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LECTORI SALUTEM!

Az olvasó az Információs Társadalom egy különleges kiadását tartja a kezé-
ben: folyóiratunk 20 éves lett!

Az első lapszám, a 2001/1 éppen 20 évvel ezelőtt jelent meg. Beköszönő 
szövege számtalan érvet sorakoztatott fel a téma egyre égetőbb jelentősége 
mellett, amely akkor egy saját, magyar nyelvű, társadalomtudományi folyó-
irat elindítása után kiáltott. Most, két évtizeddel később már nincs szükség a 
legitimációra: az információs ökoszisztéma és a társadalom kettős spiráljának 
minden egyes újabb csavarodását a saját bőrünkön érezzük. A két fonál közöt-
ti kauzalitás iránya örök vita tárgya, ám a változás ténye aligha.

A folyóirat sikere ebben a változó közegben magáért beszél. A 20 éven át évi 
négy számmal történő folyamatos megjelenés önmagában is nagy szó: a folyó-
irat ismertsége és elismertsége, amely többek között a Scopus- és a Web of Sci-
ence Social Sciences Expanded indexekben elfoglalt pozícióiban is tükröződik, 
az eddigi szerkesztők és főszerkesztők áldozatos munkáját dicséri. A folyóirat 
mindezt úgy érte el, hogy 19 és fél évig csak magyarul publikált: márpedig a 
hálózat-gazdaságtan alapjait ismerve bárki levezetheti, hogy mit jelent ez az 
angol vagy egyéb világnyelven megjelenő periodikákkal összevetve, ha a hi-
vatkozásszámokban, a tudománymetria alapegységében versengünk. Az új ki-
adási rend – amelyben a páratlan számok magyarok, a párosak angol nyelvűek 
– ezért is nagy változás, amelynek számos előnyét élvezzük. Örömmel jelentjük 
továbbá, hogy az elmúlt 20 évben kiadott minden tanulmány, műhelycikk és 
minden egyéb, saját címmel ellátott tétel – közel 700 darab – DOI-azonosítót 
kapott, és kereshető a weblapunkon: https://inftars.infonia.hu/search.

Ha már a tudománymetria szóba került: jelen lapszámunk első három ta-
nulmánya az információs társadalommal és az Információs Társadalommal is 
foglalkozik, a jelenség és a folyóirat elmúlt két évtizedét vizsgálva.

Katona Eszter, Knap Árpád, Máté Fanni és Csótó Mihály Az Információs 
Társadalomban megjelenő tanulmányok topikelemzése (Boldog születésnapot, 
Információs Társadalom!) című tanulmányukban folyóiratunk publikációit és 
szerzői hálózatát elemzik. A tanulmány szerzői azt vizsgálják, hogy milyen 
témákat emelt be az Információs Társadalom az „information society studies” 
hazai diskurzusába az elmúlt 15 évben. Az elemzés során 10 topikot, vagyis lá-
tens témát különítenek el, például a hálózatok/rendszerek, az oktatás, az adat-
védelem és az internet és közösségek területét azonosítva a Látens Dirichlet 
Allokáció (LDA) eljárás segítségével. A tartalmi elemzés mellett a cikk betekin-
tést nyújt a folyóiratba publikálók társszerzőségi hálózatába, valamint a szer-
zők és az egyes topikok kapcsolatába is. A társszerzőség szerinti hálózatban 
három, viszonylag sok szerzőt tartalmazó algráf azonosítható, de a hálózat 
alapját jellemzően diádok, triádok és négyes csoportok alkotják. A szerzők cik-
keinek topikhovatartozása azt mutatja, hogy a sokat publikáló szerzők cikkei 
jellemzően 3-4 topikba kerülnek. Mindez leírva is roppant izgalmas, azonban 



7

LECTORI SALUTEM!

a szerzők navigálható vizualizációt is készítettek, ami a https://inftars.infonia.
hu/inftars20 oldalon érhető el.

Z. Karvalics László, a lap egykori alapító-főszerkesztője a D’Artagnan még 
kitart. Az információs társadalomról, húsz év után című írásában hiánypótló, 
történeti szintézist kínál az olvasónak a téma elmúlt húsz évéről. Úgy véli, 
hogy azokra az alapkérdésekre, amelyeket egykor az információs társadalom 
elméleti irodalma tett fel, ma a társadalmi makroevolúcióval és a civilizáci-
ós kihívásokkal foglalkozó elemzések válaszolnak. A jövőt fürkészve pedig 
nem a posztinformációs társadalom körvonalainak keresése zajlik, hanem a 
posztbürokratikus kontrollstruktúra lehetségességéé. Az információ- és tudás-
gazdaság mellé felzárkózik a humángazdaság, az információtechnológia és a 
humán technológia, az új kulcsszavak pedig a digitális transzformáció köré 
rendeződnek, élükön a mesterséges intelligenciával és az adatkultúrával. A ja-
pán Society 5.0 koncepciót, amely a technológiai apparátust eszköznek tekinti 
ahhoz, hogy elvezessen egy haladottabb, humánusabb, emberléptékűbb tár-
sadalmi állapot megteremtéséhez, a pragmatista Ipar 4.0.-ával veti össze. Befe-
jezésül az információs társadalom elméletének közelmúltban elhunyt három 
testőrére (Tadao Umesao, Daniel Bell és Alvin Toffler) emlékezve gondolataik 
érvényességét és tartósságát fürkészi, hogy befejezésként Andrew Targowski 
egyre terebélyesebb életművére hívja fel a figyelmet.

Az Információs Társadalom első 20 évére visszatekintő blokk utolsó, Bokor 
Tamás által írt cikke Individuumok és álindividuumok az interneten címmel 
aktuálisabb, mint valaha. A cikk megvizsgálja a virtuális és reális világ hatá-
rán mozgó individuumok viszonyainak elmúlt húszévnyi változását a digitális 
hálózati média fejlődésének tükrében. Bár kezdetben úgy tűnt, hogy a mobil 
információs társadalom technológiái a modernségben nem hoztak sok válto-
zást az individualitás kifejeződése szempontjából, az elmúlt húsz év árnyalta 
a képet. A virtualitás és realitás határán egyensúlyozó individuum már nem 
két világ polgára, hanem egyé, amely magába foglalja a konvergáló virtua-
litást és realitást. A tér- és időkereteket már nem uralják a „digitális nomá-
dok”: a virtualitás és a realitás korábban szétválasztható színterei egyetlen 
világgá állnak össze. A digitális hálózati média humán ágensei mellett a há-
lózat technológiai gépi ágensei mindinkább egyenrangú partnerekké válnak. 
A digitális nomád metaforája ezért sem állja már meg a helyét: aki korábban 
egyedül vándorolt a feltáratlan, kiaknázatlan területeken, most számtalan 
társsal együtt – úgy más individuumokkal, mint gépi ágensekkel – halad, és 
„nomádsága”, szabadsága már csak látszólagos. A gépi ágensek sokasodása 
miatt ember és gép szimbiózisa a jövőben fokozódni látszik, új megbékélés 
igényét támasztva emberi és gépi ágensek között.

Az első három cikk után véglegesen megérkezünk az aktuális témákhoz. 
Herendy Csilla és Budai Balázs Benjámin cikke, az Az önkormányzati honla-
pok szakszerű tesztelése és használhatósága közötti kapcsolat önkormányzati 
honlapok minőségét vizsgálja. A szerzők arra voltak kíváncsiak, hogy vajon 
jobban használhatók-e azok a felületek, amelyeket felhasználói tesztelések-
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nek vetettek alá? Az egyes oldalakat többek között a BM ÖFFK II.1 kutatása, 
valamint a tervezők-fejlesztők információi alapján mutatják be. Az oldalak 
felületeit Nielsen heurisztikái, valamint Shneiderman aranyszabályai szerint 
elemezték. Azokban a városokban, ahol fejlettebb az IT-háttér, a tervezés-fej-
lesztés során kutatásokat is végeznek, így végeredményben jobban használ-
ható felületek készülnek. Ugyanakkor jellemző a rosszul megválasztott User 
eXperience kutatási módszertan és/vagy tesztelői összetétel. Az is előfordul, 
hogy felületek nem kellő módon és mértékben akadálymentesek. Idegen nyel-
vű verzió sporadikusan érhető csak el. Az önkormányzatok online felületei 
sok esetben elmaradnak attól a szinttől, amivel az állampolgárok minden nap 
találkoznak az egyéb szolgáltatók weboldalain.

Kiss Gergely az A gamifikáció szerepe a társadalmi kihívások kezelésében 
című cikkében a szerző a játékosítás terjedésével foglalkozik. Jelenlegi tanul-
mányában arra a kérdésre fókuszál, hogy a gamifikáció milyen választ tud 
adni az egyes társadalmi kihívások kezelésére. A tudományos vizsgálódás so-
rán az elmúlt időszakban elérhető nemzetközi irodalomban fellelhető mun-
kákra támaszkodik, melyeket szisztematikus forráselemzéssel dolgozott fel 
azért, hogy a játékosítás hatásaival kapcsolatban összefüggéseket keressen, 
és elemzés alá vonja azokat. A tanulmány azzal a szándékkal készült el, hogy 
a gamifikáció irodalmát tovább színesítse, valamint hogy konkrét segítséget 
adjon a helyi kisközösségek, civil szervezetek mellett újonnan létrejövő vagy 
már korábban működő vállalkozások, szervezetek számára a társadalmi kihí-
vások kezelésében.

Koudela Pál tanulmánya a fenntartható városokkal foglalkozik. A legtöbb 
nagyváros küzd a túlzsúfoltságból adódó környezeti, gazdasági és társadalmi 
gondokkal, különösen igaz ez a világ legsűrűbben lakott városára, Szöulra. A 
városok fenntarthatósága globális erőforrás-gazdálkodási kérdés, megoldása 
a városok irányításának a szintjén is globális felelősség, koncepciója a fenn-
tartható fejlődésből az ökológiai gondolkodások keresztül fejlődött, és máig 
mindenütt meghatározza a városirányítást. A városok ökológiai és energia-
gazdálkodási gondjai azonban csak részlegesen oldhatók meg szabályozókkal 
és infrastrukturális beruházásokkal, legalább ennyire fontos az emberek ér-
tékrendjének megváltoztatása, a környezettudatos magatartás kifejlődésének 
elősegítése. E cél megvalósítása érdekében Szöul vezetése hatékony informá-
ciótechnológiai eszközök bevezetésére vállalkozott. Az IT-megoldások szerepe 
Szöul fenntartható várossá alakításában című tanulmány a fenntarthatóság 
fogalmán keresztül közelíti meg a fenti problematikát, és alternatív válaszo-
kat mutat be, melyek alkalmasak a környezeti problémák társadalmi szintű 
megoldására, különös tekintettel a IT-eszköztárra.

A lapszám utolsó cikke az Egészségügyi mobilapplikációkra történő haszná-
lati szándék mérése UTAUT-modellben címet viseli. A szerzők, Kovács Tamás 
és Várallyai László elsődleges célkitűzése volt, hogy a fiatal felnőttek körében 
megvizsgálják, milyen tényezők hatnak leginkább egy egészségügyi mobilapp-
likáció használati szándékára. Ennek megfelelően egy módosított UTAUT-mo-
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dellel és a hozzá tartozó kérdőív segítségével mérték fel a kitöltők attitűdjét. 
A tanulmányból kiderül, hogy a leginkább befolyásoló tényező az egyén moti-
vációja és az egyénre ható szociális ráhatás. A szerzők ezenfelül vizsgálták az 
egyes egészségügyi mobilapplikációk típusait, használatuk gyakoriságát, és az 
egyes típusok leggyakoribb feladásának okait. A tanulmány útmutatást adhat 
a 18 és 35 év közötti korosztály számára történő jövőbeli fejlesztéseknek, mi-
vel a mobilapplikációk piacán ez a korcsoport az, amely a legtöbb applikációt 
használja. A munka emellett az egészségtudatosság egy szélesebb körű alkal-
mazására is rámutat. A szerzők továbbá lehetőségként vázolják fel, milyen 
módszerekkel érdemes attraktívabbá tenni az alkalmazásokat.


