szerepe is egyre hangsúlyosabb, amelyek a vidéki régiókban élők felzárkóztatását segí-
tik elő. Guo–Jin (2009) kutatásában igazolja a vidéki kis és középvállalkozások számára 
szükséges támogatás növelését. Colin et al. (2012) vidéki hozzáférési hálózat architektú-
rájára ismertet javaslatot. Rajagopalan–Sarkar (2008) az IKT indiai vidéki térségekben 
történő szélesebb körű bevezetésére a DEAL (Digital Ecosystem for Agriculture and 
Livelihood) projekt keretében kidolgozott digitális ökoszisztémára alapozott keretprog-
ram bevezetését ismertetik. Moseley–Owen (2008) kutatása az angol vidéki térségek 
számára nyújtandó jövőbeli szolgáltatási igényeket és megoldásokat tárták fel, megha-
tározták azok hajtóerőit és egy szcenáriót vázoltak fel. Taragola–Lierde (2009) 2005-
ben 208 kertészeti vállalkozást vizsgáltak és megállapították, hogy a holland kertészek 
számára az internet használata kritikus tényezővé válik a változó versenykörnyezetben. 
A magyar agrárszervezetek szintén óriási változáson mentek keresztül az utóbbi néhány 
évben és az internetes alkalmazások egyre sikeresebbek az agrár- és élelmiszeripari vál-
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lalkozások körében (Szilágyi–Herdon, 2013). Az ügyfélkapu szolgáltatás bevezetésével 
például a gazdáknak lehetősége van különböző adminisztrációs ügyeiket (támogatás 
igénylése, adózási ügyek, okmányokkal kapcsolatos adminisztráció) elektronikusan in-
tézni, ami nagy előrelépést jelentett a vidéki régiókban. A vidéki lakosság és a különbö-
ző hivatalos szervek, intézmények részéről is igény van a nagy kapacitású megbízható 
hálózatokra, mert az adatforgalom egyre növekszik (nyomtatványok, képállományok, 
térképek, oktatóvideók, stb. le- és feltöltése), ráadásul az adatbiztonság jelentősége is 
egyre nő.

2  A n y a g  é s  m ó d s z e r

Kutatómunkám egyik célja annak feltérképezése volt, hogy az NGA infrastruktúra mi-
lyen hatást gyakorol egy mikrorégió társadalmi és gazdasági fejlődésére, és a jövőben a 
gazdaság mely területein nyit újabb lehetőségeket. Ehhez Hajdúböszörményben végez-
tem kérdőíves felmérést. A város Hajdú-Bihar megyében található, a KSH adatai alapján 
területét tekintve az ország negyedik, népességét tekintve pedig az ország tizenkettedik 
legnagyobb városa. A külterületi részeken (Hajdúvid, Bodaszőlő és Pród) élőkkel együtt 
a lakossága több mint 31 ezer fő, de az állandó népesség csökkenő tendenciát mutat, és 
a 60 évnél idősebbek aránya növekszik. A város gazdasági struktúráján belül a meghatá-
rozó elemek: a kis és közepes üzemméretű építőipar, a hazai városi viszonyokhoz képest 
jelentősebb súlyú élelmiszer-vertikum (termelés, feldolgozás, szolgáltatás, kereskede-
lem). A kereskedelmi, szolgáltató szférához és a mezőgazdasághoz is kötődve jelentős 
lehetőségek rejlenek az idegenforgalomban, de a lehetőségek nem kevés fejlesztési fel-
adat megoldását igénylik annak érdekében, hogy valóságos jövedelemtermelő ágazattá 
váljon a turizmus.

A KSH adatai szerint 2010-ben a működő gazdasági szervezetek 11 százaléka (588 
db) társas vállalkozás, 21 százaléka (1125 db) egyéni vállalkozás és 68 százaléka (3584 
db) egyéni gazdaság volt. A működő gazdasági szervezetek számának csökkenése álta-
lános tendencia a 2000 utáni időszakban, Hajdúböszörményben az egyéni gazdaságok 
száma csökkent drasztikusan, ez a szám 2000-ben még 5003 db volt. A turizmus-ven-
déglátás szektor súlya egyre fontosabb a városban, teljesítménye 2004-től dinamikusan 
növekszik.

Jelentős gazdasági szerepük miatt a kis- és közepes, valamint mikrovállalkozások 
körében végeztem adatgyűjtést az üzleti szegmens hálózati felkészültségének és hasz-
nálati jellemzőinek vizsgálatához. Elsődleges célom volt, hogy megtudjam, szükséges-
nek érzik-e a vállalkozások a gyors adatátvitelt biztosító hálózati kapcsolatot. Ennek ér-
tékeléséhez szükséges volt, hogy kérdőíves felmérés segítségével feltárjam, hogy:

 – milyen IKT attitűdök érvényesülnek a vállalkozásoknál, és ezek hogyan függ-
nek az egyes gazdasági tényezőktől, a társadalmi és földrajzi környezettől,

 – hogyan vélekednek azokról az új lehetőségekről, melyeket a szélessávú hálóza-
tok elérhetősége ad, és az egyes alkalmazások használatát illetően milyen ten-
denciák várhatóak a jövőben.
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A kutatásba bevont összesen 106 gazdasági szervezet kiválasztása rétegzett minta-
vétellel történt, a Központi Statisztikai Hivatal területi statisztikája alapján. A minta-
vétel alapjául a vállalkozások alkalmazotti létszám és gazdasági tevékenység szerinti 
megoszlása szolgált. A minta jól reprezentálja a városban működő kkv-k megoszlását, 
hiszen azok vannak többségben, amelyek szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységet 
végeznek, illetve valamilyen formában a mezőgazdasághoz kapcsolódnak. A kérdőíves 
felmérésem csak azokra a kis- és középvállalkozásokra terjedt ki, amelyek előfizetnek 
valamilyen vezetékes internet szolgáltatásra, hiszen a kutatásom főként a hozzáférési há-
lózatok használatára vonatkozik. Hajdúböszörmény város a kutatás egy másik szempont-
jából is megfelelő, mert a 2006–2008 közötti időszakban, az addig tisztán szolgáltatói be-
ruházásokkal kialakított szélessávú hálózat kiegészült a GVOP 4.4.2 pályázat keretében 
megvalósult NGA infrastruktúrával. Így egy olyan települést tudtam elemezni, ahol a 
teljes hálózati lefedettség állami és EU-szerepvállalással valósult meg.

Az adatgyűjtés 2012 első negyedévében zajlott. A kérdőíveket a vállalkozások ve-
zetői töltötték ki minden esetben, külön kérésre, hiszen a vállalkozáson belül ők vannak 
döntéshelyzetben az IKT eszközök alkalmazását illetően. A vizsgálati módszer alapve-
tően zárt, irányított interjúnak tekinthető, de a kérdőívek kérdéscsoportjai mentén a 
tulajdonosokkal, illetve nagyobb gazdasági szervezetek esetében az informatikai mű-
ködtetésért felelős szakemberekkel – az ő véleményük meghatározó szerepet játszhat 
a jövőbeni vállalati IKT tendencia alakulásában – interjút is készítettem. Az interjú-
kon szerzett információk nagyban megkönnyítették a kérdőív adatai alapján kapott 
eredmények magyarázatát, interjúk nélkül az elemzések alapján csak helyzetfelmé-
rést tudtam volna végezni, a magyarázatok viszont szükségesek a problémák hatékony 
megoldásához.

A használati jellemzők esetében főkomponens-elemzést végeztem azért, hogy a 
használatra vonatkozó 23 változó számát csökkenteni tudjam, a klaszterelemzés célja 
pedig az, hogy megtudjam, a vállalkozások tevékenységi köre mennyiben befolyásolja a 
hálózati szolgáltatások hasznosságára vonatkozó véleményeket. A klaszterek esetében a 
főkomponensek átlagértékeit vizsgáltam.

1.3 Optikai hálózatfejlesztés Hajdúböszörményben

A város önkormányzata és vállalkozásai pályázatok terén igen aktív, az NFT (Nemzeti 
Fejlesztési Terv) keretén belül az AVOP, a GVOP és a HEFOP pályázatokban egy-
aránt támogatásban részesült. Az NFT pályázatok közül a GVOP 4.4.2 pályázat a har-
madik legnagyobb összegű megnyert pályázat volt. Bár a településen már 2006-ban is 
volt szélessávú internet, de az nem fedte le a város egészét. Hajdúböszörmény város ön-
kormányzata 2006-ban benyújtotta pályázatát a GVOP 4.4.2 jelű – „Szélessávú hálózat 
önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó 
településein” – pályázati kiírásra, melyet meg is nyert. A cél az volt, hogy a település 
egészében, egységes minőségben és a lakosság által megfizethető áron szélessávú inter-
net-elérés legyen. A projekt megvalósítását 2006. szeptemberben kezdték el, az üzembe 
helyezés és a projekt lezárása 2008. októberben megtörtént. A beruházás összköltsége 
200 millió Ft volt, melyből az igényelt EU-támogatás 150 millió Ft, az eredetileg 50 mil-
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lió Ft önerő összegét pedig további hazai társfinanszírozás segítségével sikerült 20 millió 
Ft-ra csökkenteni. 

A városban megvalósított optikai gerinchálózat nagy része a Magyar Telekom 
Nyrt. nyomvonalán épült meg, részben föld alatti, részben föld feletti építési technoló-
giával. A település közigazgatási határán belül huszonhat szolgáltatási területeket hoztak 
létre (összesen 26-ot), melyek földrajzi középpontjába optikai csomópontok kerültek 
telepítésre, onnantól pedig mikrohullámú technológiával látják el a körzetükhöz tartozó 
háztartásokat. Ezzel a HFW (Hibrid Fiber-Wireless) megoldással a város összes ház-
tartása – beleértve a külterületi részeket – elérhető internettel és átlagosan 2 Mbit/s 
letöltési sebesség biztosítható az előfizetők részére a fejállomások sűrűsége miatt. A pá-
lyázat keretében kialakított gerinchálózat nagy kapacitása miatt lehetőség van a hálózat 
továbbfejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére. A célkitűzés az volt, hogy azokon a 
városrészeken, ahol egyáltalán nem volt lehetőség internet és kábeltelevíziós szolgálta-
tás igénybevételére, ott ezen szolgáltatások igénybevételére alkalmas NGA hálózatot 
építsenek ki. Az e-felkészültséghez (e-readiness) kapcsolódóan a legnagyobb projekt a 
szolgáltató önkormányzat létrehozása volt, melyhez a város több mint 450 millió forint 
támogatást nyert. Ezzel az informatikai fejlesztéssel megvalósulhatott egy korszerű 
és ügyfélbarát helyi közigazgatási és ügyviteli rendszer. A szélessávú projektek célja 
egyértelműen a város felzárkóztatása Magyarország és az Európai Unió fejlettebb terü-
leteihez.

1.4 A hajdúböszörményi vállalkozások IKT jellemzőinek  
vizsgálata - eredmények

A kérdőíves felmérésem csak azokra a kis- és középvállalkozásokra terjedt ki, amelyek 
előfizetnek valamilyen vezetékes internet szolgáltatásra, hiszen a kutatásom főként az 
optikai gerinc- és hozzáférési hálózatok használatára vonatkozik.

1.4.1 A vállalkozások által használt hálózati infrastruktúra jellemzői

A vizsgált vállalkozásoknál a vezetékes interneten kívül a három legfontosabb IKT esz-
köz még mindig a vezetékes- és mobiltelefon, valamint a számítógép. A legnépszerűbb 
szolgáltató a Magyar Telekom, annak ellenére, hogy a városban több internet szolgáltató 
is jelen van, kedvező díjszabású és jó minőségű szolgáltatásokkal. A Magyar Telekom 
nagy részesedése többek között annak köszönhető, hogy a vállalkozásoknál már eleve 
rendelkezésre állt a vezetékes telefon, ehhez pedig egyszerűen tudtak vezetékes inter-
net szolgáltatásra előfizetni. Egyre gyakoribb, hogy a mobiltelefon és a mobilinternet is 
beletartozik a szolgáltatási portfólióba. Az általam vizsgált vállalkozások 88 százalékának 
a vezetékes telefon, a vezetékes internet és a mobiltelefon szolgáltatásokra együtt van 
előfizetése, 39 százalék erre a három szolgáltatásra a Magyar Telekomnál fizet elő.

A mintasokaság több mint 21 százalékánál rendelkezésre áll a mobilinternet, fő-
ként a kereskedelmi és szolgáltató cégek esetében. Számukra a mobilitás nagyon fontos, 
hiszen sokszor a telephelyükön kívül is dolgoznak. Mivel a megkérdezett vállalkozások-
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nál minden esetben van vezetékes internet szolgáltatás, a mobilinternet inkább kiegé-
szítő funkciót tölt be. A vizsgált mikro- és kisvállalati (1–19 fős alkalmazotti létszámú) 
szegmensben, a vállalatok több mint 17 százalékának van mobilinternet előfizetése. Az 
egyes infokommunikációs szolgáltatások fontosságát illetően a válaszok megoszlása a 2. 
ábrán látható.

Forrás: Saját felmérés

2. ábra
Az egyes kommunikációs szolgáltatások fontossága a vállalkozások számára

Az interneten elérhető alkalmazások esetében a legmegosztottabbak a válaszadók. Ezek 
használata a tevékenységi körtől is függ, ami érthető, hiszen a szolgáltatói vagy a keres-
kedelmi szféra esetében fontosabb az irodai munka és a közigazgatási intézményekkel 
való kapcsolattartás. Ezzel ellentétben a mezőgazdasághoz kötődő cégek esetében azok 
a munkafolyamatok fontosak, melyek a termeléshez közvetlenül kapcsolódnak. Így az 
internetes alkalmazások náluk kevésbé, vagy egyáltalán nem fontosak, válaszukat pedig 
a személyes interjúban azzal indokolták, hogy habár a támogatási kérelmek és egyéb, 
központi intézményekhez benyújtandó dokumentumok benyújtása ma már szinte ki-
zárólag elektronikusan történik, vannak, akik erre a feladatra külső személyeket – pél-
dául falugazdászt – kérnek meg. Akik a „Csak néha fontos” választ jelölték be, ők saját 
maguk intézik az adminisztrációs ügyeiket az interneten, de a kötelező feladatokat csak 
időszakosan, legtöbb esetben egy évben egyszer kell elvégezni. 

Az elektronikus levelezés és a vezetékes telefon fontossága erős hasonlóságot mu-
tat. A vállalkozások csaknem 40 százaléka számára fontos, illetve nélkülözhetetlen kom-
munikációs formának számít. A fontossági sorrendben a mobiltelefon szerepel az első 
helyen, többen kiemelték, hogy az internetezési lehetőségek bővülésével ez az eszköz 
egyre több funkciót tud ellátni az üzleti folyamataikban. 

A vezetékes internetszolgáltatás esetében három paramétert vizsgáltam. A meg-
bízhatóság esetében a rendelkezésre állást és problémák fellépése esetén a hibaelhárítá-
si idővel való elégedettséget kellett osztályozni, a gyorsaság esetén a szolgáltatás sebes-
ségét, a honlapok megjelenítéséhez szükséges szubjektív várakozási időt. Az előfizetési 
díj kapcsán ár/érték arány alapján kellett pontozni a szolgáltatást, így figyelembe kellett 
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venni az előző két minőségi paramétert és a vállalkozás egyéb telekommunikációs költ-
ségeit is. Ezek esetében a válaszadók döntő többsége elégedett volt, az átlagpontszámo-
kat és a válaszok megoszlását a 3. ábra szemlélteti.

Forrás: Saját felmérés

3. ábra
A szolgáltatások egyes paramétereivel való elégedettség

Az internetkapcsolat sebessége alapvetően befolyásolja az elérhető alkalmazások és 
szolgáltatások körét, így a kapcsolat hasznosságát is, ezt a minőségi jellemzőt bővebben 
is vizsgáltam. Az internetkapcsolat átlagos sebességét illetően a vállalkozások 65 szá-
zaléknál csupán maximum 10 Mbit/s az elérhető sebesség, amire előfizettek érhető el. 
Ez alapsebességnek számít, és az alapvető fontosságú szolgáltatások problémák nélkül 
igénybe vehetőek, de a magasabb színvonalú alkalmazások használatára már nem alkal-
mas. 29% 10–50 Mbit/s sebességgel rendelkezik, ami viszont kifejezetten jó eredmény-
nek számít, 6% pedig nem tudott válaszolni a kérdésre. 

Összehasonlítva a sebességgel való elégedettség eredményével, szembetűnő, hogy 
habár a vállalatok nagy részének alapsebességű hozzáférése van, mégis háromnegyed 
részük elégedett ezzel. Ennek okát valószínűleg a vállalkozások tevékenységi köre je-
lenti, mert azoknál a szektoroknál, ahol csak ritkán kell interneten intézni az ügyeket, 
vagy nem használnak nagy adatforgalommal járó szolgáltatásokat, ott nem tűnik fel, vagy 
nem zavaró, ha kicsit várni kell. Az ezzel kapcsolatos kérdésre adott válaszok alapján, a 
3. ábrán látható megoszlást kaptam.

A legtöbb cég csak néhány szolgáltatás (általános böngészés, levelezés, letöltések) 
igénybevételéhez használja az internetet, és azok üzleti szempontból nem relevánsak. 
A kérdőívben az internet használatára vonatkozó kérdések alapján megállapítható, hogy 
a mikrovállalkozások sok szempontból lakossági mintát követnek, és számos esetben a 
vállalatnál meglévő internet-hozzáférést magáncélra használják, melyek nincsenek ösz-
szefüggésben a vállalati tevékenységgel. A válaszadók számára sok esetben nem csak 
a lassú internetkapcsolat nem okoz gondot, de az sem, ha egyáltalán nem lenne inter-
net-hozzáférés a vállalkozásnál.
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1.4.2 A hálózati használatra vonatkozó helyzetfelmérés eredményei

A legjellemzőbb alkalmazási területeknek még mindig az elektronikus levelezés és az 
általános információkeresés, böngészés számítanak. Sajnos a mikrovállalkozások, me-
lyek mezőgazdasági tevékenységet végeznek (egyéni és családi gazdaságok) szinte min-
den esetben csak ezt a két szolgáltatást használják, de a banki ügyek intézése szintén 
népszerű a körükben. A kis- és középvállalatok nagyrészt pénzintézetekkel, illetve jóval 
ritkában üzleti partnerekkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal állnak kapcsolatban. 
A nagyobb cégek ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartásra is használják az in-
ternetet, de marketing- vagy e-kereskedelmi tevékenységekre csak a válaszadók 10–20 
százaléka, pedig ezek jelentősen bővíthetik a vállalati ismertséget, és csökkenthetőek a 
beszerzési és értékesítési költségek.

A 4. ábra arra ad választ, hogy miért csak az e-mail és az általános böngészés vezeti 
a rangsort az internetes tevékenységek között. Sok esetben keresnek információkat a 
termékekről és a szolgáltatásokról a világhálón, mégis a saját értékesítési lehetőségeik 
esetében az internetet csak kis vagy közepes mértékű segítségnek gondolják. Az elekt-
ronikus vásárlások népszerűsége is csak nagyon lassan növekszik a kialakult szokások 
miatt: habár az általam megkérdezett vállalatok mások honlapján gyorsan és egyszerűen 
megtalálják a számukra szükséges információkat, a személyes interakció nagyon fontos 
tényező maradt, és ha az interneten megtalálta a keresett terméket, azt személyesen vá-
sárolja meg. Az elektronikus kereskedelem jelentőségét a vizsgálat mikrorégióban csök-
kenti az a tény is, hogy a megkérdezettek ügyfél- és partnerkapcsolatai főként a város-
ban és a város körzetére korlátozódnak (a kérdőívben az üzleti kapcsolatokra vonatkozó 
részben főként Hajdúböszörményt és környékét jelölték meg a válaszadók), így helyi 
vásárlóik vannak és ők is főként helyben végzik a beszerzéseiket.

Forrás: Saját felmérés

4. ábra
Az internet milyen mértékben segíti a beszerzési és értékesítési tevékenység hatékonyságának növelését?
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Az 5. ábrán látható, hogy a közigazgatási intézményekkel, partnerekkel és ügyfe-
lekkel való kommunikációt és ügyintézést, illetve a vállalkozáson belüli kapcsolattartást 
illetően még rosszabb a hálózat megítélése. Habár a partnerekkel és állami szerveze-
tekkel való ügyek intézése az utazási, várakozási és egyéb időtényezőket figyelembe 
véve személyesen igen hosszadalmas, interneten keresztül pedig kényelmes és gyors, a 
válaszadók fele szerint egyáltalán nem vagy csak kis mértékben segíti az internet a gör-
dülékenyebb ügyintézést és ezzel összefüggésben szerintük munkaidő megtakarítást 
sem jelent. A vállalaton belüli kommunikáció segítésére vonatkozó kérdés azért kapott 
az előző kettőnél is alacsonyabb pontszámot, mert erre a célra inkább csak a nagy alkal-
mazotti létszámú és több telephellyel rendelkező cégek esetében jelenik meg igény, a 
néhány fős vállalkozásoknál ennek nincs jelentősége.

Forrás: Saját felmérés

5. ábra
Az internet hatása a munka hatékonyságára

Forrás: Saját felmérés

6. ábra 
A vállalkozás online jelenlétének fontossága
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A vállalkozások honlapját érintő kérdésekben igen megoszlottak a vélemények (6. 
ábra). A válaszadók a honlap meglétét és az azon fellelhető információk frissítését, il-
letve a honlap megjelenését tartották a legfontosabbaknak. A közösségi média szerepe 
még igen kicsi a megkérdezett vállalkozások körében, csak 20 százalék gondolja úgy, 
hogy közösségi oldalon fontos megjelenni. Ezek főleg szolgáltatást vagy kereskedelmi 
tevékenységet végző mikrovállalkozások, akiknek ez a csatorna jelentősen hozzájárul az 
ismertségük növeléséhez és az értékesítési volumenhez. Az internet hasznosságára vo-
natkozóan bár a válaszadók döntő többsége elismerte, hogy segít időt megtakarítani és 
a kommunikáció könnyebb a partnerekkel és ügyfelekkel, és az adminisztráció is köny-
nyebb a közintézményekkel. Nagyon fontosnak tartják, hogy egy vállalkozásnak legyen 
honlapja.

1.4.3 A használati jellemzők főkomponens-elemzése

A főkomponens-elemzést 23 változó alapján készítettem el, az elemzést pedig két szem-
pontból tartottam fontosnak. Egyrészt így sokkal áttekinthetőbben tudtam jellemezni 
az adathalmazt, a használathoz köthető jellemzők számát csökkenteni tudtam. Ez az 
index kialakításához nagyon fontos, mert így elkerülhető hogy túl sok vagy túl kevés té-
nyező kerüljön be. Ha túl sok tényezőt veszek számításba, akkor az index túl bonyolult 
kialakítású lenne, és felesleges, hogy egymással korrelációban lévő változókat vonjak be 
az index komponensei közé. Ha viszont túl kevés tényezőt vennék figyelembe, akkor 
kimaradhatnak releváns magyarázó változók, illetve nem biztos, hogy a legfontosabb 
változók kerülnének be. Másrészt a klaszterelemzés eredményeképpen létrejött csopor-
tok közötti különbségek vizsgálatában is hasznos volt.

Elsőként a négy kérdéscsoport változóinak belső megbízhatóságát teszteltem 
Cronbach-Alfa elemzéssel. Eredményének legalább 0,6-nak kell lennie, ez minden 
kérdéscsoport esetében megvalósult.Az adatok faktorelemzésre való alkalmasságának 
ellenőrzését is elvégeztem, három módszert alkalmaztam: A Bartlett-tesztet, melynek 
szignifikancia szintje 0,0001-nél kisebb, a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kritériumot és az 
Anti-image eljárást. Az Anti-image kovarianciamátrixában az átlón kívüli elemei megfe-
lelnek a hüvelykujjszabálynak, a 0,09-nél nagyobb értékek nem haladják meg az elem-
szám egynegyedét. A korrelációs mátrix esetében is teljesül a szabály, az átlóban lévő 
értékek mindegyikének 0,5 fölötti az MSA (Measure of SamplingAdequancy) értéke. 
Jelen esetben az MSA értékek 0,8 fölött alakultak. A Bartlett-teszt is hasonló eredmény-
re vezetett. A próba nullhipotézisét, azaz hogy a kiinduló változók között nincs korre-
láció, el lehet vetni, mivel a szignifikanciaszint kisebb 0,05-nél. A KMO-érték, mely az 
MSA „jóságát” fejezi ki, jelen esetben 0,812, tehát 0,8 fölötti, tehát a változóim nagyon 
alkalmasak a faktoranalízisre. Mivel a változóim skála típusú változók, ezért célszerű-
nek láttam Spearman-korrelációt számítani és a mért változók rangkorrelációs mátrixát 
használni a főkomponens-elemzéshez. A 1. táblázat a főkomponenseket a magyarázott 
variancia nagyságának sorrendjében mutatja, azaz elsőként a legnagyobb sajátértékkel 
illetve magyarázott varianciával rendelkező faktor jelent meg (4,976, 21,633%), majd ez-
után csökkenő sorrendben a többi faktor.
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1. táblázat
A főkomponensek és a magyarázott variancia

Komponens

Kezdeti sajátérték Rotálás utáni sajátérték

Összesen
Variancia- 
hányad

Összesített 
variancia- 
hányad

Összesen
Variancia- 
hányad

Összesített 
variancia- 
hányad

1 9,765 42,454 42,454 4,976 21,633 21,633

2 2,547 11,076 53,530 3,913 17,013 38,646

3 1,867 8,116 61,646 2,974 12,931 51,578

4 1,447 6,291 67,937 2,441 10,612 62,189

5 1,117 4,857 72,794 2,439 10,605 72,794

6 ,819 3,560 76,354

7 ,717 3,117 79,471

8 ,561 2,437 81,908

9 ,544 2,366 84,275

10 ,499 2,170 86,445

11 ,453 1,970 88,415

12 ,420 1,828 90,243

13 ,413 1,797 92,040

14 ,294 1,280 93,321

15 ,220 ,958 94,279

16 ,216 ,937 95,216

17 ,206 ,894 96,109

18 ,190 ,826 96,935

19 ,176 ,764 97,700

20 ,167 ,724 98,424

21 ,148 ,641 99,065

22 ,120 ,520 99,585

23 ,095 ,415 100,000

Forrás: Saját felmérés

Az összesített varianciahányad oszlop a Kaiser-kritérium alapján (adott faktor sajátértéke 
legyen 1-nél nagyobb) kapott öt főkomponens összesített varianciáját mutatja, 72,794%, 
amely jóval meghaladja a társadalomtudományi vizsgálatoknál előírt 60%-ot. A variancia 
100 százalékát az eredeti 23 változó állítja elő. A varianciahányad módszer és a Scree-Plot 
szintén alátámasztotta a Kasier-kritérium eredményét. 

A rotáláshoz a Varimax módszert alkalmaztam, amely – mivel ortogonális forga-
tás – egymással nem korreláló főkomponenseket eredményezett. Ahhoz, hogy a főkom-
ponens-súlyokat statisztikailag szignifikánsnak mondhassuk, figyelembe kell venni a 
minta elemszámát is, melynek értelmében jelen esetben a faktorsúlyoknak meg kell 
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haladnia a 0,55-öt, ez teljesült. A kapott eredmények alapján az öt főkomponenst, me-
lyek hasonló faktorsúllyal rendelkeznek, öt indikátorcsoportba sorolom a vállalati dön-
téshozók véleményének kifejezésére.

1. Az internet belső és külső kapcsolatrendszert támogató funkciójának felisme-
rése

2. Az online jelenlét fontosságának felismerése
3. A beszerzési tevékenységet támogató funkció felismerése
4. Reklámcélú internetes tevékenységek fontosságának felismerése
5. értékesítést elősegítő funkció felismerése.

A kapott 5 faktort klaszterelemzéssel tovább vizsgáltam, ennek a célja az volt, hogy a 
vállalkozások tevékenységi köre mennyiben befolyásolja a hálózati szolgáltatások hasz-
nosságára vonatkozó véleményeket. Az eredmény a 7. ábrán látható.

Forrás: Saját vizsgálat

7. ábra
A hálózati szolgáltatások hasznosságára adott értékelés alapján készült klaszterelemzés eredménye

Annak megállapítására, hogy a klaszterek közötti eltérések valóban szignifikánsak, az 
internethasználat fontossági szempontjainak egyes főkomponensein varianciaanalízist 
(ANOVA) végeztem. Ennek eredménye, hogy 0,001 szinten szignifikáns különbség van 
a klaszterek között. A vállalkozások elemszámának megoszlását a négy klaszterben, te-
vékenységi kör szerint a 2. táblázat tartalmazza. 
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2. táblázat
Az elemszám megoszlása a klaszterek között

Tevékenységikör / Klaszterek Klaszter 1. Klaszter 2. Klaszter 3. Klaszter 4.

Mezőgazdasági termelés és/vagy szolgál-
tatás – 4 21 23

Mezőgazdasági tevékenységhez kapcso-
lódó kereskedelem 1 3 – 5

Egyéb kereskedelmi tevékenység 4 8 1 3

Szolgáltatási tevékenység 7 7 1 1

építőipar 1 6 – 1

Turizmus, vendéglátás 7 2 – –

Forrás: Saját vizsgálat

Az 1. klaszterbe tartozó döntéshozók a harmadik főkomponensen kívül mindegyiket 
erősen pozitívnak értékelték, azaz valóban fontosnak és hasznosnak tartják az interneten 
elérhető szolgáltatásokat. Főként a turizmus-vendéglátási és szolgáltatási tevékenységet 
végző vállalkozások tartoznak ide. A szektor városon belüli súlyára való tekintettel igen 
jó eredmény, hiszen az interneten való megjelenés nagyon fontos tényező a fejlődési 
lehetőségek kihasználásában. Az eredmények alapján a szektor vállalkozásai ezt átlátják 
és ez kulcsfontosságú. A 2. klaszter esetében a főkomponensértékek mindegyike pozi-
tív, de az értékek alacsonyabbak, mint az 1. klaszter esetében. A 4. és 5. főkomponensek 
jóval alacsonyabb értékelést kaptak, viszont a 3. főkomponens sokkal pozitívabb. Ez a 
klaszter a tevékenységi kör szerint vegyes, de kiemelhető, hogy a kereskedelmi, szolgál-
tató és építőipari vállalkozások nagy része ide tartozik. A 3. és 4. klaszterbe a mezőgazda-
sági tevékenységet végző vállalkozások tartoznak, néhány egyéb tevékenységet végző 
vállalkozás mellett. A főkomponensértékek ebben a két klaszterben a legalacsonyabbak.

1.4.4 A jövőben várható tendenciák

A kérdőív harmadik és negyedik része a vállalkozásvezetők jelenlegi és jövőbeni há-
lózati szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdjeinek feltárását szolgálta. Külön szempont 
volt azon szolgáltatásokkal kapcsolatos igények feltárása, melyek a költségek csökken-
tésében is szerepet játszanak, és már a kkv-szektor számára is elérhető és megfizethető 
megoldást jelent. 

A jelenlegi telekommunikációs költségekkel kapcsolatosan a vizsgált vállalko-
zások 45%-ának nem jelent gondot, 55% számára viszont kisebb-nagyobb mértékben 
megterhelő azok kifizetése. A költségek csökkentéséhez az IP alapú adatátvitel jelentős 
mértékben hozzájárulhat: a telefonköltségek az IP-telefon, a szoftverek megvásárlásával 
és az adatok tárolásával járó költségek pedig a különböző kiszervezési lehetőségekkel 
(outsourcing) csökkenthetőek. Az IP alapú szolgáltatásokat a válaszadók 17%-a ismeri és 
használja, 40% vélekedik úgy, hogy ez a lehetőség nem hatékony, így nem is használják, 
és a válaszadók 43%-a nem hallott ezekről a szolgáltatásokról.
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A szoftverek és az adatok távoli elérésével kapcsolatban igen rossz eredménye-
ket kaptam. A vizsgált vállalkozások 61%-a nem használ célszoftvereket a tevékenysé-
geihez, 29% pedig nem bízik a távolról elérhető szolgáltatásokban. Csak a vállalkozások 
10%-a jelent bővítési potenciált ebből a szempontból, pedig már vannak a kisvállalko-
zások számára is specifikus, költségkímélő megoldások. A távoli adateléréssel még rosz-
szabb a helyzet, 92% gondolja úgy, hogy a biztonságot az jelenti, ha az adataik saját 
tulajdonú eszközökön, helyben vannak tárolva. Csak 8% tartja ezt a megoldást bizton-
ságosnak, holott a valóságban egy adattárolásra specializálódott cégnél valóban biztonsá-
gosabb helyen vannak az adatok, mint egy olyan számítógépen, melyet a munkatársak 
is használnak (a megkérdezett vállalkozások 48%-ánál többen használnak egy gépet), és 
így az internetes támadásoknak is nagyobb az esélye.

Az internetkapcsolat sebességének fejlesztése valamivel fontosabb a vállalkozások 
számára. 50 Mbit/s adatátviteli sebességre a megkérdezettek 33%-a tartana igényt még 
abban az esetben is, ha többet kellene érte fizetni. 30%-nak nincs szüksége ilyen gyors 
internetre, és 37% számára már most is megfelelő a sebesség. Az internetet használó vál-
lalkozások egyharmada részéről tehát van igény a gyorsabb hozzáférési sebességre, ezt 
többen indokolták azzal, hogy a jelenleg használt internetes alkalmazásokkal való mun-
kánál a várakozási idő viszonylag hosszú. Véleményem szerint az interneten elérhető 
szolgáltatások bővülő köre ezt az igényt a vizsgált településen, még ha kis mértékben is, 
de fokozni fogja.

A felhő alapú szolgáltatásokkal (Cloud Computing) kapcsolatos jövőbeni tenden-
ciák feltérképezéséhez a vállalkozások által használt szoftverekről is kérdeztem. A meg-
kérdezett vállalkozások túlnyomó része csak a legszükségesebb alapszoftverekkel dol-
gozik, leggyakrabban a nyilvántartási és számviteli feladatokhoz. Integrált rendszert csak 
a vállalkozások 4%-a használ, és csak néhány cégnél van kettő vagy több tevékenységet 
támogató program. A személyes interjúkon ennek magyarázata szintén az volt, hogy az 
adott tevékenységhez nincs szükség szoftverekre, ahol viszont igény lenne rá, ott a költ-
ségek jelentettek problémát. A forráshiánnyal küzdő cégek számára a Cloud Computing 
igénybevétele megoldást jelenthet, mert alkalmazásának induló költségei egyre alacso-
nyabbak, másrészt a modulonkénti fokozatos bevezetéssel egy rugalmasan bővíthető, 
mégis magas integráltságot garantáló rendszer alakítható ki (Schopp, 2011).

3  K ö v e t k e z t e t é s e k  é s  j a v a s l a t o k

A primer kutatás során nyert adatokat faktor- és klaszterelemzés segítségével elemez-
tem részletesebben, az eredményeket pedig két oldalról vizsgáltam. Egyrészt a kkv-k, 
másrészt csak az agrárvállalkozások oldaláról. A kettéválasztásra azért volt szükség, mert 
a kkv-k helyzetét korábbi elemzések igen rossznak ítélték meg, különösen a vidéki ré-
giókban. Az elemzésem szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások 
vannak a legnagyobb hátrányban, ők a hálózati szolgáltatások előnyeit csak nagyon kis 
mértékben ismerték el és főképpen a beszerzési tevékenységhez kapcsolódóan adtak 
pozitív értékelést. Ellenben a szolgáltatással, kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások 
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a legtöbb tényezőt kifejezetten fontosnak, vagy fontosnak tartották, annak ellenére is, 
ha ők maguk jelenleg nem is használják.

A használati intenzitás növelése esetében a fejlődési lehetőséget abban látom, ha 
a gazdák számára új lehetőségeket biztosítanak az internethasználati készségek elsajá-
tításához. Habár a kötelezően használandó internetes alkalmazások (például a területa-
lapú támogatás igénylése) nem bonyolultak ilyen szempontból meghatározónak, mivel 
sok esetben más csinálja meg helyettük az on-line támogatás igénylést. Erre megoldási 
javaslatom néhány hetes – az ECDL-hez hasonló – kötelező képzés elvégzése, amely 
során a gazdálkodók alapvető számítógép- és internethasználati készséget szerezhetnek, 
és nyitottabbak lehetnek az internethasználatot illetően.

A kkv szektor jövőjét illetően nehéz véleményt mondani, ugyanakkor a kérdő-
íves vizsgálatok szerint a jelenlegi fejlettségi szint és a döntéshozók IT-attitűdjei alap-
ján a felzárkózás igen lassú folyamat lesz. A vállalkozások tevékenységtől függetlenül 
nem érdeklődnek az új IT megoldások iránt, viszont ennek nem anyagi, mint inkább 
szemléletbeli akadályozó tényezői vannak. A mezőgazdasági vállalkozások használják 
legkevésbé az IKT eszközöket, a tevékenységük elvégzéséhez nincs szükségük ezekre, 
a partnereikkel és ügyfeleikkel személyesen tárgyalnak és csak néhány helyről vásárol-
nak, illetve értékesítnek. Számukra a bizalom és a személyes kontaktus a legfontosabb 
tényezők és ez a mentalitás magától nem változik meg.

A távolról elérhető hálózati szolgáltatásokat illetően egységes következtetést tud-
tam levonni. A kkv-k döntő többsége nem ismeri ezeket, de ha ismeri, nem tartja hasz-
nosnak vagy hatékonynak. A döntéshozók többsége inkább elutasító a hálózati szolgál-
tatásokkal kapcsolatban, motivációt még a költségcsökkenés sem jelent számukra, ez 
nagymértékben magyarázható az ismeretek és készségek hiányával, a változtatási haj-
landóság alacsony szintjével, amelyek főként a vidéki térségek esetében jelentkeznek 
ilyen markánsan. Sok esetben nyilván ezekre a szolgáltatásokra nincs is szükség (egyéni 
gazdálkodók), esetükben inkább az internet használatában tapasztalt nagymértékű le-
maradás az első számú probléma.

A többi országhoz viszonyított helyzetünket tekintve véleményem szerint további 
elmaradás nem várható. Az infrastrukturális ellátottságunkat fejleszteni tudjuk az eddi-
gi ütemben, további EU-forrásokat felhasználva. Az elektronikus kormányzati szolgál-
tatások igénybevétele növekszik, ami egyrészt köszönhető annak, hogy néhány ügyet 
kizárólag online lehet intézni, így a felhasználók ezek használatát nem kerülhetik meg, 
másrészt az online ügyintézés előnyei és a felhasználóbarát rendszerek vonzzák is a fel-
használókat. A használati jellemzőkben a kkv-k elutasító magatartását bár nehéz lesz or-
vosolni, a szektor más EU-tagállamokban hasonló gondokkal küzd. Így a jelenlegi hely-
zetünket és fejlődési ütemünket valószínűleg az EU átlagos szintjén sikerül megtartani 
a következő években is.
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Az  in te rne t  é s  a  t á r s ada lmi 
egyen lő t lenségek

James C. Witte és Susan E. Mannon, 2010.

A James C. Witte és Susan E. Mannon által készített, 5 fejezetből álló The Internet and 
Social Inequalities című írás 2010-ben jelent meg, Valerie Jenness és Jodi O’Brien szer-
kesztésében. A szerzők a Pew Internet & American Life projekt a 2000 és 2007 közt 
elvégzett országos telefonos felmérés adatait felhasználva mutatják be, hogy az Ameri-
kai Egyesült Államokban a társadalmi egyenlőtlenségek milyen irányban változtak az 
internet dinamikus terjedésével. Az empirikus felmérés eredményeinek elemzésével 
arra keresik a választ, hogy a lakosság által egyre szélesebb körben használt gazdasági, 
társadalmi és kulturális erőforrássá alakult internet valóban betölti-e a demokratikus, de-
centralizált társadalom kialakítását elősegítő szerepét, vagy inkább mélyíti azt a társadal-
mi szakadékot, mely korábban is fennállt. A három klasszikus (Karl Marx, Max Weber 
és Emile Durkheim) elméleti keretein belül tárgyalja azokat a tényezőket, melyek az 
internet elterjedésétől várt eredmény ellenkezőjét interpretálják. A hálózat diffúz fejlő-
dését és annak az amerikai társadalom mindennapi életébe történő beolvadását a 60-as 
évektől kezdve vezetik végig. A könyvben azt is bemutatják, hogy a katonai célokra 
tervezett és az egyetemek közti kapcsolat megteremtésére létrehozott hálózat hogyan 
vált Web 2.0 alkalmazást megjeleníteni képes rendszerré, és mindeközben az amerikai 
társadalom miként alkalmazkodott az új kihívásokhoz. A szerzők a marxi konfliktusel-
méletből kiindulva a technológiai készségeket és képességeket helyezik középpontba. 
A kapitalizmusban a hatalom folyamatosan újít, forradalmasít és kihasználja a munkás-
osztályt azzal, hogy az eszközt és a tudást birtokolja. Erik Olin Wright szerint az ilyen 
ismeretek és kompetenciák jelentik az eszköztudást. Az internethez való hozzáférés és 
használatának ismeretei meghatározóak a társadalmi egyenlőtlenségek tekintetében, és 
megteremtik a hatalom és a munkásosztály közti megosztottságot. Bár van némi lassulás 
az oktatás révén, azonban ez sem számottevő. A kutatással kapcsolatos adatokból követ-
keztetve a szerzők az iskolai végzettség, a jövedelem, a kor és a társadalmi nem mutatói-
val azokat az attribútumokat jelenítik meg, melyek a leggyakoribb internethasználókra 
jellemzők (fiatal, főiskolai végzettségű, magas jövedelmű fehér férfi). A marxi elméletet 
alapul véve a társadalmi egyenlőtlenség fokát az internet ismereteire vonatkozó képes-
ségekkel rendelkezés határozza meg, és a tudás, az átörökítés, az átszármaztatás folytán 
marad fenn. A digitális kompetenciával rendelkező családokban nevelkedő fiatalok na-
gyobb eséllyel válhatnak gyakori internethasználókká, mint az alacsonyabb tudásszintű 
szülők gyermekei. 
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A szerzők Max Weber kultúraelméletére alapozva sorolták azokat a okokat, melyek 
hozzájárulnak az internetes egyenlőtlenségekhez (jövedelem, oktatás, életmód, fogyasz-
tás és a foglalkozási presztízs nézőpontjából). A gazdasági alapú osztálykülönbségeken 
túl a magasabb társadalmi státuszú, presztízsű osztályt állította középpontba. A Weber 
által megfogalmazott társadalmi különbségeket meghatározó „életmód” fogalmát más 
nézőpontból, „online életmódként” közelítették meg, mint társadalmi különbségeket 
megalapozó tényezőt. Az életmódot a szerzők az interneten eltöltött idő, a használat 
módja, célja és a társas színtereken kialakított közösségek összetétele szempontjából 
tartották jelentősnek, ezért azt a jövedelem, az iskolázottság és a munkahelyi presztízs 
figyelembe vételével elemezték. A kultúraelméletből kiindulva feltételezték, hogy a 
magasabb társadalmi státuszú és munkahelyi presztízzsel rendelkező családban a fiata-
lok gyakrabban használják az internetet (internetes lábnyomok irányai és száma), ami az 
online életmódban,és az általuk látogatott közösségek társadalmi osztályhoz tartozásá-
ban is megmutatkozik (sokkal inkább jelölik egymást a társas oldalakon azok, akik azo-
nos társadalmi osztályba tartoznak) – bár hozzátették, hogy néhány esetben előfordult 
az is, hogy nem azonos osztályba tartozók alkottak egy közösséget. A kultúraelmélet 
a társadalmi egyenlőtlenségek mélyülését azzal hivatott magyarázni, hogy az internet 
felhasználásának módja eltérő lehetőségeket teremt, a közösségek online szerveződé-
se homogén és azonos osztályba tartozókat tömörít, az életmódhoz hasonló online élet-
mód magasabb online részvételt biztosít – ellentétben az alacsony státuszú csoportokkal. 
A szerzők azonban nem határozzák meg elég pontosan, hogy mit érthetünk az internetes 
egyenlőtlenség vizsgálatában azonos társadalmi osztályba tartozásnak, illetve ebben a 
tekintetben van-e értelme az offline és online osztályok, presztízsek és életmódok közt 
párhuzamot vonni vagy összefüggést felállítani. Az internetes részvétel olyan csopor-
toknak is lehetőség, akik magas számítógépes kompetenciával rendelkeznek, de nem 
tartoznak a magas presztízsű, jövedelmű és társadalmi státuszú csoportok körébe. Első-
sorban olyan társadalmi rétegekbe tartozó fiatal felhasználókról van szó, akik generációs 
meghatározottságuk folytán magasabb ismeretekre tettek szert, magasabb színvonalú 
online életmódot folytatnak. Mivel az internetet használó fiatal korosztály tagjai közt 
már nem túl meghatározó a hagyományos értelemben vett gazdasági vagy presztízs ala-
pú társadalmi osztály, fontos lett volna megemlíteni egy új társadalmi összetételt – ne-
vezetesen az aktív használókat –, akiket internetes aktivitásuk miatt lenne előnyös egy 
„internetes társadalmi osztályba” sorolni.

Az egyenlőtlenség harmadik perspektívájaként Durkheim funkcionalista elmé-
letét (a munkamegosztás, a szolidaritás, a legitim és illegitim egyenlőtlenséget) veszi 
alapul. Durkheim szerint a munkamegosztás határozza meg az egyén szerepét a társa-
dalomban. Így arra a feladatra szakosodik, amire a leginkább alkalmas – és ezzel meg-
találja saját szerepét. Ebben a társadalmi struktúrában egyes munkahelyek speciáli-
sabbak, és a társadalom által nagyra értékelt és fontos szerepet töltenek be. Az ilyen 
szerepek általában jövedelmezőbbek (jutalmazottabbak) és magasabb erkölcsi státuszt 
biztosítanak. A munkamegosztással a társadalom tudatosan generálja az egyenlőtlensé-
geket, ami ösztönző funkcióján kívül egy társadalmi rendet is létrehoz. A szerzők Durk-
heim funkcionalista elméletéből kiindulva azt támasztották alá, hogy az interneten egy 
olyan struktúra épült fel, mely a munkalehetőségeket meghirdető reklámokhoz vagy 
hirdetésekhez való hozzáférést (linkek elérhetőségének kódolásával, egyes linkek el-
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érhetőségének bonyolulttá tételével vagy a munkalehetőségek számának korlátozásá-
val) rendezi, és „szabályozza” az internetes munkakeresők szerephez való hozzájutását. 
A könyvben szerepel az is, hogy az eltérő internethasználat és az ebből adódó jártasság-
beli hátrány nehezíti a megfelelő linkek elérését. A szerzők a yahoo keresőfelület mű-
ködését vették górcső alá, majd azt mutatták be, hogy milyen csatornák elérésére van 
lehetőség egy adott kulcsszó beírásával, és milyen munkavállalási lehetőségek adottak 
a keresők számára a regisztrációval. A szerzők arról írnak, hogy a 2000. évtől kezdve mi-
ként strukturálják a munkakínálatokat és az erre mutató linkeket. Az internetes keresők 
architektúrája megfelelő kompetenciával rendelkező felhasználóknak „belső” csatornák 
elérésére ad lehetőséget, mely korlátozottan hozzáférhető. Az IP-cím által elért felhasz-
náló szélesebb körű tájékoztatást vagy testre szabott munkalehetőségről szóló ajánlatot 
kaphat a korábbi regisztrációban megadott adatai alapján. A szerzők internetes munka-
megosztással kapcsolatos elemzése kellőképp feltárja azt az egyenlőtlenséget, mely a 
munkalehetőségeket kínáló internetes felületeken megvalósul. A felmérés és a yahoo 
keresőfelületének megfigyelése során arra a következtetésre jutottak, hogy az internet 
részben egyenlőtlenséget generáló, részben munkamegosztó funkciót tölt be. 

Az utolsó fejezetben az internet sajátosságait és a virtuális jelenlét hátrányait vetik 
fel, különös tekintettel a személyes adatok és a magánéletre vonatkozó információk meg-
osztásából és a számítógépes kompetencia hiányából adódó sebezhetőségre. Az adatok 
tárolásának és felhasználásának szabadsága miatt a virtuális védőbástyák szükségességét 
nyomatékosítják. A szerzők az internet elterjedésével a marginalizálódás és a kirekesz-
tődés kialakulását vizionálják, végül az iskolai végzettséget és az alacsony jövedelmet 
állítják stabil oksági kapcsolatba az egyenlőtlenséggel. A digitális szakadék mélyülése 
a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális részvétel elégtelenségét eredményezheti a 
jövőben. A felmérés eredményei azt tükrözik, hogy az Egyesült Államokban a társa-
dalmi egyenlőtlenségek ollója egyre jobban nyílik, az internet dinamikus terjedésével 
a fennálló egyenlőtlenségek növekedése elkerülhetetlen. Az infokommunikációs tech-
nológia sokkal inkább a társadalmi egyenlőtlenségek folytatását és növekedését ered-
ményezheti, mint olyan változást, melyet információs társadalom sajátjaként tarthatunk 
számon. Az internet telítettségével arányosan azonban egyes különbségek eltűnhetnek, 
és újabbak kerülnek elő, ezért az egyenlőtlenség minden adaptációs szakaszban fenn-
marad. Úgy vélem, hogy az internet által előidézett egyenlőtlenségek vizsgálata a teljes 
telítődés szakaszában lenne optimális. Ebben az adaptációs időszakban, már generációs 
meghatározottság révén, a hozzáférés és a digitális tudás nem jelent jelentős egyenlőt-
lenséget, ezért az aktívak közti más tényezők játszanak szerepet. A három domináns 
elmélet a jövőben is fontos az egyenlőtlenségek vizsgálatában, azonban nem a hagyomá-
nyos szociológiai fogalomrendszer alapján. 
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Máthé Veronika

Re fo rmat t ing  Po l i t i c s  –  In fo rmat ion 
Techno logy  and  Globa l  C iv i l  Soc ie ty

Edited by Jodi Dean, Jon W. Anderson, Geert Lovink 
New york and London: Routledge, 2006

A 2006-ban megjelent, nagyrészt az információs társadalomról szóló 2003-as genfi és 
2005-ös tuniszi csúcstalálkozóra (World Summit on Information Society) reflektáló A po-
litika  reformattálása  –  Információtechnológia  és  globális  civil  szervezetek kötet egy előszót, 
két bevezetést, 13 tanulmányt és egy interjút tartalmaz. A tanulmányok 3 fejezetet al-
kotnak: 1. Hálózatok, 2. (Web)helyek, 3. Formátumok. A kötetet záró interjúban Milton 
Mueller mesél az internet hőskoráról és a domainnevek kiosztásának gyakorlatáról és 
intézményi hátteréről.

A tanulmánykötet egyrészt bemutatja, hogy a civil szervezetek (civil society orga-
nisations, CSO) hogyan tudják – vagy éppen nem tudják – kihasználni az információ-
technológia nyújtotta lehetőségeket saját üzeneteik elterjesztésére, tagok toborzására 
stb.; másrészt pedig hogy az információtechnológia segítségével kiépülő hálózatok ho-
gyan befolyásolják a közgondolkodást: a képviseleti demokráciával – és általában a hie-
rarchiával – kapcsolatos nézeteket. A tanulmányok nagyon sokfélék, mind témájukban, 
mind mélységükben: a konkrét webhelyek és technológiák bemutatásától a globális 
szervezetek működését leíró elméleti keretek felvetéséig. A cikkek keletkezése óta el-
telt évtizedben annyira sokat változott az IT és vele együtt az internetes tevékenységek 
köre, hogy az itt leírt jelenségek egy része mára már elvesztette aktualitását (pl. a mozgó-
kép és hang azonnali megosztásának nehézsége) vagy áthelyeződött más felületre (pl. 
a trollkodás a levlistákról többek közt a Facebookra). Hogy mennyire hódítanak teret 
a felvetett értelmezési keretek, még nem látható, de annyi változás már tapasztalható, 
hogy sok, a könyv megírásakor még élő, internettel kapcsolatos tévhit mára már (részben 
vagy teljesen) kihalt.

Saskia Sassen az Előszóban felhívja a figyelmet arra, hogy a hálózatok nyitottsá-
ga nem jár automatikusan az anyagi (és így technológiai, mobilitási stb.) lehetőségek 
egyenlő elosztásával, és a civil szervezetekre is jellemző a 80/20-as szabály, annak elle-
nére, hogy ezek decentralizáltan és nyitottan működnek, ellentétben a globális pénzin-
tézetekkel. A kötet posztdemokratikusnak nevezi ezt a decentralizált és nyitott működési 
formát, ami már nem a demokrácia hagyományos pillérein – a képviseleten, felelősségen 
és legitimitáson – nyugszik.
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Jodi Dean, Jon W. Anderson és Geert Lovink a Bevezetésben leírják, hogy a kötet 
a Társadalomtudományi Kutatások Tanácsának (Social Science Research Council)1 ki-
adványa, melynek egyik fő célkitűzése azoknak az elméleti kereteknek a megalkotása, 
amelyek segítségével az általuk vizsgált globális IT-jelenségek leírhatók. Erre tesznek 
javaslatokat Bevezetés:  Hálózati  társadalmak  posztdemokratikus  „önkormányzása”  (Intro-
duction: The Postdemocratic Governmentality2 of Networked Societies) címmel. 

Miközben sokan lelkesen hisznek abban, hogy a globális hálózati kommunikáció 
mindenki számára, mindenhol egyformán lehetővé teszi a politikai részvételt (pl. online 
petíciók aláírásával), a szerzők kihangsúlyozzák, hogy ezzel a mobilitással csak bizonyos 
országok állampolgárai és bizonyos társadalmi státuszú emberek rendelkeznek. Javas-
latuk szerint a netezők online vásárlási és fogyasztási szokásait is vizsgálni kellene a 
politikai aktivitásuk mellett, hiszen ezek a tevékenységek nem függetlenek egymástól. 
Ezen túl felhívják a figyelmet arra, hogy sokan egy-egy klikkeléssel letudják a politikai 
aktivitást, tehát miközben ők maguk úgy érzékelik, hogy tettek az ügy érdekében, való-
jában passzivitásba süllyednek.

Az információtechnológia eszközei lehetővé teszik a civil szervezetek olyan típu-
sú részvételét és bevonódását, amit nem lehet leírni a demokrácia fogalmi kereteivel. 
A szerzők négy új fogalmat javasolnak: (1) szubszidiaritás (a problémák helyi megoldása, 
„kicsiben” gondolkodás), (2) több területre kiterjedő bevonódás (multistakeholderism), 
(3) szakértelem és a (4) hírnév biztosítása (reputation management). 

A szubszidiaritás elve (ami az EU egyik alapelve is) azt írja le, hogy egy kérdést 
annak „természetes” szintjén kell kezelni. Különböző kérdésekben ez más-más hatalmi 
szintet jelenthet, vagyis egy decentralizált és szakértelmen alapuló hatalomgyakorlást. 
A több területre kiterjedő bevonódás (multistakeholderism) a civil szervezeteknek azt a 
jellemzőjét írja le, hogy tevékenységük nem egy-egy területre korlátozódik (mint a jólé-
ti állam intézményeinek programjai), hanem figyelembe tudnak venni egyedi igényeket 
is (ahol több terület is találkozik, pl. menekültek és gyermekek ügye), illetve túl tudnak 
lépni az államok szintjén és nemzetközi hálózatokat is képesek létrehozni. 

A civil szervezetek anyagi forrásait részben adakozó egyének és vállalatok, részben 
állami intézmények biztosítják.  A szerzők szerint a jobboldali kötődésű civil szerveze-
tek (az USA-ban) hajlamosak inkább az előbbiekre, a baloldali kötődésűek az utóbbi 
forrásokra támaszkodni. Felhívják a figyelmet a két finanszírozási forma strukturális kü-
lönbségeire, és így az állami forrásokra nem támaszkodó civil szervezetek posztdemok-
ratikus „önkormányzó” mivoltára.

A szakértelem fogalmát a szerzők a hálózati társadalom Robert Cox-féle értelme-
zéséből vezetik le, amely szerint az internet egy választási szabadságot és szabad pia-
cot biztosító „felület”, amely teret biztosít a különféle társadalmi csoportosulásoknak 
és azok folytonos módosulásainak, majd ezek a változások visszahatnak a „felületre”, az 
internetre. Az internet működésének e neoliberális megközelítését (amelynek alapvető 
eleme, hogy a hálózatok létrehozása és fenntartása költségekkel jár) azonban általában 

1  http://www.ssrc.org/about/
2  A governmentality/gouvernementalité kifejezés Foucault-tól ered, govern + mentality: egyrészt kifejezi a 

kormányzás, a hatalom, a kormányzat viselkedését az egyének felé, másrészt leírja az egyén és a társadalom 
önszabályozó, „önkormányzó” tevékenységét.
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elnyomják azok a romantikus elképzelések, amik a szabadságról, a jóért harcoló hacke-
rekről és a végtelen kreativitásról szólnak. A civil szervezetek esetében a szakértelem 
lefedi a pénzügyi és technológiai szaktudást, azoknak a szabályoknak és eljárásoknak az 
ismeretét, amik mentén e szervezetek állami- és magántámogatói működnek. A szerzők 
szerint ide tartozik a hálózaton belüli folyamatok ismerete is, pl. az, hogy a kommuni-
káció mindenki között, egy szinten zajlik, és gyakran a nagy feladatok részfeladatokra 
bomlanak le, amik esetleg – más kombinációban – új feladatokká rakhatók össze.

Az információáramlás felgyorsulásával különösen fontos szerepe van a hírnév bizto-
sításának. Ez egyrészt az internetes ismertséget jelenti (pl. a Google találatok közti he-
lyet), másrészt pedig a hírnév felhasználását offline események szervezésére. A hálózati 
kommunikációt nem bizonyos jogok tartják fenn (mint egy képviseleti demokráciában), 
hanem a kompetencia és a bizalom.

Tehát a globálissá fejlődő civil szervezetek sok szempontból túllépnek az államok 
szintjén, illetve egészen más elvek szerint működnek, ezért leírásukra is más fogalom-
készlet szükséges. Ezeknek az új kereteknek a meghatározása Jodi Dean, Jon W. Ander-
son és Geert Lovink imént bemutatott Bevezetésének tárgya.

A Hálózatok fejezetet Noortje Marres nyitja a kötet első tényleges tanulmányá-
val (Net-Work Is Format Work: Issue Networks and the Sites of Civil Society Poli-
tics).  A szerző amellett érvel, hogy a civil társadalomban zajló folyamatok leírására – a 
már használatos közösségi hálózat (social network) és információs hálózat (info-network) 
mellett – érdemes bevezetni az ügy-hálózat (issue network) fogalmát, amelyet Hugh 
Heclo alkotott meg a 70-es években. Erre azért van szükség, mert a korábbi fogalmak 
nem írják le azt a szerepet, amit a civil szervezetek betöltenek a különböző (környe-
zetvédelmi, gazdasági, szociális stb.) ügyekről folyó társadalmi párbeszédben, azok te-
matizálásában, az állami intézményekkel és a különböző vállalatokkal szemben meg-
fogalmazott kritikájukban. Ezt a szembenállást (antagonisztikus kapcsolatot) nem írja 
le a közösségi hálózat modellje, hiszen az az együttműködési kapcsolatokon alapul. Az 
információs hálózat modellje sem alkalmazható jól ebben az esetben, hiszen nem az in-
formáció megsokszorozódásáról van szó, hanem egy nézőpont (és egy cselekvési terv) 
kinyilvánításáról.

Annelise Riles szerint a civil társadalmi hálózatok tagjai nem feltétlenül ugyan-
azon kultúra vagy életstílus képviselői. Maga az adott ügy (issue) teremti meg, sőt teszi 
szükségessé az egymáshoz kapcsolódást. Az így kialakuló, nyitott hálózat alakítja ki az 
ügy tárgyalásának kereteit (framing), és ezáltal formálja (formatting) és átformálja (re-
formatting) magát az ügyet is. A civil szervezetek ezeken a hálózatokon keresztül kap-
csolódnak be (formálisan és/vagy informálisan) más, nagyobb hálózatokba, amelyeknek 
az állami intézmények és vállalatok is szereplői.  John Dewey megkülönböztet politi-
kai közösségeket és társadalmi közösségeket. Az előbbieket semmi más nem köti össze 
(sem kulturálisan, sem földrajzilag), mint egy közös ügy, amiért és/vagy ami ellen har-
colnak. Az információtechnológia fejlődésének köszönhető a Noortje Marres szerint az 
a tendencia, hogy a civil szervezetek saját ügyeiket/témáikat más ügyek kampányaihoz 
kapcsolják (issue-splicing).

Ned Rossiter (Organized Networks and Nonrepresentative Democracy) is azon az 
állásponton van, ellentétben az „e-demokrácia” híveivel), hogy a képviseleti demokrácia 
elveit (állampolgárság, részvétel, egyenlőség, átláthatóság stb.) nem lehet egy az egyben 
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átültetni a hálózatok világába. ő a „nem közvetlen/nem képviseleti demokrácia” (non-
representative democracy)3 fogalmat vezeti be a hálózatok leírására. Hivatkozik Chan-
tal Mouffe-ra és Ernesto Laclau-ra, akik szerint a demokrácia az ellentétek harcán alapul 
(agonisztikus ill. radikális demokrácia). A szerző szerint ez a fajta harc jelenik meg az 
internetes trollkodásban is, ami tehát teljesen „természetes” velejárója a hálózatoknak. 
A 2005-ös tuniszi információs társadalom csúcstalálkozón (WSIS) Wolfgang Kleinwäch-
ter kihangsúlyozta, hogy a kormányzatok, a magán szektor és a civil társadalom együtt-
működése erősödik. Ebben a háromszögben a kapcsolatok nem hierarchikusak, hanem 
hálózatosan szerveződnek a konkrét ügyek köré. Hogy a háromszög melyik oldalának 
kell a legerősebbnek lennie, azt az ügy természete dönti el. Rossiter tanulmánya végén 
a civil szervezetek működésének és szerepének újragondolását sürgeti.

Clay Shirkey (Power Laws, Weblogs, and Inequality) tanulmánya (2002-es ada-
tokra támaszkodva) azt mutatja be, hogy a 80/20-as szabály a weblogok esetében is ér-
vényes: a netezők 80%-a linkeli/olvassa a blogok 20%-át. A szerző azt is megjegyzi, hogy 
a népszerűtlen blogokon azonban élénk „beszélgetések” alakulnak ki a fix olvasótábor 
tagjai között. 

Jamie King (Openness and Its Discontents) a feminista Jo Freemanre hivatkozva 
azt állítja, hogy a nyíltság elve (pl. valamilyen technológiához való hozzáférés esetén) 
elősegíti a szerző által „kriptohierarchiák”-nak nevezett informális szerveződések lét-
rejöttét. Ez annak köszönhető, hogy a nem-hierarchikus, nyitottságot hirdető retorika 
mögött ezek a szerveződések úgy működnek (és kommunikálnak), mint egy banda (53). 
A szerző pédaként a People’s Global Action-t és az indymedia.org-ot említi.

Drazen Pantic (Anybody Can Be TV: How P2P Home Video Will Challenge the 
Network News) megfordítja a szokásos sorrendet: szerinte nem a (hír)portál hasonlít a 
tévécsatornához,  hanem a tévécsatorna hasonlatos az aggregátor oldalhoz (ahol a külön-
böző programok az összegyűjtött és linkelt tartalmaknak felelnek meg). A szerző hang-
súlyozza, hogy a médiafogyasztók már nem csak passzív résztvevők akarnak lenni, „mint 
a múlt században”, hanem aktívan részt kívánnak venni a médiatartalmak létrehozásá-
ban. 2006-ban a szerző még a BitTorrent hálózatot ajánlotta a videók továbbítására (ami-
nél ma már egyszerűbb felületek is vannak, pl. a ustream.tv).

Lina Khatib (Communicating Islamic Fundamentalism as Global Citizenship) ta-
nulmányával kezdődik a könyv (Web)helyek fejezete. Az iszlám fundamentalizmust „új 
patriotizmus”-ként deifiniálja, amelynek vannak lokális és globális elemei, vallásos és 
regionális sajátosságai. Beckre hivatkozva az internetet tartja az iszlám fundamentaliz-
mus eszközének, hiszen a nemzeti és globális honlapokon jelennek meg azok a szimbó-
lumok, hírek, megvehető CD-k stb., amelyek megteremtik e közösség egységét. Paunra 
hivatkozva a szerző bemutatja, hogy a honlapok egyrészt foglalkoznak az adott ország 
híreivel, másrészt egyfajta globális etikát közvetítenek, és célul a globális Pax Islamica 
megteremtését tűzik ki. Az oldalak nyelvükön keresztül kapcsolódnak egymáshoz, ez 

3   Ebbe a nonrepresentative fogalomba a szerző a kifejezés „nem reprezentatív” jelentését is beleveszi, 
tehát nem mindenki számára egyenlő mértékben hozzáférhető, nem mindenkit egyenlő mértékben képviselő 
egy ilyen hálózat.
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elsődlegesen az angol, másodlagosan az arab, továbbá a dzsihád4 szükségességének hir-
detésével, kereskedelmi tevékenységgel és további linkekkel.

Külön dimenziót ad az inszlám fundamentalizmus internetes jelenlétének, hogy 
feltételezik, hogy a 9/11-es terrortámadást e-mailen koordinálták. Iszlám terrorista akci-
ók esetleges internetes megszervezése más esetekben is felmerült.

Merlyna Lim (Lost in Transition? The Internet and Reformasi in Indonesia) szin-
tén a politika internetes megjelenéséről számol be. A reformasi (reform)-nak nevezett 
hatalomváltás 1998. május 21-én ment végbe Indonéziában, amikor a 32 éve hatalmon 
lévő Suharto elnök és kormánya kénytelen volt lemondani a diákok sorozatos tiltako-
zásai hatására. Mivel a média teljes mértékben a kormány kezében volt, a megmoz-
dulások szervezése az interneten (ill. az internetre kapcsolódó, civil kezdeményezésre 
létrejött, kis kereskedelmi „warnet”-en) zajlott. A szerző kihangsúlyozza, hogy a tech-
nológia megléte önmagában nem elég a szerveződéshez, és fontos lépés volt, amikor az 
emberek a számítógépek mögül kivonultak az utcákra. Indonézia Lim szerint negatív 
példával is szolgál, a 2002-ben feloszlatott fundamentalista iszlám csoport, a Laskar Ji-
had (vagy Jihad Troopers) létrejötte és tevékenységének kiszélesedése is az internetnek 
köszönhető.

Okoth Fred Mudhai (Exploring the Potential for More Strategic Civil Society Use 
of Mobile Phones) tanulmányában arra tesz javaslatot, hogy Afrika azon térségeiben, 
ahol még nincs internet, de már van mobiltelefónia, a segítő szervezetek az sms-t hasz-
nálják kommunikációs csatornaként, hiszen ez mindenki számára elérhető.

Scott S. Robinson (The Potential Role of Information Technology in Internatio-
nal Remittance Transfers) az Egyesült Államokban dolgozó mexikói és dél-amerikai 
vendégmunkások/bevándorlók által használt pénzátutalási módokról ír, és javaslatot tesz 
arra, hogy IT-fejlesztésekkel ezt hogyan lehetne megkönnyíteni.

Evan Henshaw-Plath (Network Technology and Networked Organizations) cik-
kének fő témája a Wikipedia szerkesztése és használata, ill. a wiki-elven működő ol-
dalak és kutatások. ő azt javasolja, hogy a civil szervezetek (NGO) is ilyen wiki-elven 
hozzák meg a döntéseiket. Ennek a technikai kivitelezését azonban nem fejti ki. 

Hans Klein csúcstalálkozó-beszámolójával (Understanding the WSIS: An Institu-
tional Analysis of the United Nations World Summit on the Information Society World 
Summit on the Information Society (WSIS)) kezdődik a kötet harmadik, Formátumok 
című fejezete. Beszámol a WSIS-konferenciák történetéről, és kihangsúlyozza ezek fó-
rum funkcióját: a lényeg a részvétel, hogy azok is hallassák a hangukat, akik esetleg más-
kor nem tudják, illetve az irányelvek meghatározása. A szerző szerint a csúcstalálkozó ezt 
a szerepet be is töltötte, de mintha azt jeleznék a szavai, hogy csak ezt, és nem többet.

John Palfrey (The End of the Experiment: The Failure of Democracy in ICANN) 
az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) történetét mutatja 
be. Az 1998-ban alapították Kaliforniában nonprofit szervezetként, és domainnevek és 
IP-címek kiosztására kapott megbízást. Miközben ez az intézmény áll az internet „mö-
gött”, szinte senki sem tud a létezéséről.  John Palfrey azt a kérdést teszi fel, hogy ha 
ez így van, kell-e egyáltalán az ICANN-nek legitimálnia magát. A válasz az, hogy igen. 

4   Miközben a fundamentalisták megegyeznek a dzsihád szükségességében, abban nincs teljes egyetértés 
a csoportok között, hogy ez a szent háború erőszakos-e, vagy sem (71).
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A legitim működés azonban megkérdőjelezhető: miközben egy globális hálózatot kép-
visel, az ICANN mégiscsak egy kormány megbízásából működik. A szerző szerint az 
intézmény fejlődését több tényező hátráltatta, de mindegyik visszavezethető a nyíltság 
(opennes) valamilyen leszűkített értelmezésére. Az ICANN-nek szerkezeti átalakításon 
kell átesnie, biztosítania kell a felhasználók számára a részvételt a döntéshozásban, hi-
szen konstruktívan támogatni tudnák azt; és le kell vonni a tanulságokat az ICANN 
példájából, hogy hogyan működtethető egy ilyen intézmény az egyre „hálózatosabb” 
világban.

A kötet utolsó tanulmányában (Debating Communication Imbalances: From the 
MacBride Report to the WSIS) Claudia Padovani az 1980-as MacBride Report és infor-
mációtechnológiával foglalkozó csúcstalálkozók (WSIS) szókincsét elemzi. A jelentések 
és a konferenciák szókészlete a tömegkommunikációtól egyre inkább a globális informá-
cióáramlás irányába tolódott. A szerző kihangsúlyozza, hogy nincsenek mindig, minden-
hol érvényes megoldások, a helyi viszonyoknak megfelelően, az érintettek bevonásával 
kell megteremteni a lehetőséget a felzárkózásra.

A könyvet egy interjú zárja (Trial and Error in Internet Governance: ICANN, the 
WSIS, and the Making of a Global Civil Society), amelyet Geert Lovink készített Mil-
ton Muellerrel. A beszélgetés érdekes kontrasztban áll a kötet többi írásával, nemcsak 
műfajában, hanem tartalmában is. Mueller szinte minden válaszában rácáfol a kötet szer-
zőinek véleményére – vagy ha nincs is ellentétes állásponton, rámutat, hogy a helyzet az 
eddig bemutatottnál jóval összetettebb.

Mint a tanulmányok bemutatásának hosszából is látszik, számomra az elméleti fel-
vetéseket tűntek igazán érdekesnek, illetve Milton Mueller tudta a záró beszélgetésben 
közelebb hozni hozzám az információs társadalmat irányító állami szervek tevékeny-
ségét. érdekes módon mintha az egész köteten végigvonulna az általa is képviselt pa-
ternalista szemlélet, az a hozzáállás, hogy szép és jó, hogy létrejönnek ezek az alulról 
szerveződő, decentralizált hálózatok, de mindenképp lennie valamilyen felülről jövő 
kontrollnak, amely keretek közé szorítja őket.
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Szemle

Két etnográfiai esettanulmány

Eredeti címével ellentétben nem könyvbemutatót, hanem két nagyon izgalmas esetta-
nulmányt leíró cikk összesítő bemutatását olvashatjuk. Az egyik cikk a vidéki Indiával, a 
másik pedig Ghánával foglakozik. Mindkét cikk megközelítése a kulturális antropológia 
módszertanait hozza (résztvevő megfigyelés, kultúracentrikusság), és – a megközelítés-
módnak is köszönhetően – a fejlesztés kulcselemének nem a technológiát, hanem az 
oktatást tartják. Nem az eszközök, hanem az információhoz való hozzáférés a kulcsa az 
információs társadalom fejlesztésének.

Horst, H. A. (2013). Ethnographic Perspectives on the Information Society: A Review Essay. In-
formation Technologies & International Development, 9(3), 61–63.

Esettanulmány Kínából

Már régóta nem kérdéses, hogy az IKT eszközök alapvetően formálják át a közigaz-
gatást (is). Egyre szaporodnak az értékes tapasztalatok is az e-kormányzat fejlesztésé-
nek területén, mégis a közel évtizedes vonatkozó szakirodalmat olvasva az az érzésünk, 
hogy ugyanazokat a hibákat követi el mindenki újra és újra, ugyanazon alapvető fel-
ismeréseket indukálva ezzel. Nincs ezzel másképpen a Guangdong tartományra fóku-
száló esettanulmány sem, mely elsősorban nagyon hasznos olvasmány, mert közvetlen 
példán keresztül, tapasztalati úton megfogalmazott felismeréseket ír le. Következtetései 
és ajánlásai a már ismert, megint beigazolódó alapvetések. Kialakiított stratégia nélkül 
nem érdemes belekezdeni a fejlesztésbe: ha a hivatalok közötti szerepek nem tisztá-
zottak, akkor a kölcsönös szerep- és felelősségkeresések megnövelik a költségeket, és 
lelassítják a folyamatot, szükségesek a képzések, és nem hagyható ki a lokális igények 
felmérése. 

Ting, C., & yi, F. (2013). ICT policy for the “socialist new countryside” – A case study of ru-
ral informatization in Guangdong, China. Telecommunications Policy, 37(8), 626–638. do-
i:10.1016/j.telpol.2012.03.007
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Dél-Afrika és a szélessávú internet

Kína után a világ egy másik pontjára, az afrikai kontinens legdélebbi területére jutunk 
el egy újabb esettanulmányt követve. Az ICT4D témakörének „leghálásabb” régiója 
Afrika, a legtöbb ilyen hír ide köthető. A várakozások, a vágyak és az ígéretek mellett 
azonban kevés a leírható tapasztalat. A szerző egy ilyenre tesz kísérletet, a szélessávú 
internet hatását vizsgálja mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív eszközökkel. A minta-
vétel nagyon kis létszámú (16 interjú és 177 kérdőív), de az eredmények eléggé egysé-
gesek. A felhasználók viszonylag új belépők (természetesen), elsősorban szórakoztató 
tartalmak letöltésére használják a szélessávú kapcsolatot, második helyen a távoli család-
tagokkal való folyamatos kommunikáció áll. A szerző az adatokat több irányból megfor-
gatva is elemzi, de a lényege, hogy a célzott internethasználat, a távmunka sokadlagos, 
elenyésző szerepet játszik (egyelőre). Ez a tény természetesen a kínálattal is összefügg. 

Seymour, L. F., & Naidoo, M. (2013). The Usage and Impact of Broadband: A South African 
Household analysis. Electronic Journal Of Information Systems Evaluation, 16(2), 132–145.

Bevezetés az információs társadalompolitikába

A román információs társadalommal foglalkozó szakirodalom még csak a szárnyait bon-
togatja, túlnyomó többségükben definíciós problémákkal foglalkozó, bevezető jellegű 
cikkeket olvashatunk. A kiemelt cikk is ilyen, kevés önálló hozzáadott értéket tartalmaz, 
viszont betekintést ad abba, hogy áll jelenleg a szomszéd ország szakmai párbeszéde a 
témakörben. Jó lenne több angol nyelvű cikket olvasni hazai szerzők tollából.

Dragomirescuc, H., & Filip, F. (2013). Steering the Information Society Development as a Vi-
sion-based, Multi-stakeholder Process: a Point of View. Computer Science Journal Of Mol-
dova, 21(3), 299–308.

E-kormányzat körkép

Körképünk során három különböző földrajzi régióról szóló esettanulmánnyal ismerke-
dünk meg. Az olasz cikk megyei jogú városok e-önkormányzatainak teljesítményét vizs-
gálja egy kvantitatív kutatás segítségével. Fő megállapítása, hogy a kisebb városokban, 
illetve ott, ahol több az idős, az e-kormányzati szolgáltatások iránti érdeklődés kisebb. 
Az arab országokkal foglalkozó cikk empirikus része hatvan szakértői interjún alapszik, 
illetve felhasználja az ENSZ OSI (Online Service Index) és EPI (E-participation Index) 
adatait is. Az adatgazdag megközelítés ellenére kevés eredményre jut, fő megállapítása, 
hogy Bahrein, a UAE, Szaúd-Arábia és Qatar kivételével az arab országok messze a lehe-
tőségeik alatt teljesítenek, és hogy a gátak feloldása országonként különböző politikákat 
fog igényelni kulturális, szervezeti és technológiai téren. A spanyol esettanulmány 102 
megyei jogú város weblapjainak és alapvető statisztikai adatainak áttekintésével készült. 
Első lépésként sajátos módon három területre osztják az elektronikus kormányzat téma-
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körét: e-government, e-governance és e-democracy. Az elméleti alapvetésük vitatható, 
de a leírt adatok mindenképpen értékesek. Elemzésük alapján a spanyol önkormányza-
tok átláthatósága magas, és jó úton haladnak az egykapus ügyintézés megvalósítása felé, 
ezen a téren leginkább a jogi szabályozás támogatottsága és egységessége hiányzik. 

Arduini, Davide – Denni, Mario – Lucchese, Matteo – Nurra, Alessandra – Zanfei, Antonello 
(2013): The role of technology, organization and contextual factors in the development of 
e-Government services: An empirical analysis on Italian Local Public Administrations. In 
Structural Change & Economic Dynamics. Dec2013, Vol. 27, 177–189. 13p.

Alaa-Aldin Abdul Rahim A. Al Athmay (2013): E-governance in Arab countries: status and challen-
ges In Global Journal of business research Volume 7 Number 5. 79–98.

García-Sánchez, Isabel-María – Rodríguez-Domínguez, Luis – Frias-Aceituno, José-Valeriano 
(2013): Evolutions in E-governance: Evidence from Spanish Local Governments. In Envi-
ronmental Policy & Governance. Sep/Oct2013, Vol. 23 Issue 5, 323–340. 18p.

Egy iráni teleház fejlesztésének tanulságai

Végül, de nem utolsósorban a vidékfejlesztés területére kalandozunk el. A szerzőpáros 
218 ember megkérdezésével gyűjtött adatokat az iráni Golestan tartomány egyik tele-
házával (ICT center) kapcsolatosan. Az iráni információs társadalom fejlődésében a vi-
déki teleházaknak nagyon fontos szerepük van. Jelentős hatással bír azoknak az életére, 
akik hozzáférhetnek, mind kulturális, mind gazdasági téren. Fontos tanulság, hogy a 
teleház-központú gondolkodás és fejlesztési irány nem tűnt el mindenhonnan a világ-
ból, ahogyan azt sugallja a sok-sok személyes szintű hozzáférésról árulkodó világszintű 
statisztika.

Khalil Moghaddam, B. – Khatoon-Abadi, A. (2013): Factors affecting ICT adoption among rural 
users: A case study of ICT Center in Iran. In Telecommunications Policy. Dec 2013, Vol. 37. 
Issue 11, 1083–1094. 12p.
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Iván Székely
The right to be forgotten and to be erased

There seems to be a shift in the fundamental paradigm of human history that forgetting 
is natural while remembering is exceptional and valuable. The technological possibili-
ties and the related applications seem to have tilted the balance between remember-
ing and forgetting, in effect making the task of forgetting an expensive and technically 
complicated business and, indirectly, also undercutting the western democracies’ ability 
to uphold certain fundamental values and rights, including those relating to human dig-
nity, privacy and personal autonomy. In such a situation the memory-preserving institu-
tions, most notably the archives, have come to face a twofold challenge: on the one hand 
they are required to handle a continuously growing volume of data and documents as 
well as to find their place in a changing environment, and on the other hand they must 
prepare for the realization of the “right to be forgotten and to erasure”, the new regula-
tory proposal put forward in response to the emerging new situation. The present study 
will discuss the potential conflicts between the global archival paradigm and this new 
right, and will also try to interpret the relevant provisions of the draft regulation of the 
European Union, and sketch out the practical possibilities from the perspective of the 
archives and the archivists.

Keywords: memory, archives, data protection, European Union, paradigm shift 7

Róbert Pintér
Yes, we (s)can – main actors and points of views  
in the Snowden Case

Aim of this article is to describe the main players and their positions in the first half 
year of “the Snowden case”, the American surveillance, espionage scandal erupted at 
June 2013. The case may be divided into three major topics: 1. interception at American 
telephone companies, 2. total surveillance through global services of U.S. companies, 
3. observation of high-ranking politicians worldwide. The study presents these issues 
through the perspectives of the main actors: the events launched by Snowden, media 
reports of cases, the public opinion, the NSA, President Obama, the defenders of the 
major companies involved, as well as American allies (especially in Europe) are the focal 
points of this writing. The author’s description closes the study with his own point of 
view. The study was primarily prepared for readers who would like to know briefly but 
comprehensively the events and actors of the Snowden case in Hungary.
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Norbert Merkovity
Media Logic in the Communication  
of Horizontal Networks

The new political communication developed as a result of the new media and the com-
munication of horizontal networks could be observed. The traditional political com-
munication was characterized by vertical communication. The vertical communication 
has resulted the theory of media logic, which means a victory of the media over the 
politics, because it forced the political actors to replace the previously used communi-
cation codes (party logic) with new codes (media logic), where the expectations of the 
media are in the centre. This logic gets a challenger with the emerging communication 
of horizontal networks in the new political communication. The logic on the new media 
reshapes the behavior of political actors, which nature could be accurately determined 
with further research.

Keywords: new political communication, vertical communication,  
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Pap Norbert,  Nagy Janka Teodóra, Végh Andor, Léphaft Áron
Muslim migrants in Hungarian information society 

Europe is facing a constantly growing migration pressure together with its social and 
political consequences. As a result, decades of migration generated a ca. 10 million im-
migrant Muslim community on the continent, of which a smaller part settled in Central 
Europe, and even less in Hungary. The research focuses on communication practices of 
migrants arriving to Hungary (predominantly by illegal border-crossings) and members 
of the Muslim community in Pécs. Data collected by survey research, interviews and 
participant observation indicates that the use of ICTs shapes the evolution of social 
processes, and that religious Muslim communities are effectively using the possibilities 
of network society.

Keywords: islam, migration, irregular migration, Balkan route, Pécs, IKT,  
identity, network 59
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Analysis of IT att i tudes of SME-s  
in micro-regional level  in Hungary

In most countries there is a great difference among rural settlements in the availability 
of information technologies. Connected to this fact, in this article I outline the main 
problems and opportunities that affect the broadband development of rural areas. I also 
present the situation and future perspectives of the broadband network infrastructure 
and usage on the example of a middle-east Hungarian rural settlement, from the point of 
view of the micro, small and medium sized enterprises. I made statistical analysis based 
on surveys and personally interviews. 
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