
2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
ÉRTELMEZÉSI DIFFERENCIÁINAK 
TERÜLETI KÖVETKEZMÉNYEI

2.1. Az információs társadalom és gazdaság fogalmának
különbözô értelmezései

2.1.1. Az információs társadalom

Bármely információs társadalmi témával foglalkozó tanulmány vagy dolgo-
zat esetében az elsô lépések között kell, hogy szerepeljen annak a vizsgálati tárgy-
nak a meghatározása, amelyet az adott munka az információs társadalom fogal-
mával illet. Ha ez elmarad, akkor is világosan látszódnia kell a munkában, hogy
mit ért a szerzô információs társadalmon, avagy milyen kontextusban használja
ezt a fogalmat. Mindez azért vetôdhet fel jogos igényként, mert e népszerû kife-
jezés alatt sokan sokféle dolgot értenek, következésképpen a sokszínûség
összekeveredésébôl akár félreérthetô megállapítások is születhetnek. Az infor-
mációs társadalom kategóriáját másképpen értelmezi az információelmélet, az
informatika, az információs társadalom elmélete, vagy például a gazdaság- vagy
a társadalomteória (Varga Cs. 2003). Az egységes terminológia irányába való
elmozdulás igénye már több szerzônél is felmerült (lásd például Farkas J. 2001a
vagy Z. Karvalics L. 2005), ám mindenki által elfogadott, szakmai szempontból
is támogatott konszenzusról még nem beszélhetünk. 

A fogalmi kavarodás és heterogenitás hátterében egyrészt épp a téma „felka-
pottsága” áll. A tudományos szférából a tömegkommunikációba kerülésével a
fogalom jelentése „folklorizálódott” (Z. Karvalics L., 1998), sôt tartalmilag is
bizonytalanná vált. Másrészt – történetfilozófiai szempontból – az információs
társadalom nem tekinthetô bizonyított fogalomnak, mivel tudományos alapokon
ma nem vázolható fel egy jövôre vonatkozó társadalomkép, ezért a kifejezést
szerencsésebb inkább „munkahipotézisnek” tekinteni (Farkas J., 2001b). Ez a
gondolat persze cáfolható akkor, ha az információs társadalmat nem jövôbeli,
hanem már jelenbeli formációnak véljük. 

Az információs társadalommal kapcsolatos kifejezések egyre inkább olyan
szerkezetben és olyan tartalommal jelennek meg, amelyek a tisztázás helyett már
mostani állapotukban is inkább nehezítik a megértést és a párbeszédet. Az uniós
dokumentumok szóhasználata például kifejezetten elmélyíti a fogalmi zûrzavart
(a szakanyagokban következetlenül és esetlegesen használják az információs
társadalommal kapcsolatos szócsaládot) (Z. Karvalics L. 2005). Ez tükrözôdik
abban a felsorolásban is, amit Élô Gábor és Z. Karvalics László tanulmánya
közöl az EU releváns dokumentumainak hasonló kontextusban elôkerülô fôbb
fogalmairól (Élô G. – Z. Karvalics L. 2004):
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l Információs társadalom. (Information Society)
l Tudás-alapú társadalom. (Knowledge Based Society)
l Tudástársadalom. (Knowledge Society)
l A tudás társadalma. (Society of Knowledge)
l Információ- és tudásalapú társadalom.

(Information and Knowledge Based Society)
l A tudás alapú gazdaság társadalmi-gazdasági hatásai.

(Socio-economic Impacts of Knowledge Based Economy)

A keveredô fogalomhasználat megállítását célzó erôs kritikai hangnak – úgy
tûnik – létjogosultsága van, hiszen a kifejezések többsége mögött tartalmi dif-
ferencia is meghúzódik. Mindazonáltal továbbra is szignifikáns gyakorisággal
emelkedik ki az „információs társadalom” kifejezés az összes többi közül, mely
az elôfordulások mintegy 80%-át teszi ki ma is (Élô G. – Z. Karvalics L. 2004).
Az ezredfordulót követô években egyre népszerûbbé váltak a tudás-elôtagú
szerkezetek is, amelyek tovább bonyolították a fogalmi definíciós kérdéseket.
Ezzel egyértelmûvé vált, hogy ez a témakör nem skatulyázható be egyetlen cím-
szó alá, el kell fogadnunk, hogy a kép sokkal árnyaltabb, hiszen az egyes kife-
jezések révén különbözô hangsúllyal, más-más szempontok emelhetôk ki.

Általánosságban keresve az összetett fogalom kapaszkodóit, az információs
társadalom definíciójával kapcsolatban legtöbbször a telekommunikáció, az
informatika, a számítástechnika vagy a tudás kifejezések kerülnek elô. Attól füg-
gôen, hogy ezeknek és az egyéb kapcsolódó fogalmaknak széles körébôl melyet,
melyeket használjuk éppen, az információs társadalom kifejezés tágabb illetve
szûkebb meghatározása vázolható fel (1. táblázat). 

Az egyik legszabatosabb meghatározást Fodor István írta le, kinek definí-
cióját a témával foglalkozók legnagyobb része elfogadottnak tekinti, felhasznál-
ja és idézi. „Elsôsorban az információs és kommunikációs technológia rohamos
fejlôdésének és konvergenciájának következményeként, az ehhez tartozó
gyártó- és szolgáltató-, valamint a médiaipar globalizálódásával a társadalomban
egy új életforma, újszerû mûködés és viselkedés alakul ki. Új értékrendek jön-
nek létre. Ezt a széles körben új életmódot, magatartást, információs tech-
nológiával átszôtt gazdaságot nevezzük információs társadalomnak” (Fodor I.
2000, 97. o.). Fodor megközelítése az említett új jelenségek széles hatását és
elterjedtségét emeli ki, mely egyértelmûen arra utal, hogy nem lehet parciális
elemként kezelni ezt a témakört. Éppen ezért gyakran nevezik ezt a nézetet az
információs társadalom tág értelmezésének. Tisztában kell lennünk azonban
azzal is, hogy ha vizsgálatainkban ezt az álláspontot követjük, akkor valójában
a társadalom legtöbb elemére kiható és ezért igen bonyolult összefüggéseket
rejtô témacsoporttal foglalkozunk, amely így – stílszerûen – roppant nagy
tömegû információt igényel a megértéshez. Mindazonáltal nem menekülhetünk
el a feladattól egy ilyen válasz megformálásával.
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Elôfordul, hogy az információs társadalmat a legmodernebb, kialakulóban
lévô illetve a jövôt jellemzô társadalom szinonimájaként használják. A posztfor-
di és posztmodern jelzôkkel párhuzamban jelenítik meg, mintegy következô
lépésként a fordi, a modern és az ipari (indusztriális) társadalomfejlôdési fázisok
után (Nowotny, H. 1994). Ezek a nézetek a tágabb, vagy talán a legtágabb
értelmezését használják az információs társadalomnak, melyet így inkább egy-
fajta korszak-szemléletnek tekinthetünk. Tulajdonképpen ez volt a jellegadó
közelítésmód már az 1960-as évek, az információs társadalom fogalmának
megszületése óta, amikor még vajmi kevés szó esett az információtechnológiai
forradalomról (bár sejthetô volt, hogy a technológia az új modell kulcseleme
lesz) (Élô G. – Z. Karvalics L. 2004). Maga az információs társadalom kifejezés
az 1963 óta ismert, valamivel hamarabb, az ötvenes-hatvanas évek fordulóján
keletkeztek a tudástársadalom, tudásgazdaság, tudásmunkás stb. összetételek. A
posztindusztriális társadalom megjelölés a hetvenes évek eleje óta használatos,
míg az ugyancsak rokon posztmodern társadalom fogalommal Peter Drucker
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1. táblázat
Az információs társadalom fogalmának eltérô értelmezései

A megközelítés tartalma

A fordi, a modern vagy az ipari (in-
dusztriális) szakaszt követô társada-
lomfejlôdési fázis. Korszak szemlé-
let.

Az információs társadalom kívána-
tos alternatívája. Komplex társa-
dalmi-gazdasági rendszer, melynek
alapvetô ismérve az információnál
magasabb minôségi szintû tudás.

Új társadalmi-gazdasági mozgató-
elem, fogalomrendszer és érték-
rend, amelyet átszô az információs
technológia.

Technológia-alapú társadalmi fej-
lôdés, amelyben az informatika és a
telekommunikáció játssza a legfon-
tosabb szerepet, melyekhez új tevé-
kenységek és elvárások kapcsolód-
nak.

Szigorúan technológiai újításokon
alapuló társadalmi változások ösz-
szessége.

A megközelítés elnevezése

Posztmodern, posztfordi társada-
lomfejlôdési fázis
(Nowotny, H. 1994)

Tudástársadalom
(Nyíri K. 2000, Varga Cs. 1998)

Információs társadalom
(Umesao, T. 1963, Fodor I. 2000)

Információs-kommunikációs
technológiai (IKT) szemlélet
(Mansell, R. 1999)

Infrastruktúra-központú megköze-
lítés
(eEurope 1999)

Legtágabb

Legszûkebb



már 1957-ben kísérletezett (Drucker, P. 2000). A hatvanas évek folyamán Tadao
Umesao3 (1963) már egy lehetséges és valószínû jövôképként fogalmazta meg
az információs társadalom kialakulását, Fritz Machlup (1962) klasszikus
munkájában pedig a tudás felértékelôdését és terjedésének rohamos átalakulását
és megugrását tartotta valószínûnek. Ehhez hasonlóképpen az 1970-es években
Daniel Bell (1974) is a tudásközpontú, posztindusztriális társadalom létrejöttét
jövendölte. A kezdeti idôszak szerzôi közül megemlíthetô Marc U. Porat (1977)
is, aki elôretekintô munkájában a telekommunikációt hangsúlyozó információs
gazdaság kialakulását látta valószínûnek. A társadalomfejlôdési megközelítések,
a korszak jellegû elgondolások tehát az információs társadalom fogalmi körvo-
nalazódásának már kezdeti idôszakában megjelentek.

A társadalmi fejlôdéstörténetbe ágyazott elképzelések persze nem csak a 60-
as és 70-es évekre voltak jellemzôek. Ma is sokhelyütt elfogadott az a meg-
közelítés, amely szerves társadalmi fejlôdésként, kulturális evolúcióként fogja
fel az információs társadalom jelenségkört (Kolin P. 2002, Castells, M. 1996),
vagy egyszerûen új paradigmaként értelmezi (Majó Z. 2006). Az effajta nézetek
érvrendszerében a most végbemenô szerkezetátalakulást inkább evolúciós
fejlôdésnek kell tekinteni, és nem alapvetôen más viszonyokra való áttérésnek
(Mészáros R. 2003).

Más megközelítést képviselnek azok, akik az információs társadalmat az
úgynevezett információs-kommunikációs technológiák (IKT, angolul „informa-
tion and communication technologies” – ICT) gyûjtônévvel helyettesítik (effaj-
ta megközelítés rajzolódik ki pl. Robin Mansell /1999/ tanulmányában). Ezen
nézôpont szerint napjaink változásaiban leginkább egy technológia-alapú
fejlôdésrôl van szó, amelyben a távközlés (telekommunikáció) és az informati-
ka (információszerzés, -tárolás, -továbbítás, -feldolgozás, -felhasználás) játssza
a döntô szerepet4. A korábbi társadalmakhoz képest az új elemet az új tech-
nológiák, technikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek és elvárá-
sok jelentik. Jól jellemzi ezt a megközelítést a szakmai berkekben az IKT mel-
lett széles körben elterjedt telematika kifejezés is (lásd pl. Erdôsi F. 1992), amely
legfôképp az információs társadalom mûszaki-technikai feltételrendszerét jelen-
ti (az informatikai és távközlési eszközöket és módszereket).

Már ez utóbbi megközelítés is jelzi, hogy létezik az információs társadalom-
mal kapcsolatban egy szûkebb értelmezés is, amelyet legegyszerûbben és
átfogóan infrastruktúra központú megközelítésnek nevezhetünk. E felfogás
szerint az információs társadalom nem más, mint az általános társadalmi-gaz-
dasági fejlôdést kiegészítô, javarészt technológiai újításokon alapuló társadalmi
változások összessége. Ez esetben leginkább a technikai vívmányok ered-
ményeként tartunk ma ott, ahol vagyunk. A társadalmi átalakulások és a modern
piaci versenyképesség hátterében az informatika és a kommunikáció új és
fejlôdô eszközei játsszák a katalizátor szerepet, tehát elsôsorban mintegy meg-
tanulva és elterjesztve ezek helyénvaló használatát fejlôdhet a társadalom. E
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nézet talán kissé utópisztikusan értelmezi az infrastrukturális eszközök jelen-
tôségét, másrészrôl pedig letisztultan, csak a kézzel fogható új elemekkel írja le
az információsnak nevezet társadalmat. Laikusok számára bár könnyû a változás
jelenségeit a technika oldalára leegyszerûsíteni, mégis inkább elvetendô a
végletes technikai determinizmus, hiszen a technika önmagában nem képes az
emberiség fejlôdését vagy felemelkedését szolgálni (Mészáros R. 2003).
Napjaink vitái igen gyakran állítják szembe a technikai determinista és az infor-
máció-determinista nézeteket, melyek valójában ugyanolyan módon egyszerû-
sítik le a kérdést. A legtöbb mai nézet ezzel szemben azt vallja, hogy az infor-
mációs társadalom fogalma mindenképpen túlmutat az információtechnológián
és a digitális infrastruktúrán (Majó Z. 2006).

Az 1990-es évek információs társadalmi fogalomhasználatát érdemileg
meghatározó, arra lényegileg ható Bangemann-jelentés (Bangemann Report,
1994) alapvetôen szintén technológiai szemléletet tükröz. Az Európa Tanácshoz
benyújtott szakértôi anyag javaslatokat fogalmazott meg az Egyesült Államok-
kal és Japánnal versengô európai információs szektor számára. A szakértôi
anyag az informatikai infrastruktúra fejlesztésének kérdéseihez képest kevésbé
összpontosított a társadalmi szempontokra, noha a globális információs tár-
sadalmi kihívásokra kereste az európai megoldásokat. Késôbb, az Európai Unió
1999-ben indult eEurope programjától (eEurope, 1999) kezdve a társadalmi
összetevôk már nagyobb súllyal estek latba mind a definíciókban, mind a cse-
lekvési programokban.

Élesen elveti az infrastruktúra-alapú információs társadalom megközelítést
Czeglédi János (1998), aki Fodor értelmezéséhez némiképp hasonlóan egy
összetett társadalmi-gazdasági rendszerként jellemzi ezt a fogalmat5. Ugyancsak
a leegyszerûsítô és leszûkítô (a távközlésre és a számítástechnikára fókuszáló,
eredeti jelentésétôl mérföldekre távolodó) „információs társadalom” fogalom-
mal szemben veti fel az igényt Z. Karvalics László a valódi, az oktatás, a tudo-
mány, az innováció, a tartalom (content), a kultúra felôl bejárható dimenziókat
tükrözô kifejezésre. Mivel véleménye szerint az információs társadalom értel-
mezések továbbra is többnyire önkényesek, visszatérést javasol az információs
társadalom fogalmának eredeti, komplex értelmezéséhez (Z. Karvalics L. 2005).

A komplex értelmezés irányába való elmozdulást egy másik momentum is
jelezheti. Elméleti síkon nagyjából elfogadható az a kiinduló nézet, hogy „maga
az információs társadalom mint fogalom két különbözô szakterületrôl szár-
mazik: az információ mérnöki-technológiai, a társadalom pedig szociológiai
érték-orientációjú szemléletet feltételez. Az információs társadalom e kettô kon-
vergenciájából létrejött sajátos alakzat. A konvergencia eredményeként a kife-
jezés új identitást vesz fel és önálló entitásként funkcionál. Ettôl kezdve az infor-
mációs társadalom nem tekinthetô kizárólagosan sem mérnöki, sem technoló-
giai, sem szociológiai formációnak” (Balogh G. 2006a, 25. o.).

13



A különféle definíciók között nem szabad megfeledkeznünk azokról sem,
amelyek önmagukban nem is használják az információs társadalom kifejezést,
csak mint fontos összetevôt egy nagyobb rendszerben, az ún. információs- és
tudástársadalomban. A tudás, azaz az ok-okozati viszonyok megértésébôl szár-
mazó kognitív információ jelenti e definíció fô kategóriáját. Az információs tár-
sadalom és a tudástársadalom egymáshoz való viszonyát Nyíri Kristóf több
munkájában is szemléletesen fogalmazza meg: „Információ és tudás nem ugyan-
azt jelenti: a tudás az összefüggéseiben tekintett információ. Az információs tár-
sadalom az elterjedtebb, a tudástársadalom a szerencsésebb formula: elôbbi
mintegy a világban keringô információk általános gazdagságára, utóbbi arra a
kézzelfogható gazdagságra utal, amelyet a tudás teremt, és arra a kézzelfogható
szegénységre, amelyet a tudástársadalom viszonyai között a tudás hiánya okoz”
(Nyíri K. 2000, 49. o.). „Az információs társadalomban a gazdaság döntô for-
rásává a tudás válik. Az információs társadalom a tudás szakadatlan, bôvített
újratermelésének társadalma” (Nyíri K. 1999a, 183 o.).

Nyilvánvaló, hogy rokon, de nem azonos fogalmakként kezeli a szakiro-
dalom az információs- és a tudástársadalom kifejezést. Ez utóbbi az információs
társadalomnál bôvebb jelentést is hordoz, ami jól tükrözôdik a két felfogás alap-
fogalma közötti különbségben is. Az adattól a tudásig egyfajta logikai lánc
képezhetô, ahol az adat egységnyi megismerés jelentését hordozó tudati-nyelvi
alakzat, amely önmagában nem minôsít, nem értékel, ezzel szemben az infor-
máció olyan feldolgozott adatokat jelent, amely új ismereteket ad számunkra
(Varga Cs. 2003, Márkus B. 2001), végül a tudás már kognitív információként
fogható fel, amely az adott, külsô környezetben elôforduló jelenség ok-okozati
viszonyainak megértésébôl, általánosításából és absztrakciójából származik,
más megfogalmazásban a tudás olyan szervezett információ, amely lehetôvé
teszi az elôrelátást, az oksági viszonyok megállapítását vagy az arról szóló dön-
téseket, hogy mit tegyünk (Farkas J. 2001a, Bohn, R. E. 1994).

Varga Csaba (1998) a tudástársadalmat az információs társadalom kívánatos
alternatívájaként említi. „A tudástársadalom koncepció nem tér el a már kiala-
kult globális információs-kommunikációs társadalom jövôképtôl, különösen
nem az Európai Unió információs társadalom stratégiájától. Követi, de több pon-
ton túlmegy az ismert javaslatokon. Azon túl, hogy az információról a kultúrára
teszi a hangsúlyokat, két értelemben jelent újdonságot: a meglévô információs-
társadalom elemek integrálásában, és új intézmények, szolgáltatások kialakítá-
sában. … A tudástársadalom létrehozásához a gazdaság, állam, társadalom, az
oktatás minden területére vonatkozó átfogó, komplex, rendszerszerû fejlesztés
szükséges, ami szükségképpen új típusú modernizációs közpolitikát jelent”.
Alapvetô elemei az olyan fogalmak, mint „tudásalapú gazdaság, információs tár-
sadalom, távmunka, információs technológia, információ hozzáférés, tudáspar-
lament, tudásállam, tudásdemokrácia, tudásoktatás, tudáskommunikáció, távok-
tatás, tudásrégió, tudás-kistérség, tudástelepülés, tudáscsalád, tudáspolgár, élet-
minôség” (Varga Cs. in Vajda Á. 1999).
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Varga egy másik munkájában (2003) elôre is jelzi, sôt szakaszolja a tudástár-
sadalom felé vezetô utat. Elsô (informatikai), második (információs) és harma-
dik (tudástársadalmi) korszakról beszél. Nála az információs kor generális fogal-
mának részeként az elsô korszakot a hetvenes-nyolcvanas (és részben a kilenc-
venes) évek, avagy az informatikai társadalom idôszaka képezi, ami nálunk
egészen az ezredforduló utánig eltartott. A második korszak Európában a kilenc-
venes évek végétôl datálható és várhatóan eltart a tízes évek közepéig, s közben
– a megfelelô feltételek mellett – folyamatosan megszületik a harmadik korszak,
a tudástársadalom idôszaka.

Farkas János több fogalmi rendszerezô munkájában is kitér az információs tár-
sadalom és a tudástársadalom különféle értelmezéseire (Farkas J. 2001a, 2002,
2006). Az információs társadalom meghatározását összetett feladatnak véli,
melyen belül csak az egyik lehetséges megközelítés az információs társadalom
tudástársadalomként való értelmezése (Farkas J. 2002). A mostanában körülöttünk
kialakulófélben lévô új társadalmat inkább nevezné tudástársadalomnak, hiszen
minden társadalom továbbít információt. Véleménye szerint viszont keveset
beszélünk az információ szubsztanciájának (lényegének, tartalmának) kelet-
kezésérôl. Mindezek alapján Farkas szerint az információs társadalom a társadal-
mi szervezet ama sajátos formája, amelyben az információ termelése, forgalmazá-
sa, alkalmazása a termelékenység és a hatalom alapvetô forrásává válik, míg a
tudástársadalom olyan társadalom, amelyben a változások legfôbb alapját a tár-
sadalom tudásában bekövetkezô fejlôdésben láthatjuk (Farkas J. 2001a).

A fent említett tudástársadalmi megközelítések bizonyos olvasatokban azt
sejtetik, mintha a tudástársadalom „haladottabb” lenne az információs társada-
lomnál. Ezen nézet kritikájában Élô Gábor és Z. Karvalics László mindezt fél-
reértett álláspontnak vélik (Élô G. – Z. Karvalics L. 2004). A terminológiai csa-
tározásokban vannak, akik szerint az információs társadalom pusztán a tudástár-
sadalom egyik alkotóeleme (Eurofound 2003), mások szerint a tudástársadalom
felülírja az információs társadalmat (lásd például Varga Csaba /2003/ írását,
amelyben a Budapesten megrendezett World Science Forum tudás és információ
elnevezésû szekciójában elhangzott alábbi kérdést idézi: Miért több a tudásalapú
társadalom az információalapú társadalomnál?). Ez a vita ismételten jelzi, hogy
jelentôs eltérések vannak az információs társadalom értelmezésében, és meg-
fontolandóvá teszi, hogy a különbözô információs társadalom definíciókat in-
kább információs társadalom modelleknek tekintsük-e (ez a konklúziója Farkas
J. /2002/ munkájának is).

Némi segédletet kaphatunk az információs társadalom fogalmának és értel-
mezési lehetôségeinek sokszínûségébôl adódó rendszerezési gondjaink megoldá-
sához Pintér Róbert egyik javaslatának továbbgondolásával (Pintér R. 2004). Az
egyes fogalmi megközelítések Pintér szerint három jelenségkör köré rendez-
hetôk. A tartalmilag legszélesebb és a legtávolabb tekintô információs társadalom-
értelmezések utópikus jelzôvel illetik az információs társadalom fogalomkörét. E
közeli vagy a távoli jövôbe, de mindenképpen az elôttünk álló idôszakra felté-
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telezett társadalmi berendezkedés kevésbé tudományos, inkább alaktalan (amorf
vagy nem definiálható) és köznapi információs társadalomképnek felel meg.
Vannak, akik mozgósító jelszóként említik az információs társadalom témáját,
azaz a jelenlegi politikai-gazdasági környezetben programszerûen és mintegy
felülrôl vezérelve próbálják serkenteni vagy kialakítani a valódi információs tár-
sadalmat. Tipikusan ilyen szemlélet jellemzi a modern információs társadalom
stratégiákat. A harmadik kört az a nézet alkotja, amely a már létezô valóságot, az
ipari forradalom utáni modern társadalmat felváltó új szervezôdést definiálja
információs társadalomként a konkrét (tudományos) tapasztalati tények, úgy mint
a technológiai, gazdasági, foglalkozásszerkezeti vagy egyéb alapvetô változások
alapján. Ezt a szemléletet fedezhetjük fel a társadalomkutatói körben, amely tehát
a múlttól való eltérésben látja az új berendezkedés definiálásának fô esélyét.

2.1.2. Az információs gazdaság

Ismerve a gazdaság és a társadalom szoros összefonódását és a különbségtételi
lehetôségeket, az információs társadalom fogalma vagy értelmezése tovább szûkí-
thetô, ha azon belül vagy amellett az információs gazdaságot önmagában is meg-
próbáljuk értelmezni. Az információs gazdaság külön kezelése, önálló meghatá-
rozása nem feltétlenül szükségszerû, számos szerzô nem is él ezzel a lehetôséggel
(lásd pl. Rooney, D. 2005), mások a különbségtétel fontosságára hívják fel a
figyelmet (Kubicek, H. 1996). Az összefonódások ellenére a gazdaságot szeparál-
tan fókuszba állító megközelítések mégis fontosak lehetnek, mivel így a szélesen
értelmezett fogalomkörnek olyan kulcsmomentumai is kiemelésre kerülnek, ame-
lyek az általános definícióknál csak a háttérben fedezhetôk fel. 

2. táblázat
Az információs gazdaság fogalmának eltérô értelmezései
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A megközelítés tartalma

A gazdaság és társadalom információs szükség-
leteinek kielégítése, az információ kezelése, át-
alakítása, elôállítása, feldolgozása és elosztása,
valamint a háttérfeltételek megteremtése.

Információs eszközöket termelô és információs
szolgáltatásokat nyújtó ágazatok.

Az információs-kommunikációs technológiai
szektorhoz kapcsolódó tevékenységek és szol-
gáltatások, valamint a tartalomszolgáltatáshoz
kötôdô gazdasági ágak. 

A megközelítés elnevezése

Az információs gazdaság tág értel-
mezése
(Varga L. 1986, Csorba J. 2002)

Az információs gazdaság hagyomá-
nyos értelmezése
(Csatári B. – Kanalas I. 2003)

Az információs gazdaság szûk értel-
mezése
(KSH 2001)



Akárcsak az információs társadalom esetében, az információs gazdaságnál is
többféle értelmezéssel találkozhatunk (2. táblázat). A fentebb említett informá-
ciós társadalmi fogalmi megközelítések mellett legtöbb esetben megtalálhatjuk
a gazdaságra kivetített értelmezéseket is, ám az így kialakított meghatározások
nem fedik le az információs gazdaság létezô értelmezéseinek teljes körét.

Az információgazdaság már korán kialakult, nem technológiai alapú tágabb
értelmezése szerint a gazdaság két, egyre jobban elkülöníthetô, bár egymással
elválaszthatatlanul összefonódó területre osztható: az egyik az anyag és az ener-
gia, a másik pedig az információ egyik megjelenési formájából a másikba való
átalakításával foglalkozik (Varga L. 1986). Az információs szektor – ahogyan
ezt Varga Lajos is említi – tulajdonképpen a gazdaság és a társadalom informá-
ciós szükségleteinek kielégítésére szervezôdött, az információ kezelésével, áta-
lakításával, pontosabban elôállításával, feldolgozásával és elosztásával foglalko-
zik, továbbá e tevékenységek mûszaki feltételeit megteremtô szervezeteket, te-
vékenységeket és foglalkozásokat tartalmazza.

„Az információgazdaság elsô közelítésre felettébb heterogén tevékenysé-
geket ölel fel, az oktatás egészen más, mint a kutatás-fejlesztés, a számítógépes
adatfeldolgozás nem azonos az adatátvitellel, a rádió és a televízió elkülönül a
könyv- és lapkiadástól. Mégis ezek a tevékenységek mind, ilyen vagy olyan for-
mában, információt nyújtanak és határaik egyre inkább összemosódnak, különö-
sen az új technikai eszközök, a telekommunikáció és a számítógép nyújtotta
lehetôségek kihasználása révén” (Varga L. 1986, 12. o.).

Az információgazdaságon belül ez az irányzat megkülönböztet egy úgyn-
evezett elsô információs szektort, amelybe a közvetlen információs kibocsátá-
sokat sorolják, azaz azokat a foglalkozásokat, amelyek célja az információ elôál-
lítása, feldolgozása és továbbítása. Külön hangsúlyt képvisel itt az informá-
ciógazdaság azon szegmense, amelyben az információ maga a termék (Csorba J.
2002). A nem információs javakat termelô gazdasági egységekben is jelentôs
információs tevékenység folyik, amelynek teljesítménye a nem információs
javakban jelenik meg. Ezt a gazdasági tevékenységet nevezik másodlagos infor-
mációgazdaságnak. Varga 1982-re elvégzett számításai szerint az országban elô-
állított bruttó hozzáadott értéknek kb. 12%-a eredt az elsôdleges, 20%-a pedig a
másodlagos információgazdaságból, így az információs tevékenységek az or-
szág összteljesítményének összesen 32%-át adták. (A fejlett, tercierizált orszá-
gokban azon termékek részaránya a GDP-ben, amelyekben közvetve vagy köz-
vetlenül megjelenik az informatika, meghaladja az 50%-ot [Nemzeti Infor-
matikai Stratégia, 1995], ha ehhez még hozzávesszük az információgazdaság
kimaradt elemeit, akkor az ezredforduló környékén az információgazdaságnak a
GDP-bôl való részesedését egyértelmûen dominánsnak tekinthetjük). Nyilván-
való, hogy az információs gazdaság valódi súlyát jelzô arányszámok viták tár-
gyát képezhetik, ám ilyenkor valójában értelmezésbeli és kevésbé mérésbeli dif-
ferenciákról beszélhetünk. 
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A szélesebb értelmezés szerint fel lehet fogni az információs gazdaságot úgy
is, mint bármely gazdasági tevékenység információt igénylô, felhasználó és ter-
melô részét. Végsô soron minden tevékenységi formához, foglalkozási ághoz
meghatározhatjuk azt a hányadot, amelyhez az információ valamilyen szintû
kezelése szükséges, majd ezek alapján sorba rendezve a tevékenységeket
kialakítható az információ-intenzív (lásd például Nagy G. 2002) és az informá-
ciót nemigen használó ágak és tevékenységek köre, sorrendje. Ezt a koncepciót
továbbgondolva jutunk el az információgazdaság szûkebb értelmezéséhez.

Hagyományos vagy „klasszikus” megközelítésnek tekinthetô az információ-
gazdaság azonosítása az információs eszközöket termelô és információs szol-
gáltatásokat nyújtó ágazatok körével (ilyennek értékelhetô például Csatári B. –
Kanalas I. 2003 álláspontja). E nézetbôl tehát kimarad az egyéb tevékenységek-
ben „belsô felhasználásra kerülô” információ, másrészt némiképp gyakorlati-
asabban bekerül az információs technológiai eszközöket gyártó iparágak teljes
egésze a termék fizikai elkészítésével együtt. Hasonlóképpen gyakorlatiasabb
vonásnak tekinthetjük azt is, hogy ez a nézet a szolgáltatások halmazát is
szûkeb-ben értelmezi. Az úgynevezett információs szolgáltatások nem tartal-
mazzák azokat az ágazatokat, amelyek nem növelik a fogyasztó információ-ellá-
tottságát, tudásszintjét.

A kilencvenes évektôl megjelenô új tevékenységi formák hatására tovább
szûkült az információgazdaság definíciója, pontosabban újabb nézetek is nap-
világot láttak. Információgazdaság név alatt így a legújabb informatikai tevé-
kenységeket (telekommunikáció, hálózati informatika stb.) és a kapcsolódó szol-
gáltatásokat, legfôképpen a tartalomszolgáltatáshoz kötôdô gazdasági ágakat
értik (elektronikus kereskedelem, internetes tevékenységek, médiaipar). Egyre
jelentôsebb súlyt képviselnek a témakörön belül a metainformációkat feldolgo-
zó és termelô tevékenységek, azaz az információról szóló információkat szol-
gáltató formák.

A KSH álláspontja szerint (KSH 2001) az információs társadalom (IT) az
információgazdaság (IG) és annak társadalmi-, gazdasági hatásai (T+G) együtte-
seként értelmezhetô.

IT =IG + (T+G) hatások
Ebben a megközelítésben az információs társadalom legfontosabb alrend-

szere az információgazdaság. A különbözô meghatározások közös vonása, hogy
az információs társadalomnak azt az alrendszerét sorolja ide, amely a növekedés
és konvergencia eredményeként létrejövô új termékek és szolgáltatások, azaz
információs javak tömeges termelésével, forgalmazásával, felhalmozásával és
fogyasztásával érintett.

Az információgazdaság tehát egyrészt az információs és kommunikációs
technológiai körbe tartozó termékeket elôállító és szolgáltatásokat nyújtó vál-
lalkozásokból, azok tevékenységébôl (IKT), másrészt az elôbbi termékek és
szolgáltatások segítségével elektronikusan megjelenített információs tartalmakat
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és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokból és azok tevékenységébôl, vagyis a
tartalomszektorból (TA) tevôdik össze.

IG =IKT+TA
A két alrendszer közül egyelôre csak az IKT szektorra vonatkozóan áll ren-

delkezésre nemzetközileg elfogadott definíció, a tartalomszektor definíciója
még egyeztetési stádiumban van. A KSH a tartalomszektor-definíció fejlesz-
tésének jelenlegi fázisában azoknak a szakágazatoknak a vállalkozásait sorolja
ide, melyekre jellemzô, hogy a szerzôi-kiadói tevékenységet fôtevékenységként
végzik és tevékenységük elsôdleges eredményeként kommunikációs terméket
hoznak létre. A kommunikációs termék két alapvetô összetevôje a szerzôi input
(a tartalom) és egy IKT szektorba tartozó közvetítô eszköz (médium), melynek
segítségével a tartalom eljut a felhasználóhoz.

A tartalomszektor és az IKT szektor közötti összefüggés szoros, nevezetesen
az ez utóbbiban elôállított termékek és szolgáltatások jelentik azt az infrastruk-
turális alapot, amelyre a tartalomszektornak épülnie kell. Az IKT-szektor biz-
tosítja azokat a termékeket, melyeken az információtermelés, -feldolgozás, -
továbbítás és -megjelenítés, elektronikus folyamatirányítás történik, azokat az
alkatrészeket, melyek a felsorolt tevékenységeket elsôdlegesen szolgálják, és
azokat a szolgáltatásokat, melyek az elektronikus eszközökkel megvalósuló
információfeldolgozás és kommunikáció mûködését teszik lehetôvé. A definíció
egyelôre tevékenységi alapú meghatározás, a termékalapú nemzetközi definíció
még elfogadás elôtt áll.

Az információs gazdaság különbözô értelmezéseit, és egyben leglényegesebb
megjelenési formáit rendszerbe foglaló, manapság egyes körökben igen népsze-
rû általános formulaként terjedt el az „új gazdaság” kifejezés, amely integráltan
írja le az információs gazdaság legkonkrétabb megjelenési formájától kezdve a
legáltalánosabb megközelítéséig terjedô nézeteket és alkotóelemeket. Tekint-
hetnénk akár az információs gazdaság egy újabb tág értelmezését nyújtó meg-
közelítésének is ezt a formulát, ám az azt használó tanulmányokból kiderül,
hogy ebben az esetben inkább az információs társadalomban megfigyelhetô gaz-
dasági átalakulás különbözô szemléletmódjait összefogó kifejezésrôl lehet be-
szélni.

Az „új gazdaság” szemlélet kiindulópontját és egyben legtágabb keretét az az
általános gazdasági környezeti változás jelképezi, amely világméretû folya-
matként értelmezi az információs gazdaság kialakulását. A nemzetközi szakiro-
dalomra épülô hazai szakmai köztudatban ez háromféle tartalommal terjedt el
(Szalavetz A. 2002, Török Á. 2004): az „új gazdaságban” a gazdaság szokásos
mûködési törvényei többé nem érvényesek, a gazdaság új elvek alapján mûkö-
dik; az „új gazdaság” akkor van jelen, ha az információtechnológiák már valam-
ilyen kritikus tömeget elértek és beépültek a gazdaságba; az „új gazdaság”
valójában új üzleti modellt jelent. Pintér Róbert (2004) szerint tulajdonképpen
minden gazdasági szereplô részese a lassan megjelenô „új gazdaságnak”, ezért
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mindenképpen ez tekinthetô a legszélesebb tartalmú fogalomnak (1. ábra).
Ennél szûkebb kört képeznek azok a szereplôk, akik jobban integrálódnak az új
gazdasági környezetbe, mivel alkalmazzák az új információs és kommunikációs
eszközöket (bár nem feltétlenül hatja át azoknak valóságos alkalmazása a cég
egészének mûködését). Ha az info-kommunikációs technológiákat alkalmazó
vállalkozások mûködési formája is átalakul, akkor már egy új és szûkebb cso-
portról, ún. hálózati mûködésmodellrôl beszélhetünk. Tartalmilag a legjobban
behatárolható és ezért a legszûkebb csoportot Pintér szerint az IKT eszközöket
gyártó, alapvetô infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtó, a szektorhoz szûken
tartozó szereplôk alkotják (pl. távközlési cégek, hardvergyártók). Megköze-
lítéstôl függôen az „új gazdaság” irányzat gyakorta elsôsorban az IKT-termelô
és szolgáltató vállalkozásokra, másodsorban az IKT-használó cégekre szûkíti le
az információs gazdaság témakörét, és kevésbé hangsúlyozza az IKT-t nem
használó cégek, vagy a gazdasági környezet megváltozása révén a gazdaság
egészére gyakorolt közvetett hatások szerepét.

Az információs gazdaság „magvát” alkotó, egyes megközelítések szerint in-
ternet-gazdaságként definiálható részbe a mai világunkban az egyszerû gyártási-
termelési tevékenységi körön túl nyilván több dolog is tartozhat. A valódi inter-
net-alapú gazdasági megoldások közül ide tartoznak az interneten folyó gaz-
dasági tranzakciók, az on-line kereskedelem különbözô formái a vállalkozások
között (business-to-business, B2B), illetve a termelôk és a fogyasztók között
(business-to-consumer, B2C). Az internet-gazdaság alkotótényezôinek osztály-
ozásakor ennél azonban tovább is mehetünk. A világháló lehetôségeire épülô

1. ábra
Az információs gazdaság, mint„új gazdaság” koncentrikus körök mentén

értelmezhetô megközelítése 

(Pintér R. 2004, 127. o.)



kereskedelmi megoldásokat csak közvetetten használó ún. brick-and-mortar
cégek valós telephellyel rendelkeznek a földrajzi térben és alapvetôen a hagyo-
mányos kereskedelmi formákat követik. Az angol szófordulattal click-and-mor-
tar cégtípusnak, vagy brick-and-click cégformának azokat a kereskedelmi meg-
oldásokat tekintik, amelyek nagyobbrészt az internet segítségével hajtják végre
kereskedelmi tranzakcióikat, miközben a cégek maguk a valódi térben is fenn-
tartják telephelyeiket. Ebben az esetben már jóval nagyobb az internet-gazdaság
felé való elkötelezettség. Az utóbbi évtizedben mindezekkel párhuzamosan egy
új cégtípus is megjelent, amely – leszámítva a jogi, adózási és egyéb kötele-
zettségekkel járó ügyeket – a valós térben gyakorta nem is tart fenn telephelyet,
miközben teljes gazdasági (fôként kereskedelmi) tevékenységét az internet által
biztosított virtuális térben végzi. Az ún. dotcom cégek a legszûkebben értelme-
zett információs gazdaság szereplôi.

2.1.3. Összegzô gondolatok

Mind az információs társadalom, mind az információs gazdaság fogalma
esetében leszögezhetjük, hogy a napvilágot látott publikációk számos különbözô
megközelítésben foglalkoznak a témával. Következésképpen egyetérthetünk
Balogh Gáborral (2006a), aki szerint tudományos szempontból veszélyes ezeket
a fogalmakat uniformizálni vagy politikai ideológiává emelni, mert ezáltal
elveszítik jelentésbeli és értelmezési lehetôségeik sokszínûségét. Mint Farkas
János fogalmaz: „noha mindegyik megközelítés megvilágítja az információnak
és az információs technikának a jelenlegi átalakulási folyamatban betöltött
szerepét, még sincs egyetlen olyan közöttük, amely képes lenne egyedül átfogni
a változás különbözô vonatkozásait” (Farkas J. 2006, 123. o.). Ráadásul a külön-
bözô fejlesztéspolitikai célok, elméletek és modellek sokszínûsége következ-
tében inkább információs társadalmakról, észak-amerikai, nyugat-európai és
délkelet-ázsiai információs társadalmi paradigmákról lehet beszélni (Balogh G.
2006a, Csorba J. 2006), ami tovább nehezíti az egységesség irányába mutató
törekvések kibontakozását.

Bár nyilvánvalóan osztani lehet Farkas és szaktársainak álláspontját, jelen
könyv a lehetôségeket némileg leszûkítve a következôkben leginkább a Fodor
István (lásd 2.1.1. fejezet) által leírt értelmezésben használja az információs tár-
sadalom fogalmát. Az ettôl eltérô megközelítéseket rendszerint más elnevezés-
sel (például tudástársadalom) említjük.

2.2. Az információs társadalom jellemzô tényezôi

Az a tényezôcsokor, amely az információs társadalom és az információs gaz-
daság fogalomköréhez kapcsolódik, a különféle fogalmi definíciók ismeretében
már elôzetesen is igen tágnak tûnik. A téma „leválasztása” a kevésbé lényeges
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tényezôk halmazáról nem egyszerû feladat és tökéletes precizitással nem is old-
ható meg, miután a társadalmi jelenségek összefonódottsága miatt azok határait
sem tudjuk objektíven meghúzni. Célul tûzhetô azonban azoknak a lényegi ele-
meknek a kijelölése, amelyek többé-kevésbé minden releváns munkában ugyan-
olyan súllyal szerepelnek. A legfontosabb tényezôk meghatározása és megisme-
rése révén vélhetôen könnyebben felfogható az információs társadalom és gaz-
daság lényege, s ezzel érthetôbbé válik az a „közeg”, amelyet a mai információs
társadalom-kutatások a téma kapcsán felvázoltak.

A kulcsösszetevôk meghatározásakor egyrészt azokat a témaköröket kell de-
finiálnunk, amelyeken belül az információs társadalom leíró-rendszerezô mega-
lapozása elvégezhetô, másrészt azokat a tényezôket, amelyek biztosítják a szük-
séges mérések elvégezhetôségét. Malaguerra és társai (2001) szerint a kérdés az,
hogy miképpen lehet elméletileg és statisztikailag „rögzíteni” az információs
társadalom tényeit, és hogyan keletkeznek az elméleti megközelítésekbôl az
empirikus kutatásokat megalapozó indikátorok.

Az információs társadalom és gazdaság mérésének számos lehetôsége van
(Jakobi Á. 2003), melyek mindegyikére – vagy legalábbis többségére – jellem-
zô, hogy mutatórendszerekkel operálva, vagyis egyszerre több tényezôt alkal-
mazva törekednek a helyzet leírására. Nemzetközi (Johoka, H. 2000, Ramac-
handran, R. 1999) és hazai (Nagy G. 2002, Rechnitzer J. et al. 2003) példák lel-
hetôk fel e témakörben, melyek részben eltérô, részben hasonló tényezôket
használnak, miközben gyakran különbözô fogalmi keretek között igyekeznek
feltárni az információs társadalom sajátosságait. Könnyûszerrel idézhetôk len-
nének az információs társadalom fogalomkörének jellemzô tényezôit rendszere-
zô munkák, ám esetünkben elôször – itt is – tisztáznunk kell azt a fogalmi kere-
tet, amelyben ezeket a tényezôket elhelyezni és értékelni akarjuk.

2.2.1. Az eltérô megközelítésekhez rendelhetô tényezôk

Az információs társadalom különféle összetevôinek számszerûsítése, különb-
ségeinek mérése hasonló gondokat vet fel, mint korábban a fogalmi definíciók
esetében láthattuk. Ha mást értünk információs társadalom alatt, akkor aktuá-
lisan mást is kell mérnünk, más változókkal és esetleg más módszerekkel kell
dolgoznunk. 

A szûkebbtôl a tágabb értelmezés felé haladva a legegyszerûbben megragad-
ható, legkonkrétabb változatnak azt a nézetet tekinthetjük, amely csak infra-
strukturális tényezôk segítségével magyarázza az információs társadalom fej-
lettségbeli különbségeit, csupán egyfajta eszközállománybeli változásnak fel-
tüntetve az új folyamatokat. Eszerint tehát az információátvitel, a kommuniká-
ció és az informatika infrastrukturális ellátottságát kell figyelembe vennünk. E
csoporton belül megemlíthetôk például a modern kommunikációs eszközök (mo-
biltelefon, számítógépes hálózatok) és egyes szorosan hozzájuk kapcsolódó szol-
gáltatások (internet, digitális szolgáltatások stb.).
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Az információs-kommunikációs technológia „fizikai” elemein túl az infor-
mációs társadalom kutatások a bôvülô értelmezés irányába haladva egyre több
olyan tényezôt is bevonnak a vizsgálataikba, amelyek az infrastrukturális ele-
mek közvetett hatásaira utalnak. Ezen a szinten már az új eszközökhöz és tech-
nológiákhoz kapcsolódó újfajta tevékenységek, szolgáltatások és társadalmi
elvárások is megjelennek (e-kereskedelem, hálózati szolgáltatások, e-kormány-
zat).

Tovább bôvítve az információs társadalom értelmezését, egyre több társadal-
mi típusú összetevôt kell bevonnunk a vizsgálatainkba az infrastrukturális és
technológiai tényezôk mellé. Ha az információs társadalom fogalomkörét egy
újfajta értékrendként, társadalmi-gazdasági mozgatóelemként értelmezzük,
akkor a társadalom és a gazdaság IKT felkészültségét jelzô elemeket is fi-
gyelembe kell vennünk (képzettség, K+F, IKT foglalkoztatottság stb.). 

A legszélesebb, tudástársadalmi megközelítésben már többségben találhatjuk
a társadalmi típusú tényezôket. E széles értelmezés az új hullámok komplex tár-
sadalmi hatásait, hosszú távú folyamatait is figyelembe veszi, ezért mutatóit te-
kintve is sok a hosszú távon változó elem. Ide tartoznak ezért az új jelenségek
befogadásának hajlandóságát közvetetten jelzô tényezôk, illetve a tudáster-
melés, tudásfokozás, tudás-hatékonyság elemei (képességek, tanulási haj-
landóság, innovativitás), valamint a társadalmi infrastruktúra szélesen értel-
mezett tényezôi (sajtószabadság, diplomások aránya stb.).

Az információs társadalom fejlettségével foglalkozó tanulmányokban éppen
a különféle tényezôk rejlenek az eltérô eredmények mögött. Krémer András
(2002) például a fentiektôl valamelyest eltérô módon csoportosítja az informá-
ciós társadalom helyzetének megítéléséhez szükséges elemeket. Megkülönböz-
tet eszközöket (számítógépek, telefon, fax), hálózatokat (végpontok összekap-
csolására alkalmas technikákat és csatornákat), tudásokat (felhasználói isme-
reteket és ezek alapján elvégezhetô feladatokat), tartalmakat (közérdeklôdésre
számot tartó tartalmakat), szolgáltatásokat (tartalomszolgáltatás) és alkalmazá-
sokat (végponti alkalmazásokat). Ez a nézet számos vonásában hasonlít Erdôsi
Ferenc (1992) javaslatához, aki az információs társadalom mûszaki-technikai
feltételrendszereként értelmezett telematika kifejezését a hálózatok, a hálózati
szolgáltatások, a végkészülék és a végfelhasználói alkalmazások tényezôcso-
portjaival építi fel.

Az információs társadalom (mérhetô) tényezôivel kapcsolatban a legtöbb
vizsgálat csak az IKT rövidítéssel is jelölt információs és kommunikációs tech-
nológiákra terjed ki. A téma szempontjából szerencsésebb azonban az ITT, más
szóval az információs társadalmi technológiák elemeire fókuszálni, s ezzel elke-
rülni a technikai-technológiai beszûkülés veszélyét. A két szakkifejezés ugyanis
tudományos szempontból jelentôsen különbözik egymástól: az IKT-k valamely
adott társadalomnak – s nem kizárólag az információs társadalomnak – az egyik
infrastrukturális dimenziójára vonatkoznak, az ITT-k viszont az információs tár-
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sadalomnak mint önálló entitásnak a technológiáit foglalják magukban (Balogh
G. 2006a). A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) állásfoglalása
Élô Gábor és Z. Karvalics László (2004) tanulmánya alapján mindemellett az
információs társadalmi technológiák formulát sem tartja minden helyzetben
megfelelônek, pontosabban felhívja a figyelmet arra, hogy ez a relatív ágazati
leszûkítés nem foglalja magában például az oktatás, a tudomány és a kultúra ele-
meit. Egyértelmûen látszik, hogy ez az utóbbi megközelítés az információs tár-
sadalom és gazdaság fogalomkörén belül az infrastrukturális elemeken túl jóval
több társadalmi összetevôt is lényegesnek tart.

Jorge Reina Schement és Terry Curtis (1995) alapvetô munkájában az infor-
mációs társadalom legfontosabb jellemzôi az információs javak, az információi-
par, az információs munka, az összekapcsoltság, az integrált médiakörnyezet,
valamint a technológiai és a társadalmi haladás összekapcsolódása. A technoló-
giai elemeket lényegesnek tartó, ugyanakkor azon messze túlnyúló tényezôcso-
portjaik számos jelentôs további szempontot is magukban foglalnak az informá-
ciós társadalmat magyarázó elemek halmazából. Ezeket egészítette ki tanul-
mányában Z. Karvalics László (2001a) az információs egyenlôtlenségek, az
információs írástudás, az információs és kommunikációs technológiák, az infor-
mációközpontú világkép, valamint az információ-tudatos (vagy információs tár-
sadalom központú) tervezés témaköreivel. Z. Karvalics szerint ezek a kategó-
riák, mint az információs társadalom jelentésvilágának elemei statisztikai illetve
empirikus eszközökkel mérhetôk, amikor penetrációt, hozzáférést, attitûdöt
vagy felkészültséget vizsgálnak a szakemberek. Végsô soron ez vezet vissza
minket Malaguerra fentebb említett megállapításához, amely szerint egy másik
probléma, az egyes elemek mérhetôsége emelhetô ki, mint az információs tár-
sadalmi fogalomkört leíró tényezôk kiválasztásának alapkritériuma.

2.2.2. Összetett mutatókészletek

Köztudott, hogy nem létezik olyan egyszerûen mérhetô (egydimenziós) mu-
tatószám, amelyet az információs társadalom „magáénak tudhatna”. Számos
kísérlet létezik azonban effajta jelzôszámok meghatározására, illetve elter-
jesztésére, ám a GDP-hez hasonló ismertségre még egyik sem tett szert, és egyik
sem vívott ki teljes szakmai konszenzust. Ennek hátterében természetesen ismét
a fogalmak sokféle értelmezését, valamint a felmért alkotóelemek belsô vál-
tozatosságát kell keresnünk.

Az egyesült államokbeli World Times a 90-es évek közepétôl rendszeres fel-
mérést készít a világ országainak információs társadalmi versenyképességérôl.
A World Times az International Data Corporation-nel, mint adatszolgáltató és
elemzô intézettel közösen kidolgozott egy kezdetben 20, késôbb 23 mutatóból
álló, azóta is finomodó komplex mérôszámot, amellyel az országoknak az infor-
mációs kor új technológiáihoz való alkalmazkodó képességét, fogékonyságát és
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az információs társadalom elérésének készségét mérik fel. Vizsgálatukban 55-60
ország adatait veszik figyelembe, mely országok együttesen a világ GDP-jének
97, információs technológiai költségeinek pedig 99%-át adják.

Az információs igény indexe (Information Imperative Index) és a késôbb in-
formációs társadalom index (Information Society Index) néven közzétett mérô-
szám az információs társadalom hatékony mûködéséhez szükséges összes té-
nyezôcsoportot magában foglalja. Az index kiszámításához alkalmazott 23 vál-
tozó a 3. táblázat szerinti csoportosításban jelent meg (ISI 2001). Az azóta vég-
bement technológiai változások hatására 2003-ban a módszertanon változtattak,
új indikátorként a szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkezô háztartások szám-
arányát, a mobil internetezôket, a szoftverek fejlôdését és a vezeték nélküli tele-
fon-elôfizetôk számát is belekalkulálják a rangsorba.

Az ISI indexében elôforduló egyes infrastrukturális szegmensek valójában
túlnyúlnak a köznapi értelemben vett infrastruktúra fogalomkörén, és jobban
illeszkednek Balogh Gábor fentebb említett információs társadalmi technológiai
(ITT) megközelítésébe. Fôleg a társadalmi infrastruktúra témacsoportban fedez-
hetünk fel olyan elemeket, amelyek egyértelmûen elrugaszkodnak a technoló-

3. táblázat
Az információs társadalom index mutatókészlete 

(IDC – World Times, 2001)

Számítástechnikai infrastruktúra

Internet infrastruktúra

n üzembeállított számítógépek száma / fô
n otthoni számítógépek száma / háztartás
n kormányzati és kereskedelmi számító-

gépek száma / nem-mezôgazdasági
foglalkoztatottak

n oktatásban használt számítógépek
száma / diák

n hálózatba kötött nem otthoni
számítógépek aránya (%)

n szoftver-költségráfordítás / hardver-
költségráfordítás

n üzleti internet használók száma / nem
mezôgazdasági foglalkoztatottak

n otthoni internet használók száma / ház-
tartás

n internet használók száma az oktatásban
/ diák 

n e-kereskedelmi kiadások / összes inter-
net használó

n kábel-elôfizetôk száma / fô
n mobiltelefonok száma / fô
n telefonhívások (átlagos) költsége
n fax-készülékek száma / fô
n rádiókészülékek száma / fô
n telefonvonal meghibásodások aránya
n telefonvonalak száma / háztartás
n televíziókészülékek száma / fô

n „polgári szabadság” mértéke
n újság-elôfizetôk száma / fô
n sajtószabadság mértéke
n középiskolába beiratkozott tanulók

aránya a megfelelô korosztályból
n felsôfokú intézménybe beiratkozott

hallgatók aránya a megfelelô
korosztályból

Információs infrastruktúra

Társadalmi infrastruktúra



giai szemlélettôl, ami jelzi, hogy az információs társadalom mérésében a helyi
társadalmi adaptivitás is jelentôséggel bír.

Az ISI indexében elôforduló egyes infrastrukturális szegmensek valójában
túlnyúlnak a köznapi értelemben vett infrastruktúra fogalomkörén, és jobban
illeszkednek Balogh Gábor fentebb említett információs társadalmi technológiai
(ITT) megközelítésébe. Fôleg a társadalmi infrastruktúra témacsoportban fedez-
hetünk fel olyan elemeket, amelyek egyértelmûen elrugaszkodnak a technoló-
giai szemlélettôl, ami jelzi, hogy az információs társadalom mérésében a helyi
társadalmi adaptivitás is jelentôséggel bír.

További példaként lehet említeni a Japán Információ-feldolgozó és Fejlesz-
tési Központ (Japan Information Processing and Development Center) által
létrehozott ún. JIPDEC-index módszerét, amelyben három kiemelt vizsgálati
dimenziót határoztak meg. A hardver-arány mutatójában adott iparág számító-
gépes hardver-állományának értékét viszonyították az ágazatban foglalkoztatot-
tak létszámához. A szoftver-arány mutatójában egy a vizsgált idôszakban
keletkezett szoftver-kiadások értékét viszonyították adott ágazat foglalkoztatot-
tainak számához. A kommunikációs arány mutatójában pedig a foglalkoztatot-
takhoz a teljes információátviteli kapacitás volumenét viszonyították. Kritika-
ként lehet megfogalmazni az indexszel kapcsolatban, hogy nem tartalmaz tár-
sadalmi, politikai, sôt gazdasági összetevôket sem (Rai, L. P. – Lal, K. 2000),
másrészt szûkebb, például mûszaki-infrastrukturális vagy technológiai alapokon
nyugvó összehasonlításokra könnyen és elôszeretettel alkalmazzák (a vizsgálati
eredményeket a JIPDEC évente megújítja). Ugyanezen intézetben egy összetet-
tebb mutató-együttest is kialakítottak, amellyel meghatározhatják, hogy milyen
messze jutott az ország (jelesül Japán) az informatizálódás folyamatában,
fejlôdésében (Johoka, H. 2000). Az alkalmazott változók között már nem a tech-
nikai összetevôk mennyiségén és minôségén van a hangsúly, hanem inkább a
keletkezett információ mennyiségén, továbbítási lehetôségein. Az így kapott ún.
Johoka-index helyesebben talán információ-kezelési indexként definiálható.

A szûkebb vagy tágabb információs társadalmi értelmezésekhez hasonlóan a
tudástársadalmi megközelítések képviselôi is megalkották saját indexüket és
változókészletüket. Az információs társadalom indexéhez hasonlóan a tudás-tár-
sadalom fejlettségi mérôszámára (Knowledge Imperative Index) is készültek ja-
vaslatok (Ramachandran, R. 1999). A malajziai National Information Techno-
logy Council (NITC) a magasabb produktivitás, a versenyképesség és a tár-
sadalmi húzóerô egyik kulcsfontosságú elemeként említi az információs és tudás
faktort. A mérhetôség valamint a fôbb jellegzetességek alapján a tudás fogalmát
több részre osztva alakították ki a tudás-társadalom fejlettségét leíró tényezô-
csoportokat és a hozzájuk kapcsolódó megfelelô indikátorokat. A mérendô ele-
mek között megemlítik a „háttértudást” (tacit tudást, vagy hallgatólagos tudást,
ahogyan azt Lengyel Balázs [2004] nevezi), amely a gyakorlásban és a tapasz-
talatokban gyökerezik, a „feltételes tudást”, amely nagyjából a tanulási és alkal-
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mazkodási képességet jelenti, a „formális tudást”, amely az elméletek és kép-
letek gyakorlati felhasználásának képességére utal, a „célszerû tudást”, amely az
eszközök használatában nyilvánul meg, s végezetül a társadalmi miliôt, amely a
helyi környezetre utal. A problémakört egyszerûbben fogalmazza meg az OECD
1996-os állásfoglalása, amely a tudásszintet egy személyesebb, helyzet-speci-
fikus és ezért nehezen formalizálható és mérhetô tacit tudás részre, és egy
tényszerû, átadható, leírható és mérhetô explicit vagy kész (kodifikált) tudás-
részre osztja (OECD, 1996). Ebbôl következik, hogy a tudás-versenyképesség
mérésekor ezen összetett fogalom egészét lefedô mutatóhalmazra van szükség.

Az NITC kutatóintézet a tudástársadalom szintjét meghatározó elemeket két
alapvetôen eltérô csoportba rendezte. A befolyásoló tényezôk között egyrészt az
objektív eszközfeltételeket, másrészt a befogadó társadalmi közeget külön-
böztette meg a következô rendszerben:

A) Technológiai összetevô:
1. Számítástechnika (számítógép-ellátottság, szoftver-hardver ellátottság,

hálózati bekötöttség).
2. Telekommunikáció (telefon-ellátottság, mobiltelefon-ellátottság, kábeles

távközlés, mûholdas távközlés, valósidejû interaktivitás lehetôsége és
mértéke, hírszolgáltató médiák fejlettségi szintje).

3. Tartalom (információs és adatbázis szolgáltatások, audio és vizuális pro-
duktumok [pl. film…]).

B) Társadalmi összetevô:
1. Információterjedés és hozzáférés (multimédiás termékek, IKT termékek).
2. „Tudástermelés” (általános- és középiskolai oktatók, doktori és/vagy

tudományos fokozattal rendelkezôk, egyetemi oktatók, kutatók).
3. Tudás-hatékonyság (közvetett társadalmi-gazdasági mutatók: pl. GDP/fô,

csecsemôhalandóság, orvosok száma / 1000 fô stb.).
4. Tudásfokozás (felsôfokú oktatási intézmények száma, egyetemi és fôisko-

lai hallgatók száma, internet-szolgáltatók száma, bejelentett szabadalmak
száma, ipari technológiai újítások).

A fenti változólista kiváló példája a tényezôk olyan csoportosításának,
amelyben a legszélesebb információs- és tudástársadalmi értelmezéshez igazodó
megoldást keressük. A technológiai elemek mellett eleinte finomabban, majd
markánsabban jelennek meg azok az összetevôk is, amelyek a társadalom
tudásszintjéhez kapcsolódnak. Hasonló „puha”6 paramétereket, más szóval a
technológiai adottságokhoz kevésbé erôsen kötôdô jellemzôket említ többek
között Gray (2003) is, aki a tudás összetevôi között (nemzetközi szinten) a
képzés és a képzettség mellett olyan tényezôket is megemlít, mint például az
anyanyelv, amely elterjedésétôl függôen az internet korában erôsen meghatározó
szerepû lehet (adatai szerint a web-tartalmak 70%-a angol nyelvû).
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Az információs társadalom és gazdaság értelmezései kapcsán elôbukkanó
tényezôk között ki kell még térnünk azokra is, amelyek az újszerû folyamatok és
változások gazdasági vonatkozásait emelik ki. Z. Karvalics (1998), Farkas
(2001b) és Piláth (2005) egyaránt nagy jelentôséget tulajdonít a közvetett és
közvetlen gazdasági összetevôk komplex tényezôhalmazba való bevonásának.
Egybehangzó javaslataik szerint az információs társadalom vizsgálatakor a
foglalkoztatottság új alapszerkezete, az információs munkakörökben foglalkoz-
tatottak dominanciája az egyik legfontosabb indikátora a fejlôdésnek. Átalakul a
termelés és a fogyasztás alapszerkezete is (Élô G. – Z. Karvalics L. 2004), ami
statisztikai indikátorok formájában a komplex vizsgálatokba is bekerülhet (lásd
pl. szolgáltatási kiadások).

Alapvetôen azonos célú, mégis sok vonásában eltérô további ismert, elismert
vagy kritizált indikátorkészletek léteznek az említetteken felül a témához kap-
csolódóan. Az összefoglalóan ún. e-felkészültségi (e-readiness) módszereknek
nevezhetô eljárások (Borovitz T. et al. 2006) között a korábban említett ISI-n
kívül számos egyéb népszerû módszer is megtalálható. Az effajta felkészültségi
indikátorokat katalogizáló Bridges.org több ország felméréseit tekintette át,
majd két lényegileg eltérô csoportba sorolta a módszereket (4. táblázat).

E csoportosítás ismételten visszatükrözi azt az álláspontot, mely szerint több
eltérô megközelítés is uralkodik az információs társadalom és gazdaság értelme-
zését illetôen. A szakértôi gárda itt is arra a megállapításra jutott, hogy érzékletes

4. táblázat
E-Felkészültségi rangsor metodikák

(Bridges.org 2005)

e-gazdasági megközelítés

n WITSA e-kereskedelmi felmérés.
n APEC e-kereskedelmi felmérés.
n McConnell nemzetközi 

e-Felkészültségi jelentés.
n Mosaic globális internet-diffúziós

kutatás.
n Crenshaw – Robinson nemzetközi

internet-fejlettségi kutatás.
n USAID felmérések.
n EIU e-business rangsorok.
n Metric-Net információs technológiai

jelentés.
n Pyramid Research információs infra-

struktúra indikátorok (III).
n Kenny digitális megosztottsági rang-

sorok.

e-társadalmi megközelítés

n CID e-Felkészültségi felmérés.
n CSPP e-Felkészültségi felmérés. 
n CIDCM hálózati modellek.
n SIDA esettanulmányok.
n SIBIS „Statistical Indicators.

Benchmarking the Information
Society”.

n ASEAN e-Felkészültségi felmérés.
n World Bank tudás felmérési metodika.
n World Times/IDC Information Society

Index (ISI).
n WEF Networked Readiness Index

(NRI).
n Kearney globalizációs index.
n Orbicom jelentés.
n ITU digitális hozzáférés indexe (DAI).



különbség rajzolódik ki a témát gazdasági vagy komplex társadalmi kérdésként
felfogó közelítések között. A véleménykülönbségek ellenére megragadhatók az
információs társadalom és gazdaság leglényegesebb komponensei (Balogh G.
2006b). A fôbb alkotóelemek súlya vagy jelentôségének értékelése marad tehát
az, amely differenciálja az egyes mérési módszereket és indikátorkészleteket,
ezen keresztül pedig a vizsgálati eredményeket.

Habár bôven találunk kísérleteket az információs társadalmi fejlettség szám-
szerû meghatározására, a nemzetközi példák többnyire nem ültethetôk át auto-
matikusan a hazai területi vizsgálatokra. Legfôbb akadály, hogy általában nem
régiók, hanem országok szintjén vizsgálódnak, tehát sok esetben olyan muta-
tókat is alkalmaznak, amelyek regionális szinten nem értelmezhetôk (a tényezô
legalacsonyabb szervezôdési szintje az országos szint, pl. a sajtószabadság vagy
a polgári szabadságjogok esetében).

A komplex hazai vizsgálatok a statisztikai hivatal, állami és/vagy üzleti
szervezetek, illetve saját gyûjtésû területi adatok felhasználásával állították
össze indikátorkészleteiket. Kanalas Imre (2001) módszertani vizsgálataiban 9
mutatót alkalmazott az információs társadalom területi fejlettségi indexének
meghatározásához. A magyar városokra elvégzett vizsgálataiban kiindulásként
egy 24 mutatós faktoranalízissel (demográfiai, gazdasági, foglalkoztatottsági,
szolgáltatási, infrastrukturális stb. indikátorokkal) meghatározta a városok álta-
lános társadalmi-gazdasági fejlettségi képét, majd ehhez a vizsgálathoz integrál-
ta az információs társadalom jelzôszámait további 9 mutató formájában. A tele-
fonellátottság, a kábeltelevízió-ellátottság, a digitális telefonközpontok száma, a
média szintje, a városi honlap léte, a domain név szerverek száma (DNS), a Suli-
netre kötött általános iskolák száma és az internet-szolgáltatók száma mutatói-
nak alkalmazásával összesen 33 elemûre bôvített indikátorkészlettel újabb fak-
toranalízist készített, mely vizsgálat kísérleti szinten egy komplex információs
fejlettségi faktort eredményezett. Bár e faktor összességében gyenge magyará-
zóerôt képviselt a teljes társadalmi-gazdasági fejlettség területi vizsgálatában,
nagyjából már kirajzolódni látszik ezen alkotóelem térszerkezete is. 

Az információs társadalom igen széles értelmezését használja Nagy Gábor
(2002), aki többszintû területi vizsgálataiban szintén nagyobb mutatócsopor-
tokat fogalmaz meg. A regionális, megyei és városi területi különbségeket elem-
zô munkájában számos olyan mutatót is alkalmaz (pl. idegenforgalmi vagy szo-
ciális jelzôszámok), amelyek elsô ránézésre nem sorolhatók az információs tár-
sadalmi fejlettség leírásához használható indikátorok körébe. Nagy Gábor ezen
változókat többnyire szintén az általános fejlettség közvetett jelzôszámaiként ke-
zeli, ugyanakkor – talán kissé túlhangsúlyozva is – az információs társadalmi
értékrend változásához alkalmazkodik, azaz figyelembe veszi, hogy az új tár-
sadalomban az árufogyasztás helyébe egyre inkább az élményfogyasztás (szóra-
kozás, üdülés stb.) kerül.

29



A számos indikátor mentén végigvezetett területi vizsgálatában Nagy Gábor
a következô tényezôcsoportokat fogalmazta meg (megyei szinten): gazdasági és
munkaerô-piaci szegmens, társadalmi szegmens, kommunikációs szegmens, fel-
sôoktatási szegmens, K+F intézményrendszer szegmense, K+F aktivitás tere,
urbanizáltság szintje. Az összesen 48 különféle mutatót alkalmazó vizsgálatában
ezen csoportok külön-külön kialakuló tereit elemezte, tehát csak részben tekint-
hetjük komplex, általános információs társadalmi fejlettségi térszerkezetnek a
kutatás végeredményét. 

2.3. Az információs társadalom területi kutatása –
szakirodalmi áttekintés

A releváns hazai és nemzetközi területi kutatások már e modern és rövid ideje
vizsgált témakör kapcsán is legalább annyi lényeges megállapítást tettek le az
asztalra, hogy mindenképpen érdemes azokat valamelyest rendszerezettebb mó-
don áttekinteni. A felvetett vizsgálati problémák sokszínûek, az elemzési mód-
szerek változatosak és az eredmények is több különbözô sajátosságára világítot-
tak rá az információs társadalomnak.

Már az is, hogy a földrajz, illetve annak rokontudományai felismerték a téma
jelentôségét, olyan kérdéseket alapozott meg, amelyek inspiratív módon hatot-
tak a tudomány fejlôdésére. Mielôtt azonban valóban belefognánk a fôbb kuta-
tási témák rendszerezésébe, érdemes elgondolkoznunk azon, hogy vajon hogyan
és mikor fordult a területi kutatói szakma érdeklôdése ténylegesen az informá-
ciós társadalom földrajzi sajátosságainak megismerése irányába. Meghatároz-
ható-e valamiféle határpont vagy jól definiálható pillanat, amikortól „az infor-
mációs társadalom földrajza” már nyilvánvalóan létezônek mondható? Lassú
kialakulás, hosszas fejlôdés és átalakulás, vagy esetleg hirtelen irányváltás ered-
ménye e részterület létrejötte? Magától értetôdô, hogy a legtöbb fenti kérdésre
adott válasz az „Attól függ…” formulával kezdôdik, mindazonáltal szakmai
szempontokat figyelembe vevô tudományos keretek között ennél precízebb vá-
laszra is törekedhetünk. 

2.3.1. Az információs társadalom területi kutatásának
elôzményei, kialakulása

Az információs társadalom területi kutatása rövid múltra tekinthet vissza. A
pontos kezdetek meghatározása nehéz, sôt igazából nem is lehetséges, mivel az,
hogy mit tekintünk „az információs társadalom földrajzának”, eleve megha-
tározza a kérdésekre adható válaszainkat. Itt ismételten az információs tár-
sadalom fogalma az, amelyben értelmezési eltéréseket tapasztalhatunk, és ezért
magától értetôdô, hogy ezek a különbségek a térbeli vizsgálatok közelítésmód-
jaiban is tetten érhetôk. Annyi viszont nyilvánvaló, hogy az információs tár-
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sadalom területi kutatása nem létezhetett azelôtt, hogy maga az információs tár-
sadalom fogalma létre ne jött volna, vagy más megközelítésben az információs
társadalom, mint jelenség felszínre ne bukkant volna.

Rendszerezô, az információs társadalom általános sajátosságainak kutatására
vonatkozó történeti összefoglalásra már voltak kísérletek (Beniger, J. R. 1986,
Dordick, S. – Wang, G. 1993, magyarul Mattelart, A. 2004, Z. Karvalics L. 2003a,
2003b), melyekhez hasonlóan az információs társadalom területi kutatásának
kezdeti lépései is feltárhatók. A témát vizsgálók egybehangzó véleménye szerint
az információs társadalmi kutatások fogalmi alapjait meghatározó elsô,
határkônek is nevezhetô publikációk 1962–63 körül jelentek meg (lásd pl.
Machlup, F. 1962, Umesao, T. 1963). Nagyjából ettôl az idôponttól kezdve – a
szerteágazó értelmezések vagy megközelítések ellenére, vagy éppen ebbôl kifo-
lyólag – az információs társadalom különbözô sajátosságait vizsgáló interdisz-
ciplináris kutatások folyamatosan bôvültek. Miközben a vizsgálat „tárgya” egyre
szélesebb körben vált ismertté, kezdett kilépni abból a pragmatikus keretbôl,
amelyet a technológia-alapú gondolkodás jelentett. Ezzel párhuzamosan a téma
társadalmi kontextusba való helyezésével lényegesen megszaporodtak az infor-
mációs társadalom egyes speciális sajátosságaival foglalkozó vizsgálatok is.

Míg az „információs társadalom” fogalmának a tudományos köztudatba való
ilyetén „berobbanása” hirtelennek tûnik, az információs társadalom területi
kutatásának kialakulásához lassabb út vezetett. Az elôzményeket más földrajzi
kutatási irányzatok jelentették, melyek kiformálódása némileg megelôzte ennek
a tématerületnek a létrejöttét. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, min-
denképpen említést kell tennünk például a számítástechnika és a földrajz egy-
értelmû közeledésérôl, a térinformatika ezen idôre tehetô kifejlôdésérôl, tehát a
számítógépek eszközszerû használatának megjelenésérôl a földrajzban, illetve a
számítógép, mint földrajzi analitikai eszköz alkalmazásának elterjedésérôl. A
földrajz ismerkedése az informatika világával (Goodchild, M. F. – Kemp, K. K.
1990) más hatások mellett szerves folytatása volt a kvantitatív földrajz kife-
jlôdésének is (Jakobi Á. 2007), de természetesen az információs társadalom föld-
rajzának kialakulásában ez utóbb említett irányzatnak jóval csekélyebb a köz-
vetlen szerepe. Jelentôs hatással volt viszont az információs társadalom területi
kutatásának fejlôdésére a távközlés földrajzának részterülete. Sokak a geográ-
fián belül talán ma is ehhez az ághoz sorolnák az információs társadalom
témáját, ám mióta egyértelmûvé vált a telekommunikáció és a számítástechnika
(informatika) konvergenciája, azaz az információs társadalom egyik technoló-
giai alapfogalmának, az IKT-nak a létrejötte, azóta némiképp szûkösnek tûnt ez
a szakterület, hisz nem lehetett elégséges egyszerûen telekommunikációs
kérdéssé redukálni a témát. Ehhez kapcsolódott késôbb a (szûkebb értelemben
vett) társadalomföldrajzi szemlélet, pontosabban a társadalom területi differen-
ciáltságának vizsgálata, és elôbb-utóbb a területfejlesztés és a regionális politika
is. Az információs társadalom területi kutatása emellett további kapcsolatokkal
rendelkezik például a szociológia, vagy a társadalomelmélet témakörével is.
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Tulajdonképpen az elsô területi témájú technológiai alapokra támaszkodó infor-
mációs társadalmi publikációk ebben a komplex környezetben jöttek létre.

A szakma az Amerikai Egyesült Államokban élô szociológus és városkutató
Manuel Castells publikációit tekinti az elsô olyan széles körben is ismertté vált
tudományos anyagnak, amely a technológia és a társadalomtudomány ötvöze-
tének hátterében a tér megváltozott sajátosságaival is foglalkozik. A nem is
olyan rég, 1989-ben napvilágot látott, „The Informational City” címû mûve
(Castells, M. 1989) új fogalmakat vezetett be mind a társadalomkutatói, mind a
területi elemzôi eszköztárba. Azóta számos tanulmány készült, melyek Castells
megállapításait továbbgondolva szélesítették ki az információs társadalommal
kapcsolatos földrajzi ismereteinket. Más megközelítésben persze találunk 1989
elôtti publikációkat is, ám ezek inkább csak részelemeket kihangsúlyozó elô-
futárai a Castells-féle irányzatnak. Sôt, maga Castells is foglalkozott már hason-
ló témával korábban (például Castells, M. 1985), melyek megalapozó részele-
mei voltak a késôbbi szintetikus mûnek.

Az 1980-as évek számítástechnikai és telekommunikációs fejlôdése tehát
már aktívan foglalkoztatta a kutatói társadalmat, és mindenképpen kirajzolódni
látszódott egyfajta új szemlélet is abban a tekintetben, hogy a telekommuniká-
ciós (akkor még kevésbé információs) eszközök milyen hatást fognak gyakorol-
ni a területi folyamatokra. Ebben az évtizedben sorra születtek az info-kommu-
nikációs technológiák hatásaival foglalkozó tanulmányok (Mandeville, T. 1983,
Goddard, J. B. et al. 1985, Hepworth, M. 1986, Moss, M. L. 1986, Robins, K. –
Hepworth, M. 1988, Langdale, J. V. 1989). Természetesen a telekommunikáció
földrajzi aspektusú vizsgálatának valamelyest régebbi gyökerei vannak (lásd pl.
Porat, M. U. 1975, Godfrey, D. 1979, Falk, T. – Abler, R., 1980), sôt egyesek
ezek közül (Meier, R. 1962 [!]) igen jelentôs hatást gyakoroltak Castellsre és a
hasonló publikációk szerzôire is, így az információs társadalom területi kuta-
tásának elôzményeit leginkább ezen alkotásokban fedezhetjük fel.

Az igazi nagy lökést kétségtelenül az internet 1992-es kereskedelmi célú
megnyitása, a bárki számára adott nyilvános hozzáférés esélye, valamint a köz-
tudatba való rapid benyomulása jelentette. Innentôl kezdve a publikációk száma
oly mértékben növekedett, hogy azoknak akár közelítô jellegû alaposabb átte-
kintése is e fejezet kereteit bôven meghaladó vállalkozás lenne. A szabad inter-
net korának röpke másfél évtizede éppen elég volt ahhoz, hogy a társadalom
területi kutatásával foglalkozó szakemberek egyre szélesedô köre ráébredjen
arra, hogy ez az új – mondjuk így – innováció lényegileg rajzolja át a földrajzról,
a térrôl, a távolságról és más hasonló fogalmakról alkotott elképzeléseinket.

2.3.2. Fôbb témacsoportok

A rövid múlt dacára – visszakanyarodva eredeti vizsgálati témánkhoz – már
most is többféle „irányzat” érhetô tetten az információs társadalom területi
kutatói szakirodalmában. Részben a publikációk tárgya, részben a közelítés-
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módja az, amelyben kisebb-nagyobb eltérés mutatkozik, ám éppen ezek a
dimenziók azok, amelyek alapján a fôbb témacsoportok meghatározhatók. Ha
pontosabban akarunk fogalmazni, akkor a kontextus, amelyben az információs
társadalom térbeli sajátosságainak kérdései elôfordulnak, jelenti a témacsopor-
tok közötti legnagyobb különbséget.

Az információs társadalom területi kutatásának mai köreiben az egyik leg-
markánsabb csoportot azok képviselik, akik a telekommunikáció földrajzának
részelemeként, idetartozó vizsgálati témaként képzelik el ezt a kérdést. Az
amúgy is nagy hagyományokkal rendelkezô távközlési földrajz – mint azt fen-
tebb olvashattuk – egyik elôfutára volt az információs társadalom területi kuta-
tásának, ám néha úgy tûnik, hogy ez a megközelítés ma is uralja a kutatók egyes
köreinek nézeteit. Az ezredforduló táján és a kétezres évek elején a telekommu-
nikációt elôtérbe állító publikációk nemzetközi és hazai téren is igen nagy szám-
ban foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. A megjelent cikkek és egyéb tanulmányok
központi témái a vezetékes- és kábelhálózatok (Rietveld, P. 1993, Crandall, R.
W. 1997, Warf, B. 2006), késôbb pedig már a vezeték nélküli távközlési módok
vizsgálata (is) volt (Townsend, A. M. 2000, Laurier, E. 2001). Az itthoni szerzôk
közül is többen ebbôl az irányból közelítették az információs társadalom prob-
lematikát. Az információs társadalom infrastrukturális alapelemeinek, a távköz-
lési és infokommunikációs hálózatoknak földrajzi vizsgálatára több megha-
tározó tanulmányában is kitér Erdôsi Ferenc (például 1992, 1994, 2003a, 2003b,
2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2006). Hasonlóképpen technológiai megközelítésû
alapgondolatokat találhatunk például Kanalas Imre (1999, 2000, 2004a, 2004b)
Csatári Bálint és Kanalas Imre (2002), Teller Tamásné (2000) vagy Tiner Tibor
(2001, 2004) bizonyos munkáiban. Az újabban talán már helyesebben „informá-
ciós és kommunikációs technológiák földrajzának” nevezhetô vizsgálati
témakörök szélesebb, sôt más irányultságú szakmai köröket is elértek, így nem
meglepô, hogy az IKT-hez kapcsolódó kifejezések más, például statisztikai ori-
entációjú anyagok területi elemzô fejezeteiben is elôfordulnak (KSH 2000,
2001, 2006).

Számos tekintetben éppen a telekommunikációs témákat elôtérbe helyezô
munkák megállapításaira támaszkodnak az információs társadalom térbeli sajá-
tosságaival foglalkozó szakanyagok között jelentôs súlyt képviselô területfej-
lesztési és/vagy regionális politikai indíttatású publikációk. Ebben az összefüg-
gésben a technológia legtöbbször mint fejlesztési eszköz és lehetôség bukkan
elô. A térségfejlesztés az IKT eszközökben rejlô versenyképességi vagy éppen
kiegyenlítô lehetôségeket már viszonylag korán felismerte (lásd például Erdôsi
F. 1990, vagy Nagy G. 1997), sôt az utóbbi években már stratégiai szintre is
emelte (lásd például a Magyar Információs Társadalom Stratégia [2003] egyes
fejezeteit, illetve a különbözô térségi és regionális szintû információs társadalom
stratégiákat [például Közép-Magyarországi Régió Regionális Információs
Társadalom Stratégia, 2005] és tanulmányokat [Jakobi Á. 2006a]). A nem-

33



zetközi élvonalba kerülô információs technológiákra alapozott területfejlesztési
kérdéseket taglaló tanulmányok (Castro, E. A. – Jensen-Butler C. 2003, Cooper,
R. – Madden, G. 2005) tapasztalataiból kiindulva egyre bôségesebb azon hazai
elemzések és egyéb publikációk köre, amelyek az információs-kommunikációs
technológiákat fejlesztési eszközöknek vagy lehetôségeknek, míg az informá-
ciós társadalmat egy versenyképes modellnek tekintik a regionális fejlôdésben.
A publikációk egy része hagyományosabb irányból közelítve, az információs
társadalomban jelentkezô térségi differenciákhoz kötôdô területfejlesztési
kihívások áttekintésével, elemzésével foglalkozik (Barsi B. 2002a, 2002b, 2003,
Barsi B. – Csizmadia Z. 2001, Hahn Cs. 2000, Pócs Gy. 2001, Szépvölgyi Á.
2003a, 2003b, Varga Cs. 2000), míg eközben a szerzôk egy másik csoportja az
információs technológiai vívmányokra, mint új területfejlesztési eszközökre
tekint (Gáspár M. 1999, Budai B. B. 2002, Tózsa I. 2003). Az a felismerés, hogy
az információs társadalomban nemcsak újszerû problémák, de új megoldási
lehetôségek is napvilágot láttak, a területfejlesztéssel foglalkozók számára is
kulcsfontosságúvá tette az információs társadalmi dimenzió figyelembevételét.

Az elôbb említett témacsoporthoz szinte elválaszthatatlanul kötôdik az infor-
mációs társadalom területi és települési egyenlôtlenségeirôl értekezô publiká-
ciók köre. A legkülönbözôbb térségi szinteken, nemzetközi, országos, regionális,
települési, sôt településen belüli összehasonlításban végzett vizsgálatok igen
gyakori témái az információs társadalom földrajzi kutatásának. Nagy hagyo-
mánya van – még ilyen rövid távon is – a városföldrajzi (kifejezetten urbánus)
vagy városhálózati vizsgálatoknak és az átalakuló városi terek kutatásának
(Aurigi, A. – Graham, S. 1997, Townsend, A. M. 2001, Paradiso, M. –
D’Aponte, V. 2003). Habár a nagy nemzetközi kontextusú területi egyenlôtlen-
ségi elemzések még mindig inkább a külföldi szakirodalomra jellemzôek
(Gunaratne, S. A. 2002, Odendaal, N. 2003) – tisztelet a kivételnek (például:
Erdôsi F. 2004a, 2004b, 2006) – az országos, regionális és más szinteket érintô
kutatásokban mégis erôs alapokat sikerült megalkotni az eltelt igen rövid idô
ellenére. Mindez persze azoknak az alapozó kutatásoknak is köszönhetô, ame-
lyek már a 80-as és 90-es évtized fordulóján, jóval az információs társadalmi föl-
drajzi „boom”-ot megelôzôen készültek hazánkban (Nemes Nagy J. – Ruttkay É.
1987, Rechnitzer J. 1990). A magyar területi különbségekrôl azóta publikált
anyagokban találunk mintaértékû összefoglaló kiadványt (Nagy G. – Kanalas I.
2003), átfogó, értékelô dolgozatokat (Jakobi Á. 2002a, Nagy G. 2002, 2004a,
Dôry T. – Ponácz Gy. M. 2003, Rechnitzer J. 2003, Rechnitzer J. et al. 2003,
Piláth K. 2005) és esettanulmányokat egyaránt (Barsi B. – Csizmadia Z. 2001,
Barsi B. 2002a, Nagy G. 2000a, 2001, Kanalas I. 2004a, Jakobi Á. 2006b),
melyek mind lényeges támogatói lehetnek, illetve gyakran lettek is a területfej-
lesztési célzattal íródott munkáknak. 

A sokszínû, mégis egyre egységesebben kirajzolódó és egyre egyértelmûbb
módszertani kísérletek, amelyek a területi egyenlôtlenségi vizsgálatokat jellem-
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zik, mint például a nemzetközi tapasztalatokból átvett komplex indikátorhalma-
zokkal dolgozó eljárások (Jakobi Á. 2002a, Nagy G. 2002, Rechnitzer et al.
2003), vagy az információs társadalmi adottságok összetett szerkezetfeltáró
módszerei, az ún. információs lábnyom vizsgálatok (Mansell, R – Wehn, U.
1998, Jakobi Á. 2003) mára elfogadott elemzô eszközei lettek a területi kutatá-
soknak. Alkalmazásuk ma már természetesnek tûnik, bár finomításuk és töké-
letesítésük még bizonyára sokakat foglalkoztatni fog. Bôven találhatunk olyan
publikációkat is, melyek fókuszpontjában nem kizárólag a térszerkezeti vagy
más földrajzi sajátosságok feltárása, hanem az információs társadalmi jelen-
ségek térbeli lokalizálása és mérési metodikája áll (lásd pl. Ramachandran, R.
2001, Chakraborty, J. – Bosman, M. 2005, Grubesic, T. H. – Murray, A. T. 2005,
vagy a hazai források közül Kanalas I. 2001, Jakobi Á. 2005a). Ezért indokolt
lehet a módszertani orientációjú tanulmányokat külön csoportként értelmezni az
információs társadalom földrajzának tématerületei között.

Kiemelt népszerûség jellemzi az információs társadalom területi különbsé-
geinek vizsgálatán belül a területi társadalmi egyenlôtlenségek egy speciális té-
makörét, az ún. „digitális szakadék”-kutatásokat. Az információs társadalom sa-
játos és egyben divatos fogalma számos szerzôt foglalkoztat (Szarvák T. 1999,
2003, 2004, Szoboszlai Zs. – Farkas R. – Varga Cs. 1999, Molnár Sz. 2002,
Galácz A. – Molnár Sz. 2003), már-már olyan szinten, hogy az információs tár-
sadalmi dilemmák közül ezt, tehát a társadalmi lemaradás problémáját tartják a
legsúlyosabbnak. Az információ-technológiai, szociológiai és geográfiai oldal-
ról egyaránt vizsgált téma ezért – úgy tûnik – nem véletlenül szerepel a mai in-
formációs társadalmi kutatások fôáramában (DiMaggio et al. 2001, Chakraborty,
J. – Bosman, M. 2005) vagy helyenként a területi kiegyenlítést célzó nagysza-
bású stratégiai feladatok között (Foley, P. et al. 2002).

Kevésbé társadalmi, inkább gazdasági irányból közelítenek az információs
társadalom területi kérdései felé a gazdaságföldrajzi és információgazdasági
elemzések. Már a 90-es évek elején is készültek tanulmányok az új eszközök
közvetett területi-gazdasági hatásairól (Ruttkay É. 1992, Petró K. – Csáki L.
1993), majd a gazdaság ágazati (foglalkoztatotti és egyéb) struktúrájának áta-
lakulása, a termelési feltételek megváltozása és a gazdasági tér átértékelôdése
került az elemzések fókuszpontjába (Raffay Z. 2001, Nagy G. 2000b, Jakobi Á.
2002b, Szépvölgyi Á. 2003a, Barsi B. 2004), miközben a Krugman-féle új gaz-
daságföldrajz és a regionális gazdaságtan követôi is felismerték az információs-
kommunikációs technikák közgazdaságtani jelentôségét (fôleg külföldön, lásd
pl. Leamer, E. E. – Storper, M. 2001, Kolko, J. 2002, Rooney, D. 2005, Van Der
Laan, L. et al. 2005).

Általános megállapítás, hogy az információs és kommunikációs technológiai
átalakulás társadalmi és gazdasági fejlôdésre gyakorolt hatásai közül az egyik
legmarkánsabb vonást az új folyamatok világméretû szintre való emelése jelen-
tette. A globális kontextus az információs társadalomkutatások szélesen
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értelmezett földrajzi ágánál is fellelhetô például a globális verseny (Gunaratne,
S. A. 2002, Himanen, P. 2004) vagy a teljesen más tartalmú globalizációs jelen-
ségek térségi hatásai kapcsán (Nyíri K. 2000, Mészáros R. 2006). 

A társadalmi tértudományok diszciplináris indíttatásból is nyilvánvalóan
érdeklôdnek az újfajta térbeliség formái iránt. Ez látható az utóbbi idôkben azok-
ban a publikációkban, amelyek az információs társadalom térelméleti kérdéseit
vagy az ügy szempontjából izgalmas térkategóriák vizsgálatát tûzték ki célul. Ez
a megközelítés a külföldi szakirodalomban közvetetten és konkrét formában
egyaránt felbukkan (lásd például Pratt, A. C. 2000, Wilson, M. I. – Corey, K. E.
2000, Wilson, M. I. et al. 2001, Gorman S. P. et al. 2004 munkáit), Magyar-
országon viszont még jócskán gyermekcipôben jár (a térelméleti és térkate-
góriákkal foglalkozó bizonyos tekintetben amúgy is szerénynek mondható pub-
likációs halmazon belül). Az információs társadalmi környezetben átértékelôdô
térkategóriák konkrét megfigyelésén túl (Mészáros R. 2001, 2003 Jakobi Á.
2002c, 2006c) itthon inkább közvetett módon találkozhatunk ezzel a témával
(lásd Sinka R. 2004, Vörös Zs. 2005a vagy Balogh G. 2002 anyagainak egyes
megállapításait).

A térelméleti közelítések egy speciális, kizárólag az információs társadalom
sajátjának tekinthetô vizsgálati területe lett az utóbbi években igen népszerûvé
vált kibergeográfia kérésköre. Az inkább irányzatként vagy gondolkodásmód-
ként interpretálható kibergeográfiai közelítés érdeklôdési területének középpont-
jában fôként a virtuális tér (kibertér) és annak társadalmi hatásai állnak. Eric
Sheppard és társainak 1999-ben írt munkája már elôre jelezte, hogy ez a kis ku-
tatói közösséghez kötôdô szakterület rövidesen a „mainstream” témák közé fog
tartozni (Sheppard, E. et al. 1999), ami az azóta eltelt röpke néhány év alatt
máris igazolódni látszik. A hazai kutatói szakma a külföldi áramlatokhoz hason-
latos módon, némi lemaradással ugyan, de „ráharapott” erre a kérdéskörre is
(Mészáros R. 2001, 2003 Jakobi Á. 2002c, Tagai G. 2004), bár kétségtelen, hogy
a témához kapcsolódó források nagytöbbsége még mindig a külföldi, ám nem
kizárólag angolszász szakirodalomban jelenik meg a legkülönfélébb területi
kontextusban (Adams, P. C. – Warf, B. 1997, Batty, M. 1997, Kithcin, R. M.
1998, Dodge, M. 1999a, Dodge, M. – Kitchin, R. 2001, Bakis, H. 2001, Kwan,
M. P. 2001, Shiode, N. 2003, Paradiso, M. – D’Aponte, V. 2003).

A számos eddig felsorolt vizsgálati téma mellett végezetül nem feledkezhe-
tünk el arról az eddigiektôl jócskán eltérô témacsoportról sem, amely az infor-
mációs társadalom és a térbeliség kapcsolatát teljesen más szempontból látja
fontosnak. A társadalom területi kutatásának térinformatikai közelítése erôtelje-
sebben módszertani irányultságú, miközben az információs társadalom tér-
beliségének vizsgálatában a térbeli adatok és információk megnövekvô számát,
az adatkezelés és feldolgozás stb. informatikai eszközökkel segített megoldását
és a térbeli információkezelést látja a legfontosabbnak. A GIS kérdésköreit
hangsúlyozó és egyben az információs társadalommal foglalkozó publikációk a
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terjedô térinformatikai feladatok, alkalmazások és megoldások társadalmi jelen-
tôségével foglalkoznak (Pickles, J. 1995, Craglia, M. 2000). Emellett az infor-
mációs társadalom sajátjának tekinthetô, avagy más értelemben speciálisnak
vélhetô szûk tématerületet képez a térinformatika azon ága, amely a virtuális tér
geográfiai ábrázolásával foglalkozik, elôtérbe helyezve a térinformatika vizuális
interpretációs lehetôségeit (MacEachren, A. M. et al. 1999). Itt tehát az infor-
máció, a társadalom, a tér és a kutatás az eddigiektôl merôben eltérô módon
találkozik, a térinformatika tulajdonképpen az információs társadalom tér-
beliséggel kapcsolatos egyik gyakorlati megnyilvánulása, vagy ahogy Melissa
R. Gilbert (2005) fogalmaz a GIS az információs és kommunikációs tech-
nológiák geográfiai inkarnációja.

A szerteágazó, sok témát felvonultató hatalmas témakörön belül a fentiekben
bemutatottak alapján néhány jól körvonalazható fogódzó mentén haladva össze
lehet állítani azt a képet, amit ma az információs társadalom területi kutatása
integráltan magáról alkothat. Összefoglalva az információs társadalom területi
(földrajzi, térbeli) sajátosságainak vizsgálatánál a telekommunikáció, a területi
egyenlôtlenségek, a digitális szakadék, a terület- és településfejlesztés, az infor-
mációgazdaság, a globalizáció, a társadalmi térelmélet, a kibergeográfia, a térin-
formatika és a mérési módszertan témakörei kerülnek elô.

2.4. Az eltérô megközelítések
és tématerületek térszemlélete 

A kutatói irányokat összegzô elôzô fejezet nemigen tért ki arra a lényeges
momentumra, hogy az információs társadalom földrajzi sajátosságainak vizs-
gálata erôsen determinált a szerzô információs társadalom-értelmezése által.
Ehhez adódik hozzá, hogy a fôbb tématerületek kapcsán szintúgy eltérô térszem-
lélettel találkozhatunk, bár sejthetô, hogy ezen felül a különféle témacsoportok
gyakorta jellemzôen más és más információs társadalom-értelmezésekhez is
kapcsolhatók. Feltételezhetô továbbá az is, hogy egy-egy tématerület, mondjuk
a területi egyenlôtlenségek vizsgálata, egyszerre több információs társadalmi
megközelítésben is releváns kérdéseket vet fel. 

Jelenlegi vizsgálatunkban éppen ezek a legsarkalatosabb kérdések, továbbá
az, hogy mindezen nézetbeli differenciák az információs társadalom tér-
beliségére vonatkozóan milyen eltérô vagy konszenzusos megállapításokra
vezetnek. 

2.4.1.  A különbözô megközelítések térszemléleti differenciái

A következôkben a leglényegesebb információs társadalmi felfogások tér-
szemléleteit mutatjuk be és ütköztetjük, utóbbira az alábbi megközelítések men-
tén kerül sor:
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l Infrastruktúra-központú megközelítés.
l Általános, széles értelemben vett információs társadalom megközelítés.
l Tudástársadalmi megközelítés.

Amint azt korábban láthattuk, az információs társadalom fogalma a legszû-
kebbtôl a legtágabb értelmezésig több felfogásban is jelen van a szakmai köztu-
datban, továbbá az is olvasható volt, hogy ezek a megközelítések más és más jel-
legadó tényezôcsoportokkal jellemezhetôk, mely csoportok egymásra épülô, bô-
vülô halmazt képeznek. Mindezek alapján elgondolkodtató az a kérdés, hogy
ennyi eltérô motívum mellett vajon az információs társadalom térbeliségének
úgyszintén eltérô, vagy inkább nagyjából egyveretû sajátosságaira bukkanunk-e?

Talán az infrastruktúra-központú megközelítés az, amely a legjobban és a
legvilágosabb módon kapcsolható össze a technikai determinizmus és a tech-
nológia-alapú gondolkodás fogalmaival. Abból kiindulva pedig, hogy a mûsza-
ki-technikai elemek materiális mivoltuk okán könnyen lokalizálhatók a térben,
az infrastrukturális kérdésekre redukált információs társadalmi differenciák föld-
rajzi értelemben szintén könnyen definiálhatók. Nagy bizonyossággal állítható,
hogy éppen ez az egyértelmû földrajzi azonosítási lehetôség teszi manapság oly
népszerûvé ezt a nézetet a területi kutatásokban.

Tudjuk azonban, hogy tartalmi szempontból az infrastruktúra-központú
információs társadalom-értelmezés nemigen tér ki a társadalmi átalakulás kérdé-
seire, bár nyilvánvaló, hogy az infrastruktúra társadalmi hatásairól is szót ejt, de
csak szûkebb geográfiai értelemben (például az ellátott népesség fogalmán
keresztül). A mélyreható társadalmi átalakulásokat ez a nézet a téma keretein
kívül esônek véli, így azzal a területi vizsgálatok alkalmával sem foglalkozik
részleteiben. Következésképpen az infrastruktúra-központú információs tár-
sadalmi elemzések merôben eltérô térszerkezeti megállapításokra juthatnak,
mint más, esetleg átfogóbb kontextusú vizsgálatok.

Ha egy gondosan összeválogatott komplex tényezôhalmaz segítségével
próbáljuk megragadni az információs társadalom infrastruktúra-központú
megközelítése szerint kirajzolódó térszerkezeti képét, akkor alapjaiban más
eredményre számíthatunk, mint bármely egyéb információs társadalmi
megközelítés esetében. Kísérleti számítások formájában tesztelhetô az a hipo-
tézis, mely szerint az információs társadalom és gazdaság szûkebb értelmezése
felôl a tágabb felé haladva lényegében változik meg a témakör szerint kiraj-
zolódó területi struktúra (részletesebben lásd Jakobi Á., 2004a és 2005b).

Az alábbi példa a hazai megyék ezredforduló utáni információs társadalmi
térstruktúrájára vonatkozóan mutat be néhány becslést a különbözô foga-
lomértelmezések és indikátorkészletek függvényében. Az eredményeket a 19
megyére elvégzett vizsgálatok szerint közöljük, azaz Budapest nélkül, mivel a
fôváros adatai – mint azt ellenôrzô kísérleteink is mutatták – jelentôs mértékben
torzították volna az általános tendenciákat7.

Akárcsak a legtöbb információs társadalmi fejlettséget vizsgáló területi
kutatás, ez a kísérlet is mutatóhalmazok, tényezôcsoportok készítésével, aggre-
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gálásával és elemzésével operált. A különbözô információs társadalmi értel-
mezések mellé rendelt tényezôk együttesébôl egy komplex mutatószámot lehe-
tett készíteni, amelybôl tehát felvázolható volt az adott értelmezéshez tartozó
térszerkezeti kép. A komplex mutató kialakításánál a Bennett-féle8 módszer al-
kalmazására került sor, minden adatsort a Budapest nélküli országos átlag száza-
lékában kifejezve (részletesebben lásd még Jakobi Á. 2002a). (A vizsgálatok
2001-es, helyenként 2000-es adatokra épültek.)

Az információs társadalom legszûkebb értelmezése csak az újszerû vagy
felértékelôdött telekommunikációs és informatikai infrastruktúra elemeit veszi
figyelembe, a mutatórendszer kialakítása ezért – bizonyos értelemben – könnyen
megoldható volt. Mivel azonban a legújabb infrastrukturális elemek területileg
dezaggregált számbavétele még mindig távol áll az ideális kutatói elképzelések-
tôl, ezért az adatbázis összeállításánál számos kompromisszumra is szükség volt.
Az elsô vizsgálathoz kialakított mutatókészlet a következô:

l Ezer lakosra jutó bekapcsolt telefon-fôvonalak száma
(KSH T-STAR, 2001).

l Az ISDN vonalak a bekapcsolt telefon-fôvonalak arányában
(HÍF, 2001).

l Ezer lakásra jutó kábeltelevízió-hálózatba kötött lakások száma
(KSH T-STAR, 2001)

l Száz háztartásra jutó mobiltelefonok száma
(KSH Háztartásstatisztika, 2001).

l Száz háztartásra jutó személyi számítógépek száma
(KSH Háztartássta-tisztika, 2001).

l Ezer lakosra jutó domain név szerverek száma (MTA RKK ATI, 2001).

A felsorolt mutatók között az információs infrastruktúra át- és felérté-
kelôdését reprezentáló leglényegesebb elemeket fedezhetjük fel. A telekommu-
nikációs és számítástechnikai infrastruktúra mutatóinak összevonásával ezt kö-
vetôen ki lehetett alakítani egy olyan mutatószámot, amely a legszûkebben értel-
mezett információs társadalmi versenyképesség leírására szolgált.

(A számítási eredmények adatai alapján készített térkép [2. ábra] egyértelmû
térszerkezetet vázol elénk. A hat indikátor közös hatásaként kialakuló ábra mar-
káns nyugat-keleti kettéosztottságot mutat, a Dunántúlon talán csak Tolna me-
gye marad el kissé versenytársaitól. A keleti és északkeleti országrész egyön-
tetûen átlag alattinak mutatkozott.)

Az itt felvázolt térszerkezeti kép stabil alapnak tekinthetô, amely az egyre
szélesebb információs társadalmi megközelítések bôvülô mutatókészletével válto-
zik ugyan, de mindig jelentôs hatással szerepel a végsô térbeli struktúra kiala-
kítása során. Más szóval mivel az infrastrukturális alaptényezôk minden szélesebb
információs társadalmi felfogás mutatókészletében helyet kapnak, a bôvebben ér-
telmezett változatoknál is szignifikáns befolyásoló szereppel találhatjuk meg a
telekommunikációs és számítástechnikai infrastruktúra térszerkezeti vonásait.



A legáltalánosabb, az infrastruktúra-központú felfogásnál mindenképpen
szélesebb információs társadalmi megközelítés a korábbiakban leírtak szerint
nem csak információs és kommunikációs technológiai szempontokra tér ki (lásd
2.2.1. fejezet). Az információs társadalom efféle értelmezésekor a leíró indiká-
torok között az infrastrukturális változások folyományaként elôkerülô új szol-
gáltatásokat, a felértékelôdô tevékenységeket, illetve a társadalom és a gazdaság
IKT felkészültségét is figyelembe kell venni. 

Az újonnan bevont változók nemcsak más térszerkezeti képet feltételeznek,
de az információs társadalom ezen értelmezésének alapvetô térszemléletét is be-
folyásolják. Míg az infrastruktúra-elemek esetében messzemenôkig egyértelmû
volt a vizsgált mûszaki tartalmú tényezôk földrajzi lokalizálása, addig itt – mivel
egyre gyakoribb az infrastrukturális tényezôk közvetett hatásaira vonatkozó
elem – a térbeli kifejezôdés sem lehet egyértelmû. Ezek a hatások nem ragad-
hatók meg kétséget kizáró bizonyossággal, s ebbôl adódóan földrajzi értelemben
is nehezebben definiálhatók, így a megfelelô indikátorkészlet összeállítása mel-
lett is csak becslésekkel élhetünk a jellemzô területi (és társadalmi) kép felvá-
zolásakor. A kibôvített információs társadalmi elemzésbe az alábbi mutatókat
vontuk be:
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2. ábra
Az információs társadalom térszerkezete

az infrastruktúra-központú megközelítés szerint Magyarországon
(átl.=100%)(2001)
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l Ezer lakosra jutó internet-szolgáltatók száma
(Nagy G. – Kanalas I. 2003).

l Informatikai vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül
(Cég-Kód-Tár, 2001).

l Az IKT szektor cégei a megyék átlagának százalékában
(Cég-Kód-Tár, 2001, Dôry T. – Ponácz Gy. M. 2003).

l A médiagazdaság cégei a megyék átlagának százalékában 
(Cég-Kód-Tár, 2001, Dôry T. – Ponácz Gy. M. 2003).

l Ezer lakosra jutó domain regisztrációk száma. (MTA RKK ATI).
l Információ-intenzív szolgáltatásokban dolgozók a foglalkoztatottak

százalékában (Nagy G. 2002 alapján saját számítás).
l Szellemi foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottak

százalékában (KSH Népszámlálás 2001).

(Mielôtt az információs társadalom ezen értelmezésének megfelelô megyei
térszerkezeti képet felvázolnánk, logikusnak tûnik az újonnan bevont tényezôk
területi sajátosságait önmagukban is megvizsgálni. Az eredményül kapott index-
értékek szerint a felértékelôdô új szolgáltatások és tevékenységek mutatói által
kifeszített komplex tér szerkezete töredezettebb jellegû [részletesebben lásd
Jakobi Á. 2004a]).

3. ábra
Az információs társadalom térszerkezete

Magyarországon az általános megközelítés szerint

(átl.=100%)(2001–2003)



Az információs társadalom szélesebb (általánosabb) értelmezésének meg-
felelô térszerkezetet bemutató 3. ábra az infrastrukturális elemek, valamint a
felértékelôdô szolgáltatások és tevékenységek területi hatásait egyaránt tükrözi.
Látható, hogy míg egyes vonásaiban az információs és kommunikációs infra-
struktúra öröklött egyenlôtlenségei még mindig felfedezhetôk, addig az ábra
összességében kezd mozaikosabb elrendezôdést mutatni. Ebben a vonásában –
úgy tûnik – igazolódni látszik a hipotézisünk, amely eltérô területi képet felté-
telezett az egyes különálló, de egymásra épülô információs társadalom-felfogá-
sok esetében.

A harmadik és egyben utolsó vizsgálat tovább bôvítette az információs tár-
sadalom leírásához használandó változók halmazát. A középpontban itt az infor-
mációs társadalom tudástársadalmi megközelítése áll, amely változókészletét
tekintve még jobban elrugaszkodik a mûszaki tartalmú elemektôl és ezáltal a fi-
zikai térbeliségtôl. Valószínûleg a tudástársadalom térszerkezetére vonatkozó
becsléseink a legkevésbé megbízhatóak, ha a konkrét földrajzi lokalizálás lehe-
tôségeit keressük.

A kísérleti összehasonlító vizsgálatba ebben a fázisban bevont tudástársadal-
mi összetevôk között többségében olyan tényezôket találunk, amelyek számos
egyéb (hagyományosnak tekinthetô) vizsgálatban már régóta a területi kutatók
tényezôgyûjteményének palettáján sorakoznak. A vizsgálat ezen fázisában
három újabb tényezôt alkalmaztunk, melyek a tudástermelékenység és a tudás-
fokozás indirekt jelzôszámai lehetnek (lásd Ramachandran, R. 1998). A bevont
mutatók a következôk:

l A magasan kvalifikált munkaerônek az alacsony képzettségû munkaerô-
höz viszonyított aránya (KSH Népszámlálás 2001 és Nagy G. 2000b alap-
ján saját számítás).

l Felsôfokú nappali tagozatos hallgatók száma a népesség százalékában a
szülôk lakóhelye szerint (KSH Népszámlálás, 2001).

l Felsôfokú végzettségûek aránya a 25 évesnél idôsebb korosztályon belül
(KSH Népszámlálás, 2001).

Azt követôen, hogy önmagában megvizsgáltuk a tudástársadalmi mutatók
szegmensének területi sajátosságait (az eredmények relatív területi homogenitást
mutattak), a korábban bemutatott tényezôkkel együtt, egy komplex vizsgálatban
határoztuk meg az összetett információs és tudástársadalmi fejlettség térszer-
kezetét. Ez utóbbi vizsgálatba – módszertani okokból, miszerint a megfigyelési
egységek száma legalább kétszerese legyen a vizsgálati változók számának –
nem az összes korábban említett változót vontuk be, csak egy szûkebb, reprezen-
tatív mutatókört, minden szegmensbôl a legfontosabbakat kiemelve. Az összetett
vizsgálatba a következô változók kerültek:

l Az ISDN vonalak a bekapcsolt telefon-fôvonalak arányában.
l Száz háztartásra jutó személyi számítógépek száma.
l Ezer lakosra jutó domain név szerverek száma.
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l Az IKT szektor cégei a megyék átlagának százalékában.
l Ezer lakosra jutó domain regisztrációk száma.
l Szellemi foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottak százaléká-

ban.
l Felsôfokú nappali tagozatos hallgatók száma a népesség százalékában a

szülôk lakóhelye szerint.
l Felsôfokú végzettségûek aránya a 25 évesnél idôsebb korosztályon belül.

A legbôvebb megközelítés szerint kirajzolódó térstruktúra (4. ábra) nagy-
jából jó becslése lehet a hazai komplex tudástársadalmi térnek. A térkép ebben
az esetben egy viszonylag kiegyenlítettebb megyei „layer”-rel egészült ki, amely
egyes finom különbségeket mégis megerôsített (lásd pl. Pest megye pozícióját).

A fent bemutatott kísérlet azt bizonyítja, hogy az egyre bôvebb mutatókész-
letekkel operáló információs társadalmi kutatások már az alaptényezôk kivá-
lasztásánál determinálják a várható végeredményt. A szûkebbtôl a tágabb értel-
mezés és tényezôkészlet felé haladva újabb és újabb meghatározó térszerkezeti
vonásokkal egészül ki a kép. Az egyre bôvülô vizsgálati keretek ellenére mind-
azonáltal felfedezhetô egy-két stabil térszerkezeti elem is (lásd például az észak-
nyugat-dunántúli térség és Pest megye átlag feletti ellátottsági szintje, vagy
némely nagyvárossal rendelkezô megye kedvezô pozíciója).
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4. ábra
Az információs társadalom térszerkezete

a legszélesebb tudástársadalmi típusú megközelítés szerint Magyarországon 

(átl.=100%)(2001)



Az eredmények alapján határozott véleményt lehet formálni az információs
társadalom különbözô meghatározó szegmenseinek területi szerkezeti képét
illetôen. Az informatikai és kommunikációs infrastruktúra megyei szinten jel-
legzetes nyugat-kelet differenciát mutat, a felértékelôdô szolgáltatások és
tevékenységek térszerkezetében a mozaikosság és egyes nagyvárosi térségek
elônye a jellemzô, míg a tudás típusú összetevôkben a megyék közti kiegyen-
lítettség látszik. Ezen szegmenseket egymásra építve megalkothatjuk az infor-
mációs társadalom egyre bôvülô értelmezésének megfelelô térszerkezeti képet,
s végül a legszélesebben értelmezett tudástársadalmi fejlettség térstruktúráját.

2.4.2. A fôbb tématerületek térszemléleti különbségei

Hipotézisünk szerint markáns térszemléleti differenciákat tapasztalhatunk
nem csak az információs társadalom-értelmezések, de a vizsgálati tématerületek
eltérô mivolta kapcsán is. A fejezet ezen részében az információs társadalom föl-
drajzi kutatásakor elôforduló legfontosabb tématerületek térszemléleteit össze-
vetésére kerül sor. Az összehasonlító vizsgálatokban az alábbi (legjelentôsebb-
nek vélt) tématerületek elemzését olvashatjuk:

Tématerületek:
l Információs és kommunikációs technológiák.
l Kibertér, kibergeográfia.
l Globalizáció, globális kontextus.
l Információs gazdaság.
l Térinformatika.

Ha az információs és kommunikációs technológiai elemek jelentôségére gon-
dolunk, nem feledkezhetünk el arról, hogy az IKT az információs társadalom
legszûkebb, infrastruktúra-központú közelítésének is alapkategóriája, miközben
a területi vizsgálatok fôbb kérdéskörei között is önálló és fontos tématerületet
alkot. Ebbôl adódóan nyilvánvaló térszemléleti hasonlóságokat fedezhetünk fel
megközelítés és tématerület között. Ismételten kijelenthetjük, hogy az IKT terü-
leti elemzésével foglalkozó távközlési (telekommunikáció-) földrajzi publiká-
ciók többsége az infrastruktúra-centrikus információs társadalom-értelmezés
szemléletéhez hasonlóan kézzelfoghatóbb elemekkel, a mûszaki szempontokat
erôteljesebben hangsúlyozó módon közelíti a témát, ezért talán ez az a megköze-
lítés, amely a legkönnyebben talál kapcsolatot a földrajzi (fizikai) térrel. A sokat
hangoztatott külsô térbeli földrajzi lokalizáción túl ez az irányzat sokkal kevésbé
tér ki a telekommunikációs és informatikai elemek belsô terének részletezésére,
sôt ezt nem is tartja feladatának. Annál fontosabb azonban a hagyományos föld-
rajzi térszemlélet, illetve a geográfia klasszikus fogalmainak és kifejezéseinek
tradicionális használata. Ebben a tekintetben a telekommunikáció-földrajz az
információs társadalom földrajzának leghagyományosabb közelítésmódja.
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A telekommunikációs vizsgálatokban az ellátottság valódi fizikai (infrastruk-
turális) ellátottságot, a koncentráció valódi térbeli sûrûsödést, a távolság valódi
(méterben vagy kilométerben mérhetô) földrajzi távolságot jelent. Ebben a köze-
lítésben mindamellett az infrastrukturális elemek területi társadalmi hatásai is
elôkerülnek – elvégre ez a társadalomföldrajz lényege – de szigorúan a materiá-
lis térelemekkel kapcsolatban.

Abban egyetértés tapasztalható, hogy miképpen közelít a telekommunikáció
földrajza a térbeliséghez (ismételten gondoljunk tehát a konkrét fizikai tér-
beliségre), abban azonban nem, hogy minek a térbeliségét kell vizsgálnunk. Erre
vonatkozóan több felfogás is létezik, bár ezek kevésbé térszemléletbeli, inkább
tárgybeli differenciákra épülnek. Ezen könyv szerzôjének álláspontja szerint a
mai modern telekommunikáció földrajzának objektumai a távközlési, vagy
bôvebben az információs és kommunikációs hálózati elemek. Ezt a nézetet oszt-
ja Aharon Kellerman (1993) alapozó monográfiája is, illetve ugyanez a szem-
lélet tapasztalható például Kanalas Imre (2004b) egyes mûveiben. Ezzel szem-
ben Piet Rietveld (1993) vagy Erdôsi Ferenc (1996) a kommunikáció fogalmát
számos cikkében kifejezetten közlekedési értelemben használja. Nyilvánvaló,
hogy a tárgy, tehát az IKT eszközök eltérô szempontú közelítései a térbeli jelleg-
zetességek vizsgálatakor is mást tartanak lényegesnek, következésképpen a te-
lekommunikáció földrajzán belül is többféle részterülettel találkozhatunk. He-
lyesebb, ha ezeket nem térszemléletbeli, hanem érdeklôdésbeli és témabeli dif-
ferenciáknak tartjuk, hiszen átfogó értelemben az összes efféle irányzat ugyan-
úgy közelít a térbeliséghez: a fizikai (külsô) térbeli különbségeket vizsgálja.

Ami a telekommunikáció földrajzának közelítésmódjából hiányzik, az az
info-kommunikációs világ belsô tere, melynek felismerésében a kibergeográfia
játszotta a fôszerepet. A kulcsfogalomként használt kibertér vagy virtuális tér
kézzel ugyan nem megfogható, de hatásait tekintve nagyon is az. A számító-
gépes hálózatok szövevényében a számítógépek képernyôje mögött meghúzódó
világ tulajdonképpen átvitt értelemben szinte minden földrajzi jelenségre szi-
nonimát talál. A kibergeográfia mûvelôi leszûkített értelemben csak a vizsgálat
közegét változtatták meg, a szemléleti módot nem. Mindez a valóságban ter-
mészetesen nem lehetett ilyen egyszerû, hiszen már az új entitás, a kibertér meg-
értése is sok problémát vetett fel. A kibergeográfia térszemlélete összességében
igen sajátosnak tûnhet, ami minden valószínûség szerint annak az eredménye,
hogy ez a virtuális tér is visszahatott a földrajzi szemléletre és új fogalmakhoz,
pontosabban a régi téri és földrajzi fogalmak átértékelôdéséhez vezetett. A mai
kibergeográfiai térszemlélet egyszerre követô és megújító jellegû, hagyományo-
kat alkalmazó és keresô, miközben újdonságokat generáló egyben.

A kibergeográfia sem tekinthetô tematikailag egységesnek. Visszautalva az
egyes információs társadalmi elképzelésekre, a kibergeográfia közelítésmódja
az infrastruktúra-centrikus és az általános vagy széles értelemben vett informá-
ciós társadalom-értelmezések környezetében is elôfordul. Elôbbi esetben nyil-

45



ván konkrétabb vonatkozásban (például az adatforgalom hálózati nyomvona-
lainak vizsgálatában, lásd Dodge, M. 1999b), utóbbi esetben inkább közvetett
módon a társadalmi hatások révén (például a virtuális közösségek kibertérbeli
szervezôdése kapcsán, lásd Wellman, B. – Gulia, M. 1999). Ebbôl fakadóan a
látszólagosan tisztán elméleti („képzeletbeli”) virtuális tér néha tényleges föld-
rajzi kapcsolatokkal is rendelkezik, míg máskor egyáltalán nem köthetô a
geográfia hagyományos teréhez. A térszemlélet eltérései nem kizárólag a térfel-
fogásbeli különbségekben nyilvánulnak meg, de az egyes térelemek és térka-
tegóriák értelmezési változataiban is (ezzel részleteiben is foglalkozik a könyv
3. fejezete).

A konkrétabb földrajzi kapcsolatok igényét a kibergeográfia bizonyos rész-
területeinél egyértelmûen és kvázi nevesítve is fel lehet fedezni. A telegeográfia
(a telematika rokontudománya, a kibergeográfia egyik részterülete) a kibertér
fizikai földrajzát vizsgálja, vagyis számba veszi a telekommunikációs esz-
közöket, összehasonlítja az egyes országok és térségek távközlésbeli különb-
ségeit (például minôségi, ellátottsági szempontból). Ezen kívül feltérképezi a
telefonforgalom ösvényeit és más elektronikus-kommunikációs áramlásokat,
valamint azokat a helyeket, amelyeket csupán a telekommunikáción keresztül
érzékelhetünk (Tagai, G. 2004). A telegeográfia szemléletmódja csak a fizikai
eszközökre fókuszál, és nem veszi figyelembe az emberi tényezô jelenlétét a
távközlésben (Carazo-Chandler, C. 1998). Christian Carazo-Chandler még azt is
megemlíti, hogy a telegeográfián keresztül a fizikai kibertér feltérképezése kicsi,
ámbár nagyon fontos része a virtuális földrajznak, viszont ha egy környezet
feltérképezése nem kapcsolódik az emberi tevékenységhez, akkor annak nincs
sok haszna az emberiség számára, és így egy kicsit öncélú.

Magától értetôdô, hogy az egyes tématerületek vagy irányzatok sarkalatos
pontként kezelik az új technikai innovációkat, és az is evidens, hogy ezek hatá-
sai átjárják az információs társadalom minden értelmezését és vizsgálati
kérdéskörét. Különbözôségeket ezzel párhuzamosan abban tapasztalunk, hogy
az említett technológiai elemek milyen értelmezésben és milyen összefüggés-
rendszerben fordulnak elô a vizsgálati témákban. Az információs és kommu-
nikációs technológiákat lehet szubsztanciális alkotóelemekként, vizsgálati szfé-
raként értelmezni, de lehet a folyamatok hátterében meghúzódó magyarázó
tényezôként is közelíteni. A területi vizsgálatok ezt a logikát követve eltérô tér-
beli jelentôséget tulajdonítanak az IKT elemeknek, de minden esetben – lega-
lább a háttérben, közvetett módon – implicite számolnak a technológiai hatások
szerepével.

Közelítésmódjukat tekintve a globális összefüggéseket firtató területi kutatá-
sok esetében sincs másképp a dolog. A globális kontextusú vizsgálatokban az új
info-kommunikációs technológiák a globális információs társadalom infrastruk-
túráját alkotják (Sinka, R. 2005). Az ilyen tématerületen mozgó tanulmányok a
világméretû differenciák és folyamatok mögött az információs technológiák

46



magyarázó szerepét látják. Különösen a világméretû hálózatok izgatják a kuta-
tók fantáziáját, illetve azok a hatások, amelyek az ilyen nagyméretû rendszerek
mûködésébôl következnek.

A globalitás, a globális és a lokális folyamatok párhuzamba állítása, továbbá
a kölcsönhatások megfigyelése és értékelése nem kizárólag az információs tár-
sadalomkutatások mûvelt témaköre, ám kétségtelen, hogy ezek a fogalmak
közvetett vagy közvetlen módon szinte mindig érezhetôk az információs tár-
sadalom területi sajátosságait vizsgáló alkotásokban. Ez többek között abból is
eredhet, hogy a Földrôl, mint glóbuszról alkotott nézeteink, méretbeli elképzelé-
seink vagy pusztán benyomásaink alapjaiban megváltoztak. A változó térérzet, a
távolság és más hasonló fogalmak átértékelôdése szerves része annak a folya-
matnak, amit globális információs társadalmi átalakulásnak nevezhetünk.

Térszemléletét tekintve megint más összetevôkre bukkanunk az informá-
ciógazdaság témáját elôtérbe helyezô vizsgálatokban. Nyilvánvaló, hogy itt is
felfedezzük az IKT eszközök közvetett vagy közvetlen szerepét, de minden eset-
ben valamilyen tér-gazdasági vonatkozásban. Az info-kommunikációs eszközök
a gazdasági javak és erôforrások áramlásában mint térbeli „szállítószalagok”
vagy csatornák vesznek részt, másrészt – bár ez jóval kisebb jelentôségû – az
IKT eszközök gyártása mint gazdasági tevékenység formájában. Az IKT eszkö-
zök mediátor szerepe többnyire a gazdasági folyamatok hátterében érezhetô
csak, miközben természetesen a gerjesztett gazdasági hatások címszavai már a
kutatások homlokterében foglalnak helyet. A globális vonások tetten érhetôk az
információgazdasági térben is, leginkább az új gazdaságföldrajz és a regionális
gazdaságtan térbeli externáliáinak formájában, ám itt a lényegi elem – ragasz-
kodva az információgazdaság értelmezési kereteihez – többnyire inkább az
információs szükségletek kielégítésén van, valamint az információs eszközök és
szolgáltatások termelésén és kevésbé azok terjesztésén. Az információgazdaság
térszemlélete szerint az információellátottság eredményezte gazdasági elônyök
vagy hátrányok térbeli egyenlôtlensége adja a legfontosabb vizsgálati témát.

Látszólag a térinformatika térszemlélete is erôteljesen kötôdik az infrastruk-
túra-centrikus információs társadalom-értelmezéshez, azonban ez csak elsô pil-
lanatban tûnik így. A földrajz informatikai eszközként nyúlt elôször a GIS-hez –
sôt, az információs és kommunikációs technológiák analógiájára létre jött és
közkeletûvé vált a „földrajzi információs technológiák” (geographical informa-
tion technologies) kifejezés is – a rövid eltelt idôben azonban a földrajz a területi
társadalmi vizsgálatok témájaként is felismerte a térinformatika fogalmát. Shep-
pard és munkatársai szerint (1999) a GIS bizonyos közösségek számára egy-
szerre lehet hathatós eszköz a felemelkedéshez vagy a fejlôdéshez, de ugyanak-
kor marginalizálhat másokat. Egyes korai empirikus kutatások a GIS alkalmazá-
sok terjedésének negatív hatásaira is rávilágítottak (Pickles, J. 1991, Smith, N.
1992, Lake, R. 1993) s ugyanezt szûrték le egyes frissebb tanulmányok szerzôi
is (Farmer, D. – Mann, C. C. 2003). Ebben a közelítésben a térinformatika egy
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újabb – széles értelemben vett – IKT eszköz, valamint egy általános információs
társadalmi hatótényezô is egyben.

A térinformatikának az információs társadalom földrajzi vizsgálatában
betöltött szerepét már röviden érintettük. Mindez nyilvánvalóan térszemléletbe-
li következményekben is tetten érhetô. Egyik korábban említett megközelítéshez
vagy tématerülethez sem hasonlítható módon a térinformatika kapcsolata a tér-
beliséggel meglehetôsen egyedien alakul. A tér, a térbeliség jelentôsége a térin-
formatika számára kiemelten fontos, mivel a térinformatika a teret, pontosabban
a térbeli pozíciót a dolgok mellé rendelt alaptulajdonság (a térbeli dimenzió)
szempontjából közelíti. A térinformatika számára a tér a létezés közege, a térbe-
li adat pedig az alapegysége. Az információs társadalom térbeli kérdéseinek
vizsgálatakor ezt figyelembe véve kell értékelnünk a térinformatika (esetünkben
fôként társadalmi) hatásait.

A fentiekben bemutatott legfontosabb térszemléleti kérdések az esetek több-
ségében egymással összefonódva jelennek meg az információs társadalmat érin-
tô területi kutatásokban. Ez az összefonódottság és a rengeteg egyéni megköze-
lítésbeli sajátosság nyilván jóval árnyaltabbá teszi a fent bemutatott vizsgálati
témák térbeliséghez vagy területiséghez fûzôdô viszonyát, alaptulajdonságait
tekintve azonban a bemutatott földrajzi közelítésmódok jó fogódzóul szolgál-
hatnak késôbbi elemzéseinkhez.

2.4.3. „A földrajz vége” versus „a földrajz számít”

A „földrajz vége” (the end of geography), illetve a „távolság halála” (death of
distance) végletes megfogalmazások, valamint a „földrajz számít” (geography
matters) vagy más fordításban a „földrajz fontos” formulák, illetve a rokon tar-
talommal felbukkanó „a távolság bosszúja” (revenge of distance) és a „földrajz
visszatér” (geography returns) szófordulatok az információs társadalom mai föld-
rajzi kutatásának érdekes dualitására hívják fel a figyelmet. Ezek a látszólag
mulatságos, máskor rémisztôen egyenes kifejezések kétségtelenül szélsôsége-
sek, ezzel próbálva nyomatékosítani azokat a tapasztalati megállapításokat, ame-
lyek feltûnô újdonságokról tesznek említést az információs korban. A fogalmak
mögött tulajdonképpen a hagyományos földrajzi szemlélet és szempontrendszer
megváltozása rejtôzik, illetve az a bújtatott figyelmeztetés, vagy egyszerûen
csak felismerés, mely szerint a földrajzi fogalmak mai használatával kapcsolat-
ban gyakorta óvatosnak kell lennünk. Az egyszerû, hétköznapi vagy megszokott
értelemben használt távolság definíciónk, vagy a tér, a hely, a mozgás és egyéb
tértudományi fogalmaink, bármely fenti szófordulatot is válasszuk, szignifikáns
értelmezésbeli változásokon mentek át. Szélsôségesebb állásponton lévôk sze-
rint nemcsak a fogalmak tartalmi megváltozásáról és átértékelôdésérôl lehet
beszélni, de azok fundamentális újszerûségérôl is, avagy az eddigiektôl radi-
kálisan eltérô értelmezési formáik kialakulásáról. Árnyaltabb vagy józanabb
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állásponton lévôk ezzel szemben szívesebben látják az újszerû értelmezéseket az
eddigiek kiegészítéseként vagy gazdagításaként, miközben bizonyos összefüg-
gésrendszerekben a hagyományos megközelítések létjogosultságát továbbra is
fenntartják.

A nagy „harcot” a két legátfogóbb reakció, a földrajz végét hirdetô és a föld-
rajz ismételt (ismét felismert) fontosságát hangsúlyozó nézetek között fedezhet-
jük fel. Az egyik tehát abból indul ki, hogy az új információs és kommunikációs
eszközök biztosította lehetôségek aurájában eltûnnek a térbeliségbôl eredeztet-
hetô hétköznapi gondjaink, azaz az emberiség egyik hôn áhított vágya, a tér
legyôzése valósággá válhat. A másik szemlélet ezzel szemben éppen a földrajzi
elméletek és fogalmak igazolódását látja újból kirajzolódni az információs és
kommunikációs hálózatok korában. Ez a nézet – bizonyos értelemben – semmi
különöset nem mond, csak annyit, hogy a társadalmi folyamatok és differenciák
térbeli vonatkozásai továbbra is fontos meghatározói életünknek.

A két szemlélet szembenállása elsô olvasatra nehezen látszik feloldhatónak.
De vajon tényleg ellentmond egymásnak ez a két megközelítés? Vajon cáfolható
vagy igazolható-e bármelyik állítás? Elôfordulhat-e, hogy mindkét nézet képvi-
selôinek igaza van, következésképpen létezhet-e ez a két ellentétes állítás egy-
idejûleg?

Az 1990-es éveket megelôzôen soha fel sem merült bármi hasonló gondolat,
amely a földrajz, avagy a térbeliség szerepének ignorálását látta volna kifejlôd-
ni a világban, leszámítva az utópista, esetleg futurisztikus, de semmiképpen sem
empirista tudományos elképzeléseket. Az utóbbi évtized hagyományait tekintve
azonban a földrajz súlytalanná válását hirdetô nézetek részben az információs
társadalom vizsgálati problematikájától függetlenül több különbözô összefüg-
gésben is megjelentek. Gondoljunk csak a globális világ gazdaságföldrajzi vagy
politikai földrajzi vizsgálatainak bizonyos megállapításaira (Ohmae, K. 1990,
O’Brien, R. 1992). Egyes idôrôl idôre felbukkanó közgazdasági elméletek a
nemzetállamok szerepének megszûnését hirdetik egyrészt a multinacionális vál-
lalatok megjelenése, másrészt a globális piaci szisztémák növekedése miatt,
következésképpen ettôl fogva lényegtelen szempontnak vélik az egyes országok
geográfiai elhelyezkedését bolygónkon. 

Késôbb erre rakódtak rá az információs és kommunikációs technológia okoz-
ta megváltozott interakciós lehetôségek, amelyek az információs gazdaság
terében lényegtelenné tették a korábbi földrajzi szempontokat. Az IKT és külö-
nösen az internetes és az intranetes technológiák látszólag azonnali kommu-
nikációs lehetôségeinek megjelenésével összefüggésben gyakorta feltételezik a
tér-idô viszonyok radikális mértékû összetömörödését, ami a térnek az idô általi
teljes „megsemmisítését” eredményezhette (Atkinson, R. 1998; Brunn, S. D. –
Leinbach, T. R. 1991; Cairncross, F. 1997, Morgan, K. 2001). Bizonyos megfo-
galmazásokban ez az új digitális és globalizált világ egy gombostûfejhez, vagy
legalábbis annak az „érzetéhez” hasonlítható (Negroponte, N. 1995). Az info-
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kommunikációs technológiák gyors diffúziója nyilvánvalóan új és eddig elér-
hetetlen lehetôségeket is kínált a vállalkozási tevékenységek átstrukturálására
például új egyensúlyok kialakítása formájában a centralizált és decentralizált
funkciók között vagy például a termékek és szolgáltatások távfelügyelet mellet-
ti elôállítása kapcsán. Ez eredményezhette azt, hogy sok szolgáltatási ágazat,
mely korábban egyértelmûen hely-specifikus volt és relatíve védett a nemzet-
közi verseny hatásaitól, a fogyasztás helyétôl kevésbé függôvé vált azáltal, hogy
akár a Föld másik oldaláról is irányítható lett (Cairncross, F. 1997). Mindezek
gazdasági értelemben összességében többször is racionálisnak tartották a tér
mellôzését a döntéshozatalban.

Hasonlóképpen, társadalmi következményeit tekintve is lényegesnek tekint-
hetjük az IKT eszközök megjelenését. Az összekötött világméretû hálózatok
sajátos információs terében, a kibertérben, olyan társadalmi terek létrejöttét ta-
pasztalhattuk, amelyek jellegüket tekintve teljesen felszabadítják a felhasználói-
kat az emberi test fizikai megkötöttségei alól. A virtuális tér olyan társadalmi tér,
ahol az emberek továbbra is személyesen találkoznak, de a „találkozás” és a
„személyesség” új definíciói mellett (Stone, A. R. 1991). A tér-idô viszonyok
összeomlása és az új „térmentes és helymentes” társadalmi terek kifejlôdése a
földrajzi helyek jelentôségének megkérdôjelezéséhez vezettek (Benedikt, M.
1991a), oly mértékben hogy egyesek szerint a földrajz és az idô már nem is
képeznek többé határokat (Hauben, M. 1996). 

William Mitchell „City of bits” címû korai munkája szemléletesen fogal-
mazza meg a geográfiai tradíciók megtörését: A kibertér mélységesen térbeli-
etlen, nem lehet megmondani, hogy hol található, vagy leírni milyen alakú, vagy
elmagyarázni egy idegennek, hogy miként juthat oda. De mégis megtalálhatók
benne a dolgok anélkül, hogy tudnánk, hol vannak. A Háló sehol sincs és min-
denhol ott van egyszerre. Az ember nem odamegy, hanem belép valahonnan,
ahol éppen fizikai valójában található. A Háló az interakciók térmentesítése
révén végül is szétroncsolja a földrajziasság kulcsát (Mitchell, W. 1995).

A földrajz „halálát” képviselô nézetek alapjában véve egyrészt a globalizáció
szélesen értelmezett hatásaival, másrészt a digitalizáció következményeivel
érvelnek, melyek közül azonban egyik sem tûnik tarthatónak. Kevin Morgan
(2001) szerint e vélemény képviselôi túlértékelik az info-kommunikációs tech-
nológiák „távolság-megszüntetô” hatásait, miközben a kulcsproblémát az jelen-
ti, hogy ez a megközelítés egyszerre használja a térbeli elérhetôség és a tár-
sadalmi mélység, azaz a kommunikációs interakciók tartalmi mélységének ele-
meit, és közben elfelejti, hogy az információs és a kodifikált tudás gyors ter-
jedése nem jelenti azt, hogy a tacit9 tudás is szabadon hozzáférhetô lenne.
Véleménye szerint a földrajzi teret a szimpla fizikai tér mellett vagy helyett ilyen
esetekben inkább kapcsolati térként javasolt értelmezni.

A térbeli viszonyok radikális transzformációja, a földrajz átértékelôdése és
jelentôségének csökkenése ellen vannak azok, akik a vita másik végpontját kép-
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viselve a földrajz fontosságával érvelnek. A „földrajz számít” nézet tulajdon-
képpen nem tett mást, mint ismét felfedezte a földrajzi alapfogalmakat, illetôleg
rádöbbent arra, hogy a korábbi geográfiai alapvetések egy vadonatúj környe-
zetben is megállják a helyüket, a szabályok pontosan ugyanúgy mûködnek, csak
megértésükhöz kell néhány gondolati csavart tennünk. Mintha kicsit átrendeztük
volna eddigi földrajzi fogalmaink tartalmi elemeit, miközben lényegi jelentésük
változatlan maradt.

Habár a mai világtérképen már egyetlen „terra incognita” sincsen, egyesek
mégis a földrajzi felfedezések második korának neveznék napjainkat (lásd pl.
Johansson, T. D. 2000). Az innovációs és technológiai változások fejlôdési
elméletei egyre szélesebb körben ismerik el és fedezik fel újra a földrajz jelen-
tôségét. A radikális álláspontokkal szemben egyre inkább elfogadottá válik,
hogy bár az internetnek és a virtuális térnek lényeges módosító hatásai vannak a
tér-idô relációkra, a geográfiai szempontoknak számos tekintetben továbbra is
jelentôs szerepük van, több okból is kifolyólag. Elôször is, az információs és
kommunikációs hálózati kapcsolati lehetôségek és a kommunikációs kapcsola-
tok gyorsaságát meghatározó sávszélesség infrastrukturális adottságai továbbra
is egyenlôtlenül oszlanak meg a térben. A globalizáció nem homogenizáló folya-
mat, amely egyenlôbb eloszlás létrehozása felé irányul, hanem olyan, amely a
tôke minél hatékonyabb újratermelését célozza, következésképpen a globális
infrastrukturális elônyök és hátrányok a jövôben is továbbélnek valamilyen for-
mában. A nemzetközi különbségek a digitális korban, az új e-szolgáltatások mel-
lett is fennmaradnak (Huws, U. 1999). Másodszor, amikor az információ on-line
formát ölt, földrajzi értelemben látszólag lokalizálatlan lesz, és csak abban a
lokalitásban válik hasznossá, amelyben értelmezhetô, felhasználható. Ezzel a tér
bizonyos pontjai az információ szempontjából ismét kitüntetetté válnak. Har-
madszor, a „földrajztalan” virtuális tér mégis függ a való világ térbeli megkö-
töttségeitôl, a hozzáférési pontok földrajzi helyzetétôl, a vezetékek materialitá-
sától, illetve a vezetékeken kívüli világ más infrastrukturális és egyéb hatásaitól
is. A helyzet végül is egyáltalán nem irreleváns a virtuális térben sem, mivel a
társadalom továbbra is igényli a közeli, személyes (face-to-face) kontaktusokat
és ezek hálózatát. 

A kijelentés, hogy a virtuális tér valaha is valódi mása vagy fôképp
helyettesítôje lehetne a geográfiai térnek, legjobb esetben is kétséges (Morgan,
K. 2001). Ennek sok más mellett alapvetô oka az, hogy nehezen képzelhetô el a
virtuális térben a fizikai távolság valódihoz hasonlóan gazdag sokszínûsége,
ahol a testbeszéd nüánszai és a személyes (face-to-face) kommunikáció külön-
bözô formái legalább annyit, ha nem több információt közvetítenek, mint a ver-
bális kommunikáció.

Az internet és a technikai infrastruktúra egyéb elemeinek materiális jellege a
földrajz fontosságával érvelôk számára mindig kiemelt jelentôségû volt. Brian
Hayes (1997) szerint a világháló nem létezhet a konvencionális földrajztól füg-
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getlenül. Egyetlen bit sem haladhat végig a hálón anélkül, hogy rézvezetékek
vagy optikai kábelek kilométerein, vagy számítógépes hardver elemek tonnáin
ne haladna keresztül, melyek valójában mind a fizikai térben találhatók. A ká-
beleknek és az internetet vezérlô routereknek mind jól definiálható, földrajzi
koordinátákkal leírható helyük van a Föld felszínén, még akkor is, ha a világháló
használói bele sem gondolnak abba, hogy az aktuális információs csomagocs-
kájuk épp merre jár. Ilyen értelemben a geográfia minden telekommunikációs
interakció hátterében felfedezhetô.

A földrajz mellôzhetôségének és a földrajz fontosságának vitájában nem csak
a virtualitás és a materialitás szembeállítását láthatjuk. A földrajzi helyválasztás
szabadságát képviselôk egyik további érve az, hogy a kommunikációs tech-
nológiák immáron lehetôvé teszik, hogy a népesség és a gazdasági tevékenység
ne kötôdjön egyes földrajzi helyekhez annak köszönhetôen, hogy a telekommu-
nikáció képes a központokon kívüli perifériális helyeket is hálózatba kötni. Az
internetet ezek a nézetek az üzleti világ nagy kiegyenlítô erejének tekintik, mivel
lehetôvé teszik a távoli helyek versenybe szállását akár a nagyvárosi térségekkel
szemben is (Gorman, S. P. 2002). Az internet és az intranet, vagy ahogyan
Robert M. Kitchin (1998) nevezi a „kibertéri technológiák”, ezzel szemben vagy
ezzel egyidejûleg a földrajzi helyek közötti differenciák kiélesedését vagy a
verseny erôsödését is okozhatják azzal, hogy a termelésszervezésben lehetôvé
teszik tetszôleges környéken az olcsóbb béreket és jobb munkaerôt kínáló he-
lyek elérését. Nagyjából ugyanez a Krugman-féle új gazdaságföldrajzi iskola
következtetése is az információs és kommunikációs technológiai eszközöknek a
vállalati telephelyválasztásban betöltött szerepérôl (Krugman, P. 2000). Sok
esetben az információs technológiák felerôsítik a centralizációs tendenciákat
azáltal, hogy a nagyvárosok telekommunikációs infrastruktúrájához és társadal-
mi miliôjéhez kötôdnek. Hasonlóképpen azon szolgáltatások, amelyek decent-
ralizációra képesek, inkább a számukra megfelelô munkaerôpiaci és közlekedési
helyzetû térségekbe települnek (Castells, M. 1996).

A földrajz végét, illetve a geográfia jelentôségét valló álláspontok részlete-
zése természetesen tovább folytatható (s a késôbbi elemzésekben is felfedezhetô
lesz még), ám már így is egyértelmûnek tûnik, hogy bôven találunk érvet mind-
két tábor közelítése mellett. Igazság szerint a két felfogás, a fizikai és a virtuális
közelség, a geográfiai és a kibertér közötti steril polarizáció elkerülésére a
legjobban védhetô megoldás az, ha elismerjük, hogy ezek keresztezik, metszik,
áthatják egymást. Kijelenthetô például, hogy a virtuális tér nem a geográfiai
tértôl különváló tartomány, hanem „tapasztalati folytatása az emberek minden-
napi életének” (Dodge, M. – Kitchin, R. 2001). A virtuális közelség jó he-
lyettesítôje lehet a földrajzi távolságnak a szabványszerû (standardizált) interak-
ciós kapcsolatok alkalmával, de nem akkor, ha a kommunikációban nagy a kom-
plexitás, a többértelmûség és a tacit jelleg szerepe (Morgan, K. 2001).

Az, hogy a fent említett két radikálisan különbözô narratíva együttesen lé-
tezik, mindaddig tarthatatlannak tûnik, amíg valaki fel nem ismeri, hogy való-
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jában ugyanazon dolog különbözô aspektusú szemlélésérôl van szó. A „földrajz
végét” valló felfogás a globalizáció kiegyenlítô hatásaira összpontosít, míg a
„földrajz fontos” felfogás képviselôi a nemzeti, regionális és lokális árnyalatok-
ban megjelenô területi differenciálódás álláspontját fogadják el. Ez a két tenden-
cia – kiegyenlítôdés és differenciálódás – permanens dialektikát alkot a regio-
nális gazdaságtanban, a földrajzot egy kétirányú utcához hasonlítva a lokalizá-
ció és a diffúzió között, ellentétben az egy irányú autópályához hasonlítható
szétterjedéssel (Storper, M. 1997).

2.4.4. „Kibergeográfia” vagy az információs társadalom földrajza?

A fentebb leírt vizsgálódásainkban gyakorta lehetett olvasni a kibergeográfia,
illetôleg a kibertér fogalmairól, ami azt engedi sejtetni, hogy ezen formulák ki-
tüntetett szereplôi az információs társadalmi kutatásoknak. Az említések gyako-
risága már-már azt a képzetet kelti, hogy a kibergeográfia maga az az átfogó föld-
rajzi irányzat, amely az információs társadalom földrajzi kérdéseivel foglalko-
zik. Ezt a nézetet azonban nem minden kutató támogatja, vannak, akik a kiber-
geográfiát az információs társadalom földrajza átfogó kategóriáján belüli témá-
nak fogadják el. Ebben az értelemben tehát az információs társadalom földrajza
tágabb tartalmú. Mindez ismételten értelmezésbeli vitákhoz terel minket, ame-
lyek kulcsproblematikája a modern geográfia itt érintett irányzatainak elhelye-
zése körül forog.

A vita eldöntése nem egyszerû, amelyben talán leginkább a kibergeográfia
kifejezésének megértése lehet segítségünkre. Mi is tehát a kibergeográfia?

Az angol Michael Batty szerint, aki virtuális geográfia néven használja a
fogalomkört, a kibergeográfia (virtuális geográfia) olyan helyeket és tereket
vizsgál, melyekben a digitális világ kifejezésre talál. A virtuális világ földrajza
nagyjából egyenlô ezeknek a tereknek és természetesen az ehhez kapcsolódó
jelenségeknek tradicionális földrajzi módszerekkel történô megfigyelésével
(Batty, M. 1997).

A virtuális geográfia kialakulásához (vagy kialakulásának szükségességéhez)
Batty szerint több dolog vezetett. Az elsô a számítástechnika fejlôdéséhez köt-
hetô, melynek során elôször a bináris alapú (1/0) gondolkodás, majd újítások,
innovációk sorozatán keresztül a hétköznapi élet személyi számítógépei és a
hozzájuk kapcsolódó mentalitás terjedtek el. A mindennapi életbe lassan beszi-
várgott a számítástechnika, s szinte minden téren ismertté és elismertté vált. A
virtuális geográfia kialakulásához – azon kívül, hogy maga a számítástechnika
elterjedt – a felhasználói programok fejlôdése, azon belül is a grafikai jellegûek
javulása jelentett nagy lendítôerôt. Batty szerint a grafikai programok és a spe-
ciális ún. virtuális világot vagy virtuális valóságot (virtual reality) készíteni
képes programok a legfontosabbak, melyek egész környezeti komplexeket képe-
sek alkotni a számítógépen belül. Kiemeli továbbá a kimondottan geográfiai
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alkalmazások (térinformatika, földrajzi információs rendszerek stb.) jelen-
tôségét is, amelyek azonban egyértelmûen a valós földrajzi világhoz kapcsol-
hatók. A valós világ geográfiájának behelyezése a számítógépbe illetve a „gépen
belüli fiktív” földrajzi terek felfedezése és kapcsolataik ily módon a virtuális
geográfia két pillérét alkotják. A kibergeográfia felbukkanásának másik tényezô-
je az a XX. század végi konvergencia volt, amely a számítógépek és a kommu-
nikáció szférái között lezajlott. Nem is olyan rég a világ számítógépeinek több-
sége még csak egyszerû, különálló gép volt, aztán tömegével hálózatokba
szervezôdtek és elkezdték közös erôforrásaikat használni. A hálózati kommu-
nikáció megváltoztatta a valós világ földrajzát, miközben a virtuális világok
geográfiája hatalmas fejlôdésnek indulhatott a háló segítségével.

A kibergeográfiának más megközelítései is léteznek, bár alapjait tekintve az
elôbbiekhez nagyon közel állóak. Martin Dodge szerint a kibergeográfia nem
más, mint a kibertér (cyberspace) tanulmányozása, azé a világé, amely a
számítógép képernyôje mögött húzódik (Dodge, M. 1998). „A kibergeográfia a
számítógépes-telekommunikációs hálózatok térbeli jellegének vizsgálata,
különös tekintettel az internetre, a World Wide Web-re, és más elektronikus
helyekre, amelyek a számítógépünk képernyôje mögött helyezkednek el, és
amelyeket kibertérnek nevezünk. A kibergeográfia a földrajzi jelenségek széles
körét öleli fel, a fizikai infrastruktúra és az adatforgalom-áramlások vizsgálatától
kezdve az új virtuális közösségek demográfiáján keresztül a digitális helyek ér-
zékeléséig és megjelenítéséig. Ezen felül szükséges megvizsgálni a kibertér-
technológiák hatásait a ’valódi’ térre nézve is. A virtuális térnek sokféle földra-
jza van, és sokféle módon lehet vizsgálni ezeket.” (www.cybergeography.org/
about.html).

Ezen új tér létrejöttének következményeként – állítja Dodge – a geográfiának
kötelessége volt elkezdenie e „világok” új dimenzióinak és alapkarakterisztikái-
nak feltárását. A kibertér sokféle változatát ismerték fel, melyek mind igényt tar-
tanak a geográfiai szemléletû analízisre és kutatásra. Dodge a kiberföldrajzzal
foglalkozó geográfusok egyik legfôbb feladatának tekinti, hogy munkájukkal
hozzájáruljanak a digitális világ emberi megértéséhez, továbbá információkat
nyújtsanak arról, hogy miként formálódik és hogyan kell egyáltalán „használni”
ezt a világot, valamint hogy milyen hatásai vannak ennek a világnak a valós világ-
ra és az emberekre. Egy késôbbi interjújában (Dürsteler, J. C. 2002) Dodge úgy
fogalmaz, hogy bár nem lehet tökéletes pontossággal definiálni a kibergeográ-
fiát, de a témát jól jelzi, hogy aki ezzel foglalkozik, azt az internet infrastruktú-
rájának és használatának földrajzi analízise és az on-line terek specializálódása
és térképezése érdekli.

Meg kell említeni Christian Carazo-Chandler nevét is, aki tudományos dol-
gozatában a kibergeográfiával kapcsolatban azt a kettôsséget hangsúlyozza,
mely szerint a valós világ földrajza meglehetôsen eltér a virtuális geográfiától,
ugyanakkor más viszonylatban nagyon sok hasonló vonásuk van („eltérô mégis
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ugyanolyan” koncepció) (Carazo-Chandler, C. 1998). Elmélete ezzel az egyik
legmeghatározóbb kutatási irányt alapozza meg. Carazo-Chandler a kibergográ-
fia sokdimenziós voltát is kiemeli, és azt, hogy ugyan ennek a tudománynak a
jelentôsége még nem teljesen világos, de hatása tekintélyes lehet a földrajz, mint
diszciplína körvonalainak és a társadalmi valóság egyfajta szemléletmódjának
újragondolásában.

Egyes szûkebb értelmezések szerint a kibergeográfia kizárólag a szoftverek-
ben megjelenô képi, grafikai elemek, geográfiai vonatkozású alkalmazásokban
fellelhetô területi és térbeli dolgok vizsgálatával foglalkozik. Bár Helen
Couclesis a kibergeográfia kérdésfeltevéseinél a virtuális és a valós földrajzi vi-
lág kapcsolatát szintén kutatásra érdemes témakörnek tartja, a kibergeográfiát
ennél szûkebb, jobban elváló diszciplínaként kezeli. A virtuális geográfia „ha-
gyományos” földrajzhoz való viszonyát inkább a különálló kutatási területek
kölcsönhatásaiként értelmezi. Couclesis kutatásai középpontjában egyrészt a
GIS szoftvereket, másrészt a bármiféle területiséget hordozó egyéb programokat
(játékprogramokat, virtuális világokat kezelô alkalmazásokat) helyezi, mely két
fôcsoport közös vonása, hogy a számítógépen belül képeznek tereket (Couclesis,
H. 1997). Ebben a tekintetben Couclesis elméletére igaz Dodge már fentebb is
említett véleménye, azaz hogy a kibergeográfia azt a teret elemzi, amely a szá-
mítógép képernyôje mögött húzódik.

A kibergeográfiáról alkotott legtöbb felfogás inkább a tágabb értelmezést
fogadja el. Ez tehát tartalmazza egyrészt a szûkebben vett kibergeográfia szerin-
ti terekkel foglalkozó vagy azokat alkalmazó számítógépes programok cso-
portjának földrajzi típusú vizsgálatait, ezen felül azonban a világhálóhoz, mint
információs áramlási közeghez kapcsolódó egyéb területi jelenségek és folya-
matok elemzésének körét is.

Más nézetek szerint lehet, hogy a „kibergeográfia” csupán egy jól hangzó
elnevezés, amely valójában a kibertér társadalomföldrajzi kutatásával
foglalkozik. Ez az érzés szûrôdik le Mészáros Rezsô elgondolkodtató szakmai
hozzászólásaiból is (Mészáros R. 2002, 2003), amelyekben rendre ott találjuk a
kérdôjelet a kibergeográfia formula mögött. Mészáros munkáiban felveti azt is,
hogy milyen keretek között vizsgálódhatunk a kibertér társadalmi hatásait
illetôen. Ô túllép azon az iskolán, amely a virtuális teret csak, mint különleges
formavilágot tekinti (lásd Batty egyes gondolatait), és a keletkezô kibertér-struk-
túrákat par-excellence vizsgálja csupán (írja Mészáros mûvének recenziójában
Nagy Gábor [2004b]). Ha így közelítjük a dolgot, akkor majdhogynem a teljes
információs társadalmi térproblematikát le tudjuk fedni. Lényeges megjegyezni
tehát, hogy a kibergeográfia – ha van ilyen – mindenképpen többet jelent a ki-
bertér belsô szerkezetének, mûködési mechanizmusainak megismerésénél, mi-
vel annak társadalmi és gazdasági összefüggéseire is kitér.

Az információs társadalom földrajzával foglalkozók a fentiekhez hasonlóan
az új info-kommunikációs eszközök társadalmi hatásainak geográfiai jellegze-
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tességeit vizsgálják, ámde az esetek legnagyobb részében mégsem tartják ma-
gukat „kibergeográfusoknak”, sôt az is elképzelhetô, hogy nem is hallottak
efféle fogalmakról. A felvetést, mely szerint az információs társadalom földrajza
lefedhetô ezzel a kibergeográfiának nevezhetô irányzattal, az eddigi – és e könyv
szerzôje által is osztott – vélemények többsége egyértelmûen elutasítja. Ebben
az értelemben a kibergeográfia az információs társadalom területi kutatásának
egy részterületére, a kibertér társadalmi hatásaira fókuszál (külön tématerületnek
vélhetô, amint azt a 2.3.2. fejezetben láthattuk), míg az információs társadalom
földrajza a virtualitás „árnyékából” kilépve a konkrét fizikai-földrajzi össze-
tevôkkel és nyilván azok társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálataival is fog-
lalkozik, természetesen különleges szerepet tulajdonítva az információs és kom-
munikációs technológiai eszközöknek. A következôkben a kibergeográfia kife-
jezés a virtuális térproblematikához és annak hatásaihoz kötôdô vizsgálati irány-
zatot jelöli, míg az információs társadalom földrajza megjelölés az információs
társadalmi átalakulás minden társadalmi és gazdasági hatásának térbeli követ-
kezményével foglalkozó szemléletmódra vonatkozik. A két közelítés különvá-
lasztása nem lehet mindig egyértelmû, és sokszor talán nem is szükséges, de
nagy vonalakban megtehetô.
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