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1. Bevezetés 

1.1. Témafelvetés és az értekezés céljai 

Az ezredforduló környékének éveiben uralkodó területi folyamatok között erőteljes 

súllyal figyelhetünk fel egy olyan tényezőcsoportra vagy más megközelítésben csak 

valamiféle új rendszerező elvre, amely egyre kevésbé hagyható ki a társadalmat, illetve annak 

területi jellegzetességeit vizsgáló kutatásokból. A 21. század kezdetén a korábbi – 

hagyományosnak tekinthető – versenyképességi és egyenlőtlenségi tényezők mellé 

felzárkózni látszik egy újabb, információs társadalminak nevezett tényezőkör is, amely 

azonban lehetséges, hogy csak szemléletmódjában jelent újdonságot. Meglehet, ugyanolyan 

folyamatokkal állunk szemben, mint korábban, ám előfordulhat az is, hogy kimondottan 

újszerű jellemzői vannak ennek a tényezőnek, s ezen új jellegzetességek a számunkra fontos 

térbeli vonatkozásaiban is megjelennek. 

A fentiek tisztázása érdekében az értekezés középpontjában az információs forradalom 

hatásaként kialakuló új szemléletnek, értékrendnek, termelési tényezőnek és nem utolsó 

sorban egyenlőtlenséget gerjesztő folyamatoknak térbeli vizsgálata áll. A munka célja az 

információs társadalom területi jellegzetességeinek megismerése, értékelése és alapvetően a 

tértudomány fogalomrendszerét felhasználva az új elemek kihangsúlyozása, valamint annak 

meghatározása, hogy az információs társadalomhoz kötődő jelenségkör a területi különbségek 

alakításában milyen hagyományos és új tulajdonságokkal jellemezhető.

Az információs társadalom, mint fogalom napjaink egyik igen gyakran hangoztatott 

formulájává vált. E kifejezés mai népszerűsége és az azzal együtt járó ismertség azonban a 

fogalom szétzilálódásához és összegabalyodásához is vezethet. Maga az információs 

társadalom szakkifejezéssel jelölt fogalom Balogh Gábor szerint „azok közé a fogalmak közé 

tartozik, amelyek sikertörténetüket viszonylag rövid idő alatt és komoly ’hátszélben’ futották 

be. Mindezidáig ritkán fordult elő, hogy egy felülről vezérelt fogalom intézménnyé válva 

világszerte ennyire egyértelmű fogadtatásra talált volna a szakembereknél és a lakosság 

jelentős részénél. Hasonlóképpen ritkán tapasztalható, hogy egy fogalom égisze alatt olyan 

változások induljanak el, amelyek alapjaiban befolyásolják mindennapi és tudományos 

életünket” (Balogh G. 2006a, 22. o.). A gyors és sikeres elterjedés a fogalom jelentésbeli 

tartalmának megismerését tekintve azonban igen felszínes volt. Az információs táradalom 

fogalmát használók jelentős részének csak vázlatos ismeretei vannak arról, hogy mit is takar 
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ez a szakkifejezés, másrészről pedig számos eltérő, specializált vagy továbbgondolt 

megközelítése is kialakult ennek a fogalomnak. 

Az is elképzelhető, hogy maga az információs társadalom vizsgálati témája csak egy 

indokolatlanul kiemelt kérdéskör, amely helyenként a társadalmi tértudományokba is 

beszivárgott. Ezen álláspont szerint egy relatíve jelentéktelen vagy hatás nélküli összetevőről 

van szó, amellyel manapság csak azért foglalkozunk ily jelentős mértékben, mert gyakran a 

korábbi, jól meghatározott fogalmaink helyett is az „információ” szót használjuk. Lehet, hogy 

az információs társadalom köré csoportosuló témák a társadalom és a gazdaság alapvető

alakításában egyáltalán nem játszanak olyan nagy szerepet, mint azt egyesek hangsúlyozzák, 

pontosabban nem új jelenségekkel van dolgunk, hanem korábban már jól megismert 

folyamatok új névvel ellátott változataival.  

Az értekezés célja ezért az is, hogy objektív módon bebizonyítsa a téma valódi súlyát, 

valamint a szakirodalom lehető legszélesebb felhasználásával indokolja a releváns 

témaválasztást. A szerző hipotézise szerint az információs társadalom és a köré szerveződő

jelenségkör a jogosan divatosnak minősített jellegén túlmenően valódi újdonságokat is hozott, 

amelyeknek jelentős része a korábbiakhoz egyáltalán nem hasonló társadalmi és területi 

hatásokat is eredményezett. Az eddigiektől teljesen eltérő problémák és kérdések bukkantak 

fel, amelyek közül a területi vonatkozásúak kifejezetten az érdeklődés középpontjába 

kerültek. 

A dolgozat első lényegi részében az információs társadalom fogalmi definíciós 

sokszínűsége kerül bemutatásra, illetve az, hogy ez mennyiben befolyásolja az információs 

társadalom és a térbeliség kapcsolatát vizsgáló kutatásainkat. Ezt követően a térelméleti 

alapfogalmak tükrében rendszerezve ismerheti meg az olvasó az információs társadalom 

területi jellegzetességeit. A komplex összefüggésrendszerből kirajzolódva végül az 

információs társadalom hagyományos és új területi differenciáló szerepe kerül értékelésre. 

1.2. Közvetlen előzmények és várható újdonságok 

Az információs társadalmat főleg az utóbbi időkben számos különböző szempont 

alapján vizsgálták és vizsgálják, köztük társadalomföldrajzi szemszögből is – kisebb-nagyobb 

sikerrel –, ugyanakkor a klasszikus térelméleti alapfogalmak tükrében idehaza többnyire csak 

ritkán elemezték. Az eddig elkészült tanulmányok egy nem jelentéktelen része már részint 

érintette az említett fogalmakat, ám nem az értekezéshez hasonló nézőpontból, és nem ilyen 

részletességgel és rendszerezettséggel. Ezek a tanulmányok mindazonáltal jó alapot kínáltak a 

vizsgálódások elkezdéséhez. Közelítésmódunk természetesen más értelemben is helytálló 
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lehet: a regionális tudomány, mint társadalmi tértudomány fogalom- és eszközrendszere 

számos vizsgálati témán bemutatva előkerült már, azonban e tudományág a saját 

szempontrendszerén belül az információs társadalmat még nem vizsgálta ilyen mélységben. 

A téma hasonló szemléletű előzményei – melyek az értekezés későbbi részében 

részletesen kifejtésre kerülnek – több tématerületről eredeztethetők. Az eddig megjelent 

publikációk közül kiemelendőek azok, amelyek a kérdést főként telekommuinkáció-földrajzi 

témaként vizsgálták (lásd például Erdősi F. 1992, 2003c, Kanalas I. 2000, 2004a, Tiner T. 

2001, 2004). Mások a regionális politika aktuális szempontrendszere között foglalkoztak az 

információs társadalom területi kérdéseivel (lásd pl. Nagy G. 1997. Barsi B. 2002a, 2004). Az 

előzmények közé sorolandók az összetett területi versenyképességi vizsgálatokkal, az 

információs társadalom általános fejlettségével foglalkozó tanulmányok (Csatári B. – Kanalas 

I. 2002, Nagy G. 2002, Nagy G. – Kanalas I. 2003, Rechnitzer J. et al. 2003), az információs 

társadalom gazdaságföldrajzi hatásait vizsgáló elemzések (Barsi B. 2004, Szépvölgyi Á. 

2003a), illetve a társadalmi leszakadás területi kérdéseivel foglalkozó publikációk (Molnár 

Sz. 2002, Szoboszlai Zs. et al. 1999, Szarvák T. 2004). Az előzmények szempontjából 

kiemelten fontosak azok az alkotások, amelyek a kibertér geográfiai sajátosságaival, mint az 

információs társadalom egy markáns téri dimenziójával foglalkoztak. Ezek a hazai körökben 

még ritkának számító publikációk szűkebben, az információs társadalom egy kitüntetett 

szegmensére, az információs hálózatokra (Internetre) fókuszálva fogalmazták meg 

következtetéseiket (Mészáros R. 2001, Vörös Zs. 2005a). Külön említést érdemelnek azok a 

munkák, amelyek térelméleti kérdéseket is vizsgáltak az információs társadalom fogalmi 

környezetében (Tagai G. 2004, és főképpen Mészáros R. 2003), mely munkák tekinthetők az 

értekezés talán legközvetlenebb előzményeinek. 

Az értekezés elsősorban a térelméleti alapfogalmak információs társadalmi 

értelmezésének meghatározásában szándékozik újat hozni. Erre építve definiálja a 

legfontosabb térparaméterek területi különbségekben játszott szerepét, továbbá az 

egyenlőtlenségek korábbiakkal azonos, illetve azoktól eltérő vonásait. Az értekezés újdonsága 

az információs társadalom értelmezési különbségeiből fakadó területi és térszemléleti 

differenciák meghatározása is, amely alapvetően befolyásolja az információs társadalom és az 

azt vizsgáló tértudományok viszonyát. 
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1.3. A kutatás fő szférái és szemlélete 

Azon túl, hogy az egész értekezés az információs társadalommal foglalkozik, tehát 

valamely elemében ezzel a fogalommal mindig összeköthető, néhány konkrétabban 

meghatározható önálló vizsgálati szféra köré is csoportosítható. Ezek a szférák egyrészt az 

információs társadalommal leggyakrabban összefüggésbe hozott technológiai szegmensek 

révén, másrészt azok területi hatásainak vizsgálati, illetőleg szemléletmódja alapján 

határolhatók el. A technológiai dimenziók között kitüntetett helyen szerepelnek az 

információs hálózatok, amelyek a hálózati társadalom1 kiformálódásának fizikai alapjait 

adják, másodsorban a vezetékes és a vezeték nélküli kommunikációs infrastruktúra

technológiai megoldásai, amelyek eszközbeli alapjai a felértékelődő információáramlási 

lehetőségeknek, harmadrészt az információs társadalmi szolgáltatások és tevékenységi 

formák, amelyek az új infrastruktúrára építve módosították a társadalmi térhasználatot. 

Az értekezés a fent említett szegmensek térbeli sajátosságaira összpontosít, tehát 

megpróbál kitérni a lehető legtöbb olyan lényeges elemre, amely az információs és 

kommunikációs technológiáknak (IKT) a területi különbségekre gyakorolt hatásait érinti. A 

kutatás szemléletmódja ezért széles palettán mozog: a telekommunikáció földrajzának 

szűkebb területétől, a térbeliség és az informatika kapcsolatát megtestesítő térinformatikán át 

a virtuális tér sajátosságaival foglalkozó és az utóbbi időkben felbukkanó kibergeográfia 

irányzatáig sokféle közelítésmóddal vizsgálja a kitűzött kérdéseket, de mindezt a társadalmi 

tértudományok alapvető közös fogalmait rendszerbe foglaló regionális tudomány határozott 

látásmódjában2.

Módszereit tekintve az értekezés alapvetően a szakirodalom elemző és értékelő

feldolgozására épít, s a kirajzolódó tapasztalatokból von le új megállapításokat. A 

dolgozatban az irodalomértékelés mellett esetenként statisztikai adatokat felhasználó 

kvantitatív becslések, illetve egyéb speciális modellkísérletek is előfordulnak, amelyek 

empirikus módon próbálják igazolni ez elméleti következtetéseket. 

                                                
1 A hálózati társadalom formula az információs társadalom Manuel Castells (1996) által leginkább hangoztatott 
értelmezési változata. 
2 Az értekezés mind a földrajz mind a regionális tudomány szakterületi közelítésmódjából táplálkozik, lényegi 
elemei az egyszerűbben fogalmazott tértudomány keretibe illeszkednek, amikor a tér, a térbeliség és a 
térkategóriák vizsgálatával foglalkozik. Az értekezés kezdeti részében az információs társadalom térbelisége 
többnyire inkább a földrajz (társadalomföldrajz) gondolatvilága mentén helyezhető el, míg ezen tapasztalatokra 
építve az azt követő részek erősebb regionális tudományi és főként térelméleti karakterűek. Az értekezés 
bizonyos részei a „földrajz” szót a térbeliség szinonimájaként említik. 
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2. Az információs társadalom értelmezési 
differenciáinak területi következményei 

2.1. Az információs társadalom és gazdaság fogalmának 
különböző értelmezései 

2.1.1 Az információs társadalom 

Bármely információs társadalmi témával foglalkozó tanulmány vagy dolgozat 

esetében az első lépések között kell, hogy szerepeljen annak a vizsgálati tárgynak a 

meghatározása, amelyet az adott munka az információs társadalom fogalmával illet. Ha ez 

elmarad, akkor is világosan látszódnia kell a munkában, hogy mit ért a szerző információs 

társadalmon, avagy milyen kontextusban használja ezt a fogalmat. Mindez azért vetődhet fel 

jogos igényként, mert e népszerű kifejezés alatt sokan sokféle dolgot értenek, 

következésképpen a sokszínűség összekeveredéséből akár félreérthető megállapítások is 

születhetnek. Az információs 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 szerzőnél 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 „felkapottsága” 

áll. A tudományos szférából a tömegkommunikációba kerülésével a fogalom jelentése 

„folklorizálódott” (Z. Karvalics L., 1998), sőt tartalmilag is bizonytalanná vált. Másrészt – 

történetfilozófiai szempontból – az információs társadalom nem tekinthető bizonyított 

fogalomnak, mivel tudományos alapokon ma nem vázolható fel egy jövőre vonatkozó 

társadalomkép, ezért a kifejezést szerencsésebb inkább „munkahipotézisnek” tekinteni 

(Farkas J., 2001b). Ez a gondolat persze cáfolható akkor, ha az információs társadalmat nem 

jövőbeli, 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 zűrzavart (a szakanyagokban 

következetlenül és esetlegesen használják az információs társadalommal kapcsolatos 
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szócsaládot) (Z. Karvalics L. 2005). Ez tükröződik abban a felsorolásban is, amit Élő Gábor 

és Z. Karvalics László tanulmánya közöl az EU releváns dokumentumainak hasonló 

kontextusban előkerülő főbb fogalmairól (Élő G. – Z. Karvalics L. 2004): 

• Információs társadalom (Information Society) 

• Tudás-alapú társadalom (Knowledge Based Society) 

• Tudástársadalom (Knowledge Society) 

• A tudás társadalma (Society of Knowledge) 

• Információ- és tudásalapú társadalom (Information and Knowledge Based 

Society) 

• A tudás alapú gazdaság társadalmi-gazdasági hatásai (Socio-economic Impacts 

of Knowledge Based Economy) 

A keveredő fogalomhasználat megállítását célzó erős kritikai hangnak – úgy tűnik – 

létjogosultsága van, hiszen a kifejezések többsége mögött tartalmi differencia is meghúzódik. 

Mindazonáltal továbbra is szignifikáns gyakorisággal emelkedik ki az „információs 

társadalom” kifejezés az összes többi közül, mely az előfordulások mintegy 80%-át teszi ki 

ma is (Élő G. – Z. Karvalics L. 2004). Az ezredfordulót követő években egyre népszerűbbé 

váltak a tudás-előtagú szerkezetek is, amelyek tovább bonyolították a fogalmi definíciós 

kérdéseket. Ezzel egyértelművé vált, hogy ez a témakör nem skatulyázható be egyetlen 

címszó alá, el kell fogadnunk, hogy a kép sokkal árnyaltabb, hiszen az egyes kifejezések 

révén különböző hangsúllyal, más-más szempontok emelhetők ki. 

Általánosságban keresve az összetett fogalom kapaszkodóit, az információs 

társadalom definíciójával kapcsolatban legtöbbször a telekommunikáció, az informatika, a 

számítástechnika vagy a tudás kifejezések kerülnek elő. Attól függően, hogy ezeknek és az 

egyéb kapcsolódó fogalmaknak széles köréből melyet, melyeket használjuk éppen, az 

információs társadalom kifejezés tágabb illetve szűkebb meghatározása vázolható fel (1.

táblázat).  

Az egyik legszabatosabb meghatározást Fodor István írta le, kinek definícióját a 

témával foglalkozók legnagyobb része elfogadottnak tekinti, felhasználja és idézi. 

„Elsősorban az információs és kommunikációs technológia rohamos fejlődésének és 

konvergenciájának következményeként, az ehhez tartozó gyártó- és szolgáltató-, valamint a 

médiaipar globalizálódásával a társadalomban egy új életforma, újszerű működés és 

viselkedés alakul ki. Új értékrendek jönnek létre. Ezt a széles körben új életmódot, 

magatartást, információs technológiával átszőtt gazdaságot nevezzük információs 
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társadalomnak” (Fodor I. 2000, 97. o.). Fodor megközelítése az említett új jelenségek széles 

hatását és elterjedtségét emeli ki, mely egyértelműen 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 rejtő témacsoporttal foglalkozunk, amely így – 

stílszerűen – roppant nagy tömegű információt igényel a megértéshez. Mindazonáltal nem 

menekülhetünk el a feladattól egy ilyen válasz megformálásával. 

A megközelítés elnevezése A megközelítés tartalma 

Legtágabb 
Posztmodern, posztfordi 
társadalomfejlődési fázis 
(Nowotny, H. 1994) 

A fordi, a modern vagy az ipari 
(indusztriális) szakaszt követő
társadalomfejlődési fázis. Korszak 
szemlélet. 

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

Az információs társadalom kívánatos 
alternatívája. Komplex társadalmi-
gazdasági rendszer, melynek alapvető
ismérve az információnál magasabb 
minőségi szintű tudás. 

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

Új társadalmi-gazdasági mozgatóelem, 
fogalomrendszer és értékrend, amelyet 
átsző az információs technológia. 

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

Technológia-alapú társadalmi fejlődés, 
amelyben az informatika és a 
telekommunikáció játssza a 
legfontosabb szerepet, melyekhez új 
tevékenységek és elvárások 
kapcsolódnak. 

Legszűkebb 
Infrastruktúra-központú 
megközelítés 
(eEurope 1999) 

Szigorúan technológiai újításokon 
alapuló társadalmi változások 
összessége. 

1. táblázat: Az információs társadalom fogalmának eltérő értelmezései 

Előfordul, hogy az információs társadalmat a legmodernebb, kialakulóban lévő illetve 

a jövőt jellemző társadalom szinonimájaként használják. A posztfordi és posztmodern 

jelzőkkel párhuzamban jelenítik meg, mintegy következő lépésként a fordi, a modern és az 

ipari (indusztriális) társadalomfejlődési fázisok után (Nowotny, H. 1994). Ezek a nézetek a 

tágabb, vagy talán a legtágabb értelmezését használják az információs társadalomnak, melyet 

így inkább egyfajta korszak-szemléletnek tekinthetünk. Tulajdonképpen ez volt a jellegadó 

szemlélet már az 1960-as évek, az információs társadalom fogalmának megszületése óta, 
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amikor még vajmi kevés szó esett az információtechnológiai forradalomról (bár sejthető volt, 

hogy a technológia az új modell kulcseleme lesz) (Élő 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 már 

1957-ben kísérletezett (Drucker, P. 2000). A hatvanas évek folyamán Tadao Umesao3 (1963) 

már egy lehetséges és valószínű jövőképként fogalmazta meg az információs társadalom 

kialakulását, Fritz Machlup (1962) klasszikus munkájában pedig a tudás felértékelődését és 

terjedésének rohamos átalakulását és megugrását tartotta valószínűnek. Ehhez hasonlóképpen 

az 1970-es években Daniel Bell (1974) is a tudásközpontú, posztindusztriális társadalom 

létrejöttét jövendölte. A kezdeti időszak szerzői közül megemlíthető Marc U. Porat (1977) is, 

aki előretekintő munkájában a telekommunikációt hangsúlyozó információs gazdaság 

kialakulását látta valószínűnek. A társadalomfejlődési megközelítések, a korszak jellegű

elgondolások tehát az információs társadalom fogalmi körvonalazódásának már kezdeti 

időszakában megjelentek. 

A társadalmi fejlődéstörténetbe ágyazott elképzelések persze nem csak a 60-as és 70-

es évekre voltak jellemzőek. Ma is sokhelyütt elfogadott az a megközelítés, amely szerves 

társadalmi fejlődésként, kulturális evolúcióként fogja fel az információs társadalom 

jelenségkört (Kolin P. 2002, Castells, M. 1996), vagy egyszerűen új paradigmaként értelmezi 

(Majó Z. 2006). Az effajta nézetek érvrendszerében a most végbemenő szerkezetátalakulást 

inkább evolúciós fejlődésnek kell tekinteni, és nem alapvetően más viszonyokra való 

áttérésnek (Mészáros R. 2003). 

Más megközelítést képviselnek azok, akik az információs társadalmat az úgynevezett 

információs-kommunikációs technológiák (IKT, angolul „information and communication 

technologies” – ICT) gyűjtőnévvel helyettesítik (effajta megközelítés rajzolódik ki pl. Robin 

Mansell /1999/ tanulmányában). Ezen nézőpont szerint napjaink változásaiban leginkább egy 

technológia-alapú fejlődésről van szó, amelyben a távközlés (telekommunikáció) és az 

informatika (információszerzés, -tárolás, -továbbítás, -feldolgozás, -felhasználás) játssza a 

                                                
3 „Egy jól áttekinthető és idézhető, adatgazdag könyv, Dordick és Wang népszerű ’visszatekintő’ munkája 
többször is határozottan állást foglal amellett, hogy Tadao Umesao, a Kyoto Egyetem professzora volt az, aki 
1963-as előrejelzésében az információs szektor gazdasági térnyerését tapasztalva az ’információs társadalom’ 
eljövetelét elsőként fogalmazta meg (Dordick és Wang, 1993). A kérdéssel foglalkozó szakirodalom és az 
Interneten is részben követhető szakdolgozat-tömeg túlnyomó többsége azóta 1963-at jelöli meg a fogalom 
világra jöttének esztendejeként, és Umesaot a névadóként.” (Z. Karvalics L. 2001, 42. o.) 
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döntő szerepet4. A korábbi társadalmakhoz képest az új elemet az új technológiák, technikai 

eszközök és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek és elvárások jelentik. Jól jellemzi ezt a 

megközelítést a szakmai berkekben az IKT mellett széles körben elterjedt telematika kifejezés 

is (lásd pl. Erdősi F. 1992), amely legfőképp az információs társadalom műszaki-technikai 

feltételrendszerét jelenti (az informatikai és távközlési eszközöket és módszereket). 

Már ez utóbbi megközelítés is jelzi, hogy létezik az információs társadalommal 

kapcsolatban egy szűkebb értelmezés is, amelyet legegyszerűbben és átfogóan infrastruktúra 

központú megközelítésnek nevezhetünk. E felfogás szerint az információs társadalom nem 

más, mint az általános társadalmi-gazdasági fejlődést kiegészítő, javarészt technológiai 

újításokon alapuló társadalmi változások összessége. Ez esetben leginkább a technikai 

vívmányok eredményeként tartunk ma ott, ahol vagyunk. A társadalmi átalakulások és a 

modern piaci versenyképesség hátterében az informatika és a kommunikáció új és fejlődő

eszközei játsszák a katalizátor szerepet, tehát elsősorban mintegy megtanulva és elterjesztve 

ezek helyénvaló használatát fejlődhet a társadalom. E nézet talán kissé utópisztikusan 

értelmezi az infrastrukturális eszközök jelentőségét, másrészről pedig letisztultan, csak a 

kézzel fogható új elemekkel írja le az információsnak nevezet társadalmat. Laikusok számára 

bár könnyű a változás jelenségeit a technika oldalára leegyszerűsíteni, mégis inkább elvetendő

a végletes technikai determinizmus, hiszen a technika önmagában nem képes az emberiség 

fejlődését vagy felemelkedését szolgálni (Mészáros R. 2003). Napjaink vitái igen gyakran 

állítják szembe a technikai determinista és az információ-determinista nézeteket, melyek 

valójában ugyanolyan módon egyszerűsítik le a kérdést. A legtöbb mai nézet ezzel szemben 

azt vallja, hogy az információs 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) alapvetően szintén 

technológiai szemléletet tükröz. Az Európa Tanácshoz benyújtott szakértői anyag javaslatokat 

fogalmazott meg az Egyesült Államokkal és Japánnal versengő európai információs szektor 

számára. A szakértői anyag az informatikai infrastruktúra fejlesztésének kérdéseihez képest 

kevésbé összpontosított a társadalmi szempontokra, noha a globális információs társadalmi 

kihívásokra kereste az európai megoldásokat. Később, az Európai Unió 1999-ben indult 

eEurope programjától (eEurope, 1999) kezdve a társadalmi összetevők már nagyobb súllyal 

estek latba mind a definíciókban, mind a cselekvési programokban. 

                                                
4 Ehhez a fogalomkörhöz kapcsolódik a szakmában CMC rövidítéssel jelölt kifejezés is, ami szimpla fordításban 
számítógéppel közvetített kommunikációt (computer-mediated communication) jelöl 
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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 leegyszerűsítő és leszűkítő (a 

távközlésre és a számítástechnikára fókuszáló, eredeti jelentésétől mérföldekre távolodó) 

„információs társadalom” fogalommal szemben veti fel az igényt Z. Karvalics László a 

valódi, az oktatás, a tudomány, az innováció, a tartalom (content), a kultúra felől bejárható 

dimenziókat tükröző kifejezésre. Mivel véleménye szerint az információs társadalom 

értelmezések 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 különböző szakterületről származik: az információ mérnöki-

technológiai, a társadalom pedig szociológiai érték-orientációjú szemléletet feltételez. Az 

információs társadalom e kettő konvergenciájából létrejött sajátos alakzat. A konvergencia 

eredményeként a kifejezés új identitást vesz fel és önálló entitásként funkcionál. Ettől kezdve 

az információs társadalom nem tekinthető kizárólagosan sem mérnöki, sem technológiai, sem 

szociológiai formációnak” (Balogh G. 2006a, 25. o.). 

A különféle definíciók között nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, amelyek 

önmagukban nem is használják az információs társadalom kifejezést, csak mint fontos 

összetevőt egy nagyobb rendszerben, az ún. információs- és tudástársadalomban. A tudás, 

azaz az ok-okozati viszonyok megértéséből származó kognitív információ jelenti e definíció 

fő kategóriáját. Az információs társadalom és a tudástársadalom egymáshoz való viszonyát 

Nyíri Kristóf több munkájában is szemléletesen fogalmazza meg: „Információ és tudás nem 

ugyanazt jelenti: a tudás az összefüggéseiben tekintett információ. Az információs társadalom 

az elterjedtebb, a tudástársadalom a szerencsésebb formula: előbbi mintegy a világban 

keringő 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 

                                                
5 „Az információs társadalomhoz kötődő technológiák gazdasági és társadalmi hatása messze meghaladja azon 
ágazatokét, amelyek információhordozókat és közlési eszközöket állítanak elő, illetve ilyen szolgáltatást 
nyújtanak, ami azt is jelenti, hogy az információkezelési eszköztár három eleme – a digitalizálás, a távközlés és a 
hasznosítási szabályok – a kutatási programokban és közvéleményben nem töltenek be azonos szerepet. Míg az 
első kettőről a soknál is többet hallunk, és reflexszerűen használjuk őket, a harmadikról alig esik szó. … Tudni 
kell, mi az információ, hogyan válik ismeretté és döntések eszközévé, a döntések hogyan válnak alkalmassá a 
társadalom viszonyainak változtatására, sőt olyan irányú változtatására, amit az említett programok célként 
fogalmaznak meg” (Czeglédi J. in Vajda Á. 1999). 
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a gazdaság döntő forrásává a tudás válik. Az információs társadalom a tudás szakadatlan, 

bővített újratermelésének társadalma” (Nyíri K. 1999a, 183 o.) 

Nyilvánvaló, hogy rokon, de nem azonos fogalmakként kezeli a szakirodalom az 

információs- és a tudástársadalom kifejezést. Ez utóbbi az információs társadalomnál bővebb 

jelentést is hordoz, ami jól tükröződik a két felfogás alapfogalma közötti különbségben is. Az 

adattól a tudásig egyfajta logikai lánc képezhető, ahol az adat egységnyi megismerés 

jelentését hordozó tudati-nyelvi alakzat, amely önmagában nem minősít, nem értékel, ezzel 

szemben az információ 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, külső környezetben előforduló jelenség ok-okozati viszonyainak 

megértéséből, általánosításából és absztrakciójából származik, más megfogalmazásban a 

tudás olyan szervezett információ, amely lehetővé teszi az előrelátást, az oksági viszonyok 

megállapítását vagy az arról szóló döntéseket, 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 kialakult globális 

információs-kommunikációs társadalom jövőképtől, különösen nem az Európai Unió 

információs társadalom stratégiájától. Követi, de több ponton túlmegy az ismert javaslatokon. 

Azon túl, hogy az információról a kultúrára teszi a hangsúlyokat, két értelemben jelent 

újdonságot: a meglévő információs-társadalom elemek integrálásában, és új intézmények, 

szolgáltatások kialakításában. … A tudástársadalom létrehozásához a gazdaság, állam, 

társadalom, az oktatás minden területére vonatkozó átfogó, komplex, rendszerszerű fejlesztés 

szükséges, ami szükségképpen új típusú modernizációs közpolitikát jelent”. Alapvető elemei 

az olyan fogalmak, mint „tudásalapú gazdaság, információs társadalom, távmunka, 

információs technológia, információ hozzáférés, tudásparlament, tudásállam, 

tudásdemokrácia, tudásoktatás, tudáskommunikáció, távoktatás, tudásrégió, tudás-kistérség, 

tudástelepülés, tudáscsalád, tudáspolgár, életminőség” (Varga Cs. in Vajda Á. 1999). 

Varga egy másik munkájában (2003) előre is jelzi, sőt szakaszolja a tudástársadalom 

felé vezető utat. Első (informatikai), második (információs) és harmadik (tudástársadalmi) 

korszakról beszél. Nála az információs kor generális fogalmának részeként az első korszakot a 

hetvenes-nyolcvanas (és részben a kilencvenes) évek, avagy az informatikai társadalom 

időszaka képezi, ami nálunk egészen az ezredforduló utánig eltartott. A második korszak 

Európában a kilencvenes évek végétől datálható és várhatóan eltart a tízes évek közepéig, s 
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közben – a megfelelő feltételek mellett – folyamatosan megszületik a harmadik korszak, a 

tudástársadalom időszaka. 

Farkas János több fogalmi rendszerező munkájában is kitér az információs társadalom 

és a tudástársadalom különféle értelmezéseire (Farkas J. 2001a, 2002, 2006). Az információs 

társadalom meghatározását összetett feladatnak véli, melyből csak az egyik lehetséges 

megközelítés az információs társadalom mint tudástársadalom értelmezés (Farkas J. 2002). A 

mostanában körülöttünk kialakulófélben lévő új társadalmat inkább nevezné 

tudástársadalomnak, hiszen minden társadalom továbbít információt. Véleménye szerint 

viszont keveset beszélünk az információ szubsztanciájának (lényegének, tartalmának) 

keletkezéséről. Mindezek alapján Farkas szerint az információs társadalom a társadalmi 

szervezet ama sajátos formája, amelyben az információ termelése, forgalmazása, alkalmazása 

a termelékenység és a hatalom alapvető forrásává válik, míg a tudástársadalom olyan 

társadalom, amelyben a változások legfőbb alapját a társadalom tudásában bekövetkező

fejlődésben láthatjuk (Farkas J. 2001a). 

A fent említett tudástársadalmi megközelítések bizonyos olvasatokban azt sejtetik, 

mintha a tudástársadalom „haladottabb” lenne az információs társadalomnál. Ezen nézet 

kritikájában Élő Gábor és Z. Karvalics László mindezt félreértett álláspontnak vélik (Élő G. – 

Z. Karvalics L. 2004). A terminológiai csatározásokban vannak, akik szerint az információs 

társadalom pusztán a tudástársadalom 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 elnevezésű

szekciójában elhangzott alábbi kérdést idézi: Miért több a tudásalapú társadalom az 

információalapú társadalomnál?). Ez a vita ismételten jelzi, hogy jelentős eltérések vannak az 

információs társadalom értelmezésében, és megfontolandóvá teszi, hogy a különböző

információs társadalom definíciókat inkább információs társadalom modelleknek tekintsük-e 

(ez a konklúziója Farkas J. /2002/ munkájának is). 

Némi segédletet kaphatunk az információs társadalom fogalmának és értelmezési 

lehetőségeinek sokszínűségéből adódó rendszerezési gondjaink megoldásához Pintér Róbert 

egyik javaslatának továbbgondolásával (Pintér R. 2004). Az egyes fogalmi megközelítések 

Pintér szerint három jelenségkör köré rendezhetők. A tartalmilag legszélesebb és a 

legtávolabb tekintő információs társadalom-értelmezések utópikus jelzővel illetik az 

információs társadalom fogalomkörét. E közeli vagy a távoli jövőbe, de mindenképpen az 

előttünk álló időszakra feltételezett társadalmi berendezkedés kevésbé tudományos, inkább 

alaktalan (amorf vagy nem definiálható) és köznapi információs társadalomképnek felel meg. 
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Vannak, akik mozgósító jelszóként említik az információs társadalom témáját, azaz a jelenlegi 

politikai-gazdasági környezetben programszerűen és mintegy felülről vezérelve próbálják 

serkenteni vagy kialakítani a valódi információs társadalmat. Tipikusan ilyen szemlélet 

jellemzi a modern információs társadalom stratégiákat. A harmadik kört az a nézet alkotja, 

amely a már létező valóságot, az ipari forradalom utáni modern társadalmat felváltó új 

szerveződést definiálja információs társadalomként a konkrét (tudományos) tapasztalati 

tények, úgy mint a technológiai, gazdasági, foglalkozásszerkezeti vagy egyéb alapvető

változások alapján. Ezt a szemléletet fedezhetjük fel a társadalomkutatói körben, amely tehát 

a múlttól való eltérésben látja az új berendezkedés definiálásának fő esélyét. 

2.1.2 Az információs gazdaság 

Ismerve a gazdaság és a társadalom szoros összefonódását és a különbségtételi 

lehetőségeket, az információs társadalom fogalma vagy értelmezése tovább szűkíthető, ha 

azon belül vagy amellett az információs gazdaságot önmagában is megpróbáljuk értelmezni. 

Az információs gazdaság külön kezelése, önálló meghatározása nem feltétlenül szükségszerű, 

számos szerző nem is él ezzel a lehetőséggel (lásd pl. Rooney, D. 2005), mások a 

különbségtétel fontosságára hívják fel a figyelmet (Kubicek, H. 1996). Az összefonódások 

ellenére a gazdaságot szeparáltan fókuszba állító megközelítések mégis fontosak lehetnek, 

mivel így a szélesen értelmezett fogalomkörnek olyan kulcsmomentumai is kiemelésre 

kerülnek, amelyek az általános definícióknál csak a háttérben fedezhetők fel.  

A megközelítés elnevezése A megközelítés tartalma 

Az információs gazdaság tág 
értelmezése 
(Varga L. 1986, Csorba J. 2002) 

A gazdaság és társadalom információs 
szükségleteinek kielégítése, az 
információ kezelése, átalakítása, 
előállítása, feldolgozása és elosztása, 
valamint a háttérfeltételek 
megteremtése. 

Az információs gazdaság 
hagyományos értelmezése 
(Csatári B. – Kanalas I. 2003) 

Információs eszközöket termelő és 
információs szolgáltatásokat nyújtó 
ágazatok. 

Az információs gazdaság szűk 
értelmezése 
(KSH 2001) 

Az információs-kommunikációs 
technológiai szektorhoz kapcsolódó 
tevékenységek és szolgáltatások, 
valamint a tartalomszolgáltatáshoz 
kötődő gazdasági ágak.  

2. táblázat: Az információs gazdaság fogalmának eltérő értelmezései 
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Akárcsak az információs társadalom esetében, az információs gazdaságnál is többféle 

értelmezéssel találkozhatunk (2. táblázat). A fentebb említett információs társadalmi fogalmi 

megközelítések mellett legtöbb esetben megtalálhatjuk a gazdaságra kivetített értelmezéseket 

is, ám az így kialakított meghatározások nem fedik le az információs gazdaság létező

értelmezéseinek teljes körét. 

Az információgazdaság már korán kialakult, nem technológiai alapú tágabb 

értelmezése szerint a gazdaság két, egyre jobban elkülöníthető, bár egymással 

elválaszthatatlanul összefonódó területre osztható: az egyik az anyag és az energia, 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 információs szükségleteinek kielégítésére 

szerveződött, az információ kezelésével, átalakításával, pontosabban előállításával, 

feldolgozásával és elosztásával foglalkozik, továbbá e tevékenységek műszaki feltételeit 

megteremtő szervezeteket, tevékenységeket és foglalkozásokat tartalmazza. 

„Az információgazdaság első közelítésre felettébb heterogén tevékenységeket 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 formában, információt nyújtanak és határaik egyre 

inkább összemosódnak, különösen az új technikai eszközök, a telekommunikáció és a 

számítógép nyújtotta lehetőségek kihasználása révén” (Varga L. 1986, 12. o.). 

Az információgazdaságon belül ez az irányzat megkülönböztet egy úgynevezett első

információs szektort, amelybe a közvetlen információs kibocsátásokat sorolják, azaz azokat a 

foglalkozásokat, amelyek célja az információ előállítása, feldolgozása és továbbítása. Külön 

hangsúlyt képvisel itt az információgazdaság azon szegmense, amelyben az információ maga 

a termék (Csorba J. 2002). A nem információs javakat termelő gazdasági egységekben is 

jelentős információs tevékenység folyik, amelynek teljesítménye a nem információs javakban 

jelenik meg. Ezt a gazdasági tevékenységet nevezik másodlagos információgazdaságnak. 

Varga 1982-re elvégzett számításai szerint az országban előállított bruttó hozzáadott értéknek 

kb. 12%-a eredt az elsődleges, 20%-a pedig a másodlagos információgazdaságból, így az 

információs tevékenységek az ország összteljesítményének összesen 32%-át adták. (A fejlett, 

tercierizált országokban azon termékek részaránya a GDP-ben, amelyekben közvetve vagy 

közvetlenül megjelenik az informatika, meghaladja az 50%-ot [Nemzeti Informatikai 

Stratégia, 1995], ha ehhez még hozzávesszük az információgazdaság kimaradt elemeit, akkor 

az ezredforduló környékén az információgazdaságnak a GDP-ből való részesedését 
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egyértelműen dominánsnak tekinthetjük). Nyilvánvaló, hogy az információs gazdaság valódi 

súlyát jelző arányszámok viták tárgyát képezhetik, ám ilyenkor valójában értelmezésbeli és 

kevésbé mérésbeli differenciákról beszélhetünk.  

A szélesebb értelmezés szerint fel lehet fogni az információs gazdaságot úgy is, mint 

bármely gazdasági tevékenység információt igénylő, felhasználó és termelő részét. Végső

soron minden tevékenységi formához, foglalkozási ághoz meghatározhatjuk azt a hányadot, 

amelyhez az információ valamilyen szintű kezelése szükséges, majd ezek alapján sorba 

rendezve a tevékenységeket kialakítható az információ-intenzív (lásd például Nagy G. 2002) 

és az információt nemigen használó ágak és tevékenységek köre, sorrendje. Ezt a koncepciót 

továbbgondolva jutunk el az információgazdaság szűkebb értelmezéséhez. 

Hagyományos vagy „klasszikus” megközelítésnek tekinthető az információgazdaság 

azonosítása az információs eszközöket termelő és információs szolgáltatásokat nyújtó 

ágazatok körével (ilyennek értékelhető például Csatári B. – Kanalas I. 2003 álláspontja). E 

nézetből tehát kimarad az egyéb tevékenységekben „belső felhasználásra kerülő” információ, 

másrészt némiképp gyakorlatiasabban 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 szűkebben 

értelmezi. Az úgynevezett információs szolgáltatások nem tartalmazzák azokat az ágazatokat, 

amelyek nem növelik a fogyasztó információ-ellátottságát, tudásszintjét. 

A kilencvenes évektől megjelenő új tevékenységi formák hatására tovább szűkült az 

információgazdaság definíciója, pontosabban újabb nézetek is napvilágot láttak. 

Információgazdaság név alatt így a legújabb informatikai tevékenységeket 

(telekommunikáció, hálózati informatika stb.) és a kapcsolódó szolgáltatásokat, legfőképpen a 

tartalomszolgáltatáshoz kötődő gazdasági ágakat értik (elektronikus kereskedelem, internetes 

tevékenységek, médiaipar). Egyre jelentősebb súlyt képviselnek a témakörön belül a 

metainformációkat feldolgozó és termelő tevékenységek, azaz az információról szóló 

információkat szolgáltató formák. 

A KSH álláspontja szerint (KSH 2001) az információs társadalom (IT) az 

információgazdaság (IG) és annak társadalmi-, gazdasági hatásai (T+G) együtteseként 

értelmezhető.

IT =IG + (T+G) hatások 

Ebben a megközelítésben az információs társadalom legfontosabb alrendszere az 

információgazdaság. A különböző meghatározások közös vonása, hogy az információs 

társadalomnak azt az alrendszerét sorolja ide, amely a növekedés és konvergencia 
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eredményeként létrejövő 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 előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokból, azok 

tevékenységéből (IKT), másrészt az előbbi termékek és szolgáltatások segítségével 

elektronikusan megjelenített információs tartalmakat és szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozásokból és azok tevékenységéből, vagyis a tartalomszektorból (TA) tevődik össze. 

IG =IKT+TA 

A két alrendszer közül egyelőre csak az IKT szektorra vonatkozóan áll rendelkezésre 

nemzetközileg elfogadott definíció, a tartalomszektor definíciója még egyeztetési stádiumban 

van. A KSH a tartalomszektor-definíció fejlesztésének jelenlegi fázisában azoknak a 

szakágazatoknak a vállalkozásait sorolja ide, melyekre jellemző, hogy a szerzői-kiadói 

tevékenységet főtevékenységként végzik és tevékenységük elsődleges eredményeként 

kommunikációs terméket hoznak létre. A kommunikációs termék két alapvető összetevője a 

szerzői input (a tartalom) és egy IKT szektorba tartozó közvetítő eszköz (médium), melynek 

segítségével a tartalom eljut a felhasználóhoz. 

A tartalomszektor és az IKT szektor közötti összefüggés szoros, nevezetesen az ez 

utóbbiban előállított termékek és szolgáltatások jelentik azt az infrastrukturális alapot, 

amelyre a tartalomszektornak épülnie kell. Az IKT-szektor biztosítja azokat a termékeket, 

melyeken az információtermelés, -feldolgozás, -továbbítás és -megjelenítés, elektronikus 

folyamatirányítás történik, azokat az alkatrészeket, melyek a felsorolt tevékenységeket 

elsődlegesen szolgálják, és azokat a szolgáltatásokat, melyek az elektronikus eszközökkel 

megvalósuló információfeldolgozás és kommunikáció működését teszik lehetővé. A definíció 

egyelőre tevékenységi alapú meghatározás, a termékalapú nemzetközi definíció még 

elfogadás előtt áll. 

Az információs gazdaság különböző értelmezéseit, és egyben leglényegesebb 

megjelenési formáit rendszerbe foglaló, manapság egyes körökben igen népszerű általános 

formulaként terjedt el az „új gazdaság” kifejezés, amely integráltan írja le az információs 

gazdaság legkonkrétabb megjelenési formájától kezdve a legáltalánosabb megközelítéséig 

terjedő nézeteket és alkotóelemeket. Tekinthetnénk akár az információs gazdaság egy újabb 

tág értelmezését nyújtó megközelítésének is ezt a formulát, ám az azt használó 

tanulmányokból kiderül, hogy ebben az esetben inkább az információs társadalomban 

megfigyelhető gazdasági átalakulás különböző szemléletmódjait összefogó kifejezésről lehet 

beszélni. 
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Az „új gazdaság” szemlélet kiindulópontját és egyben legtágabb keretét az az általános 

gazdasági környezeti változás jelképezi, amely világméretű folyamatként értelmezi az 

információs gazdaság kialakulását. A nemzetközi szakirodalomra épülő hazai szakmai 

köztudatban ez háromféle tartalommal terjedt el (Szalavetz A. 2002, Török Á. 2004): az „új 

gazdaságban” a gazdaság szokásos működési törvényei többé nem érvényesek, a gazdaság új 

elvek alapján működik; az „új gazdaság” akkor van jelen, ha az információtechnológiák már 

valamilyen kritikus tömeget elértek és beépültek a gazdaságba; az „új gazdaság” valójában új 

üzleti modellt jelent. Pintér Róbert (2004) szerint tulajdonképpen minden gazdasági szereplő

részese a lassan megjelenő „új gazdaságnak”, ezért mindenképpen ez tekinthető a 

legszélesebb tartalmú fogalomnak (1. ábra). Ennél szűkebb kört képeznek azok a szereplők, 

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 működését). Ha az info-kommunikációs technológiákat alkalmazó 

vállalkozások működési formája is átalakul, akkor már egy új és szűkebb csoportról, ún. 

hálózati működésmodellről beszélhetünk. Tartalmilag a legjobban behatárolható és ezért a 

legszűkebb csoportot Pintér szerint az IKT eszközöket gyártó, alapvető infrastrukturális 

szolgáltatásokat nyújtó, a szektorhoz szűken tartozó szereplők alkotják (pl. távközlési cégek, 

hardvergyártók). Megközelítéstől függően az „új gazdaság” irányzat gyakorta elsősorban az 

IKT-termelő és szolgáltató vállalkozásokra, másodsorban az IKT-használó cégekre szűkíti 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. 

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

értelmezhető megközelítése (Pintér R. 2004, 127. o.) 
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Az információs gazdaság „magvát” alkotó, egyes megközelítések szerint Internet-

gazdaságként definiálható részbe a mai világunkban az egyszerű gyártási-termelési 

tevékenységi körön túl nyilván több dolog is tartozhat. A valódi Internet-alapú gazdasági 

megoldások közül ide tartoznak az Interneten folyó gazdasági tranzakciók, az on-line 

kereskedelem különböző formái a vállalkozások között (business-to-business, B2B), illetve a 

termelők és a fogyasztók között (business-to-consumer, B2C). Az Internet-gazdaság 

alkotótényezőinek osztályozásakor ennél tovább is mehetünk. A világháló lehetőségeire épülő

kereskedelmi megoldásokat csak közvetten használó ún. brick-and-mortar cégek valós 

telephellyel rendelkeznek a földrajzi térben és alapvetően a hagyományos kereskedelmi 

formákat követik. Az angol szófordulattal click-and-mortar cégtípusnak, vagy brick-and-click 

cégformának azokat a kereskedelmi megoldásokat tekintik, amelyek nagyobbrészt az Internet 

segítségével hajtják végre kereskedelmi tranzakcióikat, miközben a cégek maguk a valódi 

térben is fenntartják 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 kötelezettségekkel járó ügyeket – a 

valós térben gyakorta nem is tart fenn telephelyet, miközben teljes gazdasági (főként 

kereskedelmi) tevékenységét az Internet által biztosított virtuális térben végzi. Az ún. dotcom 

cégek a legszűkebben értelmezett információs gazdaság szereplői. 

2.1.3 Összegző gondolatok 

Mind az információs társadalom, mind az információs gazdaság fogalma esetében 

leszögezhetjük, hogy a napvilágot látott publikációk számos különböző 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 lehetőségeik 

sokszínűségét. 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 

különböző vonatkozásait” (Farkas J. 2006, 123. o.). Ráadásul a különböző fejlesztéspolitikai 

célok, elméletek és modellek sokszínűsége következtében 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. 
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Bár nyilvánvalóan osztani lehet Farkas és szaktársainak álláspontját, jelen értekezés a 

lehetőségeket némileg leszűkítve a következőkben leginkább a Fodor István (lásd 2.1.1

fejezet) által leírt értelmezésben használja az információs társadalom fogalmát. Az ettől eltérő

megközelítéseket rendszerint más elnevezéssel (például tudástársadalom) említjük. 

2.2. Az információs társadalom jellemző tényezői 

Az a tényezőcsokor, amely az információs társadalom és az információs gazdaság 

fogalomköréhez kapcsolódik, a különféle fogalmi definíciók ismeretében már előzetesen is 

igen tágnak tűnik. A téma „leválasztása” a kevésbé lényeges tényezők halmazáról nem 

egyszerű feladat és tökéletes precizitással nem is oldható meg, miután a társadalmi jelenségek 

összefonódottsága miatt azok határait sem tudjuk objektíven meghúzni. Célul tűzhető

azonban azoknak a lényegi elemeknek a kijelölése, amelyek többé-kevésbé minden releváns 

munkában ugyanolyan súllyal szerepelnek. A legfontosabb tényezők meghatározása és 

megismerése révén vélhetően könnyebben felfogható az információs társadalom és gazdaság 

lényege, s ezzel érthetőbbé válik az a „közeg”, amelyet a mai információs társadalom-

kutatások a téma kapcsán felvázoltak. 

A kulcsösszetevők meghatározásakor egyrészt azokat a témaköröket kell definiálnunk, 

amelyeken belül az információs társadalom leíró-rendszerező megalapozása elvégezhető, 

másrészt azokat a tényezőket, amelyek biztosítják a szükséges mérések elvégezhetőségét. 

Malaguerra és társai (2001) szerint a kérdés az, hogy miképpen lehet elméletileg és 

statisztikailag „rögzíteni” az információs társadalom tényeit, és hogyan keletkeznek az 

elméleti megközelítésekből az empirikus kutatásokat megalapozó indikátorok. 

Az információs társadalom és gazdaság mérésének számos lehetősége van (Jakobi Á. 

2003), melyek mindegyikére – vagy legalábbis többségére – jellemző, hogy 

mutatórendszerekkel operálva, vagyis egyszerre több tényezőt alkalmazva törekednek a 

helyzet leírására. Nemzetközi (Johoka, H. 2000, Ramachandran, R. 1999) és hazai (Nagy G. 

2002, Rechnitzer J. et al 2003) példák lelhetők fel e témakörben, melyek részben eltérő, 

részben hasonló tényezőket használnak, miközben gyakran különböző fogalmi keretek között 

igyekeznek feltárni az információs társadalom sajátosságait. Könnyűszerrel idézhetők 

lennének az információs társadalom fogalomkörének jellemző tényezőit rendszerező munkák, 

ám esetünkben először – itt is – tisztáznunk kell azt a fogalmi keretet, amelyben ezeket a 

tényezőket elhelyezni és értékelni akarjuk. 
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2.2.1 Az eltérő megközelítésekhez rendelhető tényezők

Az információs társadalom különféle összetevőinek számszerűsítése, különbségeinek 

mérése hasonló gondokat vet fel, mint korábban a fogalmi definíciók esetében láthattuk. Ha 

mást értünk információs társadalom alatt, akkor aktuálisan mást is kell mérnünk, más 

változókkal és esetleg más módszerekkel kell dolgoznunk.  

A szűkebbtől a tágabb értelmezés felé haladva a legegyszerűbben megragadható, 

legkonkrétabb változatnak azt a nézetet tekinthetjük, amely csak infrastrukturális tényezők 

segítségével magyarázza az információs társadalom fejlettségbeli különbségeit, csupán 

egyfajta eszközállománybeli változásnak feltüntetve az új folyamatokat. Eszerint tehát az 

információátvitel, a kommunikáció és az informatika infrastrukturális ellátottságát kell 

figyelembe vennünk. E csoporton belül megemlíthetők például a modern kommunikációs 

eszközök (mobiltelefon, számítógépes hálózatok) és egyes szorosan hozzájuk kapcsolódó 

szolgáltatások (Internet, digitális szolgáltatások stb.). 

Az információs-kommunikációs technológia „fizikai” elemein túl az információs 

társadalom kutatások a bővülő értelmezés irányába haladva egyre több olyan tényezőt is 

bevonnak a vizsgálataikba, amelyek az infrastrukturális elemek közvetett hatásaira utalnak. 

Ezen a szinten már az új eszközökhöz és technológiákhoz kapcsolódó újfajta tevékenységek, 

szolgáltatások és társadalmi elvárások is megjelennek (e-kereskedelem, hálózati 

szolgáltatások, e-kormányzat). 

Tovább bővítve az információs társadalom értelmezését, egyre több társadalmi típusú 

összetevőt kell bevonnunk a vizsgálatainkba az infrastrukturális és technológiai tényezők 

mellé. Ha az információs társadalom fogalomkörét egy újfajta értékrendként, társadalmi-

gazdasági mozgatóelemként értelmezzük, akkor a társadalom és a gazdaság IKT 

felkészültségét jelző elemeket is figyelembe kell vennünk (képzettség, K+F, IKT 

foglalkoztatottság stb.).  

A legszélesebb, tudástársadalmi megközelítésben már többségben találhatjuk a 

társadalmi típusú tényezőket. E széles értelmezés az új hullámok komplex társadalmi hatásait, 

hosszú távú folyamatait is figyelembe veszi, ezért mutatóit tekintve is sok a hosszú távon 

változó elem. Ide tartoznak ezért az új jelenségek befogadásának hajlandóságát közvetetten 

jelző tényezők, illetve a tudástermelés, tudásfokozás, tudás-hatékonyság elemei (képességek, 

tanulási hajlandóság, innovativitás), valamint a társadalmi infrastruktúra szélesen értelmezett 

tényezői (sajtószabadság, diplomások aránya stb.).  
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Az információs társadalom fejlettségével foglalkozó tanulmányokban éppen a 

különféle tényezők rejlenek az eltérő eredmények mögött. Krémer András (2002) például a 

fentiektől valamelyest eltérő módon csoportosítja az információs társadalom helyzetének 

megítéléséhez szükséges elemeket. Megkülönböztet eszközöket (számítógépek, telefon, fax), 

hálózatokat (végpontok összekapcsolására alkalmas technikákat és csatornákat), tudásokat 

(felhasználói ismereteket és ezek alapján elvégezhető feladatokat), tartalmakat 

(közérdeklődésre számot tartó tartalmakat), szolgáltatásokat (tartalomszolgáltatás) és 

alkalmazásokat (végponti alkalmazásokat). Ez a nézet számos vonásában hasonlít Erdősi 

Ferenc (1992) tényezőcsoportosítási javaslatához, aki az információs társadalom műszaki-

technikai feltételrendszereként értelmezett telematika kifejezését a hálózatok, a hálózati 

szolgáltatások, a végkészülék és a végfelhasználói alkalmazások tényezőcsoportjaival építi 

fel. 

Az információs társadalom (mérhető) tényezőivel kapcsolatban a legtöbb vizsgálat 

csak az IKT rövidítéssel is jelölt információs és kommunikációs technológiákra terjed ki. A 

téma szempontjából szerencsésebb azonban az ITT, más szóval az információs társadalmi 

technológiák elemeire fókuszálni, s ezzel elkerülni a technikai-technológiai beszűkülés 

veszélyét. A két szakkifejezés ugyanis tudományos szempontból jelentősen 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 társadalomnak mint önálló entitásnak a technológiáit foglalják magukban 

(Balogh G. 2006a). A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) állásfoglalása Élő

Gábor és Z. Karvalics László (2004) tanulmánya alapján mindemellett az információs 

társadalmi technológiák formulát sem tartja minden helyzetben megfelelőnek, pontosabban 

felhívja a figyelmet arra, hogy ez a relatív ágazati leszűkítés nem foglalja magában például az 

oktatás, a tudomány és a kultúra elemeit. Egyértelműen látszik, hogy ez az utóbbi 

megközelítés az információs társadalom és gazdaság fogalomkörén belül az infrastrukturális 

elemeken túl jóval több társadalmi összetevőt is lényegesnek tart. 

Jorge Reina Schement és Terry Curtis (1995) alapvető munkájában az információs 

társadalom legfontosabb jellemzői az információs javak, az információipar, az információs 

munka, az összekapcsoltság, az integrált médiakörnyezet, valamint a technológiai és a 

társadalmi haladás összekapcsolódása. A technológiai elemeket lényegesnek tartó, 

ugyanakkor azon messze túlnyúló tényezőcsoportjaik számos jelentős további szempontot is 

magukban foglalnak az információs társadalmat magyarázó elemek halmazából. Ezeket 

egészítette ki tanulmányában Z. Karvalics László (2001a) az információs egyenlőtlenségek, 
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az információs írástudás, az információs és kommunikációs technológiák, az 

információközpontú világkép, valamint az információ-tudatos (vagy információs társadalom 

központú) tervezés témaköreivel. Z. Karvalics szerint ezek a kategóriák, mint az információs 

társadalom jelentésvilágának elemei statisztikai illetve empirikus eszközökkel mérhetők, 

amikor penetrációt, hozzáférést, attitűdöt vagy felkészültséget vizsgálnak a szakemberek. 

Végső soron ez vezet vissza minket Malaguerra fentebb említett megállapításához, amely 

szerint egy másik probléma, az egyes elemek mérhetősége emelhető ki, mint az információs 

társadalmi fogalomkört leíró tényezők kiválasztásának alapkritériuma. 

2.2.2 Összetett mutatókészletek 

Köztudott, hogy nem létezik olyan egyszerűen mérhető (egydimenziós) mutatószám, 

amelyet az információs társadalom „magáénak tudhatna”. Számos kísérlet létezik azonban 

effajta jelzőszámok meghatározására, illetve elterjesztésére, 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 belső változatosságát kell keresnünk. 

Az egyesült államokbeli World Times a 90-es évek közepétől rendszeres felmérést 

készít a világ országainak információs társadalmi versenyképességéről. A World Times az 

International Data Corporation-nel, mint adatszolgáltató és elemző intézettel közösen 

kidolgozott egy kezdetben 20, később 23 mutatóból álló, azóta is finomodó komplex 

mérőszámot, amellyel az országoknak az információs kor új technológiáihoz való 

alkalmazkodó képességét, fogékonyságát és 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 később információs 

társadalom index (Information Society Index) néven közzétett mérőszám az információs 

társadalom hatékony működéséhez szükséges összes tényezőcsoportot magában foglalja. Az 

index kiszámításához alkalmazott 23 változó a 3. táblázat szerinti csoportosításban jelent meg 

(ISI 2001-ben). Az azóta végbement technológiai változások hatására 2003-ban a 

módszertanon változtattak, új indikátorként a szélessávú Internet-hozzáféréssel rendelkező

háztartások számarányát, a mobil internetezőket, a szoftverek fejlődését és a vezeték nélküli 

telefon-előfizetők számát is belekalkulálják a rangsorba. 
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Számítástechnikai infrastruktúra 

- üzembeállított számítógépek száma / fő

- otthoni számítógépek száma / háztartás 

- kormányzati és kereskedelmi számítógépek száma/ 

nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak 

- oktatásban használt számítógépek száma / diák 

- hálózatba kötött nem otthoni számítógépek aránya (%) 

- szoftver-költségráfordítás / hardver-költségráfordítás

Információs infrastruktúra 

- kábel-előfizetők száma / fő

- mobiltelefonok száma / fő

- telefonhívások (átlagos) költsége 

- fax-készülékek száma / fő

- rádiókészülékek száma / fő

- telefonvonal meghibásodások aránya 

- telefonvonalak száma / háztartás 

-    televíziókészülékek száma / fő

Internet infrastruktúra 

- üzleti Internet használók száma / nem mezőgazdasági 

foglalkoztatottak 

- otthoni Internet használók száma / háztartás 

- Internet használók száma az oktatásban / diák 

- e-kereskedelmi kiadások / összes Internet használó

Társadalmi infrastruktúra 

- „polgári szabadság” mértéke 

- újság-előfizetők száma / fő

- sajtószabadság mértéke 

- középiskolába beiratkozott tanulók aránya a 

megfelelő korosztályból 

- felsőfokú intézménybe beiratkozott hallgatók 

aránya a megfelelő korosztályból

3. táblázat: Az információs társadalom index mutatókészlete (IDC – World Times, 2001) 

Az ISI indexében előforduló egyes infrastrukturális szegmensek valójában túlnyúlnak 

a köznapi értelemben vett infrastruktúra fogalomkörén, és jobban illeszkednek Balogh Gábor 

fentebb említett információs társadalmi technológiai (ITT) megközelítésébe. Főleg a 

társadalmi infrastruktúra témacsoportban fedezhetünk fel olyan elemeket, amelyek 

egyértelműen elrugaszkodnak a technológiai szemlélettől, ami jelzi, hogy az információs 

társadalom mérésében a helyi társadalmi adaptivitás is jelentőséggel bír. 

Egy másik példaként említve a Japán Információ-feldolgozó és Fejlesztési Központ 

(Japan Information Processing and Development Center) által létrehozott ún. JIPDEC-

indexben három kiemelt vizsgálati dimenziót határoztak meg, amelyeket iparági bontásban is 

alkalmaztak. A hardver-arány mutatójában adott iparág számítógépes hardver-állományának 

értékét viszonyították az ágazati foglalkoztatotti létszámhoz. A szoftver-arány mutatójában 

egy meghatározott időszakban keletkezett szoftver-kiadások értékét viszonyították adott 

ágazat foglalkoztatottainak számához. A kommunikációs arány mutatójában pedig a 

foglalkoztatottakhoz a teljes információátviteli kapacitás volumenét viszonyították. 

Kritikaként szokták megfogalmazni az indexszel kapcsolatban, hogy nem tartalmaz 

társadalmi, politikai, sőt gazdasági összetevőket sem (Rai, L. P. – Lal, K. 2000), másrészt 

viszont szűkebb, például műszaki-infrastrukturális vagy technológiai alapokon nyugvó 
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összehasonlításokra könnyen és előszeretettel alkalmazzák (a vizsgálati eredményeket a 

JIPDEC évente megújítja). Ugyanezen intézetben egy összetettebb mutató-együttest is 

kialakítottak, amellyel meghatározhatják, hogy milyen messze jutott az ország (jelesül Japán) 

az informatizálódás folyamatában, fejlődésében (Johoka, H. 2000). Az alkalmazott változók 

között itt már nem a technikai összetevők mennyiségén és minőségén van a hangsúly, hanem 

inkább a keletkezett információ mennyiségén, továbbítási lehetőségein. Az így kapott ún. 

Johoka-index helyesebben talán információ-kezelési indexként definiálható. 

A szűkebb vagy tágabb információs társadalmi értelmezésekhez hasonlóan a 

tudástársadalmi megközelítések képviselői is megalkották saját indexüket és 

változókészletüket. Az információs társadalom indexéhez hasonlóan a tudás-társadalom 

fejlettségi mérőszámára (Knowledge Imperative Index) is készültek javaslatok 

(Ramachandran, R. 1999). A malajziai National Information Technology Council (NITC) a 

magasabb produktivitás, a versenyképesség és a társadalmi húzóerő egyik kulcsfontosságú 

elemeként említi az információs és tudás faktort. A mérhetőség és a főbb jellegzetességek 

alapján a tudást több részre osztották, amelyhez alkalmazkodva alakították ki a tudás-

társadalom fejlettségét leíró tényezőcsoportokat és a hozzájuk kapcsolódó megfelelő

indikátorokat. A mérendő elemek között megemlítik a “háttértudást” (tacit tudást, vagy 

hallgatólagos tudást, ahogyan azt Lengyel Balázs [2004] nevezi), amely a gyakorlásban és a 

tapasztalatokban gyökerezik, a “feltételes tudást”, amely nagyjából a tanulási és 

alkalmazkodási képességet jelenti, a “formális tudást”, amely az elméletek és képletek 

gyakorlati felhasználásának képességére utal, a “célszerű tudást”, amely az eszközök 

használatában nyilvánul meg, s végezetül a társadalmi miliőt, amely a helyi környezetre utal. 

A problémakört egyszerűbben fogalmazza meg az OECD 1996-os állásfoglalása, amely a 

tudásszintet egy személyesebb, helyzet-specifikus és ezért nehezen formalizálható és mérhető

tacit tudás részre, és egy tényszerű, átadható, leírható és mérhető explicit vagy kész 

(kodifikált) tudásrészre osztja (OECD, 1996). Ebből következik, hogy a tudás-

versenyképesség mérésekor ezen összetett fogalom egészét lefedő mutatóhalmazra van 

szükség. 

Az NITC kutatóintézet a tudástársadalom szintjét meghatározó elemeket két 

alapvetően eltérő csoportba rendezte. A befolyásoló tényezők között egyrészt az objektív 

eszközfeltételeket, másrészt a befogadó társadalmi közeget különböztette meg a következő

rendszerben: 
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A) Technológiai összetevő: 
1. Számítástechnika (számítógép-ellátottság, szoftver-hardver ellátottság, hálózati 

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

távközlés, műholdas távközlés, valósidejű interaktivitás lehetősége és mértéke, 
hírszolgáltató médiák fejlettségi szintje) 

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

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

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

csecsemőhalandóság, orvosok száma/1000 fő, stb.) 
4. Tudásfokozás (felsőfokú oktatási intézmények száma, egyetemi és főiskolai 

hallgatók száma, Internet-szolgáltatók száma, bejelentett szabadalmak száma, 
ipari technológiai újítások) 

A fenti változólista kiváló példája a tényezők olyan csoportosításának, amelyben a 

legszélesebb információs- és tudástársadalmi értelmezéshez igazodó megoldást keressük. A 

technológiai elemek mellett eleinte finomabban, majd markánsabban megjelennek azok az 

összetevők is, amelyek a társadalom tudásszintjéhez kapcsolódnak. Hasonló „puha”6

paramétereket, más szóval a technológiai adottságokhoz kevésbé erősen kötődő jellemzőket 

említ többek között Gray (2003) is, aki a tudás összetevői között (nemzetközi szinten) a 

képzés és a képzettség mellett olyan tényezőket is megemlít, mint például az anyanyelv, 

amely elterjedésétől függően az Internet korában erősen meghatározó szerepű lehet (adatai 

szerint a web-tartalmak 70%-a angol nyelvű). 

Az információs társadalom és gazdaság értelmezései kapcsán előbukkanó tényezők 

között ki kell még térnünk azokra is, amelyek az újszerű folyamatok és változások gazdasági 

vonatkozásait emelik ki. Z. Karvalics (1998), Farkas (2001b) és Piláth (2005) egyaránt nagy 

jelentőséget tulajdonít a közvetett és közvetlen gazdasági összetevők komplex 

tényezőhalmazba való bevonásának. Egybehangzó javaslataik szerint az információs 

társadalom vizsgálatakor a foglalkoztatottság új alapszerkezete, az információs 

munkakörökben foglalkoztatottak dominanciája az egyik legfontosabb indikátora a 

fejlődésnek. Átalakul a termelés és a fogyasztás alapszerkezete is (Élő G. – Z. Karvalics L. 

2004), ami statisztikai indikátorok formájában a komplex vizsgálatokba is bekerülhet (lásd pl. 

szolgáltatási kiadások). 

                                                
6 Ugyanilyen frappáns elnevezést („soft infrastructure”) találhatunk Zeinab Karake-Shalhoub és Lubna Al 
Qasimi az Egyesült Arab Emirátusok információs- és tudástársadalmi helyzetéről írott közös munkájában 
(Karake-Shalhoub, Z. – Al Qasimi, L. 2003) 
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E-gazdasági megközelítés E-társadalmi megközelítés 

• WITSA e-kereskedelmi felmérés 

• APEC e-kereskedelmi felmérés 

• McConnell nemzetközi e-Felkészültségi jelentés 

• Mosaic globális Internet-diffúziós kutatás 

• Crenshaw – Robinson nemzetközi Internet-

fejlettségi kutatás 

• USAID felmérések 

• EIU e-business rangsorok 

• Metric-Net információs technológiai jelentés 

• Pyramid Research információs infrastruktúra 

indikátorok (III) 

• Kenny digitális megosztottsági rangsorok 

• CID e-Felkészültségi felmérés 

• CSPP e-Felkészültségi felmérés  

• CIDCM hálózati modellek 

• SIDA esettanulmányok 

• SIBIS „Statistical Indicators Benchmarking the 

Information Society” 

• ASEAN e-Felkészültségi felmérés 

• World Bank tudás felmérési metodika 

• World Times/IDC Information Society Index (ISI) 

• WEF Networked Readiness Index (NRI) 

• Kearney globalizációs index 

• Orbicom jelentés 

• ITU digitális hozzáférés indexe (DAI) 

4. táblázat: e-Felkészültségi rangsor metodikák (Bridges.org 2005) 

Alapvetően azonos célú, mégis sok vonásában eltérő további ismert, elismert vagy 

kritizált indikátorkészletek léteznek az említetteken felül a témához kapcsolódóan. Az 

összefoglalóan ún. e-felkészültségi (e-readiness) módszereknek nevezhető eljárások (Borovitz 

T. et al. 2006) között a korábban említett ISI-n kívül számos egyéb népszerű módszer is 

megtalálható. Az effajta felkészültségi indikátorokat katalogizáló Bridges.org több ország 

felméréseit tekintette át, majd két lényegileg eltérő csoportba sorolta a módszereket (4.

táblázat).

E csoportosítás ismételten visszatükrözi azt az álláspontot, mely szerint több eltérő

megközelítés is uralkodik az információs társadalom és gazdaság értelmezését illetően. A 

szakértői gárda itt is arra a megállapításra jutott, hogy érzékletes 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 főbb alkotóelemek súlya vagy 

jelentőségének értékelése marad tehát az, amely differenciálja az egyes mérési módszereket és 

indikátorkészleteket, ezen keresztül pedig a vizsgálati eredményeket. 

Habár bőven találunk kísérleteket az információs társadalmi fejlettség számszerű

meghatározására, a nemzetközi példák többnyire nem ültethetők át automatikusan a hazai 

területi vizsgálatokra. Legfőbb akadály, hogy általában nem régiók, hanem országok szintjén 

vizsgálódnak, tehát sok esetben olyan mutatókat is alkalmaznak, amelyek regionális szinten 
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nem értelmezhetők (a tényező legalacsonyabb szerveződési 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 gyűjtésű 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 

általános társadalmi-gazdasági fejlettségi képét, majd ehhez a vizsgálathoz integrálta az 

információs társadalom jelzőszámait további 9 mutató formájában. A telefonellátottság, a 

kábeltelevízió-ellátottság, a digitális telefonközpontok száma, a média szintje, a városi honlap 

léte, a domain név szerverek száma (DNS), a Sulinetre kötött általános iskolák száma és az 

Internet-szolgáltatók száma mutatóinak alkalmazásával összesen 33 eleműre bővített 

indikátorkészlettel újabb faktoranalízist készített, mely vizsgálat kísérleti szinten egy komplex 

információs fejlettségi faktort hozott létre eredményül. Bár e faktor összességében gyenge 

magyarázóerőt 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 

többszintű területi vizsgálataiban szintén nagyobb mutatócsoportokat fogalmaz meg. A 

regionális, megyei és városi területi különbségeket elemző munkájában számos olyan mutatót 

is alkalmaz (pl. idegenforgalmi vagy szociális jelzőszámok), amelyek első ránézésre nem 

sorolhatók az információs társadalmi fejlettség leírásához használható indikátorok körébe. 

Nagy Gábor ezen változókat többnyire szintén az általános fejlettség közvetett 

jelzőszámaiként kezeli, ugyanakkor – talán kissé túlhangsúlyozva is – az információs 

társadalmi értékrend változásához alkalmazkodik, azaz figyelembe veszi, hogy az új 

társadalomban az árufogyasztás helyébe egyre inkább az élmény (szórakozás, üdülés, stb.) 

iránti vágy kerül. 

A számos indikátor mentén végigvezetett területi vizsgálatában Nagy Gábor a 

következő tényezőcsoportokat fogalmazta meg (megyei szinten): gazdasági és munkaerő-

piaci szegmens, társadalmi szegmens, kommunikációs szegmens, felsőoktatási 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 tekinthetjük komplex, általános információs társadalmi fejlettségi 

térszerkezetnek a kutatás végeredményét.  



31

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 módon áttekinteni. A felvetett 

vizsgálati problémák sokszínűek, az elemzési módszerek változatosak és az eredmények is 

több különböző sajátosságára világítottak rá az információs társadalomnak. 

Már egyáltalán az, hogy a földrajz, illetve annak rokontudományai felismerték a téma 

jelentőségét, olyan kérdéseket alapozott meg, amelyek inspiratív módon hatottak a tudomány 

fejlődésére. Mielőtt azonban valóban belefognánk a főbb kutatási témák rendszerezésébe, 

érdemes elgondolkoznunk azon, hogy vajon hogyan és mikor fordult a területi kutatói szakma 

érdeklődése ténylegesen az információs társadalom földrajzi sajátosságainak megismerése 

irányába. Meghatározható-e egyáltalán valamiféle határpont vagy jól definiálható pillanat, 

amikortól „az információs társadalom földrajza” már nyilvánvalóan létezik? Lassú kialakulás, 

hosszas fejlődés és átalakulás, vagy esetleg hirtelen irányváltás eredménye e részterület 

létrejötte? Magától értetődő, hogy a legtöbb fenti kérdésre adott válasz az „Attól függ…” 

formulával kezdődik. Mindazonáltal szakmai szempontokat figyelembe vevő tudományos 

keretek között ennél precízebb válaszra is törekedhetünk.  

2.3.1 Az információs társadalom területi kutatásának előzményei, kialakulása 

Az információs társadalom területi kutatása rövid múltra tekinthet vissza. A pontos 

kezdetek meghatározása nehéz, sőt igazából nem is lehetséges, mivel az, hogy mit tekintünk 

„az információs társadalom földrajzának”, már eleve meghatározza a kérdésekre adható 

válaszainkat. Itt ismételten az információs társadalom fogalma az, amelyben értelmezési 

eltéréseket tapasztalhatunk, és ezért magától értetődő, hogy ezek a különbségek a térbeli 

vizsgálatok közelítésmódjaiban is tetten érhetők. Annyi viszont nyilvánvaló, hogy az 

információs társadalom területi kutatása nem létezhetett azelőtt, hogy maga az információs 

társadalom fogalma létre ne jött volna, vagy más megközelítésben az információs társadalom, 

mint jelenség felszínre ne bukkant volna. 

Rendszerező, 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 
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témát vizsgálók egybehangzó véleménye szerint az információs társadalmi kutatások fogalmi 

alapjait meghatározó első, határkőnek is nevezhető publikációk 1962-63 körül jelentek meg 

(lásd pl. Machlup, F. 1962, Umesao, T. 1963). Nagyjából ettől az időponttól kezdve – a 

szerteágazó értelmezések vagy megközelítések ellenére, vagy éppen ebből kifolyólag – az 

információs társadalom különböző sajátosságait vizsgáló interdiszciplináris kutatások 

folyamatosan bővültek. Miközben a vizsgálat „tárgya” egyre szélesebb körben vált ismertté, 

kezdett kilépni abból a pragmatikus keretből, amelyet a technológia-alapú gondolkodás 

jelentett. Ezzel párhuzamosan a téma társadalmi kontextusba való helyezésével lényegesen 

megszaporodtak az információs társadalom egyes speciális sajátosságaival foglalkozó 

vizsgálatok is. 

Míg az „információs társadalom” fogalmának a tudományos köztudatba való ilyetén 

„berobbanása” hirtelennek tűnik, az információs társadalom területi kutatásának 

kialakulásához lassabb út vezetett. Az előzményeket más földrajzi kutatási irányzatok 

jelentették, melyek kiformálódása némileg megelőzte ennek a tématerületnek a létrejöttét. 

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, mindenképpen említést kell tennünk például a 

számítástechnika és a földrajz egyértelmű közeledéséről, a térinformatika ez időre tehető

kifejlődéséről, tehát a számítógépek eszközszerű használatának megjelenéséről a földrajzban, 

illetve a számítógép, mint földrajzi analitikai eszköz alkalmazásának elterjedéséről. A földrajz 

ismerkedése az informatika világával (Goodchild, M. F. – Kemp, K. K. 1990) más hatások 

mellett szerves folytatása volt a kvantitatív földrajz kifejlődésének is (Jakobi Á. 2007), de 

természetesen az információs társadalom földrajzának kialakulásában ez utóbb említett 

irányzatnak jóval csekélyebb a közvetlen szerepe. Jelentős hatással volt viszont az 

információs társadalom területi kutatásának fejlődésére a távközlés földrajzának részterülete. 

Sokak a geográfián belül talán ma is ehhez az ághoz sorolnák az információs társadalom 

témáját, ám mióta egyértelművé vált a telekommunikáció és a számítástechnika (informatika) 

konvergenciája, azaz az információs társadalom egyik technológiai alapfogalmának (az IKT-

nak) a létrejötte, azóta némiképp szűkösnek tűnt ez a szakterület, hisz nem lehetett elégséges 

egyszerűen telekommunikációs kérdéssé redukálni a témát. Ehhez jött hozzá aztán a (szűkebb 

értelemben vett) társadalomföldrajzi szemlélet, pontosabban a társadalom területi 

differenciáltságának vizsgálata, és előbb-utóbb a területfejlesztés és a regionális politika is. 

Az információs társadalom területi kutatása ezen felül további kapcsolatokkal rendelkezik 

például a szociológia, vagy a társadalomelmélet témaköre felé is. Tulajdonképpen az első

területi témájú technológiai alapokra támaszkodó információs társadalmi publikációk ebben a 

komplex környezetben jöttek létre. 
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A szakma az Amerikai Egyesült Államokban élő szociológus és városkutató Manuel 

Castells publikációit tekinti az első olyan széles körben is ismertté vált tudományos anyagnak, 

amely a technológia és a társadalomtudomány ötvözetének hátterében a tér megváltozott 

sajátosságaival is foglalkozik. A nem is olyan rég, 1989-ben napvilágot látott, „The 

Informational City” című műve (Castells, M. 1989) új fogalmakat vezetett be mind a 

társadalomkutatók, mind a területi elemzők számára. Azóta számos tanulmány készült, 

melyek Castells megállapításait továbbgondolva szélesítették ki az információs 

társadalommal kapcsolatos földrajzi ismereteinket. Más megközelítésben persze találunk 

1989 előtti publikációkat is, ám ezek inkább csak részelemeket kihangsúlyozó előfutárai a 

Castells-féle irányzatnak. Sőt, maga Castells is foglalkozott már hasonló témával korábban 

(például Castells, M. 1985), melyek megalapozó részelemei voltak a későbbi szintetikus 

műnek . 

Az 1980-as évek számítástechnikai és telekommunikációs fejlődése tehát már aktívan 

foglalkoztatta a kutatói társadalmat, és mindenképpen kirajzolódni látszódott egyfajta új 

szemlélet is abban a tekintetben, hogy a telekommunikációs (akkor még kevésbé információs) 

eszközök milyen hatást fognak gyakorolni a területi folyamatokra. Ebben az évtizedben sorra 

születtek az info-kommunikációs 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), sőt egyesek ezek közül (Meier, R. 1962 

[!]) igen jelentős hatást gyakoroltak Castellsre és a hasonló publikációk szerzőire, így az 

információs társadalom területi kutatásának előzményeit leginkább ezen közelítésmódban 

fedezhetjük fel. 

A témával kapcsolatos igazi nagy lökést kétségtelenül az Internet 1992-es 

kereskedelmi célú megnyitása, a bárki számára adott nyilvános hozzáférés esélye, valamint a 

köztudatba való rapid benyomulása jelentette. Innentől kezdve a publikációk száma oly 

mértékben növekedett, hogy azoknak akár közelítő jellegű alaposabb áttekintése is e fejezet 

kereteit bőven meghaladó vállalkozás lenne. A szabad Internet korának röpke másfél évtizede 

éppen elég volt ahhoz, hogy a társadalom területi kutatásával foglalkozó szakemberek egyre 

szélesedő köre ráébredjen arra, hogy ez az új – mondjuk így – innováció lényegileg rajzolja át 

a földrajzról, a térről, a távolságról és más hasonló fogalmakról alkotott elképzeléseinket. 
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2.3.2 Főbb témacsoportok 

A rövid múlt dacára – visszakanyarodva eredeti vizsgálati témánkhoz – már most is 

többféle „irányzat” érhető tetten az információs társadalom területi kutatói szakirodalmában. 

Részben a publikációk tárgya, részben a közelítésmódja az, amelyben kisebb-nagyobb eltérés 

mutatkozik, ám éppen ezek a dimenziók azok, amelyek alapján a főbb témacsoportok 

meghatározhatók. Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor a kontextus, amelyben az 

információs társadalom térbeli sajátosságainak kérdései előfordulnak, jelenti a témacsoportok 

közötti legnagyobb különbséget. 

Az információs társadalom területi kutatásának mai köreiben az egyik legmarkánsabb 

csoportot azok képviselik, akik a telekommunikáció földrajzának részelemeként, idetartozó 

vizsgálati témaként képzelik el ezt a kérdést. Az amúgy is nagy hagyományokkal rendelkező

távközlési földrajz – mint azt fentebb olvashattuk – egyik előfutára volt az információs 

társadalom területi kutatásának, ám néha úgy tűnik, hogy ez a megközelítés ma is uralja a 

témával foglalkozó egyes kutatók nézeteit. Az ezredforduló táján és a kétezres évek elején a 

telekommunikáció kérdéseit előtérbe állító publikációk nemzetközi és hazai téren is igen nagy 

számban foglalkoztak ezzel a témával. A megjelent cikkek és egyéb tanulmányok központi 

témái a vezetékes- és kábelhálózatok (Rietveld, P. 1993, Crandall, R. W. 1997, Warf, B. 

2006), később pedig már a vezeték nélküli távközlési módok vizsgálata (is) volt (Townsend, 

A. M. 2000, Laurier, E. 2001). Az itthoni szerzők közül is többen ebből az irányból 

közelítették az információs társadalom problematikát. Az információs társadalom 

infrastrukturális alapelemeinek, a távközlési és infokommunikációs hálózatoknak földrajzi 

vizsgálatára több meghatározó tanulmányában is kitér Erdősi Ferenc (például 1992, 1994, 

2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2006). Hasonlóképpen technológiai 

megközelítésű 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 „információs és kommunikációs 

technológiák földrajzának” nevezhető vizsgálati témakörök szélesebb, sőt más irányultságú 

szakmai köröket is elértek, így nem meglepő, hogy az IKT-hez kapcsolódó kifejezések más, 

például statisztikai orientációjú anyagok területi elemző fejezeteiben is előfordulnak (KSH 

2000, 2001, 2006). 

Számos tekintetben éppen a telekommunikációs témákat előtérbe helyező munkák 

megállapításaira támaszkodnak az információs társadalom térbeli sajátosságaival foglalkozó 

szakanyagok között jelentős súlyt képviselő területfejlesztési és/vagy regionális politikai
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indíttatású publikációk. Ebben az összefüggésben a technológia legtöbbször mint fejlesztési 

eszköz és lehetőség bukkan elő. A térségfejlesztés az IKT eszközökben rejlő

versenyképességi vagy éppen kiegyenlítő lehetőségeket már viszonylag korán felismerte (lásd 

például Erdősi F. 1990, vagy Nagy G. 1997), sőt az utóbbi években már stratégiai szintre is 

emelte (lásd például a Magyar Információs Társadalom Stratégia [2003] egyes fejezeteit, 

illetve a különböző térségi és regionális szintű információs társadalom stratégiákat [például 

Közép-Magyarországi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia, 2005] és 

tanulmányokat [Jakobi Á. 2006a]). A nemzetközi élvonalba kerülő információs 

technológiákra alapozott területfejlesztési kérdéseket taglaló tanulmányok (Castro, E. A. – 

Jensen-Butler C. 2003, Cooper, R. – Madden, G. 2005) tapasztalataiból kiindulva egyre 

bőségesebb azon hazai elemzések és egyéb publikációk köre, amelyek az információs-

kommunikációs technológiákat fejlesztési eszközöknek vagy lehetőségeknek, míg az 

információs társadalmat egy versenyképes modellnek tekintik a regionális fejlődésben. A 

publikációk egy része hagyományosabb irányból közelítve, az információs társadalomban 

jelentkező térségi differenciákhoz kötődő 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 

szerzők 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 újszerű problémák, de új megoldási 

lehetőségek is napvilágot láttak, a területfejlesztéssel foglalkozók számára is 

kulcsfontosságúvá tette az információs társadalmi dimenzió figyelembevételét. 

Szinte elválaszthatatlanul kötődik az előbb említett témacsoporthoz az információs 

társadalom területi és települési egyenlőtlenségeiről értekező publikációk köre. A 

legkülönbözőbb térségi szinteken, nemzetközi, országos, regionális, települési, sőt településen 

belüli összehasonlításban végzett vizsgálatok igen gyakori témái az információs társadalom 

földrajzi kutatásának. Nagy hagyománya 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 egyenlőtlenségi elemzések még 

mindig inkább a külföldi szakirodalomra jellemzőek (Gunaratne, S. A. 2002, Odendaal, N. 

2003) – tisztelet a kivételnek (például: Erdősi F. 2004a, 2004b, 2006) – az országos, 

regionális és más szinteket érintő kutatásokban mégis erős alapokat sikerült megalkotni az 

eltelt igen rövid idő ellenére. Mindez persze azoknak az alapozó kutatásoknak is köszönhető, 
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amelyek már a 80-as és 90-es évtized fordulóján, jóval az információs társadalmi földrajzi 

„boom”-ot megelőzően készültek hazánkban (Nemes Nagy J. – Ruttkay É. 1987, Rechnitzer 

J. 1990). A magyar területi különbségekről azóta publikált anyagokban találunk mintaértékű

összefoglaló kiadványt (Nagy G. – Kanalas I. 2003), átfogó, értékelő dolgozatokat (Jakobi Á. 

2002a, Nagy G. 2002, 2004a, Dőry 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 területfejlesztési célzattal íródott 

munkáknak.  

A sokszínű, mégis egyre egységesebben kirajzolódó és egyre egyértelműbb 

módszertani kísérletek, amelyek a területi egyenlőtlenségi vizsgálatokat jellemzik, mint 

például a nemzetközi tapasztalatokból átvett komplex indikátorhalmazokkal 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 elemző eszközei lettek a 

területi kutatásoknak. Alkalmazásuk ma már természetesnek tűnik, bár finomításuk és 

tökéletesítésük még bizonyára sokakat foglalkoztatni fog. Bőven találhatunk olyan 

publikációkat is, melyek fókuszpontjában nem kizárólag a térszerkezeti vagy más földrajzi 

sajátosságok feltárása, hanem az információs társadalmi jelenségek 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 népszerűség jellemzi az információs társadalom területi különbségeinek 

vizsgálati témakörén belül a területi társadalmi egyenlőtlenségek egy speciális vizsgálati 

témakörét, az ún. „digitális szakadék”-kutatásokat. Az információs társadalom sajátos és 

egyben divatos fogalma jó néhány szerzőt 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 társadalmi dilemmák közül ezt, tehát a társadalmi 

lemaradás problémáját tartják a legsúlyosabbnak. Az információ-technológiai, szociológiai és 

geográfiai oldalról egyaránt vizsgált téma ezért – úgy tűnik – nem véletlenül szerepel a mai 

információs társadalmi kutatások főáramában (DiMaggio et al. 2001, Chakraborty, J. – 

Bosman, M. 2005) vagy helyenként a területi kiegyenlítést célzó nagyszabású stratégiai 

feladatok között (Foley, P. et al. 2002). 
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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 átalakulása, a termelési feltételek megváltozása és a gazdasági tér 

átértékelődése került az elemzések fókuszpontjába (Raffay Z. 2001, Nagy G. 2000b, Jakobi 

Á. 2002b, Szépvölgyi Á. 2003a, Barsi B. 2004), miközben a Krugman-féle új 

gazdaságföldrajz és a regionális gazdaságtan követői is felismerték az információs-

kommunikációs technikák közgazdaságtani jelentőségét (főleg 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 fejlődésre gyakorolt hatásai közül az egyik legmarkánsabb 

vonást az új folyamatok világméretű szintre való emelése jelentette. A globális kontextus az 

információs társadalomkutatások szélesen értelmezett földrajzi ágánál is fellelhető például a 

globális verseny (Gunaratne, S. A. 2002, Himanen, P. 2004) vagy a teljesen más tartalmú 

globalizációs jelenségek térségi hatásai kapcsán (Nyíri K. 2000, Mészáros R. 2006).

A társadalmi tértudományok diszciplináris indíttatásból is nyilvánvalóan érdeklődnek 

az újfajta térbeliség formái iránt. Ez látható az utóbbi időkben azokban a publikációkban, 

amelyek az információs társadalom térelméleti kérdéseit vagy az ügy szempontjából izgalmas 

térkategóriák vizsgálatát tűzték 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), 

Magyarországon viszont még jócskán gyermekcipőben jár (a térelméleti és térkategóriákkal 

foglalkozó bizonyos tekintetben amúgy is szerénynek mondható publikációs halmazon belül). 

Az információs társadalmi környezetben átértékelődő 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 

tekinthető vizsgálati területe lett az utóbbi években igen népszerűvé vált kibergeográfia

kérésköre. Az inkább irányzatként vagy gondolkodásmódként interpretálható kibergeográfiai 

közelítés érdeklődési területének középpontjában főként a virtuális tér (kibertér) és annak 

társadalmi hatásai állnak. Eric Sheppard és társainak 1999-ben írt munkája már előre jelezte, 

hogy ez a kis kutatói közösséghez kötődő szakterület rövidesen a „mainstream” témák közé 
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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 hasonlatos 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 nagy többsége 

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 feledkezhetünk el arról 

az eddigiektől jócskán eltérő témacsoportról sem, amely az információs társadalom és a 

térbeliség kapcsolatát teljesen más szempontból látja fontosnak. A társadalom területi 

kutatásának térinformatikai közelítése erőteljesebben módszertani irányultságú, miközben az 

információs társadalom térbeliségének vizsgálatában a térbeli adatok és információk 

megnövekvő 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 terjedő

térinformatikai feladatok, alkalmazások és megoldások társadalmi jelentőségével 

foglalkoznak (Pickles, J. 1995, Craglia, M. 2000). Emellett az információs társadalom 

sajátjának tekinthető, avagy más értelemben speciálisnak vélhető szűk tématerületet képez a 

térinformatika azon ága, amely a virtuális tér geográfiai ábrázolásával foglalkozik, előtérbe 

helyezve a térinformatika vizuális interpretációs lehetőségeit (MacEachren, A. M. et al. 

1999). Itt tehát az információ, a társadalom, a tér és a kutatás az eddigiektől merőben eltérő

módon találkozik, a térinformatika tulajdonképpen az információs társadalom térbeliséggel 

kapcsolatos egyik gyakorlati megnyilvánulása, vagy ahogy Melissa R. Gilbert (2005) 

fogalmaz a GIS az információs és kommunikációs technológiák 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 egyenlőtlenségek, a digitális szakadék, a terület- 

és településfejlesztés, az információgazdaság, a globalizáció, a társadalmi térelmélet, a 

kibergeográfia, a térinformatika és a mérési módszertan témakörei kerülnek elő.
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2.4. Az eltérő megközelítések és tématerületek térszemlélete  

A kutatói irányokat összegző előző fejezet nemigen tért ki arra a lényeges 

momentumra, hogy az információs társadalom földrajzi sajátosságainak vizsgálata erősen 

determinált a szerző információs társadalom-értelmezése által. Ehhez adódik hozzá, hogy a 

főbb tématerületek kapcsán szintúgy eltérő térszemlélettel találkozhatunk, bár sejthető, hogy 

ezen felül a különféle témacsoportok gyakorta jellemzően más és más információs 

társadalom-értelmezésekhez is kapcsolhatók. Feltételezhető továbbá az is, hogy egy-egy 

tématerület, mondjuk a területi egyenlőtlenségek 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 térbeliségére vonatkozóan milyen 

eltérő vagy konszenzusos megállapításokra vezetnek.  

2.4.1 A különböző megközelítések térszemléleti differenciái 

A következőkben a leglényegesebb információs társadalmi felfogások térszemléleteit 

mutatjuk be és ütköztetjük, utóbbira az alábbi megközelítések mentén kerül sor: 

• Infrastruktúra-központú megközelítés 

• Általános, széles értelemben vett információs társadalom megközelítés 

• Tudástársadalmi megközelítés 

Amint azt korábban láthattuk, az információs társadalom fogalma a legszűkebbtől a 

legtágabb értelmezésig több felfogásban is jelen van a szakmai köztudatban, továbbá az is 

olvasható volt, hogy ezek a megközelítések más és más jellegadó tényezőcsoportokkal 

jellemezhetők, mely csoportok egymásra épülő, bővülő halmazt képeznek. Mindezek alapján 

elgondolkodtató az a kérdés, hogy ennyi eltérő motívum mellett vajon az információs 

társadalom térbeliségének úgyszintén eltérő, vagy inkább nagyjából egyveretű sajátosságaira 

bukkanunk-e. 

Talán az infrastruktúra-központú megközelítés az, amely a legjobban és a 

legvilágosabb módon kapcsolható össze a technikai determinizmus és a technológia-alapú 

gondolkodás fogalmaival. Abból kiindulva pedig, hogy a műszaki-technikai elemek materiális 

mivoltuk okán könnyen lokalizálhatók a térben, az infrastrukturális kérdésekre redukált 

információs társadalmi differenciák földrajzi értelemben szintén könnyen definiálhatók. Nagy 

bizonyossággal állítható, hogy éppen ez az egyértelmű földrajzi azonosítási lehetőség teszi 

manapság oly népszerűvé ezt a nézetet a területi kutatásokban. 
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Tudjuk azonban, hogy tartalmi szempontból az infrastruktúra-központú információs 

társadalom-értelmezés nemigen tér ki a társadalmi átalakulás kérdéseire, bár nyilvánvaló, 

hogy az infrastruktúra társadalmi hatásairól is szót ejt, de csak szűkebb geográfiai értelemben 

(például az ellátott népesség fogalmán keresztül). A mélyreható társadalmi átalakulásokat ez a 

nézet a téma keretein kívül esőnek véli, így azzal a területi vizsgálatok alkalmával sem 

foglalkozik részleteiben. Következésképpen az infrastruktúra-központú információs 

társadalmi elemzések merőben eltérő térszerkezeti megállapításokra juthatnak, mint a más, 

esetleg átfogóbb kontextusú vizsgálatok. 

Ha egy gondosan összeválogatott komplex tényezőhalmaz 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 

tesztelhető az a hipotézis, mely szerint az információs társadalom és gazdaság szűkebb 

értelmezése felől a tágabb felé haladva lényegében változik meg a témakör szerint kirajzolódó 

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 különböző fogalomértelmezések és 

indikátorkészletek függvényében. Az eredményeket a 19 megyére elvégzett vizsgálatok 

szerint közöljük, azaz Budapest nélkül, mivel a főváros adatai – mint azt ellenőrző

kísérleteink is mutatták – jelentős mértékben torzították volna az általános tendenciákat7.

Akárcsak a legtöbb információs társadalmi fejlettséget vizsgáló területi kutatás, ez a 

kísérlet is mutatóhalmazok, tényezőcsoportok készítésével, aggregálásával és elemzésével 

operált. A különböző információs társadalmi értelmezések mellé rendelt tényezők 

együtteséből egy komplex mutatószámot lehetett készíteni, amelyből tehát felvázolható volt 

az adott értelmezéshez tartozó térszerkezeti kép. A komplex mutató kialakításánál a Bennett-

féle módszer8 alkalmazására került sor, minden adatsort a Budapest nélküli országos átlag 

százalékában kifejezve (részletesebben lásd még Jakobi Á. 2002a). (A vizsgálatok 2001-es, 

helyenként 2000-es adatokra épültek.) 

Az információs társadalom legszűkebb értelmezése csak az újszerű vagy 

felértékelődött telekommunikációs és informatikai infrastruktúra elemeit veszi figyelembe, a 

mutatórendszer kialakítása ezért – bizonyos értelemben – könnyen megoldható volt. Mivel 

                                                
7 A főváros az információs társadalom versenyképességi mutatóiban ezért inkább a tágabb európai térben kell, 
hogy a versenytársait keresse (Tiner T. 1998; Nagy G. 2002). 
8 A módszer leírását röviden lásd a 4.2.3 fejezetben. 
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azonban a legújabb infrastrukturális elemek területileg dezaggregált számbavétele még 

mindig távol áll az ideális kutatói elképzelésektől, ezért az adatbázis összeállításánál számos 

kompromisszumra is szükség volt. Az első vizsgálathoz kialakított mutatókészlet a 

következő: 

• Ezer lakosra jutó bekapcsolt telefon-fővonalak száma (KSH T-STAR, 2001) 
• Az ISDN vonalak a bekapcsolt telefon-fővonalak arányában (HÍF, 2001) 
• Ezer lakásra jutó kábeltelevízió-hálózatba kötött lakások száma (KSH T-STAR, 

2001) 
• Száz háztartásra jutó mobiltelefonok száma (KSH Háztartásstatisztika, 2001) 
• Száz háztartásra jutó személyi számítógépek száma (KSH Háztartásstatisztika, 

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

A felsorolt mutatók között az információs infrastruktúra át- és felértékelődését 

reprezentáló leglényegesebb elemeket fedezhetjük fel. A telekommunikációs és 

számítástechnikai infrastruktúra mutatóinak összevonásával ezt követően ki lehetett alakítani 

egy olyan mutatószámot, amely a legszűkebben értelmezett információs társadalmi 

versenyképesség leírására szolgált. 

Százalék

120 felett   (6)

110 - 120  (1)

100 - 110  (2)

90 - 100  (5)

80 - 90  (2)

80 alatt   (3)

2. ábra: Az információs társadalom térszerkezete az infrastruktúra-központú megközelítés 

szerint Magyarországon (átl.=100%) 
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(A számítási eredmények adatai alapján készített térkép [2. ábra] egyértelmű

térszerkezetet vázol elénk. A hat indikátor közös hatásaként kialakuló ábra markáns nyugat-

keleti kettéosztottságot mutat, a Dunántúlon talán csak Tolna megye marad el kissé 

versenytársaitól. A keleti és északkeleti országrész egyöntetűen átlag alattinak mutatkozott.) 

Az itt felvázolt térszerkezeti kép stabil alapnak tekinthető, amely az egyre szélesebb 

információs társadalmi megközelítések bővülő mutatókészletével változik ugyan, de mindig 

jelentős hatással szerepel a végső térbeli struktúra kialakítása során. Más szóval mivel az 

infrastrukturális alaptényezők minden szélesebb információs társadalmi felfogás 

mutatókészletében helyet kapnak, a bővebben értelmezett 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 indikátorok között az infrastrukturális változások 

folyományaként előkerülő új szolgáltatásokat, a felértékelődő 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 alapvető térszemléletét is befolyásolják. Míg az 

infrastruktúra-elemek esetében messzemenőkig egyértelmű volt a vizsgált műszaki tartalmú 

tényezők földrajzi lokalizálása, addig itt – mivel egyre gyakoribb az infrastrukturális tényezők 

közvetett hatásaira vonatkozó elem – a térbeli kifejeződés sem lehet egyértelmű. Ezek a 

hatások nem ragadhatók meg kétséget kizáró bizonyossággal, s ebből adódóan földrajzi 

értelemben is nehezebben definiálhatók, így a megfelelő indikátorkészlet összeállítása mellett 

is csak becslésekkel élhetünk a jellemző területi (és társadalmi) kép felvázolásakor. A 

kibővített információs társadalmi elemzésbe az alábbi mutatókat vontuk be: 

• Ezer lakosra jutó Internet-szolgáltatók száma (Nagy G. – Kanalas I. 2003) 
• Informatikai vállalkozások aránya az összes vállalkozáson belül (Cég-Kód-Tár, 2001)
• Az IKT szektor cégei a megyék átlagának százalékában (Cég-Kód-Tár, 2001, Dőry T. 

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

T. – Ponácz Gy. M. 2003) 
• Ezer lakosra jutó domain regisztrációk száma (MTA RKK ATI) 
• Információ-intenzív szolgáltatásokban dolgozók a foglalkoztatottak százalékában 

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

Népszámlálás 2001) 
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Százalék

120 felett   (4)

110 - 120  (0)

100 - 110  (4)

90 - 100  (4)

80 - 90  (3)

80 alatt   (4)

3. ábra: Az információs társadalom térszerkezete Magyarországon a fogalom általános 

értelmezése szerint (átl.=100%) 

Százalék

120 felett   (2)

110 - 120  (3)

100 - 110  (4)

90 - 100  (4)

80 - 90  (2)

80 alatt   (4)

4. ábra: Az információs társadalom térszerkezete a legszélesebb tudástársadalmi típusú 

megközelítés szerint Magyarországon (átl.=100%) 
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(Mielőtt az információs társadalom ezen értelmezésének megfelelő megyei 

térszerkezeti képet felvázolnánk, logikusnak tűnik az újonnan bevont tényezők területi 

sajátosságait önmagukban is megvizsgálni. Az eredményül kapott index-értékek szerint a 

felértékelődő új szolgáltatások és tevékenységek mutatói által kifeszített komplex tér 

szerkezete töredezettebb jellegű [részletesebben lásd Jakobi Á. 2004a]). 

Az információs társadalom szélesebb (általánosabb) értelmezésének megfelelő

térszerkezetet bemutató 3. ábra az infrastrukturális elemek, valamint a felértékelődő

szolgáltatások és tevékenységek területi hatásait egyaránt tükrözi. Látható, hogy míg egyes 

vonásaiban az információs és kommunikációs infrastruktúra öröklött egyenlőtlenségei még 

mindig felfedezhetők, addig az ábra összességében kezd mozaikosabb elrendeződést mutatni. 

Ebben a vonásában – úgy tűnik – igazolódni látszik a hipotézisünk, amely eltérő területi képet 

feltételezett az egyes különálló, de egymásra épülő információs társadalom-felfogások 

esetében. 

A harmadik és egyben utolsó vizsgálat tovább bővítette az információs társadalom 

leírásához használandó változók halmazát. A középpontban itt az információs társadalom 

tudástársadalmi megközelítése áll, amely változókészletét tekintve még jobban elrugaszkodik 

a műszaki tartalmú elemektől és ezáltal a fizikai térbeliségtől. Valószínűleg a tudástársadalom 

térszerkezetére vonatkozó becsléseink a legkevésbé megbízhatóak, ha a konkrét földrajzi 

lokalizálás lehetőségeit keressük. 

A kísérleti összehasonlító vizsgálatba ebben a fázisban bevont tudástársadalmi 

összetevők között többségében olyan tényezőket találunk, amelyek számos egyéb 

(hagyományosnak tekinthető) vizsgálatban már régóta a területi kutatók 

tényezőgyűjteményének palettáján sorakoznak. A vizsgálat ezen fázisában három újabb 

tényezőt alkalmaztunk, melyek a tudástermelékenység és a tudásfokozás indirekt jelzőszámai 

lehetnek (lásd Ramachandran, R. 1998). A bevont mutatók a következők: 

• A magasan kvalifikált munkaerőnek az alacsony képzettségű munkaerőhöz 
viszonyított aránya (KSH Népszámlálás 2001 és Nagy G. 2000b alapján saját 
számítás) 

• Felsőfokú nappali tagozatos hallgatók száma a népesség százalékában a szülők 
lakóhelye szerint (KSH Népszámlálás, 2001) 

• Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb korosztályon belül (KSH 
Népszámlálás, 2001) 

Azt követően, hogy önmagában megvizsgáltuk a tudástársadalmi mutatók 

szegmensének területi sajátosságait (az eredmények relatív területi homogenitást mutattak), a 

korábban bemutatott tényezőkkel együtt, egy komplex vizsgálatban határoztuk meg az 



45

összetett információs és tudástársadalmi fejlettség térszerkezetét. 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 

szűkebb, reprezentatív mutatókört, minden szegmensből a legfontosabbakat kiemelve. Az 

összetett vizsgálatba a következő változók kerültek: 

• Az ISDN vonalak a bekapcsolt telefon-fővonalak arányában 
• Száz háztartásra jutó személyi számítógépek száma 
• Ezer lakosra jutó domain név szerverek száma 
• Az IKT szektor cégei a megyék átlagának százalékában 
• Ezer lakosra jutó domain regisztrációk száma 
• Szellemi foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottak százalékában 
• Felsőfokú nappali tagozatos hallgatók száma a népesség százalékában a szülők 

lakóhelye szerint 
• Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb korosztályon belül 

A legbővebb megközelítés szerint kirajzolódó térstruktúra (4. ábra) nagyjából 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 megerősített (lásd pl. Pest megye pozícióját). 

A fent bemutatott kísérlet azt bizonyítja, hogy az egyre bővebb mutatókészletekkel 

operáló információs társadalmi kutatások már az alaptényezők kiválasztásánál determinálják a 

várható végeredményt. A szűkebbtől a tágabb értelmezés és tényezőkészlet felé haladva újabb 

és újabb meghatározó térszerkezeti vonásokkal egészül ki a kép. Az egyre bővülő vizsgálati 

keretek ellenére mindazonáltal felfedezhető egy-két stabil térszerkezeti elem is (lásd például 

az északnyugat-dunántúli térség és Pest megye átlag feletti ellátottsági szintje, vagy némely 

nagyvárossal rendelkező megye kedvező pozíciója). 

Az eredmények alapján határozott véleményt lehet formálni az információs társadalom 

különböző meghatározó szegmenseinek területi szerkezeti képét illetően. Az informatikai és 

kommunikációs infrastruktúra megyei szinten jellegzetes nyugat-kelet differenciát mutat, a 

felértékelődő szolgáltatások és tevékenységek térszerkezetében a mozaikosság és egyes 

nagyvárosi térségek előnye a jellemző, míg a tudás típusú összetevőkben a megyék közti 

kiegyenlítettség látszik. Ezen szegmenseket egymásra építve megalkothatjuk az információs 

társadalom egyre bővülő értelmezésének megfelelő térszerkezeti képet, s végül a 

legszélesebben értelmezett tudástársadalmi fejlettség térstruktúráját. 
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2.4.2 A főbb tématerületek térszemléleti különbségei 

Hipotézisünk szerint markáns térszemléleti differenciákat tapasztalhatunk nem csak az 

információs társadalom-értelmezések, de a vizsgálati tématerületek eltérő mivolta kapcsán is. 

A fejezet ezen részében az információs társadalom földrajzi kutatásakor előforduló 

legfontosabb tématerületek térszemléleteit ismertetjük és vetjük össze egymással. Az 

összehasonlító vizsgálatokban az alábbi (legjelentősebbnek vélt) tématerületeket elemezzük: 

Tématerületek: 

• Információs és kommunikációs technológiák 

• Kibertér, kibergeográfia 

• Globalizáció, globális kontextus 

• Információs gazdaság 

• Térinformatika 

Ha az információs és kommunikációs technológiai elemek jelentőségére gondolunk, 

nem feledkezhetünk el arról, hogy az IKT az információs társadalom legszűkebb, 

infrastruktúra-központú közelítésének is alapkategóriája, miközben a területi vizsgálatok főbb 

kérdéskörei között is önálló és fontos tématerületet alkot. Ebből adódóan nyilvánvaló 

térszemléleti hasonlóságokat fedezhetünk fel megközelítés és tématerület között. Ismételten 

kijelenthetjük, hogy az IKT területi elemzésével foglalkozó távközlési (telekommunikáció-) 

földrajzi publikációk többsége az infrastruktúra-centrikus információs társadalom-értelmezés 

szemléletéhez hasonlóan kézzelfoghatóbb elemekkel, a műszaki szempontokat erőteljesebben 

hangsúlyozó módon közelíti a témát, ezért talán ez az a megközelítés, amely a legkönnyebben 

talál kapcsolatot a földrajzi (fizikai) térrel. A sokat hangoztatott külső térbeli földrajzi 

lokalizáción túl ez az irányzat sokkal kevésbé tér ki a telekommunikációs és informatikai 

elemek belső terének részletezésére, sőt ezt nem is a tématerület vagy irányzat feladatának 

tartja. Annál fontosabb azonban a hagyományos földrajzi térszemlélet, illetve a geográfia 

klasszikus fogalmainak és kifejezéseinek tradicionális használata. Ebben a tekintetben a 

telekommunikáció-földrajz az információs társadalom földrajzának leghagyományosabb 

közelítésmódja. 

A telekommunikációs vizsgálatokban az ellátottság valódi fizikai (infrastrukturális) 

ellátottságot, a koncentráció valódi térbeli sűrűsödést, a távolság valódi (méterben vagy 

kilométerben mérhető) földrajzi távolságot jelent. Ebben a közelítésben mindamellett az 
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infrastrukturális elemek területi társadalmi hatásai is előkerülnek – elvégre ez a 

társadalomföldrajz lényege – de szigorúan a materiális térelemekkel kapcsolatban. 

Abban egyetértés tapasztalható, hogy miképpen közelít a telekommunikáció földrajza 

a térbeliséghez (ismételten gondoljunk tehát a konkrét fizikai térbeliségre), abban azonban 

nem, hogy minek a térbeliségét kell vizsgálnunk. Erre vonatkozóan több felfogás is létezik, 

bár ezek kevésbé térszemléletbeli, inkább tárgybeli differenciákra épülnek. Ezen értekezés 

szerzőjének álláspontja szerint a mai modern telekommunikáció földrajzának objektumai a 

távközlési, vagy bővebben az információs és kommunikációs hálózati elemek. Ezt a nézetet 

osztja Aharon Kellerman (1993) alapozó monográfiája is, illetve ugyanez a szemlélet 

tapasztalható például Kanalas Imre (2004b) egyes műveiben. Ezzel szemben Piet Rietveld 

(1993) vagy Erdősi Ferenc (1996) a kommunikáció fogalmát számos cikkében kifejezetten 

közlekedési értelemben használja. Nyilvánvaló, hogy a tárgy, tehát az IKT eszközök eltérő

szempontú közelítései a térbeli jellegzetességek vizsgálatakor is mást tartanak lényegesnek, 

következésképpen a telekommunikáció földrajzán belül is többféle részterülettel 

találkozhatunk. Helyesebb azonban, ha ezeket nem térszemléletbeli, hanem érdeklődésbeli és 

témabeli differenciáknak tartjuk, hiszen átfogó értelemben az összes efféle irányzat ugyanúgy 

közelít a térbeliséghez: a fizikai (külső) térbeli különbségeket vizsgálja. 

Ami a telekommunikáció földrajzának közelítésmódjából hiányzik, az az info-

kommunikációs világ belső tere, melynek felismerésében a kibergeográfia játszotta a 

főszerepet. A kulcsfogalomként használt kibertér vagy virtuális tér kézzel ugyan nem 

megfogható, de hatásait tekintve nagyon is az. A számítógépes hálózatok szövevényében a 

számítógépek képernyője mögött meghúzódó világ tulajdonképpen átvitt értelemben szinte 

minden földrajzi jelenségre szinonimát talál. A kibergeográfia művelői leszűkített értelemben 

csak a vizsgálat közegét változtatták meg, a szemléleti módot nem. Mindez a valóságban 

természetesen nem lehetett ilyen egyszerű, hiszen már az új entitás, a kibertér megértése is 

sok problémát vetett fel. A kibergeográfia térszemlélete összességében igen sajátosnak tűnhet, 

ami minden valószínűség szerint annak az eredménye, hogy ez a virtuális tér is visszahatott a 

földrajzi szemléletre és új fogalmakhoz, pontosabban a régi téri és földrajzi fogalmak 

átértékelődéséhez vezetett. A mai kibergeográfiai térszemlélet egyszerre követő és megújító 

jellegű, hagyományokat alkalmazó és kereső, miközben újdonságokat generáló egyben. 

A kibergeográfia sem tekinthető tematikailag egységesnek. Visszautalva az egyes 

információs társadalmi elképzelésekre, a kibergeográfia közelítésmódja az infrastruktúra-

centrikus és az általános vagy széles értelemben vett információs társadalom-értelmezések 

szemléleti környezetében is előfordul. Előbbi esetben nyilván konkrétabb vonatkozásban 
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(például az adatforgalom hálózati nyomvonalainak vizsgálatában, lásd Dodge, M. 1999b), 

utóbbi esetben inkább közvetett módon a társadalmi hatások révén (például a virtuális 

közösségek kibertérbeli szerveződése kapcsán, lásd Wellman, B. – Gulia, M. 1999). Ebből 

fakadóan a látszólagosan tisztán elméleti („képzeletbeli”) virtuális tér néha tényleges földrajzi 

kapcsolatokkal is rendelkezik, míg máskor egyáltalán nem köthető a geográfia hagyományos 

teréhez. A térszemlélet eltérései nem kizárólag a térfelfogásbeli különbségekben nyilvánulnak 

meg, de az egyes térelemek és térkategóriák értelmezési változataiban is (ezzel részleteiben is 

foglalkozik az értekezés 3. fejezete). 

A konkrétabb földrajzi kapcsolatok igényét a kibergeográfia bizonyos részterületeinél 

egyértelműen 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 eszközöket, összehasonlítja az egyes országok és 

térségek távközlésbeli különbségeit (például minőségi, 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 tényező 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 értetődő, hogy az egyes tématerületek vagy irányzatok sarkalatos pontként 

kezelik az új technikai innovációkat, és az is evidens, hogy ezek hatásai átjárják az 

információs társadalom minden értelmezését és vizsgálati kérdéskörét. Különbözőségeket 

ezzel párhuzamosan abban tapasztalunk, hogy az említett technológiai elemek milyen 

értelmezésben és milyen összefüggésrendszerben fordulnak elő a vizsgálati témákban. Az 

információs és kommunikációs technológiákat lehet szubsztanciális alkotóelemekként, 

vizsgálati szféraként értelmezni, de lehet a folyamatok hátterében meghúzódó magyarázó 

tényezőként is közelíteni. A területi vizsgálatok ezt a logikát követve eltérő térbeli 

jelentőséget tulajdonítanak az IKT elemeknek, de minden esetben – legalább a háttérben, 

közvetett módon – implicite számolnak a technológiai hatások szerepével. 

Közelítésmódjukat tekintve a globális összefüggéseket firtató területi kutatások 

esetében sincs másképp a dolog. A globális kontextusú vizsgálatokban az új info-

kommunikációs technológiák a globális információs társadalom infrastruktúráját alkotják 
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(Sinka, R. 2005). Az ilyen tématerületen mozgó tanulmányok a világméretű differenciák és 

folyamatok mögött az információs technológiák magyarázó szerepét látják. Különösen a 

világméretű hálózatok izgatják a kutatók fantáziáját, illetve azok a hatások, amelyek az ilyen 

nagyméretű rendszerek működéséből következnek. 

A globalitás, a globális és a lokális folyamatok párhuzamba állítása, továbbá a 

kölcsönhatások megfigyelése és értékelése nem kizárólag az információs társadalomkutatások 

művelt témaköre, ám kétségtelen, hogy ezek a fogalmak közvetett vagy közvetlen módon 

szinte mindig érezhetők az információs társadalom területi sajátosságait vizsgáló 

alkotásokban. Ez többek között abból is eredhet, hogy a Földről, mint glóbuszról alkotott 

nézeteink, méretbeli elképzeléseink vagy pusztán benyomásaink alapjaiban megváltoztak. A 

változó térérzet, a távolság és más hasonló fogalmak átértékelődése szerves része annak a 

folyamatnak, amit globális információs társadalmi átalakulásnak nevezhetünk. 

Térszemléletét tekintve megint más összetevőkre bukkanunk az információgazdaság 

témáját előtérbe helyező vizsgálatokban. Nyilvánvaló, hogy itt is felfedezzük az IKT 

eszközök közvetett vagy közvetlen szerepét, de minden esetben valamilyen tér-gazdasági 

vonatkozásban. Az info-kommunikációs eszközök a gazdasági javak és erőforrások 

áramlásában, mint térbeli „szállítószalagok” vagy csatornák vesznek részt, másrészt – bár ez 

jóval kisebb jelentőségű – az IKT eszközök gyártása, mint gazdasági tevékenység 

formájában. Az IKT eszközök mediátor szerepe többnyire a gazdasági folyamatok hátterében 

érezhető csak, miközben természetesen a gerjesztett gazdasági hatások címszavai már a 

kutatások homlokterében foglalnak helyet. A globális vonások tetten érhetők az 

információgazdasági térben is, leginkább az új gazdaságföldrajz és a regionális gazdaságtan 

térbeli externáliáinak formájában, ám itt a lényegi elem – ragaszkodva 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 

előnyök vagy hátrányok térbeli egyenlőtlensége adja a legfontosabb vizsgálati témát. 

Látszólag a térinformatika térszemlélete is erőteljesen kötődik az infrastruktúra-

centrikus információs társadalom-értelmezéshez, azonban ez csak első pillanatban tűnik így. 

A földrajz informatikai eszközként nyúlt először a GIS-hez – sőt, az információs és 

kommunikációs technológiák analógiájára létre jött és közkeletűvé vált a „földrajzi 

információs technológiák” (geographical information technologies) kifejezés is – a rövid eltelt 

időben azonban a földrajz a területi társadalmi vizsgálatok témájaként is felismerte a 

térinformatika fogalmát. Sheppard és munkatársai szerint (1999) a GIS bizonyos közösségek 
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számára egyszerre lehet hathatós eszköz a felemelkedéshez vagy a fejlődéshez, de 

ugyanakkor marginalizálhat másokat. Egyes korai empirikus kutatások a GIS alkalmazások 

terjedésének negatív hatásaira is rávilágítottak (Pickles, J. 1991, Smith, N. 1992, Lake, R. 

1993) s ugyanezt szűrték le egyes frissebb tanulmányok szerzői is (Farmer, D. – Mann, C. C. 

2003). Ebben a közelítésben a térinformatika egy újabb – széles értelemben vett – IKT 

eszköz, valamint egy általános információs társadalmi hatótényező is egyben. 

A térinformatikának az információs társadalom földrajzi vizsgálatában betöltött 

szerepét már röviden érintettük. Mindez nyilvánvalóan térszemléletbeli következményekben 

is tetten érhető. Egyik korábban említett megközelítéshez vagy tématerülethez sem 

hasonlítható módon a térinformatika kapcsolata a térbeliséggel meglehetősen egyedien alakul. 

A tér, a térbeliség jelentősége a térinformatika 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 

térbeli adat pedig az alapegysége. Az információs társadalom térbeli kérdéseinek 

vizsgálatakor ezt figyelembe véve kell értékelnünk a térinformatika (esetünkben főként 

társadalmi) hatásait. 

A fentiekben bemutatott legfontosabb térszemléleti kérdések az esetek többségében 

egymással összefonódva jelennek meg az információs társadalmat érintő területi 

kutatásokban.  Ez az összefonódottság és a rengeteg egyéni megközelítésbeli sajátosság 

nyilván jóval árnyaltabbá teszi a fent bemutatott vizsgálati témák térbeliséghez vagy 

területiséghez fűződő viszonyát, alaptulajdonságait tekintve azonban a bemutatott földrajzi 

közelítésmódok jó fogódzóul szolgálhatnak későbbi 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 tartalommal felbukkanó „a 

távolság bosszúja” (revenge of distance) és a „földrajz visszatér” (geography returns) 

szófordulatok az információs társadalom mai földrajzi kutatásának érdekes dichotómiájára 

hívják fel a figyelmet. Ezek a látszólag mulatságos, máskor rémisztően egyenes kifejezések 

kétségtelenül szélsőségesek, ezzel próbálva nyomatékosítani azokat a tapasztalati 

megállapításokat, amelyek feltűnő újdonságokról tesznek említést az információs korban. A 

fogalmak mögött tulajdonképpen a hagyományos földrajzi szemlélet és szempontrendszer 

megváltozása rejtőzik, illetve az a bújtatott figyelmeztetés, vagy egyszerűen csak felismerés, 
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mely szerint a földrajzi fogalmak mai használatával kapcsolatban gyakorta óvatosnak kell 

lennünk. Az egyszerű, 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. Szélsőségesebb állásponton 

lévők szerint nemcsak a fogalmak tartalmi megváltozásáról és átértékelődéséről lehet 

beszélni, de azok fundamentális újszerűségéről is, avagy az eddigiektől radikálisan eltérő

értelmezési formáik kialakulásáról. Árnyaltabb vagy józanabb állásponton lévők ezzel 

szemben szívesebben látják az újszerű értelmezéseket az eddigiek kiegészítéseként vagy 

gazdagításaként, miközben bizonyos összefüggésrendszerekben a hagyományos 

megközelítések létjogosultságát továbbra is fenntartják. 

A nagy „harcot” a két legátfogóbb reakció, a földrajz végét hirdető és a földrajz 

ismételt (ismét felismert) fontosságát hangsúlyozó nézetek között fedezhetjük fel. Az egyik 

tehát abból indul ki, hogy az új információs és kommunikációs eszközök biztosította 

lehetőségek aurájában eltűnnek a térbeliségből eredeztethető hétköznapi gondjaink, azaz az 

emberiség egyik hőn áhított vágya, a tér legyőzése 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 első olvasatra nehezen látszik feloldhatónak. De vajon 

tényleg ellentmond egymásnak ez a két megközelítés? Vajon cáfolható vagy igazolható-e 

bármelyik állítás? Előfordulhat-e, hogy mindkét nézet képviselőinek igaza van, 

következésképpen létezhet-e ez a két ellentétes állítás egyidejűleg? 

Az 1990-es éveket megelőzően soha fel sem merült bármi hasonló gondolat, amely a 

földrajz, avagy a térbeliség szerepének ignorálását látta volna kifejlődni a világban, 

leszámítva az utópista, esetleg futurisztikus, de semmiképpen sem empirista tudományos 

elképzeléseket. Az utóbbi évtized hagyományait tekintve azonban a földrajz súlytalanná 

válását hirdető nézetek részben az információs társadalom vizsgálati problematikájától 

függetlenül több különböző összefüggésben is megjelentek. Gondoljunk csak a globális világ 

gazdaságföldrajzi vagy politikai földrajzi vizsgálatainak bizonyos megállapításaira. (Ohmae, 

K. 1990, O’Brien, R. 1992). Egyes időről időre felbukkanó közgazdasági elméletek a 

nemzetállamok szerepének megszűnését hirdetik egyrészt a multinacionális vállalatok 

megjelenése, másrészt a globális piaci szisztémák növekedése miatt, következésképpen ettől 
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fogva lényegtelen szempontnak vélik az egyes országok geográfiai elhelyezkedését 

bolygónkon.  

Később erre rakódtak rá az információs és kommunikációs technológia okozta 

megváltozott interakciós lehetőségek, amelyek az információs gazdaság terében lényegtelenné 

tették a korábbi földrajzi szempontokat. Az IKT és különösen az internetes és az intranetes 

technológiák látszólag azonnali kommunikációs lehetőségeinek megjelenésével 

összefüggésben gyakorta feltételezik a tér-idő viszonyok radikális mértékű összetömörödését, 

ami a térnek az idő általi teljes „megsemmisítését” eredményezhette (Atkinson, R. 1998; 

Brunn, S. D. – Leinbach, T. R. 1991; Cairncross, F. 1997, Morgan, K. 2001). Bizonyos 

megfogalmazásokban ez az új digitális és globalizált világ egy gombostűfejhez, vagy 

legalábbis annak az „érzetéhez” hasonlítható (Negroponte, N. 1995). Az info-kommunikációs 

technológiák gyors diffúziója nyilvánvalóan új és eddig elérhetetlen lehetőségeket is kínált a 

vállalkozási tevékenységek átstrukturálására például új egyensúlyok kialakítása formájában a 

centralizált és decentralizált funkciók között vagy például a termékek és szolgáltatások 

távfelügyelet melletti előállítása kapcsán. Ez eredményezhette azt, hogy sok szolgáltatási 

ágazat, mely korábban egyértelműen hely-specifikus volt és relatíve védett a nemzetközi 

verseny hatásaitól, a fogyasztás helyétől kevésbé függővé vált azáltal, hogy akár a Föld másik 

oldaláról is irányíthatóvá vált (Cairncross, F. 1997). Mindezek gazdasági értelemben 

összességében többször is racionálisnak tartották a tér mellőzését a döntéshozatalban. 

Hasonlóképpen, társadalmi következményeit tekintve is lényegesnek tekinthetjük az 

IKT eszközök megjelenését. Az összekötött világméretű hálózatok sajátos információs 

terében, a kibertérben, olyan társadalmi terek létrejöttét tapasztalhattuk, amelyek jellegüket 

tekintve teljesen felszabadítják a felhasználóikat 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-idő

viszonyok összeomlása és az új „térmentes és helymentes” társadalmi terek kifejlődése a 

földrajzi helyek jelentőségének megkérdőjelezéséhez vezettek (Benedikt, M. 1991a), oly 

mértékben hogy egyesek szerint a földrajz és az idő már nem is képeznek többé határokat 

(Hauben, M. 1996).  

William Mitchell „City of bits” című korai munkája szemléletesen fogalmazza meg a 

geográfiai tradíciók megtörését: A kibertér mélységesen térbelietlen, 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 mindenhol ott van egyszerre. Az ember nem odamegy, hanem belép 
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valahonnan, ahol éppen fizikai valójában található. A Háló az interakciók térmentesítése 

révén végül is szétroncsolja a földrajziasság kulcsát (Mitchell, W. 1995). 

A földrajz „halálát” képviselő nézetek alapjában véve egyrészt a globalizáció szélesen 

értelmezett hatásaival, másrészt a digitalizáció következményeivel érvelnek, melyek közül 

azonban egyik sem tűnik tarthatónak. Kevin Morgan (2001) szerint e vélemény képviselői 

túlértékelik az info-kommunikációs technológiák „távolság-megszüntető” hatásait, miközben 

a kulcsproblémát az jelenti, hogy ez a megközelítés egyszerre használja a térbeli elérhetőség 

és a társadalmi mélység, azaz a kommunikációs interakciók tartalmi mélységének elemeit, és 

közben elfelejti, hogy az információs és a kodifikált tudás gyors terjedése nem jelenti azt, 

hogy a tacit9 tudás is szabadon hozzáférhető 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 átértékelődése és 

jelentőségének csökkenése ellen vannak azok, akik a vita másik végpontját képviselve a 

földrajz fontosságával érvelnek. A „földrajz számít” nézet tulajdonképpen nem tett mást, mint 

ismét felfedezte a földrajzi alapfogalmakat, illetőleg rádöbbent arra, hogy a korábbi geográfiai 

alapvetések egy vadonatúj környezetben is megállják a helyüket, a szabályok pontosan 

ugyanúgy működnek, 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 fejlődési elméletei egyre szélesebb körben ismerik 

el és fedezik fel újra a földrajz jelentőségét. A radikális álláspontokkal szemben egyre inkább 

elfogadottá válik, hogy bár az Internetnek és a virtuális térnek lényeges módosító hatásai 

vannak a tér-idő relációkra, a geográfiai szempontoknak számos tekintetben továbbra is 

jelentős szerepük van, több okból is kifolyólag. Először is, az információs és kommunikációs 

hálózati kapcsolati lehetőségek és a kommunikációs kapcsolatok gyorsaságát meghatározó 

sávszélesség infrastrukturális adottságai továbbra is egyenlőtlenül oszlanak meg a térben. A 

globalizáció nem homogenizáló folyamat, amely egyenlőbb eloszlás létrehozása felé irányul, 

hanem olyan, amely a tőke minél hatékonyabb újratermelését célozza, következésképpen a 

                                                
9 A tacit tudás kifejezés, amely a nem artikulálható tudást jelöli, Polányi Mihálytól (Michael Polanyi) 
eredeztethető, akinek híressé vált egyik mondata jól jelzi a fogalom lényegét: „Többet tudhatunk, mint amennyit 
képesek lehetünk kimondani” (Polanyi, M. 1966 magyarul Polányi, M. 1997). 
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globális infrastrukturális előnyök és hátrányok a jövőben is továbbélnek valamilyen 

formában. A nemzetközi különbségek a digitális korban, az új e-szolgáltatások mellett is 

továbbélőnek 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 értelmezhető, felhasználható. Ezzel a tér bizonyos pontjai az 

információ szempontjából ismét kitüntetetté válnak. Harmadszor, a „földrajztalan” virtuális 

tér mégis függ a való világ térbeli megkötöttségeitől, a hozzáférési pontok földrajzi 

helyzetétől, a vezetékek materialitásától, 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 főképp helyettesítője 

lehetne a geográfiai térnek, legjobb esetben is kétséges (Morgan, K. 2001). Ennek sok más 

mellett alapvető oka az, hogy nehezen képzelhető el a virtuális térben a fizikai távolság 

valódihoz hasonlóan gazdag sokszínűsége, ahol a testbeszéd nüánszai és a személyes (face-to-

face) kommunikáció legalább annyit, ha nem több információt közvetítenek, mint a verbális 

kommunikáció. 

Az Internet és a technikai infrastruktúra egyéb elemeinek materiális jellege a földrajz 

fontosságával érvelők számára mindig kiemelt jelentőségű volt. Brian Hayes (1997) szerint a 

világháló nem létezhet a konvencionális földrajztól függetlenül. 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 kábeleknek és az Internetet vezérlő 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 csomagocskájuk épp merre 

jár. Ilyen értelemben a geográfia minden telekommunikációs interakció hátterében 

felfedezhető.

A földrajz mellőzhetőségének és a földrajz fontosságának vitájában nem csak a 

virtualitás és a materialitás szembeállítását láthatjuk. A földrajzi helyválasztás szabadságát 

képviselők egyik további érve az, hogy a kommunikációs technológiák immáron lehetővé 

teszik, hogy a népesség és a gazdasági tevékenység ne kötődjön egyes földrajzi helyekhez 

annak köszönhetően, hogy a telekommunikáció képes a központokon kívüli perifériális 

helyeket is hálózatba kötni. Az Internetet ezek a nézetek az üzleti világ nagy kiegyenlítő

erejének tekintik, mivel lehetővé teszik a távoli helyek versenybe szállását akár a nagyvárosi 



55

térségekkel is (Gorman, S. P. 2002). Az Internet és az intranet, vagy ahogyan Robert M. 

Kitchin (1998) nevezi a „kibertéri technológiák”, ezzel szemben vagy ezzel egyidejűleg a 

földrajzi helyek közötti differenciák kiélesedését vagy a verseny erősödését is okozhatják 

azzal, hogy a termelésszervezésben lehetővé teszik tetszőleges környéken az olcsóbb béreket 

és jobb munkaerőt kínáló helyek elérését. Nagyjából ugyanez a Krugman-féle új 

gazdaságföldrajzi iskola következtetése is az információs és kommunikációs technológiai 

eszközöknek a vállalati telephelyválasztásban betöltött szerepéről (Krugman, P. 2000). Sok 

esetben az információs technológiák felerősítik a centralizációs tendenciákat azáltal, hogy a 

nagyvárosok telekommunikációs infrastruktúrájához és társadalmi miliőjéhez kötődnek. 

Hasonlóképpen azon szolgáltatások, amelyek decentralizációra képesek, inkább a számukra 

megfelelő munkaerőpiaci és közlekedési helyzetű térségekbe települnek (Castells, M. 1996). 

A földrajz végét, illetve a geográfia jelentőségét valló álláspontok részletezése 

természetesen tovább folytatható (s a későbbi elemzésekben is felfedezhető lesz még), ám már 

így is egyértelműnek tűnik, hogy bőven találunk érvet mindkét 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 védhető megoldás az, ha elismerjük, hogy 

ezek keresztezik, metszik, áthatják egymást. Kijelenthető például, hogy a virtuális tér nem a 

geográfiai tértől különváló tartomány, hanem „tapasztalati folytatása az emberek mindennapi 

életének” (Dodge, M. – Kitchin, R. 2001). A virtuális közelség jó helyettesítője lehet a 

földrajzi távolságnak a szabványszerű (standardizált) interakciós kapcsolatok alkalmával, de 

nem akkor, ha a kommunikációban nagy a komplexitás, a többértelműség és a tacit jelleg 

szerepe (Morgan, K. 2001). 

Az, hogy a fent említett két radikálisan különböző narratíva együttesen létezik, 

mindaddig tarthatatlannak tűnik, amíg valaki fel nem ismeri, hogy valójában ugyanazon dolog 

különböző aspektusú szemléléséről van szó. A „földrajz végét” valló felfogás a globalizáció 

kiegyenlítő hatásaira összpontosít, míg a „földrajz fontos” felfogás képviselői a nemzeti, 

regionális és lokális árnyalatokban megjelenő területi differenciálódás álláspontját fogadják 

el. Ez a két tendencia – kiegyenlítődés és differenciálódás – permanens dialektikát alkot a 

regionális gazdaságtanban, a földrajzot egy kétirányú utcához hasonlítva a lokalizáció és a 

diffúzió között, ellentétben az egy irányú autópályához hasonlítható szétterjedéssel (Storper, 

M. 1997). 
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2.4.4 „Kibergeográfia” vagy az információs társadalom földrajza? 

A fentebb leírt vizsgálódásainkban gyakorta lehetett olvasni a kibergeográfia, illetőleg 

a kibertér fogalmairól, ami azt engedi sejtetni, hogy ezen formulák kitüntetett szereplői az 

információs társadalmi kutatásoknak. Az említések gyakorisága már-már azt a képzetet kelti, 

hogy a kibergeográfia maga az az átfogó földrajzi irányzat, amely az információs társadalom 

földrajzi kérdéseivel foglalkozik. Ezt a nézetet azonban nem minden kutató támogatja, 

vannak, akik a kibergeográfiát az információs társadalom földrajza átfogó kategóriáján belüli 

témának fogadják el. Ebben az értelemben tehát az információs társadalom földrajza tágabb 

tartalmú fogalom. Mindez ismételten értelmezésbeli vitákhoz terel minket, amelyek 

kulcsproblematikája a modern geográfia itt érintett irányzatainak elhelyezése körül forog. 

A vita eldöntése nem egyszerű, 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 egyenlő ezeknek a tereknek és 

természetesen az ehhez kapcsolódó jelenségeknek tradicionális földrajzi módszerekkel történő

megfigyelésével (Batty, M. 1997). 

A virtuális geográfia kialakulásához (vagy kialakulásának szükségességéhez) Batty 

szerint több dolog vezetett. Az első a számítástechnika fejlődéséhez köthető, melynek során 

először 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 beszivárgott a számítástechnika, s szinte minden téren ismertté és 

elismertté vált. A virtuális geográfia kialakulásához – azon kívül, hogy maga a 

számítástechnika elterjedt – a felhasználói programok fejlődése, azon belül is a grafikai 

jellegűek javulása jelentett nagy lendítőerőt. Batty szerint a grafikai programok és a speciális 

ún. virtuális világot vagy virtuális valóságot (virtual reality) készíteni képes programok a 

legfontosabbak, melyek egész környezeti komplexeket képesek alkotni a számítógépen belül. 

Kiemeli továbbá a kimondottan geográfiai alkalmazások (térinformatika, földrajzi 

információs rendszerek, stb.) jelentőségét is, amelyek azonban egyértelműen a valós földrajzi 

világhoz kapcsolhatók. 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 tényezője az a XX. század végi 

konvergencia volt, amely a számítógépek és a kommunikáció szférái között lezajlott. Nem is 
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olyan rég a világ számítógépeinek többsége még csak egyszerű, különálló gép volt, aztán 

tömegével hálózatokba szerveződtek és elkezdték közös erőforrásaikat használni. A hálózati 

kommunikáció megváltoztatta a valós világ földrajzát, miközben a virtuális világok 

geográfiája hatalmas fejlődésnek indulhatott a háló segítségével. 

A kibergeográfiának más megközelítései is léteznek, bár alapjait tekintve az 

előbbiekhez nagyon közel állóak. Martin Dodge szerint a kibergeográfia nem más, mint a 

kibertér (cyberspace) tanulmányozása, azé a világé, amely a számítógép képernyője 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 képernyője 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 érzékeléséig és megjelenítéséig. Ezen 

felül szükséges megvizsgálni a kibertér-technológiák hatásait a ’valódi’ térre nézve is. A 

virtuális térnek sokféle földrajza 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 alapkarakterisztikáinak feltárását. 

A kibertér sokféle változatát ismerték fel, melyek mind igényt tartanak a geográfiai 

szemléletű analízisre és kutatásra. Dodge a kiberföldrajzzal foglalkozó geográfusok egyik 

legfőbb 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 világra és az emberekre. Egy későbbi interjújában (Dürsteler, J. C. 2002) 

Dodge úgy fogalmaz, hogy bár nem lehet tökéletes pontossággal definiálni a kibergeográfiát, 

de a témát jól jelzi, hogy aki ezzel foglalkozik, azt az Internet infrastruktúrájának és 

használatának földrajzi analízise és az on-line terek specializálódása és térképezése érdekli. 

Meg kell említeni Christian Carazo-Chandler nevét is, aki tudományos dolgozatában a 

kibergeográfiával kapcsolatban hangsúlyozza azt a kettősséget, mely szerint a valós világ 

földrajza meglehetősen eltér a virtuális geográfiától, ugyanakkor más viszonylatban nagyon 

sok hasonló vonásuk van („eltérő mégis ugyanolyan” koncepció) (Carazo-Chandler, C. 1998). 

Elmélete ezzel az egyik legmeghatározóbb kutatási irányt alapozza meg. Carazo-Chandler a 

kibergográfia sokdimenziós voltát is kiemeli, és azt, hogy ugyan ennek a tudománynak a 
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jelentősége még nem teljesen világos, de hatása tekintélyes lehet a földrajz, mint diszciplína 

körvonalainak és a társadalmi valóság egyfajta szemléletmódjának újragondolásában. 

Egyes szűkebb értelmezések szerint a kibergeográfia kizárólag a szoftverekben 

megjelenő képi, grafikai elemek, geográfiai vonatkozású alkalmazásokban fellelhető területi 

és térbeli dolgok vizsgálatával foglalkozik. Bár Helen Couclesis a kibergeográfia 

kérdésfeltevéseinél a virtuális és a valós földrajzi világ kapcsolatát szintén kutatásra érdemes 

témakörnek tartja, a kibergeográfiát ennél szűkebb, jobban elváló diszciplínaként kezeli. A 

virtuális geográfia „hagyományos” 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 kezelő alkalmazásokat) helyezi, mely két főcsoport 

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 számítógép képernyője mögött húzódik. 

A kibergeográfiáról alkotott legtöbb felfogás inkább a tágabb értelmezést fogadja el. 

Ez tehát tartalmazza egyrészt a szűkebben vett kibergeográfia szerinti terekkel foglalkozó 

vagy azokat alkalmazó számítógépes programok csoportjának földrajzi típusú vizsgálatait, 

ezen felül azonban a világhálóhoz, mint információs áramlási közeghez kapcsolódó egyéb 

területi jelenségek és folyamatok 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 szűrődik 

le Mészáros Rezső elgondolkodtató szakmai hozzászólásaiból is (Mészáros R. 2002, 2003), 

amelyekben rendre ott találjuk a kérdőjelet a kibergeográfia formula mögött. Mészáros 

munkáiban felveti azt is, hogy milyen keretek között vizsgálódhatunk a kibertér társadalmi 

hatásait illetően. Ö túllép azon az iskolán, amely a virtuális teret csak, mint különleges 

formavilágot tekinti (lásd Batty egyes gondolatait), és a keletkező kibertér-struktúrákat par-

excellence vizsgálja csupán (írja Mészáros művének 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 kibertér belső szerkezetének, működési mechanizmusainak 

megismerésénél, mivel annak társadalmi és gazdasági összefüggéseire is kitér. 

Az információs társadalom földrajzával foglalkozók a fentiekhez hasonlóan az új info-

kommunikációs eszközök társadalmi hatásainak geográfiai jellegzetességeivel foglalkoznak, 

ámde az esetek legnagyobb részében mégsem tartják magukat „kibergeográfusoknak”, sőt az 
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is elképzelhető, hogy nem is hallottak efféle fogalmakról. A felvetést, mely szerint az 

információs társadalom földrajza lefedhető ezzel a kibergeográfiának nevezhető irányzattal, 

az eddigi – és az értekezés szerzője által is osztott – vélemények többsége egyértelműen 

elutasítja. Ebben az értelemben a kibergeográfia az információs társadalom területi 

kutatásának egy részterületére, a kibertér társadalmi hatásaira fókuszál (külön tématerületnek 

vélhető, amint azt a 2.3.2 fejezetben láthattuk), míg az információs társadalom földrajza a 

virtualitás „árnyékából” kilépve a konkrét fizikai-földrajzi összetevőkkel és nyilván azok 

társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálataival is foglalkozik, természetesen különleges 

szerepet tulajdonítva az információs és kommunikációs technológiai eszközöknek. A 

következőkben a kibergeográfia kifejezés a virtuális térproblematikához és annak hatásaihoz 

kötődő vizsgálati irányzatot jelöli, míg az információs társadalom földrajza megjelölés az 

információs társadalmi átalakulás minden társadalmi és gazdasági hatásának térbeli 

következményével foglalkozó szemléletmódra vonatkozik. A két közelítés különválasztása 

nem lehet mindig egyértelmű, és sokszor talán nem is szükséges, de nagy vonalakban 

megtehető.
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3. A térkategóriák hagyományos és új vonásai 
az információs társadalomban 

3.1. Az információs társadalom és gazdaság terei 

3.1.1 A tér regionális tudományi értelmezései 

Bár jelentőségük alapján nem lehet különbséget tenni az egyes térelméleti fogalmak 

vagy térkategóriák között, a regionális tudomány mégis mindig kiemeltként tekintett magára a 

tér fogalmára. Ez a tudományág a tér tartalmát, jelentését egyrészt a mindennapi 

tapasztalatokból, másrészt a legkülönbözőbb diszciplínák eredményeiből szűri le. A 

különböző társadalomtudományok, így az információs társadalom kutatásával foglalkozó 

összes tudományterület filozófiai alapkategóriaként foglalkozik a térrel, miközben a 

regionális tudomány az a társadalomtudományi szakterület, amely a tér fogalmán keresztül 

képes integrálni az egyes kutatási szférákat10.

Mielőtt az információs társadalom és gazdaság tereinek alapvető sajátosságait 

megismernénk, szükségesnek látszik a regionális tudomány térszemléletének, a tér, a 

térbeliség általános értelmezésének vázlatos áttekintése. Ez annál is fontosabb, mivel az 

információs társadalom és gazdaság fogalmával kapcsolatban már előzetesen is többféle 

térértelmezés juthat eszünkbe, melyeket strukturáltan, valamelyest értelmes rendszerbe 

foglalva és kevésbé egy ömlesztett gondolathalmaz formájában érdemes áttekinteni. Ebben 

segít a tér fogalmának és különböző megjelenési formáinak rövid, elméleti szintű

összefoglalása. 

A matematikai-fizikai értelmezés szerint a tér „n” dimenziós elvont vonatkoztatási 

rendszer, amelyben a tárgyak és események helye, mozgása és átalakulása leírható. A tér a 

filozófiának a létezés, az anyag, a mozgás, az idő fogalmával összekapcsolódó alapkategóriája 

(Jankó F. 2005). A legáltalánosabb modellek a tér fogalmát két jellegzetesen elváló irányzat, 

az abszolutista és a relativista értelmezés szerint taglalják. E két szemlélet mindmáig együtt 

van jelen a társadalmi tér kutatásában (Nemes Nagy J. 1998). Az abszolutista irányzat szerint 

a tér „tartályként” foglalja magában a dolgokat. Korompai Attila szerint „a tér saját 

struktúrával rendelkező objektív létező”, az abszolút tér „mindig hasonló, mozdulatlan, 

folytonos … és elmozdíthatatlan. Napjainkban a hétköznapi tér- és időszemléletet ez a 

közelítésmód jellemzi.” Ezzel szemben „a relativista irányzat szerint a tér az objektív létezők 
                                                
10 Más szempontú integrációra nyújt lehetőséget például a szociológia (a társadalom fogalmán keresztül) vagy a 
közgazdaságtan (a gazdaság alapkategóriáján keresztül). 
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közötti viszony, az együttlétezés rendje” (Korompai A. 1995, 33. o.). Nemes Nagy József ezt 

azzal toldja meg, hogy „az abszolutista térfelfogásban a ’tartályként’ viselkedő tér 

folytonossága és a ’benne lévő’ dolgok osztottsága alkot sajátos kettősséget. Az 

egyenlőtlenségi viszonyrendszert középpontba állító relativista irányzatban fordított a 

sorrend: az osztott térelemek viszonyrendszere hozza létre a tér folytonosságát” (Nemes Nagy 

J. 1998, 33. o.). 

Az információs társadalom tereinek megértéséhez további térfogalmak használatára is 

szükség van. A fentieken túl a térértelmezések további típusai nem annyira az általános, 

filozófiai térfogalomhoz kötődő nézetkülönbségekből, hanem a különböző társadalmi 

tartalmakból származó sajátos térbeli vonásokból erednek. Ezek alapján kell különbséget 

tennünk az objektív (reális) terek és az észlelt (szubjektív, szemléleti) terek között. Az 

objektív tér független az észlelő szubjektív megítélésétől, míg a szubjektív tér az észlelés 

mozzanatán keresztül képeződik le a megfigyelő számára (Jankó F. 2005). Fontos 

megjegyezni, hogy „minden konkrét társadalmi tér reális és észlelt, objektív és szubjektív 

egyben” (Nemes Nagy J. 1998, 67. o.), ami az információs társadalom vizsgálatában is 

helytállónak tűnik. 

A regionális tudomány térfogalmai közül kiemelendők továbbá a külső (fizikai, 

földrajzi, földi) terek és a belső terek kifejezései is. Előbbiek esetében a vizsgált térelemek 

földrajzi lokalizációja megoldható, létező, tehát az egyes vizsgált társadalmi és gazdasági 

jellemzők földrajzi helyhez köthetők. A területi társadalmi vizsgálatok a külső térben 

alapvetően térségekkel, régiókkal, településekkel stb, vagy konkrétabb esetben materiális 

objektumokkal foglalkoznak. A különböző társadalmi szereplők, entitások egymáshoz 

viszonyított kapcsolatrendszerei azonban földi lokalizáltságuktól függetlenül önmagukban is 

tereket generálnak. A társadalmi szféráknak a földrajzi helyhez kötéstől elválasztott terét az 

adott szféra belső terének nevezhetjük. A külső és a belső terek kapcsolata igen erős, a két 

tértípus egymástól szinte szétválaszthatatlan, ami az információs társadalmi terek 

vizsgálatának nehézségét, ugyanakkor szépségét is adja. 

A mai kor hétköznapi embere, az információs társadalom laikus polgára saját 

térhasználati tapasztalatai, benyomásai alapján is érezheti, hogy az információs társadalmi 

átalakuláshoz kötődő informatikai és kommunikációs technológiai változások új típusú 

tereket, vagy a hagyományos tér érzetének valamiféle átalakulását hozták magukkal. Az 

átalakuló térhasználat azonban nem jelenti feltétlenül azt is, hogy maga a tér megváltozott 

volna, lehet, hogy csak máshogy viszonyul a 21. század embere a térhez, mint korábban. Az 

információs társadalom terei, avagy ennek a korszaknak a tértípusai hagyományos és új 
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vonásokat is mutatnak, melyeket a regionális tudomány fogalmi rendszerén keresztül is meg 

lehet vizsgálni. 

Az információs társadalommal összefüggésben – akárcsak számos más társadalmi 

fogalom esetében – egyszerre több „teret” is megkülönböztethetünk. Egyrészt 

különválaszthatók az információs társadalom terei a fent említett elméleti csoportok alapján, 

másrészt a különféle terek fogalmi tartalma szerint, harmadrészt a fő kereteket adó téralkotó 

elemek mentén. Elméleti kutatói tapasztalatok szerint léteznek továbbá egyéni karakterű, csak 

egy-egy speciális információs társadalmi fogalomhoz tartozó terek, másrészt általános, a 

legtöbb fogalomhoz egyaránt kapcsolódó vagy a különféle értelmezésekbe egyaránt beleillő

terek is. A következőkben – bár lehetőség szerint minden fent említett paraméterre és 

térformára kitérünk – az információs társadalom térproblematikáját az egyik legfontosabb 

duál, a külső és a belső terek párhuzama alapján mutatjuk be. 

3.1.2 Az információs társadalom földrajzilag lokalizálható tere 

Ha a regionális tudomány külső terekre alkotott definícióját vesszük alapul, akkor az 

információs társadalom kontextusában is csak olyan teret nevezhetünk külső térnek, amelyben 

meghatározóan jelen van a lokalizáció, a földi (földrajzi) térhez kapcsolás momentuma. Az 

egyértelmű lokalizációt egyrészt az adatok hagyományos vizsgálati területegységekhez, 

településekhez, térségekhez való hozzárendelése, másrészt a földrajzi pozíciójukat tekintve 

ismert materiális objektumok térbeli felvázolása teszi lehetővé. Utóbbiak kétségtelenül 

könnyen azonosíthatók a földrajzi térben (bár ezt a valódi munkát elvégző geodéták lehet, 

hogy cáfolni tudnák), a területegységek földfelszíni azonosítása pedig a térfelosztási 

(közigazgatási, politikai, statisztikai stb.) konvenciók alapján oldható meg. Minden olyan 

információs társadalmi képződmény, amely ezen keresztmetszetek mentén azonosítható, 

megjeleníthető lesz a földrajzi térben, és ezzel megformálja az információs társadalom sajátos 

külső terét is. 

A leghagyományosabb térfelfogásnak valószínűleg az felel meg, ha területegységekre 

vonatkoztatott statisztikai adatok alapján vázoljuk fel az információs társadalom terét (és 

egyben térszerkezetét). Ebben az esetben a településeket, a térségeket vagy a régiókat 

tekinthetjük alapvető térelemeknek, és mivel ezen fogalmak lényegükből adódóan csak a 

külső térre értelmezhetők (Nemes Nagy J. 2003), ezért egyértelmű az is, hogy az általuk 

közvetített térbeliség az adott vizsgált jelenség – ez esetben az információs társadalom – külső

terében jelenik meg. Az információs társadalom és gazdaság különböző jellemző tényezőinek 

területi megfigyelési egységekben való mérése (regisztrálása, összesítése) után akár 
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kartográfiai módszerek segítségével is könnyedén ábrázolhatóvá tehetők az információs 

társadalom külső térbeli jellemzői. 

A területegységek szintjén megtapasztalható térbeli formációk a 

társadalomföldrajzban már-már szokásosnak nevezhető módon utalnak az információs 

társadalom térbeliségére. Itt valójában a földrajzilag jól definiálható (lokalizálható) társadalmi 

csoportok, más szóval a különböző területegységekben élő lakosság társadalmi, gazdasági 

vagy műszaki-technológiai ellátottsági differenciáiról, illetőleg bármilyen a lakossághoz 

közvetlenül vagy közvetetten köthető információs társadalmi tényező helyi szintű alakulásáról 

lehet beszélni. És mivel minden információs társadalmi tényezőnek vagy vizsgálati elemnek – 

legyen az akár elvont, akár konkrét technológiai elem – van társadalmi vonatkozása, ezért 

minden esetben a társadalom területi egyenlőtlenségéről beszélhetünk. A feltárt társadalmi tér 

az információs táradalom vizsgált elemeinek egyenlőtlensége és rendezettsége formájában 

rajzolódik ki. 

 5. ábra: Példa az információs társadalom külső terének térképi ábrázolására: 

Az Internet-szolgáltató cégek (Internet Service Providers) sűrűsége az USA-ban, 1998 

(Forrás: Downes, T. – Greenstein, T. 1998) 

A területi kutatói szakmában igen gyakran találkozhatunk az információs társadalom 

térbeliségének ezen értelmezésével. Efféle térfelfogás rajzolódik ki a területi különbségeket 

felvázoló, statisztikai adatelemzésre épülő tanulmányok többségében (például Nagy G. 2002, 
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Kanalas I. 2003, 2004a, 2004b, Rechnitzer J. 2003), illetve az információs társadalom egyes 

jellemző tényezőit térképező munkákban (például Downes, T. – Greenstein, S. 1998) (5.

ábra). Az információs társadalom térbeliségének effajta megjelenítése lényegét tekintve 

nemigen tér el az eddig megszokott tértípusoktól, értelmezése, megértése viszonylag könnyű, 

és nagyjából objektív módon történik. Ebből következik, hogy célját, rendeltetését tekintve 

gyakori a tudományos és egyéb szakmai (pl. tervezési) környezetben való előfordulása. 

Az információs társadalom külső terének egyéb értelmezéseit is felfedezhetjük akkor, 

ha az eddigi térségek, mint téralkotó elemek helyébe ezúttal más, ugyanakkor földrajzi 

értelemben továbbra is jól lokalizálható objektumokat helyezünk. Az információs társadalom 

műszaki-technikai feltételrendszerét megteremtő kommunikációs infrastruktúra sajátos, 

egyszersmind kiemelkedően fontos materiális alapelemét képviselik az információátvitelre 

szolgáló kábelhálózatok. Ezek azok az alkotóelemek, amelyben a számítógépes világ 

interakciói valójában lezajlanak. Az információs társadalom tulajdonképpen legfontosabb 

„közműve”, a digitális információtovábbításra szolgáló kábelrendszer játssza a főszerepet az 

információs társadalom és gazdaság külső terének az infrastruktúra-centrikus megközelítéshez 

illeszkedő változatában. A térbeliséget létrehozó térelemek funkcióját fizikai valójukban 

megjelenő objektumok töltik be, melyek között minden infokommunikációs – és földrajzilag 

lokalizálható – eszköz megemlíthető, így a kábelrendszereken (gerinc- és mellékvezetékeken) 

kívül a számítógépek, az elosztóközpontok (routerek), de ugyanígy végső soron a rádió- és 

televíziókészülékek, a telefonhálózat vagy éppen az antennarendszerek. Ez a térértelmezés 

leginkább a telekommunikációs földrajzi kutatásokra jellemző, ahol a vizsgálatok tárgyát ezek 

a műszaki-technológiai elemek, azok elterjedtsége, illetve az általuk nyújtott 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés különbözőségei jelentik. 

A tér effajta értelmezésében a közvetítőeszközök térbeli elhelyezkedését, 

egyenlőtlenségeit és rendezettségét vizsgáljuk. A téralkotó elemek puszta földi létezésükkel és 

„helykitöltő” jellemvonásukkal egyfajta infrastrukturális térképzetet alkotnak, mely tér 

áramlási csatornákból és elosztópontokból épül fel. Az az elképzelés, mely szerint az 

információáramlás materiális eszközállománya, vagyis a telekommunikációs infrastruktúra 

fizikai elemei az információs társadalom külső terét alkothatják, a relativista térszemlélet 

szerint tűnik igazolhatónak. Ez esetben ugyanis nyilvánvalóan a különálló téralkotó 

elemeknek, az infrastruktúra egyes alapvető egységeinek egymáshoz való viszonya alakítja ki 

az információs társadalom sajátos infrastrukturális terét. 

A különféle térfelfogások a lényegi felépítés tartalmi ismeretein túl valószínűleg a 

térképi ábrázolások segítségével érthetők meg legkönnyebben. Kartográfiai megjelenését 
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tekintve az információs infrastruktúra alkotta földrajzi tér igen sokféle lehet, magától 

értetődően a téralkotó elemek milyensége (például pontszerű, vonalas vagy egyéb ábrázolási 

módja) határozza meg a kirajzolódó képet, mindazonáltal nyilvánvaló, hogy az adott elemek 

térképezése nem okoz különösebb gondot. Gyakori ábrázolási forma például a távközlési 

hálózati rendszerek topológiájának, avagy szerkezeti felépítésének vázlatszerű szemléltetése. 

6. ábra: Példa az információs társadalom külső terének térképi ábrázolására: 

A GARR olaszországi akadémiai gerinchálózat (Forrás: www.garr.it) 

A 6. ábra Olaszország talán leglényegesebb kommunikációs hálózatának fő

összeköttetéseiről nyújt képet számunkra. A GARR hálózat a kutatói info-kommunikációs 

infrastruktúra kiemelt jelentőségű eleme, amely a leglényegesebb egyetemi városokat 

(kutatóhelyeket) köti össze egymással és a hasonló nemzetközi rendszerekkel (pl. GÉANT). 

A csomópontok közötti kapcsolatokat az ábra csak szimbolikusan jelöli, a valóságban ezzel 

egyidejűleg fellelhetjük az adatközvetítő infrastruktúra tényleges elemeit (vezetékeit) is. 

Olaszországban – többek között – a GARR által megformált tér reprezentálja az információs 

adatáramlás igazi színterét, más szóval az információs társadalom egyik létező terét. 
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3.1.3 Belső terek, a virtuális világ terei 

Miközben az információs és kommunikációs technológiák fejlődése révén az 

információs társadalom hagyományos külső térbeli jellegzetességei folyamatos változásban 

vannak, az igazán nagyhatású változásokat inkább az információs társadalom sajátos belső

terében, vagy annak kifejlődése következtében tapasztaljuk. Mint megannyi társadalmi 

jelenségnél, az információs társadalom fogalomköre esetében is szépszámmal találhatunk 

olyan társadalmi összetevőket, amelyek kapcsolatrendszerei vagy az egymáshoz való 

viszonyuk önmagukban is mutatnak térjellemzőket. Ezek a terek a korábbiaktól (a 

hagyományos és a külső terektől) jelentős mértékben eltérnek, mégis térként értelmezhetők, 

mivel az egyenlőtlenségi és rendezettségi viszonyaik valódi vagy átvitt értelmű térérzetet 

nyújtanak. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a társadalom ezen belső terei földrajzilag 

egyáltalán nem lokalizálhatók (bár a későbbiekben látni fogjuk, hogy a kapcsolat a lokalizált 

elemekkel némely esetben és kimondottan közvetett értelemben megoldható).  

Az információs társadalom új típusú belső terei11 a geográfia számára óriási 

mennyiségű új tapasztalatot kínálnak lényegében arra az egyszerű képletre visszavezethetően, 

mely szerint ha valóban térről beszélünk, akkor a földrajzi fogalmaknak ebben a környezetben 

is megtalálhatjuk az alternatív megfelelőit. Végül is többek között a geográfusok feladata, 

hogy megértsék az információs társadalom és gazdaság új földrajzát, és hogy informálják a 

közvéleményt arról, hogy hogyan működik ez a világ, és miképpen kell élni ebben az új 

univerzumban (Li, F. 2000). Az információs társadalom tere (ISS, Information Society Space) 

rendkívül összetett, melyen belül bárminemű földrajzi kutatás (GISS, Geography of 

Information Society Space) komplex, szintetizáló vizsgálatokat igényel. Gondjainkat csak 

tetézi, hogy e tér vizsgálata módszereit tekintve igen kiforratlan, lényegében csak probléma- 

illetve szakma-centrikus megközelítést tesz lehetővé (Sinka R. 2005). 

3.1.3.1 A virtuális tér (kibertér) 

A virtuális tér vagy kibertér a szakmai körökben talán legjobbnak vélt kifejezés arra, 

amit az információs társadalom sajátos belső terének nevezhetünk. Vélekedhetünk úgy is, 

hogy a kibertér csak az egyik megjelenési formája az információs társadalom belső tereinek, 

azaz további belső tértípusok is léteznek, ám – mint azt későbbi tapasztalataink is igazolják – 

minden más változatnál felfedezhetünk valamiféle olyan motívumot, amely a kibertér 

                                                
11 A következőkben az információs társadalom belső tereként az új info-kommunikációs jelenségekhez 
kapcsolódó belső tereket értelmezzük, és nem térünk ki az egyéb belső társadalmi terekre, például a politikai 
térre. Néhol ezért az új típusú belső tér kifejezést használjuk. 
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alapfogalmával vagy definíciójával kapcsolatban van, más szóval legfeljebb csak 

elnevezésbeli differenciákba ütközhetünk. Az információs társadalmi átalakulás 

folyományaként, pontosabban az új technikai vívmányok, azon belül is az információs 

hálózatok elterjedése révén kialakuló új térbeliséget esetenként a hálózati tér kifejezésével 

illetik (pl. Sucháček, J. 2004), máskor információs térként említik (pl. Fabrikant, S. I. 2000). 

A megváltozott térérzet ebben a szófordulatban is benne rejlik, miközben a virtuális vagy 

kiber formulákkal ellentétben ez a szóhasználat az új térbeliség egy másik elemét, az 

információkezelésből adódó változásokat hangsúlyozza, vagy legalábbis sugallja. 

A kiber vagy a virtuális jelző használatát tekintve ugyancsak megoszlanak a 

vélemények. A nemzetközi szakirodalomban általában elkülönül a két szóhasználat, a szerzők 

pragmatikusan vagy csak az egyiket, vagy csak a másikat alkalmazzák. A két fogalom közötti 

különbségtétel mindazonáltal nem egyértelmű, bár etimológiailag nyilván más gyökereket 

fedezhetünk fel. 

A kiber szó görög eredetű és a hajózás, navigálás cselekvését jelenti, tehát arra az 

irányított mozgásra utal, amelyet egy olyan térben végezhetünk, amelyikben meglehetősen 

nagy a mozgásszabadság az irányokat tekintve. Következésképpen a kibertér fogalom egyben 

utal arra a „határtalanságra” is, amit a tengerek, óceánok jelentenek az egyszerű hajós 

számára, és arra a modern felfedező szerepre, amelyet az Internet felhasználók vagy a 

kibergeográfusok öltenek magukra a világháló ismeretlen tartományainak felkutatásakor 

(Tagai G. 2004). 

A virtuális szó eredeti jelentése: látszólagos, elképzelt, nem valódi. Ebben a 

megközelítésben a számítógépes és telekommunikációs hálózatok által kialakított térnek azt a 

tulajdonságát jelenti, hogy a teret kialakító elemek fizikailag, tehát a konkrét földrajzi térben 

kézzel nem megfoghatóak. Ezen kívül van a virtuális szónak egy átvitt értelmű jelentése is, 

úgymint: lehetséges, lehetőségként létező, benne rejlő. Ez hasonlóképpen arra az ismeretlenre, 

illetve a megismerésnek arra a lehetőségére utal, amivel a kiber szó magyarázatánál is 

találkozhattunk, továbbá jól kifejezi azt a bizonytalanságot, ami a virtuális térrel kapcsolatban 

a közfelfogásban kialakult: van is meg nincs is, esetleg csak egy olyan másolat, amelynek 

nincs eredetije (simulacrum) (Mészáros R. 2003). Bizonyos szóösszetételeknél a virtuális 

jelzővel ellátott variáció a kívántakon túl más tartalmat, más értelmezési lehetőséget is 

magában foglal. Az angol fordításból eredeztethető virtuális földrajz formula (virtual 

geography, lásd Batty, M. 1997) nem csak az újfajta tér geográfiáját jelölheti, de 

interpretálható úgy is, mint valami nem is létező „álföldrajz”. A nem valódi földrajz 

értelmezés vagy a nem igazi földrajz megközelítés ambivalens tartalmú, mintha azt is 
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sugallná, hogy nem is földrajzról van itt szó. Ezt cáfolja meg az a tény, hogy a geográfiai 

szakirodalomban az utóbbi években sorra jelentek meg azok a publikációk, amelyek ebben a 

„virtuális földrajzi közegben” helyezték el önmagukat. 

A kiber vagy a virtuális jelzők alkalmazásakor – ha az információs hálózatok terét 

akarjuk jellemezni velük – lényegi különbségeket nem fedezhetünk fel. A két kifejezés 

ugyanarra a dologra vonatkozik, csak más részét, jellemző tulajdonságát ragadja meg a térnek. 

Néha talán az is előfordulhat, hogy egyidejűleg, mintegy a kérdést árnyalva alkalmazzuk a 

kiber és a virtuális jelzős szerkezeteket, egyszerre több oldalról próbálva megközelíteni a 

hálózati kommunikáció tereinek problematikáját. A hazai – szűk – szakirodalomban, 

leginkább Mészáros Rezső alapozó és összefoglaló jellegű munkáinak nyomdokain haladva, 

főként a kiber jelzőt alkalmazó geográfiai munkákkal találkozhatunk, de ugyanolyan 

közkeletű a virtuális szó használata is. A következőkben a virtuális tér és a kibertér mint 

szinonim térfogalmak kerülnek bemutatásra. 

A kibertér (cyberspace) fogalmát először William Gibson sci-fi író használta, aki 

Neuromancer című regényében (1984) egy színes, elektronikus, karteziánus12 adattájképként 

írta le ezt a teret (Kitchin, R. M. 1998), amely a számítógépes adatok grafikai 

reprezentációjaként egyfajta kollektív hallucináció vagy benyomás formájában jelenik meg. A 

magyar fordításban Neurománc címen kiadott művében így fogalmaz: „Cybertér. Akarattól 

független hallucináció, melyet törvényes felhasználók milliárdjai tapasztalnak naponta, 

egészen a matematikai alapfogalmakat tanuló gyermekekig… Az emberi civilizáció összes 

számítógépének adatbankjaiból származó adatok grafikus megjelenítése. Hihetetlen 

összetettség. Az elme nem-terébe nyújtózó fényvonalak, adatok nyalábjai és csoportjai. Mint 

a távolodó városi fények…” (Gibson, W. 1999, 65. o.). Gibson látomása az eltelt röpke évek 

alatt valósággá vált, vagy legalábbis a szélesebb közönség számára is felfogható lett. A szerző

által felvázolt korai kép kétségtelenül jól jelezte előre a kibertér sajátosságait, ám valószínű, 

hogy már a 80-as évek elején is felbukkantak olyan tudományos és technológiai eredmények 

(leginkább a komputerizáció terén), amelyekből az efféle alkotások ihletet meríthettek. 

Tulajdonságait tekintve a kibertér igen sokoldalú és összetett. Ez a tér az információ és 

a kommunikáció áramlásának egyfajta koncepcionális tereként jellemezhető, amely a digitális 

világ hardver eszközei, a számítógépek szoftverei, a telekommunikációs hálózatok és az 

emberi elme szerves kombinációjából jött létre. A virtuális tér nem technológia vagy 

infrastruktúra, hanem egyfajta közeg, amelyben a számítástechnika, a kommunikáció és az 

                                                
12 René Descartes (Renatus Cartesius) filozófus és matematikus elméleteit követő szemléletmód vagy iskola, 
amely többek között a derékszögű karteziánus koordinátarendszerben értelmezi a geometriai elemeket. 
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emberek komplex konvergenciája megvalósulni látszik (Dodge, M. 2001). A kibertér maga 

nem megfogható és nem igazán látható, bár bizonyos eszközökkel (mint a telefon vagy az 

internetes böngészőprogramok) azzá tehető. A kibertér igazi virtuális, azaz láthatatlan 

kreálmány, melyhez azonban valódi materiális konzekvenciák is kapcsolódnak (például 

valódi áruk kereskedelme a virtuális tér e-kereskedelmi megoldásaiban). Itt tehát nem egy 

párhuzamos univerzummal van dolgunk, mivel számos momentumában ez is egybefonódik 

egyes materiális elemekkel. 

A kibertér komplexitása más megfogalmazásokban is tetten érhető. Michael Benedikt 

szerint a kibertér egy globálisan behálózott, számítógépek által fenntartott és számítógépek 

által generált, többdimenziós, mesterséges vagy virtuális valóság. Ebben a valóságban, 

amelyhez a számítógépek ablakként kapcsolódnak, a látott és hallott dolgok sem nem 

fizikaiak, sem nem a fizikai dolgok reprezentációi, hanem inkább karakterek és cselekvések 

formájában megjelenő, adatokból felépülő tiszta információk (Benedikt, M. 1991b). 

Az információs társadalom belső tereként értelmezett virtuális tér összetettsége egyben 

heterogenitást is jelent. A több kisebb térből álló virtuális tér egyrészt (és elsősorban) az 

internetes és intranetes technológiákhoz kötődően megjelenő, a számítógépes hálózati 

kommunikáció által életre hívott terekből áll, másrészt viszont olyan – ezektől többé-kevésbé 

elkülönülő – terekből is, amelyek csak a virtuális valóságban léteznek (lásd később a virtual 

reality téri tulajdonságait), valamint az internetes hálózati csatornáktól független 

hagyományos telekommunikáció (telefon, fax) sajátos tereiből. Ez utóbbiakról, más szóval a 

nem számítógépes kommunikációs szférák sajátos virtuális tereiről gyakran megfeledkeznek 

az információs társadalom belső terét kereső kísérletek, talán azért, mert egyre gyakoribbak az 

olyan hibrid kommunikációs megoldások (következésképpen a hibrid terek is), amelyek a 

telekommunikáció és a számítástechnika konvergenciájának termékeit, a számítógéppel 

közvetített közlési technikákat (CMC, computer-mediated communication) alkalmazzák. 

A virtuális tér nem egységes mivoltát más szempontok mentén is felfedezhetjük. 

Michael Batty (1997) a virtuális földrajz tipológiájának meghatározása kapcsán a geográfiai 

kutatások külön tématerületeként nevezi meg a „ctér” fogalmát, ami a számítógépeken és 

azok hálózatain belül létező számítógépes, azaz c(omputer) tér formájában jelenik meg. Batty 

szerint ezen térfajta volt az előzménye a kibernetikai térnek, ami a „ctérből” a számítógépes 

kommunikáció útján generálódik. A „ctér” változatai az egyedi számítógépek által közvetített 

térszerű megjelenések lehetnek (például a MUD-ok, a virtuális valóságok, a CAD-alapú 

megoldások vagy egyszerűen a számítógépes játékok térérzetet nyújtó ábrázolásai 

formájában), miközben a kibertér már a kommunikáció, az információáramlás, a hálózati 
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interakciók szövevényeként létrejövő térszerű közeg formáját ölti. (Batty koncepciója a 

virtuális földrajz alaptémáit illetően kiegészül továbbá a hely/tér hagyományos földrajzi 

tématerületével, illetve a „kiberhely” fogalmával is, amely a kibertér infrastruktúrájának a 

hagyományos hely infrastruktúrájára gyakorolt hatásait jelképezi. A hely és a tér geográfiai 

tartalmának tradicionális különválasztása miatt itt azonban nem szükséges ezt részletesen 

tárgyalni.) 

A virtuális tér jellemző tulajdonságai néhány fogalmi alapkijelentés köré szervezhetők 

(Carazo-Chandler, C. 1998). A tartalmi sokszínűség egyúttal magában rejti azt a 

következményt is, hogy a virtuális térről alkotott értelmezések egyszerre többfélék is 

lehetnek, következésképpen nincs egységesen elfogadott nézet vagy definíció. A virtuális tér: 

• információs és elektronikai tér, 

• nem fizikai tér, de emellett valódi, 

• kölcsönhatások helyszíne az emberek és számítógépes rendszerek között, 

• újfajta földrajzi rendszer, amelynek kapcsolata van a valódi tér földrajzával, 

• állandóan változásban lévő tér (kiterjesztett, lecsökkentett), 

• hely amelynek szerkezete van, 

• többjelentésű tér. 

Carazo-Chandler felsorolása minden lényegi elemet tartalmaz, amely a virtuális tér 

megértéséhez fontos lehet, némi magyarázatot mindazonáltal szükséges lehet hozzáfűzni. Az 

információs-kommunikációs eszközök és azon belül is főleg a számítógépes 

adatkommunikáció kapcsolati hálózati rendszere alakítja ki ezt a teret, amely objektív módon 

tekintve inkább egy reális térérzet, mint valódi tér. A szubjektív momentum okán ezért 

nyilvánvalóan nehezen definiálható, következésképpen többjelentésű is. Egyes közelítések 

szerint a virtuális tér egy átvitt értelmű, absztrakt hely, ahol a felhasználók alternatív módon, 

a világ számítógépes hálózatán keresztül kommunikálnak, és köztük kiterjedt 

információáramlás zajlik (Schneider, E. 1994, December, J. 1995), bár az olyan virtuális 

környezeteket (lásd virtual reality) is szokták így jellemezni, amelyek nem kapcsolódnak 

közvetlenül a világhálóhoz. Ennél elvontabb meghatározások is születtek a kibertér lényegét 

illetően. Ezekben a megfogalmazásokban a kibertér az információs ökoszisztéma tájképe 

(Benedikt, M. 1991b), vagy egy bizarr kulturális tájkép, „ahol a folyók visszafelé folynak és 

az erdőket kristály-fák alkotják” (Mizrach, S. 1996). 

Egyes szerzők erősen leegyszerűsítik a virtuális tér fontosságát és szerepét, amikor 

úgy gondolnak rá, mint egy médiumra, és feltételezik, hogy a jövőben a televízió, a telefon, 
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valamint a számítógépes hálózatok közötti határvonal teljesen elhomályosul, illetve a kibertér 

végleg tömegkommunikációs eszközzé válik (McGuire, R. 1996). Mások szerint a kiberteret 

csak azért nevezik térnek, hogy ne minősítsék le egy egyszerű médium szintjére, illetve, hogy 

elkerüljék a televízióval történő összehasonlítást (Koppel, J. G. S. 2000). Ezek a 

megközelítések szinte kizárólag csak a funkcionális tartalmát látják a virtuális térnek, és nem 

igazán veszik figyelembe annak társadalmi és gazdasági hatásait. A kibertér alapvető vonása 

ugyanis, hogy teljes egészében társadalmi eredetű (Mészáros R. 2003). Társadalmi igény 

vezetett megszületéséhez, és a társadalmi-gazdasági fejlődés eredményezte technikai felívelés 

hozta létre fizikai kereteit, amelybe az ember kihelyezte tudatát, és ezáltal a virtuális tér 

részévé vált maga is (Tagai, G. 2004). 

Az információs társadalom belső terét meghatározó kibertér a regionális tudomány 

térelméleti megközelítéseiben többféle értelmezésben is elhelyezhető. Az egyedi 

számítógépek egymással összefüggő rendszerbe történő összefűzésével kialakult 

térkapcsolatok sajátos módon adják vissza a valós világ térszerű jellegzetességeit. Ilyen 

értelemben a kibertér a térkapcsolatok, mint téralkotó összetevők rendezett 

egymásmellettiségével a relativista térszemléletnek megfelelő teret képez. A tértudományok 

abszolutista nézetei szerint ezzel szemben, vagy ezzel párhuzamosan a kibertér maga az éter, 

amely a computerek bensőjét illetve egymás közötti szféráikat foglalja el (Sardar, Z. – Ravetz, 

J. R. 1995), avagy ez az információs korszak otthona, ahol a jövő városlakói fognak lakni 

(Barlow, J. P. 1991). Az abszolutista térszemléletet az a tapasztalat is alátámasztani látszik, 

miszerint a virtuális tér felhasználói a téren kívülről bejelentkezve, abba mintegy belépve 

jutnak el ebbe a közegbe, tehát valamiféle különálló egységként értelmezik ezt a világot. 

Térszemléletét tekintve megint más, ugyanakkor markáns és meghatározó elméletet 

képvisel Manuel Castells, aki az információs társadalom sajátos belső terét az eddigi, 

hagyományosnak tekinthető helyek tere (space of places) megközelítés helyett egy újfajta, 

mozgásban lévő tér, az áramlások tere (space of flows) fogalmával helyettesíti (Castells, M. 

1996, 1997, 1998). Castells szerint létrejött az áramlások tere, amely uralkodik a helyek 

történetileg konstruált tere fölött, kiegészülve olyan kifejezésekkel, mint az információ 

áramlásai, a szervezeti hálózatok, vagy a kölcsönhatás komplex hálója (olvasható Nyíri 

Kristóf Castells művéről írott recenziójában, [Nyíri K. 1999b]) A Castells által 

megfogalmazott áramlási tér vagy pontosabban az áramlások tere fluid, továbbá széleskörű

mozgási lehetőségeket kínál a vállalatok számára, melyek ezáltal függetlenedni tudnak a 

valódi geográfiai tértől (Kitchin, R. M. 1998). A hálózati szerveződés, amely a társadalom és 

a gazdaság információs és kommunikációs interakcióit jellemzi, a hagyományos téri 
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megkötöttségektől mentes formában alakította ki a virtuális tér jellemző struktúráját. Az 

információs társadalom ezzel mindenképpen egy újszerű térbeliség lehetőségéhez jutott, 

amelynek felfedezése, benépesítése, gyarmatosítása (Sinka R. 2005), vagy téri 

sajátosságainak megtapasztalása napjainkban hatalmas méretekben zajlik.

Bár nyilvánvaló, hogy a virtuális teret az információs társadalom sajátos belső terének 

tekinthetjük, azt a kérdést, hogy ezt a teret effektíve hol találhatjuk meg, nem egyszerű

megválaszolnunk. Matthew McNabb szellemesen állapítja meg, hogy a kibertér az a hely, 

ahol a telefonhívások éppen haladnak, vagy ahol a faxolt üzenetünk éppen található a 

faxberendezésünk és a célállomás között. Ugyanígy fogalmaz az Internet vonatkozásában is: a 

hálózat információja nem valamely számítógép hard disk-jén, hanem a kibertér egy pontján 

lebegve található, várva az embereket, hogy hajóikat (computereiket) odanavigálják. 

(McNabb, M. 1998). Ez a „tartózkodási hely”-szerű térértelmezés néhány korábbi 

térfelfogáshoz hasonlóan beleillik az abszolutista tér elméleti kereteibe. A dolgot filozofikus 

értelemben közelítve a kibertér mindenhol van és sehol sincs egyszerre. Végső soron a 

számítógép képernyője mögött rejtőző világ az, amelyet érzékelünk (Dodge, M. 1998). 

Gyakorlatiasabb szemszögből nézve és végletesen leegyszerűsítve a dolgot a virtuális tér 

valójában adatállomány formájában a szerver számítógépek tárhelyeiben létezik. Ilyen 

közelítésben viszont a virtualitás szinte teljesen elvetendőnek tekinthető. Mások szerint a 

kibertér valójában csak illúzió, amelyet csatlakozási felület (interface) technikával hoztak 

létre, és ami lefordítja a digitális adatokat az ember számára is érzékelhető formájúra 

(Mizrach, S. 1996). 

Az illúzió vagy a szubjektív észlelés momentuma a virtuális tér tanulmányozása 

közben felveti a kibertér és a mentális terek közti hasonlóság lehetőségét is, ami tovább erősíti 

a kibertér szubjektív térszerű felfogását. A virtuális tér ugyanis nem önmagában létezik, mivel 

szükséges hozzá az emberi elme, hogy megtöltse tartalommal, és mivel az emberek 

gondolkodása különböző, ezért eltérő módon szemlélik a körülöttük lévő világot, 

következésképpen ugyanabból a térből mást érzékelnek és másképpen is értelmezik azt. Ezzel 

lép be a terek érzékelésének folyamatába az értékalapú szemlélet (Tagai G. 2004). A 

társadalom tagjaiban kialakult különböző értékrendek határozzák meg azt, hogy mire figyel az 

ember az őt körülvevő világból, mi építi fel az elméjében kialakult mentális teret. A 

különböző társadalmi csoportok a társadalmi meghatározottságaik eltéréseiből következően a 

kusza térbeli relációhalmazból különböző elemeket és viszonylatokat emelnek ki (Nemes 

Nagy J. 1998). A virtuális tér észlelése esetében a szubjektum hasonlóképpen jelen van, ami 

azt eredményezi, hogy mindenki más és más szeletét tapasztalja meg ennek a világnak. 
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A fentiekben láthattuk, hogy a virtuális tér egyes megközelítései hátterében a 

regionális tudomány térértelmezéseinek különböző változatai is felfedezhetők. A virtuális tér 

meghatározható az abszolút, de ugyanakkor a relatív térértelmezési forma szerint is, sőt 

tekinthető szubjektív, ám bizonyos ritka vonásaiban objektív térnek is. A virtuális tér – mint 

valami regionális tudományi állatorvosi ló – a térelméleti alapkategóriák egyéb 

jellegzetességeit is mutatja főleg abban a kérdéskörben, hogy ha egyáltalán létezik ez a tér, 

akkor milyen az alakja, felépítése vagy formája. A kérdések persze elvethetők akkor, ha 

egyetértünk William Mitchell korábban már idézett gondolatával (lásd 2.4.3 fejezet), 

miszerint a kibertér alapvetően térellenes (antispatial) (Mitchell, W. 1995). A kibertér 

térszerűsége nyilvánvalóan nem értelmezhető teljes egészében ugyanúgy, mint a valós 

földrajzi tér, mindazonáltal a térgeometriának igenis van értelme, sőt jelentősége is ebben a 

világban. A virtuális tér térgeometriájának leírására tett kezdeti kísérletek valószínűleg ott 

mondtak csődöt, amikor a földrajz szempontjából hagyományos euklideszi térben próbálták 

leírni ennek a jelenségnek a térszerű tulajdonságait. Az euklideszi geometria szerinti objektív 

empirikus térben nem igazán tudnánk konkrét dimenziókat, mint viszonyítási rendszereket 

meghatározni. A geometriai megoldások egyik magyarázata szerint a folytonos euklideszi 

térrel ellentétben a kibertér inkább kis részekből álló diszkrét tér, amely olyan darabokból 

épül fel, amelyeket nem lehet tovább bontani (lásd pl. Mészáros R. [2003] elmélkedéseit). A 

diszkrét tér alapegységei olyan ún. celluláris automaták13 lehetnek, amelyek egyes helyeken 

és azok szomszédságában működő törvényeken alapulnak. Ez a megközelítés a virtuális térre 

kiválóan alkalmazható, lehetővé téve azt, hogy ne kelljen minden lokális téri 

megállapításunknak az egész kibertérre vonatkozóan érvényesnek lennie (egyéb alkalmazásait 

lásd pl. Cecchini, A. 2001). A kibertér geometriájának megértésében ezen túlmenően az 

euklideszi geometriától eltérő fraktálgeometria is jó haszonnal alkalmazható. A kibertér 

fraktálszerű értelmezése mind az alak, mind az alaptulajdonságok szempontjából helytálló 

lehet, gondoljunk itt a törtdimenziós és önhasonló jellegre. A fraktális, vagy rizóma alakú tér 

(ahogyan Mészáros Rezső [2001] fogalmaz) a világháló hypertextes struktúráinak 

kuszaságára utal, illetve arra a nem lineáris közlekedési módra, ahogy a virtuális tér 

feltárható. Léteznek a kibertérnek ezen felül olyan formái is, amelyek az elvont, matematikai 

térértelmezések mellett, vagy azokkal ellentétben valóságos térszerű ábrázolásokkal jelennek 

meg. A valódi térformát mutató virtuális térváltozatok, mint például a virtuális valóságok 

                                                
13 A Neumann János által már az 1950-es években felismert celluláris automata, azaz sejtautomata olyan 
összhangban működő, meghatározott szempont szerint kapcsolatban lévő alapelemek (sejtek) összessége, ahol az 
egyes alapelemek állapota (pl. 1 vagy 0) csak önmaguk és környezetük állapotától függ. Az adott alapelemek 
következő állapotát egy úgynevezett átmeneti függvény adja meg. 
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térbeliségüket tekintve nyilvánvalóan könnyebben felfoghatók, mindazonáltal nem 

feledkezhetünk el arról, hogy ezek is mesterséges eredetűek, tehát csak érzetükben 

(látványukban) adják vissza a térszerűséget. 

3.1.3.2 A virtuális tér megjelenési formái 

A kibertér különböző értelmezéseinek vagy fogalmi közelítésének sokrétűsége 

nyilvánvalóan abból a tapasztalati tényből adódik, hogy az egyes elméletek képviselői nem 

mindig ugyanarról a kibertérről beszélnek. Végső soron egyértelmű, hogy egy olyan komplex 

jelenségnek, mint amilyen az információs társadalom, a belső téri megjelenése is igen 

sokszínű. Az információs társadalom belső terét a virtuális világ terei – így, többes számban 

kifejezve – együttesen képezik. 

A regionális tudomány térfogalmainak rendszerében belső térről akkor lehet szó, 

amikor a kibertér önmagában mutat térjellemzőket, egyenlőtlenséget és rendezettséget, mely 

feltételnek megfelelő tértípusokra a virtuális tér számos megközelítésében lelhetünk. Az 

utóbbi években a virtuális tér megismerése kapcsán megszaporodtak azok a kísérletek, 

amelyek a kibertér feltérképezését, geometriai, formai és szerkezeti jellemzőinek feltárását 

tűzték ki célul. A virtuális teret elemző kutatásokból kirajzolódó főbb csoportok a kibertér 

egy-egy jellegzetes megjelenési változatára fókuszálnak, amelyek egyenként mind lényeges 

összetevői a komplex információs társadalmi térnek. 

A virtuális világ tereinek vizsgálatában elsőként az ún. koncepcionális (fogalmi) 

kiberterekkel érdemes foglalkozni. E felfogások a virtuális világ, illetőleg a világháló széles 

értelmezését használják14, így a kutatások középpontjában e tágan értelmezett körön belüli 

részelemek egymás közötti kapcsolatai foglalnak helyet. A virtuális tér ebben az 

értelmezésben a különféle elektronikus kommunikációs rendszerek önálló belső tereiből épül 

fel (December, J. 1995). Ilyen önálló tér például az Internet tere, a BITNET tere vagy az 

UUCP15 tere, melyek különálló – egymással csekély kapcsolatú – információközlő hálózatok, 

tehát elkülönülő világok, szuverén terek. Az egyes terek további téregységekre bonthatók, 

melyek hasonlóképpen jól elkülönülő szférákhoz kötődnek. Az Internet rendszerén belül 

külön térrészt képez a Web (www, World Wide Web) tere, amely valószínűleg a legnagyobb 

térelem, az e-mail, azaz az elektronikus levelezés tere, vagy a fájl-átvitel tere, az FTP tér stb. 

                                                
14 A világháló nem egyenlő az Internetnek nevezett rendszerrel, hiszen ez utóbbi is része magának a 
világhálónak. A köztudatban bár gyakran szinonimaként használt fogalmak valójában egymás alá- és 
fölérendeltjei. Hétköznapi értelemben a világháló kifejezése nyugodtan használható a World Wide Web vagy az 
Internet szinonimájaként, de tudományos értelemben tudnunk kell, hogy annál jóval szélesebb értelmezése is 
létezik. 
15 UUCP: Unix-to-Unix Copy Protocol, különböző Unix rendszerek közötti kommunikációs szabvány. 
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mellett (7. ábra). Christian Crumlish megfogalmazásában az Internet a „hálózatok hálózata” 

(Crumlish, C. 1996), amelyet esetünkben továbbvezetve a „kiberterek tere” kifejezésre 

módosíthatunk. Az a tér, amelyben a virtuális világ minden jelensége megnyilvánul, az eddig 

említett összes teret egységesen magában rejti. Ezt az átfogó teret, az ún. Mátrixot16

azonosíthatjuk a koncepcionális felfogás kibervilágával, amely tehát a „világháló” 

fogalmához legközelebb álló entitás, az abszolút kibertér. 

7. ábra: A virtuális tér (mátrix) felépítése (December, J. 1995) 

Egyes koncepcionális térértelmezések a virtuális tér tárgyalásakor a világháló amúgy 

végtelen kiterjedésű terén kívül eső további kibertér-szegmenseket is meghatároznak. 

Valóban, igazuk lehet azoknak, akik a nagy összekapcsolt világháló mellett a lokális 

hálózatokra is kiterjesztik a virtuális tér fogalmát és párhuzamba állítják az on-line világot az 

off-line világgal. Carazo-Chandler (1998) szerint a globális rendszerekbe nem kapcsolódó 

számítógépes hálózatok, a helyi hálózatok vagy LAN-ok (Local Area Network) elzárt 

                                                
16 A fogalmat számos kutató, köztük J. December és C. Carazo-Chandler használja az elektronikus rendszereket 
összefogó szövevény megnevezésére. 



76

rendszerek formájában a kibertér „mátrixán” kívül képeznek kommunikációs tereket. Ezek a 

terek ugyanolyan tulajdonságokkal bírnak, mint a világháló terei, csak bizonyos korlátozások 

mellett hozzáférhetők. A valódi intranetes (pl. cégen belüli) hálózatok optimális esetben 

teljesen el vannak szeparálva az egyéb közcélú hálózatoktól, a valóságban azonban 

számtalanszor előfordul, hogy ezek a rendszerek ugyanazokon a számítógépeken futnak, mint 

amelyek a világháló kommunikációs csatornáiba is be vannak kötve. Éppen ez jelentheti a 

„kiskaput” azok számára, akik – esetleg nem jogosult módon – a világháló teréből a helyi 

hálózat privát terébe szeretnének bejutni. Térértelmezésünk szerint ebben az esetben a 

globális és a lokális tér összekapcsolódásáról kell beszélnünk. A LAN-ok és a Mátrix 

kapcsolata mindig csak időszakos, de amíg egymáshoz csatlakoznak, addig a helyi hálózat is 

a globális rendszer része, a Mátrixon belüli tartományok közötti kapcsolat ezzel szemben 

mindig megvan, mivel egy hálózatot képeznek. Mi, felhasználók a legtöbb esetben nem is 

érzékeljük a virtuális tér elkülönülő tartományait, hanem csak magát a hálót, egy olyan 

összefüggő rendszert, amelynek elemei olyan szoros kapcsolatban vannak, hogy mindenfajta 

változtatás, ami az egyiket éri, direkt és elkerülhetetlen hatással jár a többire nézve is 

(Strangelove, M. 1994). 

Bár a koncepcionális térértelmezés is meglehetősen elméleti módon közelíti a virtuális 

tér fogalmát, egy ennél is elvontabb megközelítéssel foglalkozik a kibergeográfia azon 

irányzata, amely az ún. peacock (páva) modelleket használja a kibertér megjelenítésére. A 

modellkészítés az ún. tracerouter (nyomkövető) eljárás továbbvitelére épül. A tracerouter 

eljárás során az egyes információs csomagoknak a kábelhálózaton történő haladását, útvonalát 

a kiindulási helytől a célállomásig nyomon követik, majd ezt vizuális módon is megjelenítik. 

A térképek elkészítésekor speciális programokat használnak, amelyek a különféle Internet-

címek helyzetét próbálják meghatározni. Ellentétben a nyomkövető eljárások általános 

alkalmazásával, ez esetben nem feladat, hogy az eredményeket a földrajzi vagy fizikai térben 

is elhelyezzék, fontos azonban az egymáshoz viszonyított helyzetük meghatározása. A 

végeredményként kapott fa-szerkezethez vagy pávatollhoz hasonló ábra az egyes Internet-

címek, mint csomópontok és végpontok virtuális helyzetét próbálja képszerűen megjeleníteni 

(8. ábra). Az elágazások (és módszertani okokból tulajdonképpen a végpontok is) az ún. 

routereknek17 felelnek meg. Ezzel az eljárással tehát az Internet belső szerkezetét tárhatjuk 

fel, a végpontokhoz pedig hozzákapcsolhatjuk a később ismertetendő site map-eket, amellyel 

tulajdonképpen a rendszer legalsó szintjéig is eljuthatunk. A páva-térképhez kapcsolódó 

                                                
17 Router: útvonalválasztó, az információegység haladását irányító berendezés. 
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virtuális tér a világháló alaptulajdonságából fakadóan folyton változik, növekszik vagy 

csökken, tágul vagy összehúzódik, teljes feltérképezése lehetetlen vállalkozásnak tűnik. A 

kiberterek e kiemelten speciális fajtája már szinte egészen elrugaszkodik a fizikai világtól és 

önálló teret, kimondottan belső teret képez. 

A kibertér grafikus megjelenítései, köztük kiváltképp a páva-modellek első ránézésre a 

fraktálszerű felépítést sugallják. A fraktálgeometriát esetünkben a kibertér dimenziójának 

meghatározásához is érdemes használni. Bár ezek az ábrák nem tisztázzák, hogy a virtuális tér 

pontosan hány dimenziós, számításokkal megállapítható, hogy a sík és a tér közötti 

törtdimenzióról lehet szó. A fraktálokhoz hasonlóan ez a rendszer felépítésében nagyjából 

önhasonlónak nevezhető (amennyire ez egy társadalmi képződménytől elvárható), a hálózat 

csak a legutolsó felhasználóknál ér véget, ha szigorúan értelmezzük a szisztémát. 

8. ábra: Az Internet „páva-modellje” (Burch, H. – Cheswick, B. 1999) 

A kibertér elemeinek belső kapcsolati rendszerét ábrázoló térképszerű megoldások 

változatossága igen nagy. Míg a páva-modellek egyértelműen elvontan közelítik és ábrázolják 

a virtuális teret, addig az ún. oldaltérképek a megtapasztalható részét jelenítik meg a 

kibertérnek. Az oldaltérképek által felvázolt térszerű ábrázolások a virtuális világ egy újfajta 

térértelmezését teszik lehetővé, amely a mindennapi Internet-használó számára is ismerős 
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lehet. A kifejezés, „site map” (oldaltérkép), a gyakorlottabb Internet használók számára nem 

újdonság. Legelterjedtebb jelentése: útmutató, eligazító oldal. A terjedelmesebb honlapok 

külön eligazító oldalon közlik a webhely tartalmát szimbólumokkal, képekkel, címláncokkal. 

Az ilyen betétek lényege, hogy átlátható és könnyen kezelhető vázlatképet tárjanak a 

felhasználó elé, hasonlóképpen, mint a tartalomjegyzék egy könyv elején (9. ábra). A 

kibergeográfiában az oldaltérképek részben másféle, alapjaiban azonban hasonló alkalmazása 

terjedt el. Itt az oldaltérképek az angol fordításhoz kapcsolódóan szó szerint értendők, azaz 

egy webhely (webterület) térképének felelnek meg. Ez tehát egy modellezési eljárás lett, 

amely bármely Internetes oldal-csokor felmérésére lehetőséget ad (és nem csak azokéra, ahol 

már elkészültek a felhasználóbarát eligazító oldalak). Az oldaltérképek merőben új virtuális 

teret vizsgálnak. Itt már szó sem lehet fizikai leképezésről, földrajzi lokalizációról, a különféle 

weboldalak kapcsolata, egymás mellettisége, egymás utánisága kizárólag a virtuális világban, 

a kibertérben értelmezhető.

9. ábra: A Britannica Online oldalainak virtuális tere (www.eb.com) 

Továbbra is a virtuális tér térképszerű ábrázolása irányából közelítve az egyes 

térértelmezéseket a következőkben bemutatásra kerülő térbeli metaforák az információs tér 

ábrázolásának az oldaltérképekhez némiképp hasonlatos célzatú megoldásaiként ismertek. A 

virtuális tér információhalmazának összefüggéseit ábrázoló átvitt értelmű szemantikai 

térábrázolások eredendőleg az információs alapegységek egymás közötti kapcsolatait voltak 

hivatottak megjeleníteni (lásd pl. Skupin, A. – Fabrikant, S. I. 2003), ám hamarosan 
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továbbfejlődtek a virtuális tér egyfajta ábrázolási, és nem utolsó sorban interpretációs 

módszerévé. Ezek a térbeli adatbázisszerű ábrázolások leginkább információs terek, vagy 

információs világok kifejezésként ismertek. Az itt alkalmazott térbeli megjelenítés nem 

csupán a komplex információhalmazok vizuális összegzésére és leírására alkalmas, de 

lehetőséget kínál a vizuális lekérdezésekre és a nagy információtömegek értelmezhető

áttekintésére is (Fabrikant, S. I. 2000). A térbeli metaforák tehát egyszerű adatredukciós 

eljárásként funkcionálnak, miközben az információs térnek, mint a virtuális terek egyik 

változatának ábráját is megformázzák. 

Az információs tér szemantikai ábrázolása lényegében egy geometriai generalizációra 

épül, ahol a magas dimenziójú információt annak egy alacsonyabb dimenziójú geográfiai 

reprezentációjára transzformáljuk. A megjelenített jelentéstani konstrukciók ebben az 

információs térábrázolásban megőrzik a térképezett entitások tulajdonságait és az entitások 

közötti funkcionális kapcsolatokat (Benedikt, M. 1991b). Az így megjelenített tér leginkább a 

kognitív tértípusokkal mutat rokonságot, mivel arra fókuszál, hogy az emberek miként derítik 

fel az információs tér összefüggéseit. 

10. ábra: Az információs tér szemantikai ábrázolása (Forrás: mappa.mundi.net/maps) 
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A 10. ábra az információs tér szemantikai ábrázolásának egyik megoldását mutatja, 

amely a hagyományos topográfiai térképekhez hasonlatos módon próbálja megjeleníteni az 

aktuális vizsgálatba bevont információk (ebben az esetben hírek) sűrűsödését illetve 

egymáshoz való viszonyát. Az így kirajzolódó „tématájak” (themescape) metaforikus hegyei a 

szöveges információk mennyisége függvényében változó magassággal jelennek meg, a 

kiemelkedések az azonos témáról szóló nagy számú új információ (hír) eredményeképpen 

jönnek létre. A térkép a szomszédság koncepcióját alkalmazva az információs tartalom 

hasonlóságát is képes megjeleníteni azzal, hogy a hasonlóbb tartalmakat egymás közelében 

ábrázolja. Technikai megoldásait tekintve az effajta hír-térképek vagy tématájak elkészítése 

nem egyszerű feladat, az erre alkalmas szoftverek kifinomult lexikális algoritmusok alapján 

elemzik és értik meg a szöveges információk tartalmát és a tartalmi elemek közötti 

összefüggéseket. Mindezek ellenére több ehhez hasonló ábrázolási módszer is létezik, melyek 

további segítséget nyújthatnak az információs tér megértéséhez. 

A virtuális tér valószínűleg legkönnyebben felfogható térszerű megjelenéseinek az ún. 

virtuális valóság ábrázolásokat tekinthetjük. Noha virtuális világnak lehet nevezni a kibertér 

bármely megjelenési változatát, ez a kifejezés az általános kibertér fogalommal ellentétben a 

világháló, de főleg az Internet nyelvrendszerében egy jól meghatározott szűkebb jelentéssel is 

bír. A szakzsargonban virtual reality (VR) vagy virtuális valóság néven ismert fogalom a 

számítógép képernyőjén megjelenő térhatású grafikai ábrázolás formájában ismert, 

gyakorlatiasabban fogalmazva egy lehetőséget kínál arra, hogy a számítógép billentyűzetét 

használva egy „gépen belüli” térben lépegethessünk bármely irányba. A kifejezés, „világ”, 

egészen konkrétan értendő. Olyan speciális teret kell elképzelnünk, amelyben utcák, épületek, 

városok léteznek, és ami ennél is lényegesebb, egyes formáinál „élő” emberek is vannak, 

akiket a világháló egy másik pontján egy másik terminálról egy másik számítógép előtt ülő

ember irányít. 

Eredetét tekintve a virtuális valóság térszerű ábrázolásai először a különféle 

számítógépes játékok grafikus felületeiként jöttek létre. Később, a hálózati technikák 

fejlődésével – ezen az úton továbbhaladva – a számítógépes játékok hálózati formájánál 

váltak ismertté és elterjedtté. A hálózati kapcsolattal többszereplőssé bővített számítógépes 

játékok esetében alapfeltétel volt, hogy egy olyan közös színteret lehessen létrehozni, 

amelyben minden felhasználó (játékos) ugyanazt a közeget tudja használni, miközben egyéni 

perspektívából képes szemlélni ezt a világot. Kialakultak tehát a többhasználós virtuális 

valóságok, a MUD-ok (Multi User Domains, Multi User Dimensions, vagy korábbi 

változataiban Multi User Dungeons & dragons), illetve MUSH-ok (Multi User Shared 
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Hallucinations). Ezek a földrajzi metaforákra épülő szimulált számítógépes világok a földrajzi 

térhez hasonló és ismerős környezetet teremtenek a felhasználók (játékosok) számára. A 

virtuális valóságok ilyen formáinál a használó interaktív kapcsolatba lép a térrel, ami válaszol, 

reagál a használó lépéseire, sőt ez a tér tulajdonképpen magába foglalja a felhasználót is. A 

virtuális valóságok alapvetően szubjektív, észlelt terek. A virtuális valóságok a valódi 

világhoz hasonlatos térélményt nyújtanak (legyen szó számítógépes játékokról, vagy a web 

interaktív alkalmazásairól), ezáltal érzékelésük is hasonló módon történik, azaz egyénenként 

más és más. Ennélfogva ugyanabba a virtuális világba bekapcsolódva, ugyanazon a 

csatlakozási felületen (interface) keresztül az embereknek különböző tapasztalataik lehetnek 

(Mizrach, S 1996). 

Legújabb formáiban már nem csak egyes szoftverekben, hanem a világhálón generált, 

több számítógép együttes erejéből képzett világokban barangolhatunk. Az információs 

társadalom fejlődése szempontjából az internetes technikákra épülő virtuális valóságok egyre 

nagyobb jelentőségre tesznek szert. A virtuális valóság modellező nyelve (VRML: virtual 

reality modelling language) segítségével egyre több olyan alkalmazás lát napvilágot, amely az 

Internet lehetőségeit kihasználva bárki számára elérhetővé teszi a virtuális világban való 

barangolás élményét. Az ismert megoldások közül ki lehet emelni az Activeworlds 

(AlphaWorld)(Schroeder, R. et al. 2001), vagy a manapság egyre népszerűbbé váló Second 

Life virtuális világát, melyek szórakozási, társalgási, és újabban már kereskedelmi céllal is 

működnek kihasználva a virtuális kommunikációs tér lehetőségeit. Különösen ez utóbbi 

univerzum kínál olyan lehetőségeket, amelyeket a „hagyományos” világban is megszoktunk, 

mégsem tekinthetjük ezeket a világokat a való világ másainak. A Second Life virtuális 

univerzuma a világ bármely részéről bejelentkező felhasználók számára kínál – nomen est 

omen – egy második életet, avagy egy párhuzamos létet egy virtuális személy (avatar) 

formájában (11. ábra). A virtuális világ ezen felül az élet szinte minden szolgáltatásának és 

tárgyának mását is tartalmazza, következésképpen a társadalmi interakciók széles skálájára is 

lehetőség van. A felhasználók digitális megjelenését reprezentáló avatarok a virtuális világ 

egyéb szereplőivel ugyanúgy kommunikálnak, mint azt a való világban tennénk, sőt virtuális 

közösségekbe is szerveződhetnek, de ne feledjük, hogy az avatarok mögött mindig ott vannak 

azok a hús-vér emberek, akik a tetteket irányítják. A digitális szféra tehát csak környezet, a 

rendszer működése csak részben automatikus, többnyire a felhasználói döntésektől függ. Nem 

meglepő tehát, hogy a virtuális valóság ilyen fejlett technológiáit némely szerző egyenesen 

tükörvilágként értelmezi (pl. Graham, S., 1998). A virtuális valóságot megjelenítő világok 

tükörszerű jellegzetességei nem jelentenek egyirányú folyamatokat, az ilyen világok 
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többnyire erősen visszahatnak a való világra is. A virtuális világot is gyors ütemű növekedés 

és nagy tőkeberuházás jellemzi, valamint már megjelentek az olyan gazdasági formák is, 

amelyek ezen világok szisztémáira építve szereznek jövedelmet a valódi világban. 

11. ábra: A virtuális valóság ábrázolása (secondlife.com) 

A virtuális valóság technikai eszközének alkalmazása kétségtelenül a szórakozás és a 

kommunikáció világában a legelterjedtebb, ám egyéb területeken is előfordul. A virtuális 

konstruktív környezet, mint modellezési eljárás a számítógéppel segített tervezés (CAD) 

tipikus megoldásai közé tartozik, és tulajdonképpen a virtuális világok környezeti struktúráját 

idézi. Célját tekintve inkább a tervezés szolgálatában áll, bár az eredmények a kutatásban is 

gyakran hasznosíthatók (lásd MacEachren, A. M. et al. 1999). A térinformatikai 

modellezéshez hasonlító eljárás virtuális, tehát nem valós környezetben kreál domborzat-, 

terep-, vagy településmodelleket, illetve szimulálja az épített környezetet. Az effajta virtuális 

valóságok ritka esetben közvetetten a valódi környezettel is kapcsolatban lehetnek, ám ezek a 

változatok az általunk vizsgált igazi virtualitás terepén már kívül esnek. 

Mint az a fentiekből kiderült, az információs társadalom új típusú belső terének 

megjelenési formái igen sokfélék lehetnek. A virtuális tér változatossága még számos további 

ábra bemutatását is lehetővé tenné, ám az alapvető témakörökről már így is képet kaphattunk. 

A sokszínűség ellenére az egyes térábrázolások közös vonásai egyértelműen leszűrhetők 

voltak, úgymint az információközvetítés, a hálózati jelleg és persze a virtualitás, azaz a 

geográfiai lokalizálhatóság hiánya. 
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3.1.4 Léteznek-e hibrid terek? 

Hibrid, azaz egyszerre több vagy keresztezett tulajdonsággal bíró tértípusról 

esetünkben akkor beszélhetünk, ha mind a külső téri, mind a belső téri alapjellemzők 

megtalálhatók az adott vizsgált térben. A hibrid vagy átmeneti terek a téri 

alapkarakterisztikáikat a valódi világból és a kibertérből egyaránt merítik, de egészében véve 

inkább a valódi világ kiterjesztéseinek tekinthetők, ahol a mindenütt jelenlevő információs 

struktúrák egy elektronikusan fenntartott világban kialakított valóságot realizálnak (Shiode, 

N. 2003). 

Különleges, és ugyanakkor a külső és belső terek közti átmenetet képez az az újszerű

tértípus, amit a szakzsargonban intelligens térnek neveznek. Az intelligens tér (smart space), 

vagy iTér (iSpace) technikai megoldások olyan körülhatárolt terek (szoba, utca, épület vagy a 

nyílt terep egy része), amelyek a tér állapotát folyamatosan megfigyelő érzékelők 

célirányosan kiépített rendszerével vannak ellátva (lásd pl. Takeyama, M. 2001). Az 

érzékelőktől nyert információ feldolgozását követően egy mesterséges intelligencia alapú 

vezérlő algoritmus érzékelni tudja a térben zajló eseményeket, azokat bizonyos szempontok 

alapján egy megelőző tanulási folyamatot követően értelmezni, értékelni tudja, valamint az 

adott szituációnak leginkább megfelelő döntést képes hozni (Korondi P. 2006). Az 

érzékelőktől származó információkból az intelligens algoritmusokat felhasználva olyan 

virtuális teret lehet alkotni, amely nem csupán passzív elszenvedője a manipulációinknak, 

hanem ez az intelligens tér megpróbálja megérteni, hogy mi zajlik benne, sőt esetleg aktívan 

be is avatkozik az eseményekbe. Az intelligens téri megoldásoknak számos formája létezik 

melyekre mind jellemző, hogy valamilyen megfigyelési technikát ötvöz a térbeli modellezés 

megoldásaival (az intelligens ember-gép rendszerek például padlóba vagy bútorokba beépített 

érzékelőkkel követik nyomon, hogy a személy merre jár, és ez alapján feltérképezik a 

megfigyelt alany viselkedésének némely paraméterét). 

A fogalmi alapdefiníciókhoz ragaszkodva ezt a tértípust a külső terek közé kell 

sorolnunk, mivel ebben az esetben egyértelműen jelen van a téri lokalizáció momentuma. 

Jellegét tekintve azonban a vizsgált tér nemigen látható, csak az ahhoz közvetetten (!) 

kapcsolódó térelemek. A látszólagos ellentmondást feloldandó a kérdést tulajdonképpen 

redukálhatjuk egy helymeghatározó és adatkommunikációs rendszerre, avagy egy 

térinformatikai feladatra az információs társadalom sajátos terében. 
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3.1.5 A külső és a belső tér kapcsolata az információs társadalomban 

Már a fentebb ismertetett alapvető tértípusok, a földrajzilag lokalizálható külső tér és a 

valós földrajzi helyhez nem köthető belső tér információs társadalmi összefüggésben 

megjelenő változatainak önálló ismertetésénél is sejthettük, hogy számos érdekes kapcsolat 

feltételezhető e két alapvető tércsoport között. Az információs társadalom külső és belső terei 

a sokszínű megjelenési formáik mellett igen sokrétű és összetett kapcsolatokat mutatnak 

egymás irányába is. 

Az információs társadalom tereinek különböző típusai – bár markáns egyéni 

sajátosságokkal jellemezhetők – mégis egy olyan logikai láncba szervezhetők, amely a 

különböző változatokat a fizikai tértől a kizárólag fogalmi szinten létező terekig rendezi sorba 

(Shiode, N. 2003). Az egyes tértípusok mindegyike sajátos téri jellegzetességekkel bír, ennek 

ellenére mégis együttesen alkotják az információs társadalom hagyományos és új terét. 

12. ábra: Az információs tér különböző típusai (Shiode, N. 2003 alapján saját szerkesztés) 
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Az információs társadalom terének alapját a valódi világ földrajzi tere adja, ahol 

ténylegesen megtalálhatók és lokalizálhatók azok az entitások, amelyekhez az információs 

társadalmi tartalmak kötődnek (12. ábra). A valódi tér (real space) konvencionális földrajza 

referenciabázisként szolgál a további terek számára. Erre épül az információs társadalom 

terének fizikai aspektusait megjelenítő hálózati tér (network space), amely magában foglalja 

az Internet infrastruktúráját, a száloptikai és műholdas hálózatokat, az adatkommunikáció 

egyéb technológiai elemeit, valamint az IP címekkel reprezentált szervereket és 

felhasználókat. Miközben az effajta hálózatok mindegyik összetevője a valódi térbe 

ágyazódik, a köztük megfigyelt forgalom a saját téri rendjét követi, ezzel formálva meg a 

telekommunikáció terét. A harmadik szintet a világháló (web) multimédiás tartalmainak és 

hyperlink kapcsolatainak metaforikus tere (web space) képviseli. Ismételten láthatjuk, hogy 

ezen tér létezése a fizikai hálózatoktól függ, de a világháló terének struktúráját csupán a 

topológiai keretrendszer determinálja.  Végül, a legfelső layer-en a 3D virtuális világok 

találhatók, amelyek a legközelebb állnak a képzeletbeli környezet fogalmához. Míg ezek a 

valódi világhoz hasonlónak tűnnek, az ilyen kiberterek mozgási szabályai merőben eltérnek a 

hagyományos térben tapasztaltakétól például abban, hogy a pszeudo-háromdimenziós 

mozgásformákról bármikor át tudunk térni a topológiai kapcsolatok térugrásaira. 

A külső és a belső tér viszonyára vagy kapcsolatára utalva azokat az átkötő

momentumokat kell megtalálnunk, amelyek az egyik tér jelenségeit a másikhoz viszonyítva is 

értelmezhetővé teszik. „Bár a kibertér kétségtelenül ad nekünk olyan tereket, ahol 

vizsgálhatjuk személyazonosságunkat, és egy olyan teret is, ahol alternatív közösséget 

építhetünk, az elemzők mégis kezdik felfedezni, hogy a kibertér csak kiegészítő tér, és nem 

helyettesíti a valódi teret. Tehát nagyon fontos a kutatás számára, hogy megvizsgáljuk, 

hogyan használják az emberek a kiberteret, és hogy kapcsolódik a kibertér életünk más (off-

line) területeihez. … Nem szabad elképzelni a kibertereket, mintha a földrajzi tértől teljesen 

függetlenül, egy külön világban, testetlenül léteznének” (Mészáros R. 2003, 57. o.). 

A tértípusok nehezen megragadható kapcsolatát több megközelítésben lehet 

értelmezni. Az első, konkrétabb módozat szerint a külső és belső tér kapcsolódási pontjait 

olyan fizikai eszközök, mint a szerverek (és esetenként maguk a terminálok) jelentik, amelyek 

a ténylegesen virtuális világot a világháló fizikai kábelrendszerével összekötik. A második, 

elméletibb elképzelés szerint a felhasználó ember maga az, aki miközben a géppel a 

világhálót használja, fejében a virtuális világot képezi le. Ez utóbbi kifejezetten a site map-ek, 

a páva terek és a virtuális valóságok eseténél tükröződik. Számos tanulmány emeli ki továbbá 

az információs tér geográfiai természetének társadalmi vonatkozásai kapcsán, hogy a 
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térértelmezéseink lényegileg függnek a számítógéppel való interakcióink formáitól (Batty, M. 

1997, Sheppard, E. et al. 1999). Miközben a kibertér a nem-geográfiai helyek azon 

metaforájának értelmezhető, ahol a digitális interakciók lezajlanak (Hillis, K. 1999), látnunk 

kell, hogy a kibertéri kommunikáció és információcsere valójában emberek között, illetve 

emberek és gépek között zajlik.  

Fontosságánál fogva az információs társadalom fizikai és virtuális terének 

összehasonlítása a lényeges kutatási témák közé tartozik (pl. Lenz, B. 2000, Klas, I. 2002). 

Nem ritka az a megfontolás sem, amelyben a külső és a belső téri jellegzetességeket a 

szokványos vagy hagyományos és a szokatlan vagy új térbeli sajátosságok párhuzamaként 

elemzik (lásd pl. Li, F. 2000). A differenciák az összehasonlítási dimenziók széles skáláján 

megmutatkoznak, melyekből az alábbi táblázat ad ízelítőt (5. táblázat). 

Hagyományos fizikai tér Új elektronikai tér 

Kommunikációs 
tartalom 

Fizikai és információs Információs 

Médium Közlekedés Telekommunikáció 

Mozgási sebesség Közlekedési módtól függ 
Fénysebesség, azonnaliság, az 

infrastruktúra költségeitől stb. függ 
(pl. sávszélesség) 

Távolság Jelentős megszorító elem Nem számít 

Hely Elkülönült helyek 
Helyi karakterisztika számít, a hely 

egybefolyik a térrel 

Idő Fontos 
Fontos de az események 

felfüggeszthetők az időben 

Identitás Definiált 
Függetleníthető a fizikai térbeli 

identitástól 

5. táblázat: A fizikai és az elektronikai tér összehasonlítása (Li, F. 2000 alapján saját 

szerkesztés) 

Az 5. táblázatban olvasható szempontok valójában azokról a motívumokról szólnak, 

amelyek mentén az információs társadalom földrajza tematikailag többé-kevésbé 

elrendeződik. Az információs társadalom külső tereként felfogható fizikai tér és a belső

térként értelmezett elektronikai tér között markáns különbség látszódik például abban, hogy a 

kommunikáció során átadott tartalom milyen formákat ölthet. Míg a fizikai térben ez valódi 
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materiális elemeket is jelenthet, addig az elektronikus térben ez csak az információátadásra 

szorítkozhat. Ellentétpárba, vagy párhuzamba állítható továbbá például a hagyományos 

közlekedés és a fénysebességű telekommunikációs „utazás”, a távolság jelentős vagy 

elhanyagolható szerepe, a hely szeparáltsága vagy összemosódó jellege, az idő fontossága 

vagy az időtlenség lehetősége, továbbá például a személyes identitás meghatározottsága vagy 

a lehetőség az identitás virtuális megváltoztatására. 

Ha a külső valós és a belső virtuális tér földrajzát vagy téri tulajdonságait állítjuk 

egymással szembe a különbségek mellett valójában számos párhuzamos vonást is 

felfedezhetünk. Ezek a terek hasonlóak és különbözőek egyszerre, de az összehasonlítás 

alapja inkább csak az lehet, hogy a virtuális tér mennyire feleltethető meg a valódi térnek, 

mivel ez utóbbiról több évszázados (évezredes) tapasztalataink vannak, míg az előbbiről 

szerzett ismereteink éppen csak évtizedesek. A kibertér földrajzában – úgy tűnik – a valós tér 

földrajzi termékei dominálnak, ami azzal magyarázható, hogy amikor a geográfusok 

elkezdték vizsgálni a kapcsolatot a virtuális és a földrajzi tér között, felfedezték, hogy a 

földrajzi tér olyan meghatározó elveket kínál, amelyek mélyrehatóan formálják a virtuális 

tereket. A távolságok fontosságának csökkenése, valamint a korábban földrajzilag kötött 

tevékenységek felszabadulása ellenére a kibertérbeli tevékenységeket olyan tényezők 

korlátozzák, amelyek a földrajzi térben vannak jelen (Aoyama, Y. – Sheppard, E. 2003). Ezek 

a tényezők jobbára az információs társadalom infrastrukturális hátterével vannak 

kapcsolatban. Mivel a hálózatok az öröklött és földrajzilag differenciált fizikai 

infrastruktúráktól függenek, így ezeknek jelentős szerepük van a virtuális és földrajzi tér 

közötti kölcsönhatások alakításában. Ám nemcsak a kábelrendszerek formájában kiépített 

hálózatok elhelyezkedése határozza meg a kibertér jellegét, hanem például a vezeték nélküli 

infrastruktúrák is: a tornyok, az adók, vagy esetleg a műholdak is. 

A fizikai és a virtuális tér dualitását az információs társadalom földrajza egyik 

alapjelenségének tekinthetjük. A geográfia vizsgálati kérdései legfőképp ezen kettősség 

mentén nevezhetők hagyományos vagy új tartalmúaknak (bár összességében akár az egész 

információs társadalmi térbeliséget is újszerűnek lehet tekinteni). Tradicionális 

tématerületeket és ebből adódóan a hagyományos térszerkezeti sajátosságokhoz kötődő

földrajzi dimenziókat képeznek a fizikai-földrajzi tér társadalomföldrajzi vagy 

gazdaságföldrajzi vizsgálati témái, míg egyértelműen új geográfiai vonásokkal tarkítottak a 

virtuális tér kutatási témakörei. Ez utóbbiak részben módszertani megújítást (lásd tracerouter 

eljárások), részben fogalmi megújítást eredményeztek (13. ábra). 
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13. ábra: A virtuális tér és a fizikai tér földrajzi kutatásának néhány alapdimenziója  
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3.2. A „hely” az információs társadalomban 

3.2.1 A hely regionális tudományi és információs társadalmi értelmezései 

A hely fogalma – vagy csak egyszerű alkalmazott kifejezése – konkrét és átvitt 

értelemben egyaránt különösen gyakran előforduló eleme a területi kutatásoknak. A 

gyakoriság egyben sokszínűséget is jelent, ami az információs társadalom kontextusában is 

érvényre jut, mindazonáltal a regionális tudomány a hely fogalmát objektív és általános 

formában is meghatározta, mellyel megalapozhatjuk a hely fogalmának bármely társadalmi 

közegben előforduló változatainak megértését. 

Ha a tér korábban megismert és alkalmazott meghatározásaiból indulunk ki, akkor a 

téri alkotóelemek között, a külső és a belső tér térelemei körében kell keresnünk a hely 

fogalmát. Köznapi értelemben a hely a térnek az a része, amelyet valamilyen dolog vagy 

valaki átmenetileg vagy tartósan elfoglal. A hely a legáltalánosabb térelem, miközben a tér a 

helyek egyenlőtlensége és rendezettsége révén formálódik, következésképpen a tér és a hely 

fogalmai szorosan összekapcsolódnak (Nemes Nagy J. 1998). A szoros összekapcsoltság 

egyben a fogalmi és gyakorlati elhatárolás nehézkessé tételében is felelős, ezért konkrét 

fogódzóul javasolt használnunk azt a megközelítést, miszerint a hely valamiféle téri entitás, 

tovább nem bontható (vagy nem bontott) építőelem, elemi egység (Lőcsei H. 2005). Ha 

sikerül az információs társadalom fogalomköre kapcsán meghatároznunk e szféra jellegzetes 

térelemeit, akkor értelmezhetővé válik a hely fogalma és szerepe is az információs 

társadalomban. 

A hely tartalma – az angol fordításból is kirajzolódó módon – igen sokrétű, azon felül, 

hogy téralkotó elemi egységként is ismert. A legáltalánosabb „place” (hely) kifejezés mellett 

az ugyancsak helyként fordítható „locality” (locale) már nem csak az elemi egységre, de a 

méretre, vagy ha úgy tetszik a területi szintre is utal, azon belül is inkább a kisebb változatra. 

Ezen felül ez a kifejezés a helyet mint helyszínt is értelmezi, tehát valamiféle szűkített 

térrészre vonatkoztat. Néha ugyancsak helyként fordítják a „location” kifejezést is, amely 

viszont az alkotóelemek térbeli relativitására, azaz helyzetére is céloz. Sőt egyes szerzők a 

hely tudatát, érzetét (sense of place) és a hely szellemét (genius loci) is lényeges tartalmi 

elemként idézik a hely értelmezése során (Jankó F. 2002). 

A posztmodern társadalmakban és ezzel együtt az információs társadalom tartalmi és 

technológiai közegében az utóbbi időszakban végbemenő jelenségek (pl. a globalizációs 

folyamatok) új megfogalmazásokat szültek a hely fogalmával kapcsolatban is. Már évekkel az 

új (például mobil) telekommunikációs lehetőségek eljövetele előtt a hely mint mozdulatlan 
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dimenzió fogalma vitatottá vált. A hely hagyományos felfogás szerint elhatárolható, 

körülírható, a modern értelmezések szerint viszont diffúzzá, felhígulttá vált, s így inkább a 

térbeli, társadalmi kapcsolatok kapcsolódási-, illetve csomópontjaként értelmezett dolog lehet. 

Ez főleg Castells tanulmányaiban érhető tetten, aki az új információs társadalmi térben, az 

áramlások terében a földrajzi távolságok szétfoszlásáról és a virtuális világ helynélküliségéről 

értekezik (Castells, M. 1996). Megjelent tehát a „helytelenség” (placelessness) és a 

helynélküliség (non-place) fogalma, amelyek az uniformizálódás veszélyeire hívják fel a 

figyelmet (Jankó F. 2005). A globális és a lokális jellemzők, valamint a helynélküli és a hely-

specifikus jelenségek kettőssége és egyben párhuzama az információs technológiai 

vívmányok elterjedése révén mindennapossá vált mai világunkban. Konkrétabban fogalmazva 

– többek között – épp az info-kommunikációs eszközök nevezhetők meg azon 

hatótényezőknek, amelyek egyáltalán lehetővé tették a lokális megkötöttségektől való 

függetlenedést, miközben újraértékelték és némely összefüggésben meg is erősítették a hely 

szerepét. 

Támaszkodva az információs társadalom korábban megismert külső és belső téri 

tulajdonságainak ismereteire egyértelműen más térelemeket illetve helyeket fogalmazhatunk 

meg e két alapvető tértípus kapcsán. Az aktuálisan alkalmazott térértelmezés függvényében 

nemcsak más alkotóelemeket definiálhatunk helyként, de más helytípusokkal, alapjaiban 

eltérő jellegzetességekkel bíró helyekkel is szembesülhetünk. Az éles különbségtételt ebben 

az esetben is főképpen a helyként értelmezett entitások fizikai valója vagy ezen mivoltának 

hiánya alapozhatja meg.  

Az információs társadalom külső terében valójában ugyanolyan helyekkel találkozunk, 

mint azt a társadalomföldrajz legtöbb megközelítésében megtapasztalhattuk, azaz 

településekkel, régiókkal, országokkal stb., továbbá például az épületek vagy a műszaki 

infrastruktúra elemeivel. A témakör ennél azonban jóval többet nyújt számunkra. 

Nyilvánvaló, hogy a hagyományos külső téri elemek a megszokott kontextusokban 

egyértelmű földrajzi helyeknek tekinthetők, ám az információs társadalom 

összefüggésrendszerében sajátos jelentéstartalom mellett differenciálódnak. Mint ahogy 

például a fémgyártásnak a különböző nyersanyaglelőhelyek vagy feldolgozó üzemek, úgy az 

információs társadalomnak (mint „ágazatnak”) is megvannak azok a kitüntetett helyei, 

amelyek fontosabbak az átlagnál. A helyek egyik ilyen kiemelt csoportját képviselik azok a 

földrajzi objektumok, amelyek az információs társadalmi átalakulás főszereplőiként lettek 

ismertek az elmúlt években, évtizedekben. Bár ezekben az esetekben valóságos fizikai-

földrajzi térben megjelenő helyekről beszélhetünk, mégis talán inkább az információs 
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társadalom jellegzetes belső szempontrendszere alapján kiformálódó helyekként érdemes 

tekintenünk ezekre a földrajzi pontokra. Az információs társadalom sajátos és kiemelten 

fontos helyeként ismert – és közismert – például a kaliforniai Szilícium-völgy, vagy az ennek 

nyomdokain hasonló kifejezéssel illetett egyéb „szilikon-helyek” (ahogyan azt Jed Kolko 

[2002] említi), mint például a szilícium-alléként ismert manhattani Downtown (Pratt, A. C. 

2000), a szilícium-vádinak nevezett Tel-Aviv, a drótnélküli völgyként aposztrofált Helsinki 

(Uusimaa régió), a digitális sziget névvel illetett Írország (Roper, S. – Grimes, S. 2005), 

Cyberjaya a maláj szilíciumváros, vagy az indiai szilícium-völgyként ismert Bangalore. Ezek 

a helyek általában az információs technológiák és az ipari termelés konvergenciájának, az 

információs gazdaság klasszikus értelmezésének megtestesítői, világszinten ismert és 

versenyképes technopoliszok. E különleges helyek tehát újra fontossá tették a hely és a 

helyzet szerepét, főként abban a tekintetben, hogy térben koncentrálták az információs 

technológiai szektor szereplőit (részletesebben lásd 3.4 fejezet). 

A hely külső térbeli értelmezése nem csupán a jól ismert földrajzi helyek kapcsán 

lehetséges. A helyeknek az előbb említettektől merőben eltérő tartalmú csoportját képviselik 

azok a földrajzi pontok, ahol a nagy vagy esetleg helyi szintű információs hálózatok a 

kívülállók vagy felhasználók számára hozzáférhetőkké válnak. Ezek a kapu szerű belépési 

pontok avagy hozzáférési helyek a földrajzi tér ismert (vagy legalább is beazonosítható) 

koordinátájú pontjain találhatók, és legtöbbször számítógépek formájában realizálódnak. 

Tekinthetjük úgy is, hogy az információs társadalom belső terébe ezen külső térbeli helyek 

biztosítják az átjárási lehetőséget, de az információs társadalom megvalósulásának és 

formálódásának konkrét helyeiként is értelmezhetők ezek a pontok. A hozzáférési helyek nem 

számítanak ritkának vagy különlegesnek a földrajzi térben, mégis egyes térségekben szükség 

van efféle helyek direkt létesítésére. Ilyen megoldásokat kínálnak például a közösségi 

hozzáférési lehetőségeket biztosító teleházak, melyeket gyakorta épp a hozzáférési pontokban 

hiányos területeken létesítenek. 

Jóval nehezebb dolgunk van a hely fogalmának az információs társadalom sajátos 

belső terében való meghatározásakor. Egyes megközelítések szerint a virtuális térben a hely 

kifejezésének már egyáltalán a létezése is megkérdőjelezhető, ha Castells gondolatát vesszük 

alapul, aki azt állítja, hogy a kibertér hely nélküli (placeless) tér. Állítása igaz abban az 

esetben, ha a kiberterek belső terei kapcsán a hely valódi fizikai jelentéstartalmára gondolunk. 

Kiszélesítve azonban a kiberterekről és a hely definíciójáról alkotott álláspontunkat, 

megfogalmazhatjuk azokat a fogódzókat, amelyek alapján eldönthető, hogy miket 

tekinthetünk helyeknek ebben az összefüggésrendszerben. A világháló használata közben 
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lépésről lépésre más jelenik meg a képernyőnkön, amit ha gyakorlati mivoltában vizsgálunk, 

akkor letöltött adatállományokról kell beszélnünk, amelyeket saját gépünkről nézünk, és 

amelyeket nem őriz meg a computerünk, csak nagyon elenyésző hányadban. Ha kissé 

elrugaszkodunk ettől az állásponttól, akkor inkább úgy fogalmazhatunk, hogy ezek a világ 

különböző pontjain található szerverekre fölhelyezett adatcsomagok, melyeket 

tulajdonképpen csak meglátogatunk, nem másoljuk át ezeket effektív módon saját gépünkre. 

A virtuálisabb nézet felé haladva ezek a kibertér egyes kikötőpontjai, ahonnan meghatározott 

további kikötők felé haladhatunk. Mindegyik elképzelésből érződik, hogy ezek az egymás 

után elérhető egységek a háló világában az elemi részeknek feleltethetők meg. A virtuális 

térben helynek tehát azt a térrészt lehet tekinteni, ahol az egyes elkülönülő információs 

alapcsomagok találhatók. A hely megjelenési formái a virtuális térben az egyes weblapok, a 

világháló külső terében pedig az egyes kábelhálózati elemek, pontosabban fogalmazva a 

hálózati csomópontokban található szerverek és routerek. A virtuális térben a helyek elérése 

alapvetően két módon történhet: egyrészt az egyes weblapok ún. hyperlink-jeit használva 

lépegethetünk helyről helyre (oldalról oldalra), másrészt az URL-címek (www-címek) 

beírásával kvázi „térugrásokat” hajthatunk végre. A világháló külső terében persze 

„ugrásokról” nem lehet szó, az egyes helyek csak szigorú egymásutánban érhetők el, ami a 

fizikai megkötöttségek folyománya. 

A helyek mint térelemek értékelése után a hely fogalmának az információs 

társadalomban betöltött szerepét, a társadalomra gyakorolt hatásait is célszerű érintenünk. 

Számos szerző tesz ugyanis említést arról, hogy az info-kommunikációs eszközök elterjedése 

és az információs társadalmi átalakulás következtében, vagy csak néhány újonnan kialakult 

szokás eredményeként a hagyományos vagy köznapi helyértelmezésünk számos vonásában 

merőben megváltozott (Batty, M. 1997, Gorman, S. P. 2002, Wilson, M. I. 2003). Különösen 

érződik ez a virtuális tér helyeinek esetében, melyek többek között azt a nem szokványos 

formát is lehetővé tették, hogy a fizikai térben valójában különböző helyeken lévő

felhasználók ugyanazon virtuális helyen találkozhassanak (például egy chat szobában). Ez 

persze nem jelenti azt, hogy a fizikai értelemben vett hely – az egyedi karakterisztikája 

bizonyos szocio-kulturális tényezőknek (Goddard, J. 1992) – ne lenne többé fontos az 

egyének vagy vállalatok számára, éppen ellenkezőleg, a helyi jellemzők továbbra is hatással 

lesznek a különböző helyekről származó emberek kommunikációjának hatékonyságában még 

a virtuális térben is. A helyi kultúra vagy például a nyelv ezt követően is differenciáló hatással 

lesz a helyekre vagy a helyek érzetére (Li, F. 2000). A földrajzi helyük alapján meghatározott 

területi közösségek átalakulását és új „helyi” közösségek formálódásának esélyét említi 
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Rheingold (1993) is, aki szerint a kibertér lehetővé teszi a közös földrajzi hely nélküli vagy 

más szóval helyfüggetlen szerveződések létrejöttét, ezzel mintegy újjáteremtve és fejlesztve a 

hagyományos közösségi formákat. Az együtt élő közösségek és a geográfiai helyek kibertéri 

entitásokkal történő lényegi (teljes) helyettesítése azonban nyilvánvaló utópiának tűnik 

(Vörös Zs. 2005a). 

A hely kötöttségeitől való megszabadulás, a helyfüggetlenség alapkategóriája a 

virtuális térnek. Ez a koncepció valójában a hagyományos értelemben vett helyek, tehát a 

fizikai helyek szerepének degradációjára utal, miközben a virtuális térbeli térhasználat 

erősödését és terjedését feltételezi. A helyfüggetlenség számos megjelenési formája ismert, 

melyek többnyire mind relatív értelemben, tulajdonképpen lehetőségként említik a helytől 

való elszakadás esélyét, és nem abszolút értelemben a hely fogalmának kvázi mellőzését 

jelentik. Ez a szemlélet nagyjából arra vezethető vissza, hogy az információs és 

kommunikációs technológiák megoldásai között nem csak helyfüggetlen, de a hely szerepét 

fontosnak tartó, úgynevezett helyfüggő szolgáltatásokat is találunk. A technológiai fejlődéssel 

megjelenő ezen érdekes kettősség különös módon értékeli át a hely szerepét az információs 

társadalomban. 

3.2.2 Helyfüggés és helyfüggetlenség 

A helyfüggés és a helyfüggetlenség összetevői egyszerre jelentek meg az információs 

és kommunikációs technológiák által meghatározott új térszerkezetben. E két típus számos 

tekintetben hasonlít egymásra, gyakorta kölcsönhatásban vannak egymással, ugyanakkor 

lényegileg elkülönülő jellemzőik is vannak. A két jelenség közötti összefüggésrendszer 

megértéséhez mindenek előtt azonban át kell tekintenünk az egyes típusok egyéni 

jellegzetességeit. 

A helyfüggés a technológiai fejlődésben alapvetően azokhoz az információs 

eszközökhöz kötve jelent meg, amelyek közvetve vagy közvetlenül képesek az 

információáramlásban résztvevő alapegységeket, entitásokat valamilyen formában 

földrajzilag lokalizálni. Ha úgy tetszik, ez egyfajta rejtett vagy direkt térinformatikai 

alkalmazásnak is tekinthető, amikor is az információs egységekhez egy helymeghatározó 

attribútum is kapcsolódik. A kitüntetett pontok, helyek kiválasztásakor, definiálásakor ez 

esetben erőteljes szerephez jut a kommunikáció és a térinformatika összekapcsolódása a 

felhasználó (szolgáltatást igénybe vevő) helyének meghatározása révén.  

A geográfia szempontjából lényegi elem, hogy az információs-kommunikációs 

eszközök ezen köre olyan helyfüggő szolgáltatásokat biztosít, amelyekkel felértékelődnek a 
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tér bizonyos új pontjai, helyei. Kitüntetettek lesznek azok a helyek, ahol léteznek, illetve 

elérhetők az ilyen szolgáltatások, míg háttérbe szorulnak az ilyen adottságokkal nem 

rendelkező térrészek. A helymeghatározás, a kommunikáció és a szolgáltatások ezáltal 

egyfajta új infrastrukturális térbeli differenciálódás kialakulásához vezetnek. 

A helyfüggés az információs kommunikációs technológiák két nagy téralakító 

vívmánya, a vezeték nélküli kommunikációs megoldások és az információs hálózatok berkein 

belül is tetten érhető. A vezeték nélküli kommunikáció fejlett szolgáltatásainál manapság 

gyakori a helyfüggés, egyes új mobil-szolgáltatások ugyanis épp helyhez kötött információkat 

tudnak számunkra nyújtani. A helyfüggő szolgáltatásokban (location based services) az adott 

kommunikációs eszközre csak lokálisan fontos, lényeges vagy értelmezhető információkat 

juttatnak, illetve bizonyos szolgáltatások ezzel az eszközzel csak egyes kitüntetett helyeken 

vehetők igénybe. Gondoljunk bele: más szolgáltatásokat vehetünk igénybe, más 

információkhoz juthatunk ugyanazzal a mobil-készülékkel idehaza vagy a határt átlépve, 

például Szlovákiában. A helyfüggő szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket a szolgáltatók már 

idejekorán felismerték, egyre jobban terjed a személyes, helyhez kötődő információk, 

reklámok küldése (például a helyfüggő időjárási előrejelzések esetén). Erre épülnek az amúgy 

helyfüggetlen mobil e-kereskedelmi megoldásokon, az m-commerce lehetőségeken túl az 

igazán helyfüggő „l-commerce” technológiák is (Dao, D. et al. 2002). Mivel a helyfüggő

szolgáltatások a tér különböző pontjain más és más eredménnyel vehetők igénybe, a földrajzi 

helyzet szerepe az ilyen alkalmazások kapcsán újra felértékelődik. A vezeték nélküli 

kommunikációhoz kapcsolódó helyfüggő szolgáltatások végső soron alkalmasak 

differenciálni a különböző földrajzi pontokon nyújtható szolgáltatások között, ami a térbeliség 

szerepét ismét fontossá teszi. 

Újszerű elemként látszik megjelenni a helyfüggés motívuma az amúgy 

helyfüggetlennek tekintett Internet berkein belül is. Laikusok számára is nyilvánvaló, hogy 

egyes weblapok a világ bármely pontjáról ugyanúgy elérhetők, ha a küldő (szerver) és a 

fogadó (felhasználói) számítógép egyaránt összeköttetésben áll az információs hálózattal. 

Gyakorta azonban eltérő tartalommal vagy nyelvezettel láthatók ezek a lapok, ami a 

felhasználó számítógép földrajzi helyzetének függvényeként alakul. A fogadó számítógépek 

által küldött információs azonosító jelek (IP-azonosítók) lehetővé teszik a számítógép 

nagyvonalú (például ország szintű) térbeli azonosítását, ami maga után vonja a helyfüggő

(szintén legalább ország szintre lebontott) tartalom szolgáltatásának lehetőségét. A 

helymeghatározás esélye tehát érdekes kérdésként merül fel a világháló terében, sőt piaci 

igényként is egyes vállalkozások számára, melyek célorientáltan keresik fogyasztóikat a 
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virtuális térben. Az effajta ún. geolokációs technológiák ma már nem ritkák például az e-

kereskedelmi megoldásoknál, vagy az on-line marketing különböző formái esetében. 

Hasonló lehetőséget kínál – csak immáron nem a fogadó, hanem a szerver gép által 

kínált weboldal földrajzi azonosítására – az ún. GML nyelvezet (Geography Markup 

Language), amely az ún. „geotag”-ek weblapokhoz kötésével pontos földrajzi koordinátákkal 

látja el a megjelenített információkat, így képezve helyi információkat az általánosból 

(megoldásait lásd pl. Lake, R. 2005). A „geotag”-ek segítségével adott, földrajzi pozícióját 

tekintve ismert helyhez kötődő információk kiszűrésére nyílik lehetőség. Az ilyen eljárások 

képezik az alapját a földrajzi vagy helyzeti alapú keresőrendszereknek. Ennél persze 

egyszerűbb módszerek is léteznek, elég csak arra gondolnunk, hogy az egyes URL-címek 

domain végződései alapján milyen következtetésekre juthatunk. Ezek a tulajdonképpeni 

rövidítések az egyes weboldalak ország-szintű beazonosítására adnak lehetőséget, bár számos 

olyan domain végződés is létezik, amely ezt az esélyt nem kínálja (lásd pl. az org, a net vagy a 

com végződéseket). Sőt az egyes domainek (pontosabban a bejegyzési jog) szabad 

kereskedelme miatt néha félrevezető következtetésekre is juthatunk (ez főként az olyan 

népszerű rövidítésekkel egybecsengő domainek esetében igaz, amit például Tuvalu [.tv], vagy 

Tonga [.to] esetében tapasztalhatunk)(Wilson, M. I. 2001). 

Összességében tehát ezek a technológiai megoldások tették lehetővé, hogy az 

alapvetően helyfüggetlenséget biztosító információs kommunikációs technológiai elemeken 

belül mégis relevanciája legyen a helyfüggő motívumoknak. Az alapvetően 

helyfüggetlenséget sugalló mobil-kommunikációban épp a megújulás lehetőségét jelentik a 

helyfüggő szolgáltatási elemek, míg hasonlóképpen állíthatjuk ezt az Internet világáról is, 

ahol a személyre szabott (helyi) információk, tehát a helyfüggő szolgáltatások előretörésére 

számíthatunk. 

A helyfüggetlenség érzését valahogy ösztönösen is összekapcsoljuk a vezeték nélküli 

kommunikáció és az Internet kínálta lehetőségekkel, ami alapvetően az informatikai 

forradalmat megelőző hagyományos kommunikációs formákhoz kapcsolódó emlékeinkből 

ered. Míg a tradicionális vezetékes telefonhívások alkalmával térben egyértelműen 

beazonosítható volt a hívó és a hívott fél helyzete (többnyire azonban csak a telefontársaságok 

számára), addig a mobil kommunikációban ez már nem adott (leszámítva a telefontársaságok 

irányító rendszereit). 

A 90-es években nagy dinamikával elterjedő, bár bizonyos megoldásait tekintve 

hosszú hagyományokkal rendelkező vezeték nélküli kommunikáció a térhasználat 

szempontjából radikális vívmány. A mobil kommunikáció lehetővé tette a helytől való 
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függetlenedést és biztosította az információs kor szempontjából kifejezetten fontos 

kommunikációs szolgáltatások bárhol való elérését, használatát. A helyfüggetlenség ezen 

felül kibővült a mobilitás lehetőségével is, más szóval a kommunikáció mozgás közben, nem 

helyhez kötve is végezhetővé vált. A mobil rendszerek elterjedése segítségével egyre 

lényegesebbé válik az a folyamat, amely a helyi megkötöttségeken múló kommunikációtól a 

kizárólag személyi megkötöttségeken múló kommunikáció felé mutat. 

A másik nagy helyfüggetlen info-kommunikációs lehetőséget a világméretű

információs hálózatok adják, amelyek nagy mennyiségű és nagyjából bárhol elérhető

információt biztosítva teszik lehetővé a tér használatának megváltozását néhány mindennapi 

cselekvés kapcsán. A világhálóval lehetővé válik a döntéshozás, a választás (összehasonlítás) 

a valós fizikai helyben lét nélkül, a kereskedelem, a vásárlás az üzletbelátogatás nélkül, az 

ügyintézés a hivatalba menetel nélkül vagy az információgyűjtés a fizikai utánajárás nélkül. A 

világháló által nyújtott egyik nagy innovációs lehetőséget tehát az egy pontból végezhető

tevékenységek jelentik, pontosabban a lehetőség az ilyen tevékenységek tetszőleges helyen 

koncentrált végzésére. Nyilván jelentős szerepet játszanak ennek elterjedésében a kényelmi 

szempontok, ugyanakkor negatívumként jelentkezik a túlzott világhálóhoz való kötöttség 

vagy a több értelemben is jelentkező beszűkülés. A világháló egyértelműen nagy társadalmi-

gazdasági hatása a bárhol végezhető tevékenységek, a helyfüggetlenség biztosításának 

lehetőségében van. Számos új tevékenység, szolgáltatás épp ezeket a lehetőségeket igyekszik 

kihasználni, sőt épp ezen innovációs tulajdonságnak köszönhették létrejöttüket (pl. e-

szolgáltatások, távmunka, távoktatás, telebank, telemedicina). Ilyen esetekben kiemelt 

jelentőségűvé, sőt talán túl nagy szerepűvé is válhat a kommunikációs eszközökre való 

ráutaltság, ami végül mégis csak differenciálja a teret (Jakobi, Á. 2002c) és a térhasználatot. 

A fent említett információs és kommunikációs eszközök a hagyományos 

kommunikációs eszközökhöz viszonyított piaci népszerűségüket (többek között) éppen a 

helyfüggetlen kommunikációs lehetőségek biztosításának köszönhetik. Mára a helyfüggetlen 

szolgáltatások (location independent services) külön ezekre a szempontokra építenek, s éppen 

ezek a motívumok képezik a modern piaci stratégiák alapjait (Liebhold, M. 2004, Gorman, S. 

P. 2002). Az effajta alkalmazások a társadalom azon igényét igyekeznek kihasználni, hogy az 

információ azonnal és bárhol a fogyasztó rendelkezésére álljon. Ez a helyfüggetlenség egyben 

az azonnaliság igényét is ki tudja elégíteni, hiszen – megfelelő készülék birtokában – nincs 

szükség az információszerzés egyes kitüntetett helyeire (például a rögzített 

vevőkészülékekhez) utazni, ami egyben időnyereséget is jelent. 
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A helytől való függetlenedés társadalmi és gazdasági hatásai bőven illusztrálhatók 

még közvetett vagy közvetlen példákkal, átfogó értelemben azonban mindegyikre jellemző, 

hogy jelentős térhasználati változásokról tájékoztatnak. Az IKT eszközök elterjedésével 

lehetővé vált például a munka- és lakóhely tetszőleges függetlenítése, vagy helyesebben 

fogalmazva térbeli megszervezése a különböző távmunka formák megoldásaival. Elérhetővé 

vált a hatékony otthoni munka, illetve hozzáférhetővé váltak a munkaerőpiacról eddig többé-

kevésbé kiszorult társadalmi csoportok, úgy mint a mozgássérültek vagy a távoli vidékek 

lakói. Lehetővé vált a munkahelyek relokalizációja, azaz áttelepítése más földrajzi helyekre, 

amelyeket egyes ágazatok vagy tevékenységi formák előszeretettel ki is használnak. „Bár az, 

hogy a munkaadók bebarangolják az egész világot annak érdekében, hogy hatékonyságukat 

növeljék és költségeiket csökkentsék, nem új jelenség, az információs és kommunikációs 

technika alkalmazása azonban olyan földrajzi rugalmasságot biztosít, ami lehetővé teszi, hogy 

egyre szélesebb körbe tartozó feladatokat és információt tudjanak más földrajzi helyre 

áttelepíteni” (Mészáros R. 2003, 98. o.). Konkrét megoldásait tekintve ilyen alapon működnek 

az ún. „háttér irodák” (back-offices), amelyek az adminisztratív munka olcsó munkabérű

országokba való kihelyezése révén jöttek létre.  

3.2.3 A helyfüggetlenség helyei, avagy a valódi térstruktúra 

A információs-kommunikációs technológiai innovációknak a térstruktúrára gyakorolt 

hatásait a valóságban soha nem tapasztaljuk tökéletesen letisztult formában. A térszerkezetet 

befolyásoló elemek voltaképpen jelentős mértékben differenciálják az új társadalmi 

térhasználat tényleges kibontakozását. A helyfüggetlenség ellenére a földrajz igenis számít 

(Cheverst, K. et al. 2002). 

A valós társadalmi térhasználatot még mindig alapvetően determinálják az 

infrastrukturális adottságok, a hálózatok kiépítettsége (gerincvezetékek, optikai kábelhálózat, 

ADSL szolgáltatási központok stb.). A jelentős infrastruktúra-függést mutató új 

kommunikációs eszközök tulajdonképpen csak akkor biztosíthatnának teljesen azonos 

lehetőségeket, ha valamilyen módon elérhetővé válnának ezen infrastrukturális elemek is a tér 

bármely pontján. A hozzáférés, a készülékellátottság és az eszközellátottság ma még azonban 

nagyban függ a társadalmi lehetőségektől, jelentősek még e tekintetben a területi 

egyenlőtlenségek, tehát erről a feladatáról sem mondhat le a regionális politika. Az 

infrastruktúra kiépültségének és egyáltalán meglétének területi egyenlőtlenségéből 

következően nem létezhet totális helyfüggetlenség. Nem állítható például, hogy a 

világhálóhoz való hozzáférés a Föld bármely pontján ugyanúgy adott, amit viszont 
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kijelenthetünk az az, hogy a rendszerből való információnyerés lehetősége mindenhol létezik, 

és kisebb vagy nagyobb infrastrukturális erőfeszítések árán valósággá is válhat. 

A valódi helyfüggetlenséget befolyásoló tényezők között vannak olyan egyéb (pl. 

földrajzi) okok is, amelyek a területi politikától (részben) függetlenül differenciálják a valós 

társadalmi térhasználati lehetőségeket. Ilyen lehet a domborzat (14. ábra), vagy az épített 

környezet árnyékoló szerepe, amely a hálózat nélküli kommunikáció igénybevételi körzeteit 

kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásolja, s ezzel az elméleti helyfüggetlenség lehetőségét 

csorbítja. 

14. ábra: Egy magyarországi mobiltelefon-társaság szolgáltatásainak vételi lehetőségei 

(Forrás: www.t-mobile.hu) 

A valós térhasználati adottságok tehát jelentősen módosítják az elméleti lehetőségeket, 

ami szemléletesen látható például a „helyfüggetlenség helyeit” bemutató 15. ábrán. A 

HotSpot néven ismert szolgáltatás ingyenes vagy térítéses vezeték nélküli Internet-hozzáférési 

lehetőséget biztosít mindazoknak, akik az arra alkalmas hordozható számítógépükkel egy-egy 

ilyen HotSpot szolgáltatási pont közvetlen közelében helyezkednek el. Az alig néhány méter 

(max. néhány 10m) hatósugarú körben igénybe vehető szolgáltatás tehát nem igényel 

közvetlen vezetékes csatlakozást, sem telefonvonalat vagy mobiltelefon-készüléket, 

mindössze egy megfelelő adatkommunikációra alkalmas hordozható számítógépet. Ez a 

szolgáltatás a szabad csatlakozás és a helyfüggetlenség (mobilitás) céljából jött létre, 
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valójában azonban ténylegesen csak a város néhány kitüntetett pontján hozzáférhető. A 

jövőben persze ebben is nagy változásokra számíthatunk, például azáltal, hogy teljes 

körzeteket, kerületeket, településeket próbálnak lefedni hasonló szolgáltatásokkal 

(természetesen újabb, arra alkalmas műszaki megoldásokkal). 

15. ábra: A „helyfüggetlenség helyei”, avagy a HotSpot szolgáltatás igénybevételi lehetőségei 

Budapest belvárosában (Forrás: www.hotspotter.hu/hu/budapest) 

A vezeték nélküli kommunikáció nyilvános HotSpot típusú formája az adott vezeték 

nélküli kapcsolódási pont (Access Point) követlen közelében vehető igénybe. A WiFi néven 

ismertté vált vezeték nélküli internetes kommunikációs forma, amely ennek technológiai 

megvalósításában kap nagy szerepet, alapvetően beltéri vagy kifejezetten rövid távolságban 

kültéri használatra alkalmas. A hasonló, ámde nagyobb hatótávolságú Wimax technológia 

ennél szélesebb körzetek ellátására is képes. 
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A vezeték nélküli hálózati pontok elérhetőségi körzetei bizonyos műszerek 

segítségével objektíven mérhetők is. A műszerek által kirajzolt térképek a jelerősségeket 

izovonalak formájában ábrázolva tüntetik fel a használatra alkalmas területeket, ezzel 

határolva körül a helyfüggetlen szolgáltatás lehetséges igénybevételi helyeit (16. ábra). 

16. ábra: Szabadtéren mérhető jelerősség izovonalai egy városi területen  

(Forrás: www.ittc.ku.edu/wlan) 

A HotSpotokat általában forgalmas helyeken építik ki: reptereken, pályaudvarokon, 

bevásárlóközpontokban, könyvtárakban, szállodákban, stb., melyek általánosságban csak 

viszonylag kis területet fednek le. Mindemellett ma a nagyobb amerikai városokban, de már 

Budapesten is, néhol annyira sűrűsödnek a HotSpotok, hogy a lefedett területek összeérnek. 

A helyfüggetlenség helyeit, tehát a vezeték nélküli internetes kapcsolódási pontokat, 

más szóval az elérhetőség helyeit az esetek egy jelentős részében a felhasználók nem szokták 

fejben tartani. Ilyen esetekben aktív vagy passzív lokális keresőket kell alkalmazniuk. Néhány 

cég előállt már a piacon úgynevezett „hotspot keresőkkel”, melyek olyan kisméretű, 

intelligens eszközök, amelyek képesek venni a különböző hozzáférési pontok jeleit; a 
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felhasználó csak sétál a városban, vagy ül az autójában, és amint egy HotSpot körzetébe ér, a 

kereső rögtön jelzi azt.  

A vezeték nélküli hálózati kommunikáció ezen kitüntetett helyeit sokak számára nem 

csak használni, de megtalálni is nagy élvezet. A „wardriving” néven ismertté vált kutatási (és 

egyben szabadidős) módszer éppen erre fekteti a hangsúlyt. Wardriving-nek nevezik azt a 

tevékenységet, amikor egy mozgó járműben haladva egy WiFi kapcsolatra alkalmas 

hordozható számítógép és rendszerint egy vagy több vevőantenna segítségével keressük 

azokat a vezeték nélküli hozzáférési pontokat, amelyekhez potenciálisan kapcsolódva 

összeköttetésbe kerülhetünk a világhálóval. Az ilyen mozgás közbeni keresési műveletek 

során gyakran egymás után más és más hozzáférési pontok jeleit tudjuk fogni. Gyakran 

kapcsolják össze az effajta hálózatvadászó technikákat valamilyen helymeghatározó (GPS) és 

valamilyen térinformatikai (GIS) technológiával is, amivel végső soron feltérképezhetővé 

válik a vezeték nélküli hozzáférésre alkalmas összes út menti terület. 

Az általánosságban helyfüggetlennek vélt, vagy helyesebben fogalmazva mindenhol 

elérhetőnek tekintett világháló és az ugyancsak helyfüggetlennek tekintett vezeték nélküli 

kommunikáció a fent bemutatott HotSpotok és egyéb csatlakozási pontok környezetében 

valóban térben szabadon használható. A jelenleg tapasztalható relatíve kis vételi távolságból 

adódó korlátok előbb-utóbb feloldódni látszanak, ami a jövőben azt az esélyt teremti meg, 

hogy ténylegesen helyfüggetlen lesz a helyfüggetlenséget kínáló infrastruktúra. 

3.2.4 A hagyományos várostól a virtuális városig 

A társadalomföldrajzi kutatások egyik legfontosabb helyként értelmezett entitásai a 

városok, melyek az információs társadalom megannyi érdekes jelenségének összefüggésében 

is előkerülnek. Számos vizsgálat állítja ugyanis, hogy a városok kiemelt jelentőségű színterei 

az információs társadalmi változásoknak, legyen szó kicsi, nagy, valódi vagy virtuális 

városról (Barsi B. – Csizmadia Z. 2001, Barsi B. 2002b, Moss, M. L. – Townsend, A. M. 

2000, Aurigi, A. – Graham, S. 1997). A város és az információs társadalom fogalmainak 

összekapcsolása nemcsak, hogy indokolt, de igen sokrétű is. Mivel a városok a társadalmi 

térszerveződés alapvető fontosságú elemei, lényeges szerepet játszanak az élet 

legkülönbözőbb területein, következésképpen az információs társadalommal összefüggésben 

is több helyütt említésre kerülhetnek. A tudományos és egyéb szakmai tanulmányok 

területfejlesztési, városfejlesztési, közlekedési, szolgáltatás-ellátottsági vagy egyéb 

szempontokra térnek ki a városoknak az információs társadalomban betöltött szerepét 
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illetően, továbbá esetenként arra is, hogy ezen térbeli objektumok valójában miféle „helyei” 

lehetnek az új információs világnak. 

A hagyományos értelemben vett városnak, ennek a földrajzban régóta ismert települési 

formának számos jelentős alapvonása erősödött meg vagy igazolódott az információs 

társadalom környezetében. Másrészt új kérdések is felmerültek, amelyek látszólag vagy 

valóságosan is új funkciókat rendeltek a városokhoz.  

A posztmodern kor társadalomföldrajzában, a globalizáció és az információs 

társadalmi átalakulás folyamataiban a város, mint hely szerepe társadalmi, gazdasági és 

technológiai értelemben is hangsúlyosnak tekinthető (lásd pl. Erdősi F. 2003c). Ezek a helyek 

nyilvánvaló és kiemelt csomópontjai valamint hajtómotorjai az egyes tágabb térségek 

információs társadalmi fejlődésének, amit a városi területeknek az esetek többségében az 

átlagnál kedvezőbb információs társadalmi fejlettségi mutatói is igazolnak (lásd pl. 

Krymalowsky, M. D. 2000 számításait vagy a hazai példák közül Rechnitzer J. et al. 2003). 

Hasonlóképpen az új információs gazdaság is erős kötődést mutat a hagyományos városi terek 

irányába, ami a globalizált térben és a technopoliszok világában még erőteljesebnek látszik, 

továbbá ugyanezt a kitüntetett csomóponti jelleget támasztják alá az info-kommunikációs 

infrastruktúra kiépítettségét és hálózati topológiáját vizsgáló tanulmányok is (Malecki, E. J. 

2002). A hálózati kommunikáció valódi sztrádáiként funkcionáló internetes gerincvezetékek 

leginkább a metropoliszok kapcsolatait tükrözik vissza (Moss, M. L. – Townsend, A. M. 

2000). A városok tehát kiemelt jelentőségű összeköttetési pontok a nagyméretű vezetékes 

kommunikációs rendszerekben, sőt össze is kapcsolódnak a globális hálózati térben, 

miközben szociális értelemben lokálisan elkülönülnek (Farkas J. 2001b). 

Mindezt persze a városi funkciók szokványos következményeiként is értékelhetjük, 

miközben a város, mint hely szerepét az információs társadalom részben meg is változtatta. A 

városi terek előretörése, fontosságának növekedése közben a várostól függetlenítő

technológiai megoldások formálódása egyre érezhetőbb módon van jelen. Új településformák, 

információs városok, telephelyek stb. jönnek létre ugyanúgy, mint ahogy a munkahely 

visszakerülhet (a számítógépes távmunka révén) a családi közösségekbe, a lakásba. Az 

információs technológiai megoldások más, eleddig kizárólag városokhoz kötődő funkciókat is 

helyfüggetlenekké tehettek (gondoljunk csak az idáig főként városi hivatalokban intézhető

ügyeink új elektronikus megoldásaira, melyekkel megszűnhet a hivatalba való látogatás 

szükségessége). Szélsőséges értelemben a helyfüggetlenség a városok jelentőségének 

csökkenését is maga után vonhatta. Más kontextusban viszont a város, mint hely szerepét az 

információs társadalmi technológiák ismételten felértékelték. Az új értékrenddel fűszerezett 
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globális információáramlás terében, a Castells-féle áramláselméletbe illeszkedően, a 

városokat az „áramlások állomásainak”, a hálózati tér legfontosabb elemeinek lehet tekinteni. 

Az információs társadalmi fejlődés az általunk már ismert, vagy mondjuk így 

hagyományos városi formák mellett új városfogalmak létrejöttét is eredményezte. Egyre 

gyakrabban találkozhatunk újabban a digitális, intelligens, on-line vagy e-város

kifejezésekkel, amelyek különböző hangsúlyú keverékét nyújtják a valódi és a virtuális városi 

formáknak. A digitális város valószínűleg a legátfogóbb kifejezés arra, amivel az információs 

társadalmi vívmányoknak a városi funkciók kapcsán való alkalmazását leírhatjuk. Ezek a 

funkciók a legtágabban értelmezhetők, sőt talán nem is határolhatók le, de mindenképpen a 

megszokott városi szerepekhez köthetők, kiegészülve egy olyan információ-technológiai 

elemmel, amely nyilvánosságot, hozzáférést és könnyed kezelhetőséget (ügykezelést) biztosít. 

A webes megjelenéstől az e-önkormányzati lehetőségek széles tárházáig az on-line vagy e-

város megoldások számos példájával találkozhatunk (lásd például Amszterdam, Bologna vagy 

Kyoto esetét, Ishida, T. 2005). A legtöbb esetben ezek integráltan, igazi nagyvárosi komplex 

szolgáltatáscsokrokat formálva vannak jelen és fejlődnek lendületesen. Némiképp ehhez 

hasonlók az ún. intelligens városok (smart cities) is, amelyek olyan fejlett információs 

infrastruktúrával rendelkező települések, melyek modern info-kommunikációs környezetben 

biztosítanak korszerű információcserét a városi önkormányzat, a különféle szolgáltatók, a 

vállalkozások és az állampolgárok között. 

A korábbiakban említettekkel néha szinonim fogalomként értelmezett, ugyanakkor 

valójában határozottan eltérő tartalmú kifejezésként került elő az információs kor 

városfogalmai között a virtuális város formulája. A virtuális város tulajdonképpen egy 

metafora, az emberek által megszokott és ismerős városi szerkezetekre utaló átvitt értelmű

kép, amely valójában a virtuális tér valamely tematikus gyűjtőhelyeként funkcionál. „A 

virtuális városok olyan elektronikus szolgáltató központokat kínálnak a használóknak, ahol a 

különböző tevékenységeket, információkat és embereket a számítógép összehozza egy ’hely’-

re a képernyőn úgy, ahogy a valódi városok is teszik a földrajzi térben” (Mészáros R. 2004, 8. 

o.). A virtuális térben tehát spontán vagy tervezetten igazi helyek is kialakulnak, amelyek jó 

példái a globalizált információs világban mégis előforduló lokalizációs áramlatoknak, 

biztosítva ezzel a helyhez kötődés lehetőségét és az egyéni jelleg továbbélését. 

Míg az előzőekben alkalmazott információs társadalmi helyfogalom és egyben 

városfogalom nyilvánvaló kötődéssel volt a fizikai-földrajzi térhez, addig a virtuális város 

terminus esetében ez nem mindig helytálló. Bár ezúttal igazán képlékeny fogalommal állunk 

szemben, mégis egyöntetű a vélemény, hogy maga a virtuális város csak a kibertérben létező
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alakzat, következésképpen ne is keressük a földrajzi atlaszokban. A definíciós 

bizonytalanságot a virtuális városok különböző altípusai indukálják, amelyek a valódi és a 

virtuális város elemeit mossák össze a meghatározásaikban. A fogalomkörön belül 

megkülönböztethetjük a nem valódi helyen alapuló (non-grounded) városmetaforákat és a 

konkrét (grounded) városok virtuális megfelelőinek csoportját (Mészáros, R. 2003). Más 

szerzők a virtualitás mértéke szerint különböztetik meg a kibertér városait (Dodge, M. – 

Smith, A. – Doyle, S. 1997). A virtuális városok non-grounded típusai tulajdonképpen az 

Internet világának jelentősebb vagy ismertebb gyűjtőhelyei, s esetenként csak nevükben 

tekinthetők városoknak. Városi érzetet, zsongást ugyan biztosítanak, de a városi funkciók 

valójában nem fedezhetők fel ezeken a helyeken. Más esetekben viszont igazi városias képpel 

és városias funkciókkal is találkozhatunk (lásd pl. Cybertown), ahol a valódihoz hasonlóan 

megtalálhatók a szokványos városi helyek, például a posta, a városháza vagy a 

bevásárlóközpont, csak éppen a valóságban nem realizált, kizárólag virtuális formában. A 

virtuális városok ún. grounded típusai már valódi városokhoz köthetők, mégis virtuálisak, 

tehát csak az Interneten érhetők el gyakorlati értelemben. Ezen típusok egy-egy meglévő

város internetes alteregóiként funkcionálnak, természetesen jóval szűkebb, esetleg tematizált 

funkciók mellett. Az ilyen városok, mint virtuális helyek megjelenítésében nagy lökést adott a 

térinformatika és a grafikus ábrázolás utóbbi években tapasztalt jelentős fejlődése, amely a 

valódihoz, tehát a hagyományos városhoz kísértetiesen hasonlító virtuális városmodellek vagy 

virtuális városi környezetek megalkotását tette lehetővé (Batty, M. et al. 1998) nem utolsó 

sorban a virtuális városmorfológia érdekes témáit is felvetve. A városok virtuális térbeli másai 

– akárcsak az emberek esetében – olyan, amúgy nem valós tulajdonságokkal is fel lehetnek 

vértezve, amelyek esetleg kívánatosak, de nem elérhetők a valódi település számára (például 

egy kisváros a virtuális térben nagyvárosi sajátosságokat is mutathat). Ezen új lehetőségek a 

városimázs, tehát a hely imázsa kapcsán is kihasználhatók (lásd pl. Bell, C. – Lyall, J. 2002), 

ami jól példázza azt, hogy a virtuális város a valódi településre is visszahatással lehet. 

3.3. Térfelosztási lehetőségek 

A regionális tudomány a térelemek, mint alkotóelemek és a tér, mint egész között egy 

olyan átmeneti fogalomhalmazt is megkülönböztet, amelyet a tér egyes alrendszerei, illetve 

elkülöníthető részei formálnak meg (Nemes Nagy J. 1998). Ezek a részhalmaznak tekinthető

térszegmensek az egyes társadalmi szférák, így az információs társadalom térbeliségének 

vizsgálatához is nagy segítséget nyújtanak. 
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3.3.1 Horizontális alkotóelemek és határok 

A horizontális térfelosztás a földrajzi tér határvonalakkal való tagolásának eszköze 

(Nemes Nagy J. 1998). Maga a térfelosztás és a horizontális alkotóelemek megtalálása nem 

lenne nehéz feladat, ha mindezt a szokványos geográfiai térben kellene elvégeznünk. 

Egyszerűen csak követnünk kellene a politikai és közigazgatási térképeket és az így 

kirajzolódó térfelosztási mintákat. Az információs társadalom jellemzőit ezen területegységek 

aggregációiban, mint holmi statisztikai megfigyelési egységek formájában ugyan 

vizsgálhatnánk, de mindez csak valamiféle mesterséges, kizárólag gyakorlati szempontból 

kialakított térfelosztási javaslat lenne. Az információs társadalom valódi szerveződése így, 

tehát a szokványos közigazgatási és statisztikai térfelosztás mellett csak önkényes 

feldarabolásnak tűnhet, és nem e társadalmi szféra saját szempontrendszere, valóságos térbeli 

szerveződése alapján alakul. 

Az információs társadalom saját szféráján belül a horizontális alkotóelemek egymástól 

való elhatárolása nem minden esetben tűnik oly könnyedén kivitelezhetőnek, mint ahogyan 

azt a hagyományos térfelosztási eljárásoknál megszokhattunk. Már maga a határ fogalma sem 

lehet egyértelmű egy olyan közegben, amelyet egyesek helynélküli áramlási térnek 

tekintenek. Manapság egyre gyakrabban hallhatunk arról, hogy a globalizáció és az 

információs terek jelentőségének növekedése az új globális földrajz kialakulásának és a 

határokon átnyúló gazdasági, politikai és kulturális kapcsolódások előretörésének kedvez. A 

határok ezért többnyire inkább a térbeli átalakulás eltűnő elemeinek, mintsem stabil fizikai 

vonalaknak tekinthetők. Ez végső soron egészen az államhatárok, a szuverenitás és a 

területegységek megszűnéséhez, a határ funkciójának és jelentésének megváltozásához 

vezethet. A Castells-féle áramlások terében érdekes módon új ellenáramlatok is megindultak, 

amelyek a nemzeti identitásból és az etnoregionalizmusból fakadóan mégis új határok 

kialakulásához vezettek. A társadalmi csoportok között kirajzolódó új határvonalak újra 

felszínre hozták a territorializációt (re-territorialization). A határok ebben az összefüggésben 

az identitás megformálásának egyik dimenziójaként értelmezhetők (Paasi, A. 1999). 

Amint az korábban is olvasható volt, a hely a virtuális térben többnyire nem igazán 

körülhatárolható, statikusan és geometriai fogalmak segítségével nem meghatározható 

(Massey, D. 1993), a világháló kiberterei folytonosnak, egybefüggőnek tűnnek, ettől 

függetlenül létezhetnek bennük határszerű képződmények, elválasztó, megtörő gátak. 

Technológiai értelemben ezek megragadása talán nem is tűnik nehézkesnek. Ha a határt mint 

összekapcsoló elemet vagy mint kaput értelmezzük, akkor a routerek és az ún. gateway 
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(átjáró, kapu) szerverek szintén valamiféle határoknak nevezhetők. Az információs egység 

csak eddig a határig haladhat, s ha nincs megfelelő utasítással (paranccsal) ellátva, akkor nem 

juthat tovább, megragad ennél a pontnál. A világhálón, és különösen az Interneten kalandozva 

azonban a határ egy másfajta megjelenésével is találkozhatunk. A kibertér bizonyos helyei 

csak speciális szűrőkön keresztül érhetők el, amelyek tényleges megjelenési formái a 

jelszóval védett helyek. Ezek nem mások, mint biztonsági elemek, amelyek elhatárolják az 

egyes belsőbb tereket az illetéktelen felhasználóktól. Ebben az esetben a határ bizonyos 

egymástól elkülönülő speciális térrészek összekapcsoló pontjaként funkcionál, amely azonban 

csak az egyik irányban mutat elhatároló jelleget. Jelszóval ugyanis csak a bejutáskor van 

dolgunk, a térrész elhagyásakor a határ voltaképpen egyszerűen átléphető.

Nyilvánvaló persze, hogy biztonsági értelemben a határ nem ismeretlen fogalom az 

informatikában és ezáltal az információs társadalomban sem. A tűzfalak és más ilyen 

technológiai megoldások a fizikai elhatárolásnak a jelszóval védett technikákhoz hasonló 

eszközei, következésképpen a tér szeparáló elemei is egyben. Országos (nemzeti) szinten már 

afféle elektronikus határok, mint biztonsági eszközök meghúzásáról (felállításáról) is lehetett 

hallani (Molini, J. E. 1997), ami nyilvánvalóan abból eredeztethető, hogy a kibertérnek 

amúgy nincsenek határai, ezért nehéz lenne egyes területeit nemzetállami kordonokhoz kötni, 

vagy az állam mint terület fogalmára épülő jogrendszereknek alárendelni (Mészáros R. 2003). 

Az információ áramlását korlátozni és valamiféleképpen cenzúrázni szándékozó, határokat 

emelő kormányzati szabályozások hosszú távon teljesen hatástalanok, és csak illúziók 

lehetnek (McGuire, R. 1996), bár egyes országokban ez irányú próbálkozások ennek ellenére 

is történtek (pl. Mianmarban vagy Kínában). 

A világháló terében akár konkrét technológiai, akár fogalmi határokkal operálva nem 

igazán könnyű horizontális térrészeket meghatározni. A direkt térfelosztás helyett inkább a 

spontán térszerveződés megoldásait követve ezzel szemben kirajzolódni látszik néhány 

horizontálisan tagolt térelem. Gondoljunk például a virtuális tér felépítésével kapcsolatban 

korábban már bemutatott koncepcionális térértelmezésekre (lásd pl. 7. ábra). A virtuális tér az 

ilyen megközelítések szerint összefonódó, de ugyanakkor elkülönülő térrészekre osztható, 

mely térszegmensek mind más sajátosságokkal (szolgáltatásokkal) jellemezhetők. Nem 

véletlen, hogy némely kutató a virtuális tér „altereinek” (sub-spaces) nevezi ezeket az 

alkotórészeket (December, J. 1995). 

A spontán térszerveződésnek az információs térben társadalmi következményeit 

tekintve sokkalta jelentősebb megvalósulási formáit képezik az ún. virtuális közösségek, 

amelyek a fentebb említett lokalitás vagy egyéb identitás megformálásának valódi 



107

lehetőségeit biztosítják. Képzelhetjük úgy is, mintha valamiféle kis virtuális országok vagy 

területegységek állnának össze az információs térben, mely térségek azonos értékek vagy 

érdeklődés (stb.) mentén szerveznek egybe különböző embereket, mint felhasználókat a világ 

különféle pontjairól. Épp ez utóbbi vonás, tehát a bárhonnan való csatlakozás esélye az egyik 

legjelentősebb geográfiai tartalmú vonása a virtuális közösségeknek. Az új információs térben 

csökkennek a földrajzi szerepek a közösségek formálódásában. Eddig – például földrajzi 

okokból eredendően is – többnyire zárt rendszerekkel (közösségekkel) találkozhattunk, mára 

azonban egy olyan korba léptünk, ahol a rendszerek bárki számára nyitottakká váltak 

(Anderson, W. T. 1999). Maguk a közösségek tehát nem a földrajzi közelség alapján 

szerveződnek, hanem a földrajzi értelemben mindenhová eljutó és elérhetővé váló 

információtartalom alapján. Mégis, kutatások bizonyították (Baker, P. M. A. – Ward, A. C. 

2002), hogy a virtuális közösségek életben tartásában vagy tematikájának kialakulásában a 

földrajzi összekötöttségből eredő érdeklődési hasonlóságoknak is van szerepe. 

Az on-line közösségek által megformált sajátos virtuális térrészek igen sokféle 

megvalósulási formája ismert. A chat-szobáktól (társalgóktól, IRC) kezdve a hírcsoportokon 

(BBS) és a virtuális szakmai közösségeken át a MUD-okig sokszínű változatban lehetünk 

tagjai vagy felhasználói e csoportosulásoknak (tipizálási kísérleteket részletesebben lásd 

Plant, R. 2004). Bármelyik formáról is legyen szó minden esetben alternatív térszerveződési 

megoldásról beszélhetünk a virtuális térben. 

3.3.2 Területi szintek, vertikális térfelosztás 

A tér függőleges irányú tagolása alapvetően szintek kijelölését jelenti. Ellentétben a 

fizikai-földrajzi tér magassági (például tengerszint feletti magasságon alapuló) tagozódásával 

a társadalmi terek, így az információs társadalmi tér tagolódása is a vizsgált társadalmi szféra 

belső terében, saját működési rendszerében értelmezhető.

Mielőtt az információs társadalom térbeli szerveződésének vertikális tagolódását 

részleteznénk érdemes néhány sorban kitérnünk arra is, hogy az információs társadalom 

térbeli vizsgálata milyen egymásra épülő szintrendszerben helyezi el e téma földrajzi 

megállapításait. Már korábban is láthattuk (lásd 3.1.5 fejezet), hogy ezen tértípusok szorosan 

összekapcsolódnak és határozott földrajzi vizsgálati szintrendszert alkotnak, ahol az egyes 

szintek az alattuk lévőkre épülnek. Az információs társadalom földrajzát értékelő munkák 

kiemelik, hogy eltérő geográfiai sajátosságok jellemzik a különféle elemzési szférákat. 

Guoray Cai és munkatársai (1999) javaslata szerint (N. Shiode [2003] korábban említett 

elképzeléséhez hasonló módon) négy különböző és egymásra épülő geográfiai rétegről lehet 
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beszélni az információs társadalom vizsgálata kapcsán. A fizikai szint (physical layer), amit 

mi leginkább a külső tér szintjének mondanánk, a telekommunikációs infrastruktúra 

elterjedtségéhez és a szolgáltató vállalatok földrajzi koncentrációjához köthető, minek 

eredménye a hozzáférhető szolgáltatások és az elérhető sávszélesség területi varianciája. A 

hálózati szint (network layer) a helyek közötti hálózati kapcsolatok minimális és maximális 

számával és topológiájával foglalkozik. Az alkalmazási szint (application layer) a földrajzi 

helyektől leginkább független szintként értelmezhető, és leginkább a virtuális tér azon 

felfogásával azonosítható, amelyben a felhasználó bárhol és bármit megtehet. A tudás és 

cselekvés szintje (knowledge and action layer) arra a tapasztalatra utal, hogy a virtuális térben 

kicserélt információkat a felhasználók a saját tudásuk környezetébe integrálják és emellett 

bizonyos valódi térbeli cselekvéseket indukálnak, amelyek helyi térbeli hatásokat 

eredményeznek. A külső és belső tér különböző szintjei következésképpen a földrajz eltérő

relevanciáját vonják maguk után (17. ábra). 

17. ábra: Az információs társadalom térbeli vizsgálatának szintjei (a), a geográfia 

jelentősége (b) és néhány jellemző változó az adott szinteken (c)  

(Cai, G. et al. 1999 alapján saját szerkesztés) 

A fent jelzett szintek inkább elemzési rétegeket és vizsgálati szférákat jelképeznek, és 

csak közvetetten utalnak arra, hogy az információs társadalom tere belső függőleges 

tagolódást is mutat. Az információs társadalmi tér vertikális tagolódásának leglényegesebb 

elemei a társadalmi térszerveződés hagyományos szintjeihez kötődően rajzolódnak ki. A 

globális, a regionális, a lokális vagy az egyéni terek szintjén az információs társadalomnak és 

az információs társadalmi térbeliségnek jellemzően más és más tulajdonságai relevánsak. Az 
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egyes területi szinteken eltérő területi folyamatok működnek, más tényezők, más szereplők és 

más térbeliség jellemzőek. Az információs társadalommal leggyakrabban összefüggésbe 

hozott globális szint valóban az egyik leglényegesebb a geográfia szempontjából. Ez az a 

térségi szint, ahol a helynélküliség, a távolságok szerepének megszűnése, vagy radikálisabb 

megfogalmazásban a „földrajz halála” egyáltalán értelmezhetővé válik. Leginkább ehhez a 

szinthez köthető a hálózati társadalom és nyilván a globalizáció fogalma is. Az ennél 

alacsonyabb regionális szint már igenis számol a hely vagy a távolság fogalmaival leginkább 

a regionális egyenlőtlenségek kapcsán. Részben éppen ebből adódik az is, hogy az 

információs társadalmi térbeliséggel kapcsolatos egyes tanulmányok ellentmondásként 

hangoztatják azt az állítást, miszerint a földrajz igenis számít. Az információs társadalom 

lokális és egyéni tereinek szintjén megint más, a hozzáférés és a tartalom stb. tűnik fontosnak. 

A térfelosztás ezen hagyományos formája mellett az információs társadalomban a 

vertikális tagozódás más formáival is találkozhatunk. A kibertérhez kapcsolódó szint fogalom 

a terek vertikális tagoltságának hierarchikus típusát mutatja több vonatkozásban is. Az 

adatátviteli struktúrákra építő info-kommunikációs technológiai közegben működő hálózati 

rendszerek alapjellege a hierarchizáltság, tehát az, hogy a hálózat egyes pontjai kiemelt 

jelentőségűek, fontosabb elosztó szerepet töltenek be azáltal, hogy csak ezeken áthaladva 

érhetőek el egyes további pontok. Végső soron hierarchikus rendszerben épül fel az a 

világháló, amelyet máskor a bármely számítógép bármely számítógéppel való összeköttetése 

rendszerének szoktak nevezni (az információs alapegységek a felhasználói számítógéptől 

indulnak egy több gépet kiszolgáló szerver irányába, amely esetleg újabb, több kiszolgáló 

gépet átfogó szerver alá tartozik, mely pedig az országos hálózat elosztópontjait irányító 

eszközök segítségével kapcsolódik a nemzetközi gerincvezetékek rendszeréhez). Ez 

tulajdonképpen egy alá- és fölérendeltségi viszonyt, függést jelent, amely megmutatkozhat 

abban, ahogyan a felsőbb szintű csomópont vagy infrastruktúra szabályozhatja, hogy milyen 

információ juthat az alsóbb szintre, vagy éppen a felsőbb szint működési zavarai esetén az 

összes alatta levő is rosszul működik. A világháló effajta hierarchizált felépítése talán az 

egyik legjellegzetesebb tértudományi sajátossága. Hasonlóképpen hierarchia figyelhető meg a 

virtuálisabb belső térben is, a weboldalakon kalandozva. Egyes lapok vagy információs 

egységek csak egy másikon átjutva, azon belül találhatók meg. Mindezt nagyon jól szemlélteti 

például az Internet-címek hierarchikus felépítése (pl. www.ksh.hu/stat/ter/bekes/nepsur.html). 

Ebből is látszik, hogy a világháló felépítésének alapvetően fontos tulajdonsága a 

hierarchizáltság, mint akár egy postai címzés esetében, e nélkül sem működne a rendszer. 
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3.4. A helyzet szerepe az információs térben 

Az információs társadalom „helyei” kapcsán korábbiakban bemutatott térelemek 

rendezettségi viszonyának, azaz egymáshoz viszonyított helyzetének feltárása, a térbeli 

helyzet jellegzetességeinek megértése az információs társadalom térbeli szerveződésének 

megismeréséhez vezető út kihagyhatatlan állomása. Az információs társadalom 

összefüggésrendszerében is kialakultak kitüntetett helyzetű vagy éppen szomszédosnak 

tekinthető helyek, bár némely esetben egyáltalán nem a hagyományos geográfia által 

megszokott értelemben. 

3.4.1 Centrumok, perifériák és területi koncentráció a valódi és a virtuális térben

A társadalmi térbeli struktúrák egyik legfontosabb alapjellegzetessége, hogy térben 

nem teljesen homogének, azaz bizonyos helyek a társadalom számára fontosabbak, míg 

mások kisebb jelentőséggel bírnak. „A társadalom térbeli tagozódásában elsődleges szerephez 

jutnak a központi és a külső (peremi) helyzetű térelemek, mivel ezekhez a rendszerek 

működésében jelentős funkciók, illetve jegyek kapcsolódnak, közöttük karakteres áramlási 

irányok és kapcsolatok, viszonyok (függés) alakulnak ki” (Nemes Nagy J. 1998, 151. o.). 

Joggal feltételezhetjük, hogy ez az információs társadalom keretei között sincsen másképp. 

Az információs társadalom terében, vagy helyesebben tereiben kialakuló centrális és 

perifériális helyzet, illetve centrum-periféria reláció számos kontextusban értékelhető. Az 

utóbbi évek vizsgálatai gazdasági értelemben kiemelt jelentőséget tulajdonítottak az 

információs és kommunikációs technológiák téralakító szerepének, abban ugyanakkor 

megoszlanak a vélemények, hogy az IKT hatásmechanizmusai a térbeli koncentrálódás, tehát 

a centrumok kifejlődése, avagy a földrajzi dekoncentrálódás, azaz a centrumok szerepének 

mérséklődése és a térbeli homogenitás növekedése irányába hatnak-e. Valójában az IKT-nak 

térbeli koncentrációs és dekoncentrációs (centralizációs és decentralizációs) hatásai egyaránt 

vannak. Kétségtelen, hogy az IKT nagyobb szabadságot biztosít a különböző tevékenységek 

letelepedésében, ezért például a telephelyválasztás esetén a tér más specifikus jellemzői 

válnak fontosakká. Ez nyilvánvalóan azt sugallja, hogy az info-kommunikációs 

technológiákat nem szükséges figyelembe vennünk az ilyen kérdések esetében, ezzel szemben 

több szerző is azt a nézetet vallja, hogy az információs és kommunikációs technológiák 

érezhető mértékben újratermelték a centrumok és a perifériák közötti különbségeket, és 

továbberősítették bizonyos magterületek központi funkcióit. Castells (2001) úgy érvel, hogy 

az IKT, különösen az Internet a nagyvárosok szerepét növeli meg az ipar és szolgáltatások 
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telephelyválasztásában. Hasonlóan vélekedik Graham (2000) is, aki szerint az információs 

technológia és a város szoros, egymást kölcsönösen támogató kapcsolatban van.  

Az információs és kommunikációs technológiák városi koncentrálódása mellett 

szólnak azok az érvek, miszerint az IKT szektor a már meglévő, magas hozzáadott értékű ipar 

és szolgáltatások mellé települ, meggyorsítva ezzel a városok fejlődési dinamikáját. 

Másodsorban az IKT előszeretettel választja azokat a helyeket, amelyekben megfelelőek az 

innovációs adottságok ahhoz, hogy a szektor ezáltal is biztosítani tudja a folyamatos 

versenyképességét. Harmadrészt a városokba, mint centrumokba tömörülést erősíti az, hogy 

az IKT keresleti oldalát is inkább a városok jelentik: itt jóval határozottabb az igény a mobil 

és vezetékes telefonhálózatok, a számítógépes hálózatok, vagy az Internet szolgáltatások 

kiépítésére. Ennek közvetett oka lehet a nagy városok modernizációs kultúrája, a tőke 

koncentrációja, a relatíve magasabb elkölthető jövedelem, vagy a nemzetközi orientációjú és 

transznacionális társaságok magas koncentrációja a városban (Graham, S. 2000). Az 

ellenkező álláspont képviselői (pl. Mitchell, W. 1999) a fentiekkel szemben a decentralizációs 

folyamatokat vélik meghatározóbbaknak. Szerintük a városok és a periférikus térségek között 

az IKT technológiák segítségével el fognak tűnni a különbségek, ugyanis a szolgáltatások 

mindenütt elérhetővé válásával, az emberek a kellemesebb környezet és az olcsóbb ingatlanok 

lehetősége okán inkább a rurális térségeket fogják választani. Egyelőre azonban az empirikus 

felmérések azt mutatják, hogy a magas hozzáadott értékű szolgáltatások továbbra is a 

centrumokba koncentrálódnak, és csak az alacsonyabb hozzáadott értéket termelő

szolgáltatások terjedtek el a periférikus területeken. 

A Paul Krugman fémjelezte új gazdaságföldrajz az információs és kommunikációs 

technológiáknak komoly szerepet tulajdonít a centrum-periféria viszonyok fejlődésében. A 

fent jelzett ellentétes áramlatoknak, a centripetális és centrifugális hatásoknak eredőjeként 

kialakuló területi folyamatokban az IKT egyes tendenciákat mérsékelt, másokat megerősített. 

Az új technológiai megoldásokkal lehetővé váló térbeli függetlenedés, a szállítási költségek 

csökkenése és a tetszőleges telephelyválasztás lehetősége a vállalkozások számára nagy 

szabadságot kínált. Térben akár külön is válhattak bizonyos vállalati funkciók. Már az 1950-

es és 1960-as években is, amikor már széles körben elterjedt volt a telefonok használata, 

szignifikánsan megváltozhatott a termelő vállalatok belső struktúrája, fizikailag szétválhatott 

a termelés és az elosztás, miközben a döntéshozás (irányítás) a magrégiókban 

koncentrálódhatott. A vállalatvezetés számára már ez a kommunikációs eszköz is lehetővé 

tette – bizonyos keretek között – a távolsági ügyintézést, ami a modern IKT technológiák 

hatásaként még egyértelműbb lehetett.  
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Az sem véletlen azonban, hogy az IKT területi szerkezetét vizsgáló kutatások egyre 

gyakrabban térnek ki az agglomerálódás és az info-kommunikációs technológiai fejlődés 

kapcsolatának vizsgálatára (lásd pl. Raspe, O. – Van Oort, F. 2004). Az információáramlás 

korában, amikor maga az információ kiemelt jelentőségű termelési tényező is egyben, a 

gazdaság térbeli szerveződése nem hagyhatja figyelmen kívül az információs csatornák 

lehetőségei közötti különbségeket. Míg a távközlés és a számítógépes hálózatok világában az 

információnak és a tudásnak csak a kodifikált formái áramolhatnak, addig a hagyományos 

személyes kontaktusok során ezeken túlmenő információk is gazdát cserélhetnek. Éppen ezek 

hiánya, pontosabban az intenzív információkhoz való hozzájutás esélye motiválja a 

vállalkozásokat abban, hogy térben koncentrálódjanak, azaz már meglévő információs 

gócterületek közelébe települjenek. Michael Storper megfogalmazása szerint a városi zsongás 

(urban buzz), tehát a személyes (face-to-face) kontaktusok esélyének relatív térbeli 

sűrűsödése az, ami továbbra is centrumterületekként definiálja az urbánus térségeket (Storper, 

M. 2004). 

Az általános gazdasági környezeten belül maga a szűken értelmezett információs 

gazdaság is mutat térbeli koncentrációra utaló jeleket. Jed Kolko (2002) empirikus kutatása 

szerint ez a gazdasági szektor, valamint a hozzá szorosan kötődő high-tech és technológia-

intenzív ágazatok elsődlegesen a képzett munkaerőt követik a telephelyválasztáskor. 

Következésképpen a kialakuló high-tech és információ-technológiai ágazati klaszterek 

előszeretettel települnek a K+F magterületek és az egyetemi, kutatói központok közelébe. 

Ha a technológiai és a munkaerő-piaci lehetőségeket nézzük, akkor az információs 

gazdaság a perifériális térségek elérésében is képes új vonásokat felmutatni. A megjelenő új 

munkavégzési lehetőségek, a távmunka újszerű előretörő formái épp abban hordozzák egyik 

legfontosabb előnyüket, hogy esélyt biztosítanak a munkaerő-piacról eddig jórészt kiszorult 

távoli vagy más értelemben periférikusnak tekinthető térségekben élőknek a munkavégzésre 

és így a jövedelemszerzésre is. A távmunka ezen formáival az IKT technológiák azon túl, 

hogy a gazdaság szemszögéből nézve mérsékelni képesek a centrumok és a perifériák közötti 

különbségek mértékét, társadalmi értelemben is enyhíthetik a peremhelyzeti adottságokból 

adódó hátrányokat. Az IKT társadalmi alapszokásokat változtat meg, ami az emberek fizikai 

és főleg virtuális mobilitását illeti, és ezzel át is értékeli a geográfiai értelemben vett 

periférikus helyzetű területek lehetőségeit. 

Az információs társadalomban a periféria fogalma – akárcsak más társadalmi 

jelenségek esetében – nem kizárólag a földrajzilag értelmezett peremhelyzethez köthető. 

Társadalmi értelemben ezen szféra (vagy társadalmi tér) periférikus helyzetű térelemeinek 
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minősíthetjük a társadalom azon csoportjait, amelyek kiszorultak az információs társadalmi 

fejlődésből, vagy annak valamely dimenziójából. Leggyakrabban a „hozzáférés” tényezője az, 

amely alapján mindez számszerűsíthető vagy egyáltalán megragadható. Az információs 

társadalomban ezek a perifériális csoportok tulajdonképpen ugyanúgy különülnek el vagy 

szakadnak le a centrális, jó IKT ellátottságú és kedvező hozzáférési lehetőségekkel bíró 

csoportoktól, mint ahogyan azt a szokványos társadalmi relációk mentén, például a jövedelmi 

szempontból gazdagok és szegények esetében láthatjuk. 

Amellett, hogy az IKT-ellátottság egyes térelemeket központi, másokat perifériális 

helyzetűvé változtat, az új technológia infrastrukturális értelemben önmagában is kialakít 

centrális és perifériális elemeket. A számítógépes hálózatokkal jellemzett információs 

társadalom műszaki-technikai feltételrendszerében speciális helyzetű, központi és perifériális 

helyek is kijelölhetők. A regionális tudomány alapdefiníciója szerint centrum az a pont, amely 

összességében az adott halmaz többi pontjához a legközelebb van, míg perifériák a 

legtávolabbi pontok. A világháló e tekintetben sajátos földrajzi jelenség, amely – mint neve is 

mutatja – a világ egészét behálózza, majdhogynem homogén rendszert alkotva. Ebből 

kifolyólag (a külső térben) nem találunk olyan helyet, amely a gömb alakú földfelszínen 

központi vagy periférikus lenne. Más, hálózatszervezési vagy topológiai értelemben viszont 

igen: centrumok azok a hálózati csomópontok lehetnek, amelyek a legtöbb kapcsolódással 

rendelkeznek, perifériák pedig a hálózati végpontok vagy legalábbis azok a csomópontok, 

amelyek már nagyon kis számú kapcsolattal bírnak. A centrum és periféria fogalmak a 

hálózatban nagyjából a nagy kiszolgálóközpontok szuperszámítógépei és a végfelhasználók 

termináljai között vonhatók meg. Az ún. „szerverfarmok” valódi térbeli központjai a hálózati 

kommunikációnak, mivel ezek hatalmas raktárakban nagy számban összegyűjtött szerver 

gépet jelentenek (pl. Akamai). Ezek a farmok a hálózati tér igazi óriásai, hatalmas 

adatforgalommal, nyilván óriási elérhető sávszélességgel és kimagasló energiafogyasztással. 

Sőt, ezen elgondolás mentén továbbmenve még a kibertérben is találhatunk centrális 

és perifériális helyzetű elemeket. Nehezen megfogható ugyan, de centrumok lehetnek ebben a 

világban a keresőoldalak (pl. Google, Yahoo), amelyek csomópontjai az 

információszerzésnek, perifériák pedig a zsákutcaszerű oldalak, ahonnan további hyperlink 

csatlakozások már nem vehetők igénybe. A kibertér ezen megközelítése szerint cáfolható 

Memarzia kijelentése, miszerint ebben a világban nincsenek kitüntetett helyek (Memarzia, K. 

1997). 
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3.4.2 Szomszédság 

A szomszédság általános értelemben azt a térbeli viszonyrendszert jelöli, amelyben az 

egyes elemek egymással közvetlenül érintkeznek. Az információs társadalom különböző

tereiben, a fizikai, a hálózati, a web- vagy a virtuális térben más térelemek és más 

szomszédsági relációk fordulnak elő, melyek rendre továbbszínesíthetik e jelenségkör 

térbeliségéről alkotott ismereteinket (18. ábra és 19. ábra). 

Kezdve a hagyományos fizikai-földrajzi tér szomszédság relációival, az információs 

társadalmi összefüggésrendszerben szereplő települések, térségek, régiók stb. tradicionális 

értelemben vett geográfiai szomszédságáról lehet beszélni. Ebben a vonatkozásban az 

információs társadalom térbelisége semmi újdonságot nem hordoz, annál inkább viszont a 

sajátos hálózati térben. Amint az korábban említetésre került, a hálózatok (világháló) terében 

a csomópontok egymáshoz való viszonya határozza meg a térelemek helyzetét. Ily módon 

egymás mellettieknek a hálózatban is földrajzilag szomszédos pontokat tekinthetjük. Más 

megközelítésben az egyes vonalszakaszok két végpontján elhelyezkedő szerverek, 

számítógépek vagy routerek számítanak szomszédosnak, mely szomszédság abban nyilvánul 

meg, hogy ezen elemek közvetlenül csak és kizárólag egymással, illetve hasonlóan hozzájuk 

kapcsolódó társaikkal kommunikálnak.  

Gyakori és figyelemre méltó eset azonban, hogy ezen szomszédos csomóponti elemek 

a valóságban, tehát a fizikai terében nem számítanak szomszédosnak, ezen speciális relációjuk 

csak a hálózatok világában létező. Modellkísérletek igazolták, hogy míg földrajzi értelemben 

például Magyarország és Szlovákia szomszédosnak tekinthető, addig az információs 

hálózatok terében, a gerincvezeték-rendszerek és egyéb hálózati vonalak kiépítettsége és 

nyomvonala okán e két ország mégsem szomszédos. Valójában az információs alapegységek 

vagy csomagocskák a hálózati topológiát követve más országokat (például Ausztriát és 

Németországot) is bejárva, pontosabban más országok elosztó központjait is érintve jutnak el 

a küldő számítógéptől a célállomásig (Jakobi Á. 2000). 

Megint más szomszédsági értelmezéssel találkozhatunk az információs társadalmi 

terek leginkább virtuális változatánál, ahol a weblapok a helyek, a szomszédok pedig az egyes 

oldalakról hyperlinkekkel elérhető újabb oldalak. Viszonyuk érdekes lehet: ha az egyik oldal 

szomszédja a másiknak, az még nem jelenti azt, hogy a másik biztosan szomszédja az 

előzőnek. Nem biztos ugyanis, hogy az előző oldalra visszautaló hyperlink található ez utóbbi 

oldalon. Ebben az értelmezésben tehát a szomszédság csak látszólagos és minden esetben 

relatív. 
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18. ábra: A hálózati tér sematikus modellje 

19. ábra: A web terének sematikus modellje 

Az ábrák számmal jelölt részei: 
1. Hely 
2. Szomszédos helyzet 
3. Centrális helyzet 
4. Periférikus helyzet 
5. Határ 
6. „Térugrással” elérhető helyek 
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A szomszédság a társadalom belső tereiben akkor is értelmet kap, amikor az 

egymáshoz hasonló jellegzetességekkel bíró elemeket tekintjük szomszédosnak. Bár ez a 

megközelítés a következőkben bemutatandó távolság fogalmához kötve lenne jobban 

elhelyezhető, speciális értelemben már itt is megemlíthető. Az információs térben a tartalmi 

közelség vagy hasonlóság az, ami átalakítható távolsági, és azon belül szomszédsági 

relációvá. Az esetek többségében a weblapok közötti fent említett szomszédsági kapcsolat 

tartalmi hasonlóság mentén is kimutatható, ám ugyanez a konkrét hyperlink kapcsolattal össze 

nem kötött weblapok esetében is igaz, de csak jelentéstani értelemben. A szemantikai 

szomszédság a virtuális térben az egyes információs alapegységek egymáshoz viszonyított 

helyzetét fogalmazza meg (gondoljunk csak vissza a 10. ábrán látottakra). 

3.5. A távolság átértékelődése 

Az információs társadalmi átalakulás területi hatásainak vizsgálatakor az új térbeliség 

jellemzői között talán a távolság az a térkategória, amelyre a leggyakrabban hivatkoznak, és 

amely a legtöbbször szóba kerül a különféle publikációkban (még a nem tudományos jellegű

írásokban is). A végletes megfogalmazásoktól (death of distance, revenge of distance) az 

empirikus vizsgálatokig széles skálán mozog a távolság fogalmának információs társadalmi 

környezetben való említése (Cairncross, F. 1997, Gorman, S. P. et al. 2004, Wilson, M. I. et 

al. 2001). Mindezek hátterében, vagyis e térkategória népszerűsége mögött nyilván sok 

különböző vagy akár egyéni indok is meghúzódhat, de annyi bizton állítható, hogy a távolság 

az a kategória, amely a mindennapi életben a legkönnyebben megragadható módon tükrözi 

vissza azt a változást, amelyet az információs és kommunikációs technológiák a 

térhasználatban indukáltak. A legtöbb ember a távolság közvetett vagy közvetlen szerepének 

átértékelődésében, pontosabban annak érzetében tudja megfogalmazni a változásokat. 

Általánosságban a földrajzi fogalmak egyrészt a társadalmi újraértelmezésük 

következtében alakulnak át, másrészt amiatt, mert a hozzájuk kötődő entitások és struktúrák 

az empirikus világunkban megváltoznak (Sheppard, E. et al. 1999). A fizikai térben a távolság 

a közlekedéssel, az emberek és a termékek helyek közötti mozgásával vagy térbeli 

agglomerációk kiformálódásával küzdhető le. Az elektronikus térben a távolság legyőzésére a 

telekommunikáció különböző formái szolgálnak, míg agglomerációk a számítógépek 

hálózatain keresztül szerveződhetnek (Li, F. 2000). A távolság jelentése az információs kor 

társadalmi, gazdasági, szervezeti és technológiai fejlődésének következtében összetett módon 

változott. Nemcsak a fizikai helyváltoztatás, a mindennapi távolsági gondok leküzdése lett 

könnyebb és gyorsabb, de a távolság szerepe abban az értelemben is megváltozott, hogy 
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bármely arra alkalmas helyen azonnal hozzáférhetővé váltak olyan információk is, amelyek 

gyakorlati értelemben valójában távoli földrajzi helyeken találhatók. Ebben a közelítésben a 

távolság szerepe talán valóban nem számít lényegesnek a továbbiakban (lásd death of distance 

nézetek). 

Eddig a távolság az információcserére épülő kommunikációs interakciók gyakoriságát 

is befolyásolta. Nyilvánvalóan többször lehetett kapcsolatba kerülni (beszélni, találkozni, 

információt cserélni) a közelebb élő embertársainkkal, mint a távolabbiakkal. Az új IKT 

eszközökkel azonban a távoli helyekkel való kommunikáció esélye és egyben gyakorisága is 

megnövekedett, ami összességében azt az érzetet kelthette a mai kor emberében, mintha 

magának a világnak (a Földnek) a mérete csökkent volna le. A kisebb világ sztereotípiája és 

ezáltal a távolság szerepének lényegtelenné válása az egyik leggyakrabban elhangzó 

vélemény, amit az információs társadalom földrajzi hatásaival kapcsolatban említeni szoktak. 

A távolság jelentőségének radikális átértékelődése valószínűleg nemcsak a fizikai, de 

a virtuális térbeli tapasztalatokra építve is válhatott oly elterjedtté. Végső soron elfogadható 

az a nézet, hogy a kibertérben a mai fogalmaink szerinti távolságnak nincs értelme, hiszen itt 

a pontok mind egyenlő távolságra vannak egymástól és egyformán elérhetők.

Más megközelítések szerint azonban a virtuális térben is értelmet nyer a távolság, csak 

nem ugyanabban a meghatározásban, mint amit a távolság szokványos összefüggéseiben 

tapasztalunk. A geográfusok a kibertéren belüli távolságot általában egy hely eléréséhez 

szükséges érintett hálózatok számával illetve az elérési idővel definiálják (Carazo-Chandler, 

C. 1998). A térbeli távolság (térbeliség) kifejezésének és/vagy leküzdésének egyik 

legpraktikusabb eszköze az idő (Balogh G. 2002), ám a hägerstrandi időtávolság a kibertérben 

külön értelmezést nyer. A valódi és a virtuális világnak a távolságra és az utazási időre 

alkotott fogalmai hasonlóak, csak a helyváltoztatás módja az, ami alapvetően eltérő. A 

kibertérbeli távolság az információegység útjának hosszát jelenti a kommunikáló 

számítógépek között. Felhasználóként az elérési idő nagyságától függően érezzük 

hosszabbnak, vagy rövidebbnek ugyanazt a távolságot. A világháló használata során, amikor 

az egyik helyről a másikra lépünk, azt az illúziót keltjük magunkban, hogy nem haladtunk 

sehova, mivel időérzetünk mindezt egy pillanat alatt megtörténtnek véli, eközben azonban 

lehet, hogy információs egység formájában óceánokat léptünk át a másodperc tört része alatt. 

Bár mindez rendkívül kicsiny időt vett igénybe, mégis némi differenciáltságot tapasztalhatunk 

a távolság függvényében. Általánosságban a hosszabb hálózati szakaszt, nagyobb hálózati 

távolságot megtevő információcsomagok lassabban érik el végcéljukat, amit elsősorban az 

adott hálózati vonalszakasz minősége, valamint a haladás során érintett routerek és más 
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irányító és átengedő berendezések száma és minősége befolyásol. A világhálón haladó 

információcsomag legegyszerűbb esetben egy vonalszakasz két vége között akadálytalanul 

haladhat, alig néhány milliszekundumnyi időt felhasználva. Gyakoribb eset azonban, hogy a 

vonalhálózatot irányító berendezések sorába ütközik, amelyek feladataik elvégzéséhez 

természetesen rövidke időt kell, hogy igénybe vegyenek, mely időtöbblet az 

információcsomag útjának összidejét fogja gyarapítani.  

Technológiai értelemben a távolság nyilvánvalóan meghatározó kategóriája az 

információs társadalom térszerveződésének. Az alapinfrastruktúraként számon tartott 

információs hálózat és a rajta bonyolítható hálózati kommunikáció egyik legfontosabb 

sajátossága, sőt egyben kiépítésének egyik indoka is az, hogy ezen megoldások 

megjelenésével két hely között olyan kapcsolat is kialakítható, amelyben számítógépes 

adatfeldolgozást lehet végezni úgy, hogy a szoftver és az adatok távol vannak egymástól 

(különböző gépeken tárolják őket). Ebből következik, hogy a távolságot, mint kitüntetett 

alapjellemzőt kell tekintenünk az info-kommunikációra épülő társadalomban. 

Hasonlóképpen alapjellegzetessége az új kommunikációs eszközöknek a távolság 

különböző technikákkal való legyőzése és ezáltal a térbeli szabadság, a helyfüggetlenség 

lehetőségének elérése. A távolsági kommunikációra építve aztán számos új megoldás, 

azokhoz kötődően pedig nagy számú új szolgáltatási és tevékenységi forma látott napvilágot. 

A „távolság elleni harc” győzteseinek vagy vívmányainak lehet tekinteni minden olyan 

újdonságot, amely elnevezésében a táv-, a tele- vagy az e- előtagok valamelyike szerepel. A 

távolság leküzdését lehetővé tevő új megoldások közül csak néhányat említve is egyértelműen 

láthatók az információs és kommunikációs technológiákra alapozott új térhasználat legfőbb 

sajátosságai. A különféle távszolgáltatásokat ellátó hívóközpontok (call centerek) például a 

telekommunikációs lehetőségeket kihasználva térben függetlenül, az ügyféltől tetszőleges 

távolságra helyezkedhetnek el, és onnan nyújthatják különféle – ily módon intézhető, 

rendszerint ügyfélszolgálati jellegű – szolgáltatásaikat (Raffay Z. 2001). Hasonlóképpen 

távoli helyről igénybe vehető szolgáltatásként értelmezhetők az egyre népszerűbb 

telemedicina (távgyógyászat, Takahashi, T. 2001) vagy telebank szolgáltatási formulák és 

társaik. A mindennapi élet számos további területén találhatunk hasonló elvű megoldásokat. 

Az utóbbi években egyre divatosabbá váló internetes távoktatástól, a virtuális egyetemektől 

(Csekő K. 2004) kezdődően a perifériákon élőknek esélyt adó különféle távmunka 

lehetőségeken (Gáspár M. 1999) vagy az Internetre épülő távolsági e-kereskedelem 

megoldásain keresztül egészen az otthonról intézhető e-kormányzati típusú ügyintézésig 

rengeteg hasonló példával találkozhatunk. 
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Annak ellenére, hogy a távolság a fenti eszközök és megoldások segítségével számos 

tekintetben legyőzhetővé vált, a társadalom és a technológiák különféle megkötöttségei okán 

mégsem irreleváns ez a téri terminus napjainkban. Különösen akkor nem, ha a távolság 

fogalmát az elérhetőség kérdésköre kapcsán vizsgáljuk. Az információs társadalom 

technológiai, társadalmi és gazdasági környezetének valódi (tapasztalati) térszerkezete az 

elérhetőség és hozzáférés dimenziója mentén ugyanis erősen tagolt (lásd 4.2 fejezet), amiben a 

távolságnak elsődleges szerepe van. Fizikai (gyakorlati) értelemben az információs 

kommunikációs technológiák hozzáférési helyeitől vett távolság az, ami differenciáló lehet. A 

szélessávú kommunikációs lehetőséget biztosító ADSL megoldások például a szolgáltató 

központoktól számítva csak egy adott távolságig, és a távolság függvényében csökkenő

jelerősség mellett vehetők igénybe. Hasonlóképpen a korábban már említett vezeték nélküli 

kommunikációs technikák bizonyos változatai szintén csak egyes kitüntetett pontok adott 

távolságú körzeteiben vehetők igénybe (lásd 15. ábra). Ezt a távolsági problematikára 

visszavezethető térbeli egyenlőtlenséget egészíti ki a társadalmi értelemben vett hozzáférés 

egyenlőtlensége, ami már nem a távolság, hanem a társadalmi státusz függvényeként alakul. 

3.6. A hálózatok térbelisége 

3.6.1 A hálózat, mint az információs társadalom strukturális alapeleme 

Ha a távolságnál azt említettük, hogy ez a leggyakrabban hivatkozott térkategória, 

akkor a hálózatok az információs társadalommal leggyakrabban kapcsolatba hozott szerkezeti 

sajátosságként ismertek. Nem véletlen, hogy e témakör kapcsán olyan kifejezésekkel 

találkozunk, mint a hálózati társadalom, a hálózati tér (hálózatok tere) vagy a hálózati város, 

melyek különböző aspektusait ragadják meg a hálózati szerveződés lehetőségeinek. A 

társadalmi térbeliségre gyakorolt hatását tekintve a hálózatok szerepe igen összetett, mégis 

megragadható néhány kulcsmomentum, amely az információs társadalomban ezt a 

fogalomkört jól jellemzi. 

Fogalmi alapjait tekintve a hálózatok csomópontokból és közöttük lévő

kapcsolatokból (élekből) álló rendszerek. Az, hogy mit tekintünk valójában csomópontnak, és 

mit kapcsolatnak igazán szerteágazó lehet, a társadalmi elemekből és relációkból felépülő

szisztémáktól a „száraz” műszaki, vagy matematikai gráfelméleti hálózatokig számtalan 

előfordulás ismert. Információ-technológiai értelemben a fizikai hálózat különféle információ 

típusoknak (pl. beszéd, hang, dokumentum, szöveges vagy multimédia üzenet, mozgókép, 

üzenetfolyamú adat, bájtfolyamú adat, interaktív adat) külön-külön vagy integrált átvitelére 
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szolgál. A hálózat csomópontjai ilyenkor funkcionális értelemben a küldő és a fogadó IKT 

egységek, míg a kapcsolat egy kommunikációs metódus (Adams, P. 1998). A hálózat által 

nyújtott szolgáltatás alapvetően kétféle, hordozó szolgáltatás vagy távszolgáltatás18 lehet. A 

különféle műszaki tartalmú hálózatok között megkülönböztetnek távbeszélő hálózatokat, 

adathálózatokat, számítógép-hálózatokat, technológiai hálózatokat (pl. csővezetéki szállatás), 

műsorszóró, műsorelosztó, műholdas és földi mobil hálózatokat (Henk T. 2002). E felsorolt 

hálózati formák biztosítják az információs társadalom „működéséhez” szükséges 

infrastrukturális hátteret, ami azonban nem csak technológiai feltételrendszert jelent. Ezek a 

gyakorlati értelemben vett hálózatok adnak helyet azoknak a szolgáltatási és alkalmazási 

formáknak, melyeknek társadalmi hatásai állnak a modern társadalomkutatói (és 

társadalomföldrajzi) érdeklődés fókuszpontjában. 

Maga a hálózat az információs társadalomban távolról sem csak az információs és 

kommunikációs technológiák összefüggésében jelenik meg. Azon túl, hogy a gépek és a 

szolgáltatók (üzemeltetők) tér-időbeli kommunikációs kapcsolati rendszere, a hálózat a 

„homo informaticus” információalapú társadalmi kommunikációs alakzata is egyben (Balogh 

G. 2006b). „Az információ-alapú gazdaság és információs rendszer világszerte hálózatba 

szervezi a társadalom egyes rétegeit, ezáltal az új, dinamikus, globális rendszerben új és más 

csomópontokat emel ki, közben elveti azokat a társadalmi szegmenseket, államokat és 

régiókat, amelyek kevéssé eredményesek az információ termelésében és kereskedelmében” 

(Varga Cs. 2003, 4. o.). A társadalom alapdimenziójává vált a hálózati szerveződés többek 

között olyan okokra visszavezethetően, mint a hatékonyság, a megbízhatóság, vagy a feladat- 

és munkamegosztás. A hálózati kommunikációra, a hálózati tevékenységi formákra, 

egyáltalán a hálózati életformára épülő társadalom az ezredforduló új társadalomértelmezése 

lehet, melyet Manuel Castells tömören hálózati társadalomnak (network society) nevez 

(Castells, M. 1996). Ebben a világban a hálózatok a legjelentősebb strukturális elemek, 

melyeken keresztül a társadalmi hatalom különbözőségei megformálódnak. Castells szerint a 

versenyképesség és a relatív fejlettség inkább a hálózatokhoz való tartozástól és kevésbé a 

földrajzi helyzettől függ, inkább az információ áramlása és kevésbé az egyes hálózati 

csomópontok – hagyományos értelemben vett – helyzete a fontos. A hálózatokra alapuló 

társadalomban a hangsúly a távolság fogalmáról egyre inkább az összekapcsoltságra 

                                                
18 A hordozó szolgáltatás végberendezés nélküli és alkalmazás nélküli elektronikus információátvitelt jelent. A 
távszolgáltatás a hálózati végberendezés által megvalósított műszaki alkalmazást is magában foglalja, pl. 
távbeszélő vagy távmásoló szolgáltatás (Henk T. 2002). 
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helyeződik át, a fizikai közelséghez nem kötődik már olyan szignifikáns tartalom, mint amit 

Tobler nevezetes „első törvénye” megfogalmazott19.

A világméretű jelenségként előtűnő hálózati társadalom elméletei újra a városok 

hálózatait, a globalizálódó világot állítják a vizsgálódás középpontjába. A hálózati városok 

(network cities) és a városok hálózatai (network of cities) fizikai, de főleg társadalmi 

értelemben globális szövevényként uralják a mai információs társadalmi teret. A hálózati 

városok, azok tehát, amelyek szignifikáns hálózati csomóponti státuszt vívtak ki a városok 

közül, illetőleg azok, amelyek ilyen vagy olyan értelemben be tudtak kapcsolódni ebbe az új 

szisztémába váltak azon kitüntetett helyekké, amelyek a legnagyobb növekedést tudták 

felmutatni az utóbbi években. A haladó szolgáltatási szintű info-kommunikációs technológiák 

hálózatához hozzáférő közepes és nagyvárosi térségek, mint hálózati városok és a világ többi 

városi térsége között növekvő differenciák rajzolódnak ki (Townsend, A. M. 2001). A 

globális város új minőségévé és nem szinonimájává vált a hálózati város. 

Térbeliségét tekintve a hálózat persze nem csak a globális problematikában van jelen, 

bár kétségtelen, hogy a behálózottság határtalan méretekre utaló asszociációkat is kelthet. Jó 

példa erre a fentebb már említett virtuális közösségek kialakulásának népszerű jelensége (lásd 

3.3.1 fejezet), ami olyan társadalmi hálózatok kiformálódását eredményezte, melyek a világ 

valójában térben teljesen független és távoli helyein lévő egyéneit kötik össze. Az 

információs eszközök és szolgáltatások támogatásával kifejlődő közösségi formák kapcsolati 

hálói a mindennapi élet integrált részeivé váltak és az új társadalmi tőke, a növekvő

kapcsolatok és a tudás fejlődéséhez járulnak hozzá (Wellman, B. 2001). 

3.6.2 Topológia és térszerkezet 

Tértudományi értelemben a mai hálózatok más érdekességei is felkelthetik 

figyelmünket. Tekinthetünk a hálózatokra úgy is, mint speciális alakzatokra, a hálózati 

alkotóelemeknek, a csomópontoknak és a kapcsolati vonalaknak sajátos térbeli 

konfigurációira. Az alakzatok vizsgálatakor az elemek egymáshoz viszonyított térbeli 

elrendeződésére helyezhető a hangsúly, s ennek összefüggésében a geometriai és topológiai 

jellemzők elemzésére. Építve ezen eredményekre, a hálózatok geometriai jegyeinél több 

tartalom olvasható ki az adott térbeli rendszer elemeinek viszonyrendszerét, 

hierarchizáltságát, vonzási-függési relációit is magában foglaló hálózati térszerkezet 

fogalmából, amely egyben társadalmi tartalommal is feltölti a geometriai-topológiai 

                                                
19 Waldo Tobler a „földrajz első törvényét” a következő formában írta le: „minden mindennel összefügg, de a 
közelebbi dolgok erősebben hatnak egymásra” (Tobler, W. R. 1970). 
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megállapításainkat. Ebben az összefüggésben a térszerkezet terminusát a „működőképes 

társadalmi térbeli elrendeződés” (Nemes Nagy J. 1998, 190. o.) megfogalmazásban 

használhatjuk. 

A hálózatok szerkezeti vizsgálata mindig is alapkérdésként szerepelt az információs 

rendszerek értékelésében. Amikor Paul Baran az első számítógépes rendszerek hálózati 

struktúráját próbálta meghatározni az 1960-as években, rögtön azzal a problematikával 

szembesült, hogy miként lehetne optimálisan megszervezni egy struktúrát, amely kevésbé 

sebezhető a támadásokkal szemben (Baran, P. 1964). A hidegháború közepén az Egyesült 

Államokban dolgozó Baran-nak reális veszélyként kellett számolnia egy ilyen eshetőséggel. 

Az akkori tervek bár irányítási szempontból hatékony központosított vagy decentralizált 

változatokkal dolgoztak, mégis mind sérülékenynek bizonyultak (20. ábra). Baran szerint az 

ideális rendszer elosztott rácsszerű hálózat kell legyen, amely elég redundáns ahhoz, hogy ha 

néhány csomópont kiesik, akkor alternatív útvonalak képesek fenntartani a kapcsolatot a 

megmaradt csomópontok között (Barabási A. L. 2003). 

20. ábra: Hálózat-szerkezeti megoldások (Baran, P. 1964 alapján saját szerkesztés) 

A Baran-féle topológiát csak évekkel később fedezték fel újra, amikor az Advanced 

Research Projects Agency (az amerikai Védelmi Minisztérium Fejlett Kutatási Projektek 

Ügynöksége) Baran-tól függetlenül ugyanazt a tervet alkotta meg, létrehozva később – 1969-

ben – az ARPANET hálózatot, az Internet jól ismert elődjét. Az Internet topológiája innentől 

kezdve szabadon, nem központilag tervezett formában indult fejlődésnek, s mint ilyen 
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szerkezetileg közelebb áll egy élő rendszerhez, mint egy svájci karórához. Emiatt az Internet 

megértése nem csak mérnöki vagy matematikai probléma (Barabási A. L. 2003). 

Manapság az Internet topológiáját kétféle, amúgy szorosan összefüggő hálózati 

megközelítésben szokták vizsgálni. Az egyik szerint a hálózat csomópontjait az adatközvetítő

routerek, illetve a routerek csoportjai (domain-ek) jelentik, míg az összekötő elemeket a 

különféle fizikai kapcsolók, a telefonvonalak és optikai kábelek adják. A másik megközelítés 

a web belső terében értelmezi a hálózati kapcsolatokat, ahol a weboldalak a csomópontok, 

míg az egymásra mutató linkek a kapcsolati vonalak (21. ábra) (vö. 18. ábra és 19. ábra). 

21. ábra: Az Internet hálószerű felépítése (Forrás: physicsweb.org)  

a) routerek és számítógépek kapcsolatai, b) weboldalak kapcsolatai 

A két fenti szisztéma lényeges hasonlóságokat mutat, ami összességében a világháló 

belső szerkezeti alapjellegzetességeinek következménye. Az Internet felépítése és a hálózati 

elemek téri topológiája olyan struktúrába szerveződik, amely szignifikáns hatást gyakorolt a 
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társadalmi térbeliségre. Ez többek között annak is betudható, hogy a mai korban ismert 

Internet – vagy inkább világháló – valójában a hálózatok hálózataként értelmezendő, melyben 

több összekapcsolt hálózat működik együtt, mely méretét és bonyolultságát tekintve semelyik 

eddig ismert mesterséges rendszerhez sem foghatóvá vált, növekedése – bár nehezen 

megfogható, mégis – exponenciális mértékűnek mondható. Kétségtelen, hogy ezzel együtt 

jelentősége is egyre növekszik, sőt a társadalom ettől való függése vagy ráutaltsága is nő, ami 

újra életre kelti azt a kérdést, hogy mennyire sebezhető ez a rendszer. Ami a szerencsénk, az 

az, hogy az Internetben nehéz találni olyan pontokat, amelyek támadási célpontként lennének 

veszélyesek. Noha egy-egy intézmény kiesése meg tudna bénítani valamekkora hálózatrészt, 

még sincs egyetlen cég vagy személy sem, aki egy elhanyagolható kis résznél többet 

irányítana az egész világhálóból. 

A konkrét választ arra, hogy a háló sebezhető-e vagy nem, az Internet topológiáját 

vizsgáló elméleti és empirikus kutatások válaszolták meg. Bizonyítást nyert, hogy az Internet 

egy nem véletlenszerű skálafüggetlen hálózat, amelyben a routerek vagy weblapok 

összekapcsolhatósági eloszlása hatványfüggvényt követ (Faloutsos, M. et al. 1999). Az 

Internet hálózati működését és felépítését – Barabási Albert László neves hálózatkutató 

szerint – ezen belül néhány nagy jelentőségű mechanizmus alakítja tovább. A pontonkénti 

terjeszkedést mutató hálózatban az ún. népszerűségi kapcsolódás elve is érvényesül, tehát az, 

hogy a kapcsolatokban leggazdagabb csomópontok (az ún. „hub”-ok) több új összeköttetést 

szereznek, mint a csak néhány kapcsolattal rendelkező pontok. A hálózatépítéskor gyakran 

előfordul ugyanis, hogy a számítógépet más routerhez kapcsolják, mint a legközelebbi. Ilyen 

esetekben a nagyobb átviteli kapacitást biztosító, gyorsabb routerekhez való hozzáférés az, 

ami megéri a néhány pluszkilométert. Másrészt azonban a távolság igenis számít, tehát néha 

költségesebb két kilométernyi optikai kábelt lefektetni, mint felet. „Routereket ott 

csatlakoztatnak, ahol igény van rájuk, és az igény az Internetet használni szándékozók 

számától függ. Ily módon szoros összefüggés áll fenn a népsűrűség és az internetes 

csomópontok sűrűsége között” Barabási A. L. 2003, 204. o.). Hasonlóképpen a web terében is 

kiválasztható néhány olyan oldal, amely igazán népszerű „hub”-ként viselkedik, főleg a 

keresőoldalak vagy a híroldalak formájában, míg mások esetenként csak egy-egy 

webkapcsolattal rendelkeznek. Ezen fenti mechanizmusok egymást finoman kiegyensúlyozva 

tartják fenn a skálafüggetlen20 világhálót, s épp ezen egyensúly megbomlása lehet az egyetlen 

veszélye a rendszer összeomlásának, ez az Internet Achilles-sarka (Barabási, A. L. – 

                                                
20 A skálafüggetlen hálózat olyan hálózat, amelyben nem választható ki olyan csomópont, amely bármilyen 
szempontból tipikus lenne. Az ilyen hálózatokban az „átlagnak” nincs értelme (ellentétben a véletlen hálókkal). 
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Bonabeau, E. 2003). Az Internet esetében nem okoz különösebb gondot, ha néhány router, 

avagy néhány csomópont kiesik a rendszerből, sőt az sem, ha egyszerre a meglévő

csomópontok egy igen jelentős százaléka válik működésképtelenné, az viszont már igen, ha a 

világhálón célzottan a legjelentősebb „hub”-ok mennek tönkre. A világháló tehát 

meglehetősen ellenálló a véletlen „balesetekkel” (hibákkal) szemben, másrészt viszont 

sebezhetőnek tűnik a szándékos és célzott támadásokkal és szabotázsokkal szemben21.

Amíg azonban a hálózat belső térképe ismeretlen, az esély igen kicsiny arra, hogy a 

legfontosabb „hub”-ok egyidejűleg menjenek tönkre. A hálózat védelmének igénye nyilván 

serkentőleg hatott tehát a háló megismerésének kérdésére is. A hálózati világ topológiai 

felépítésének vizsgálata különböző metódusokban, eltérő megközelítések mellett ment végbe 

az utóbbi években. A kutatások részben az információs alapinfrastruktúra, a gerincvezetékek 

topológiájának megismerésére fókuszáltak, másrészt a hálózati információáramlás pályáit 

elemezték. Egyik kiemelkedő kutatási projekt a CAIDA (Cooperative Association for Internet 

Data Analysis) „internettomográfiás” kezdeményezése volt, amely a világháló különböző

topológiai és más strukturális kérdéseit vizsgálta. Ez a kutatás is rámutatott a világhálónak 

azon topológiai alapjellegzetességére, amely a fraktálszerű (rizómaszerű) felépítéséből látszik. 

Valóban, a világháló feltérképezésének kísérleti ábrái, a páva-modellek (lásd újra 8. ábra) 

bonyolult, elágazásokkal tarkított faágszerű rajzolathoz hasonlítanak, amelyek konkrét 

értelemben egyetlen pontban sem differenciálhatók, törtdimenziósak és önhasonló alakzatok. 

Nem lehet tehát eldönteni, hogy a világháló hány dimenziós, térbeli, síkbeli vagy valamiféle 

más alakzat, következésképpen azt sem tudjuk megmondani, hogy a tér pontosan mekkora 

részét tölti ki. Ezt nehezíti az önhasonló szerkezeti jelleg is, tehát az, hogy az alakzat egyes 

részei felnagyítva matematikailag azonosnak tűnnek, mint maga az egész alakzat. 

A hálózat egészére tehát legjobban a fraktál modell illeszthető, ám a hálózat egyes 

részelemeinél a konkrét topológiai formulák is latba vethetők. A különböző hálózatszerkezeti 

modellek (a teljes összekötöttség modellje, a diadikus, a radiális, a faágszerű vagy a lánc 

modell stb.) jó elméleti alapot kínálnak az előforduló internetes topológiák osztályozásához, 

sőt, nemcsak a router-kapcsolatok, de a világháló belső működésének feltárásában is 

segítséget nyújthatnak. A hálózati szerkezetben működő és hálózati kommunikációra épülő

kibertéri topológiák között például megkülönböztethetjük az e-mail működési topológiáját 

                                                
21 Bár nem szeretnénk ötleteket adni, de példaként idézhető az az eset, amikor az Egyesült Államokban egy jól 
megírt vírus segítségével tulajdonképpen minden érintett routert ugyanazon irányba sikerült átprogramozni, s 
ezzel kvázi központosítani az adott hálózati részt. A relatív központ a túlterheltség miatt fekete lyukként 
viselkedve felmondta a szolgálatot. Néhány főbb csomópont kiiktatása még nem lenne elég ahhoz, hogy 
darabokra törje a rendszert, de a lavinaszerűen továbbterjedő többi routerhiba, melyek a kisebb csomópontokhoz 
átirányított forgalom miatt keletkeznének, súlyos károkat is okozhatna. 
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(egy az egy ill. egy a többes topológia), a keresőrendszerek topológiáját (radiális, kétirányú 

topológia), a számítógépes hirdetőtáblák (computer bulletin boards) topológiáját (radiális, 

kétirányú topológia), a számítógépes fórumok topológiáját (többes-többes, kétirányú 

topológia), vagy például a MUD-ok topológiáját (többes-többes, kétirányú topológia) 

(részletesebben lásd Adams, P. 1998). 

A háló belső szerkezeti felépítésének megismeréséhez nagy segítséget nyújtott a 

korábbiakban is már említett Paul Baran egy másik nagy újítása, jelesül az, hogy a hálózaton 

elküldött üzeneteket egységes méretű kisebb adatcsomagokra javasolta bontani, melyek 

képesek arra, hogy függetlenül mozogjanak a hálózat egyes szakaszain. A később 

csomagkapcsolt üzenetküldési elvként ismertté vált megoldás innentől kezdve lehetővé tette a 

hálózati topológiában rejlő lehetőségek sokkalta jobb kihasználását, a szabad kapacitások 

hasznos megragadását, de ezen felül azt is, hogy az információegységek útját követve a 

hálózati szerkezet „belülről” is feltárhatóvá váljék.  

A hálózatok belső struktúrájának feltárására, az ott mérhető időtávolságok geográfiai 

érzékeltetésére és az információcsomagok által érintett hálózati csomópontok előzőtől 

számított elérési idejének regisztrálásra nyújtanak lehetőséget a korábbiakban már említett 

nyomkövető (tracerouter) elemző programok. Az efféle programokkal lehetőség van ezen 

felül az érintett routerek, illetve a hozzájuk tartozó szerverek földrajzi helyének 

meghatározására is, ezzel felvázolva a virtuális világban (hálózati térben) haladó információ 

mozgási útvonalát.  

22. ábra: Néhány Internet-cím elérési útvonala a hálózati térben (kísérleti vizsgálat) 
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A programmal kiszámított hálózati távolság a hagyományosan ismert geográfiai térben 

értelmezettől eltérő képet mutat. Ezt bizonyítják azok a kísérletek is, amelyekben 

magyarországi hálózati pontokról hollandiai, szlovákiai és romániai pontok elérését vizsgálták 

(Jakobi Á, 2000)(22. ábra). Míg a hollandiai címet rövid idő alatt és relatíve kevés 

csomóponton keresztül sikerült elérni, addig a szomszédos Szlovákiába csak nagy európai 

kerülők megtétele után, viszonylag hosszabb idő alatt lehetett eljutni. Az ugyancsak közeli 

Romániába ennél is hosszabb idő alatt, jóval több állomást – köztük egyesült államokbelieket 

– érintve haladt az információs impulzus22. A  hálózati térben haladva a gerincvezetékek és a 

hierarchikus hálózati összeköttetések a meghatározóak, a földrajzi közelség nem feltétlenül 

jelent kis távolságot. 

Maguk a fent jelzett adatáramlási pályák nem meglepőek, ha tudatában vagyunk 

annak, hogy az információs impulzusok valójában gerinc- és mellékvezetékek sorain haladnak 

keresztül. Magyarország esetében sem különös az, hogy a nemzetközi adatáramlási pályák 

Nyugat-Európa irányába mutatnak inkább kapcsolatokat. Ebben meghatározó például a 

GÉANT európai gerincvezeték rendszerhez való csatlakozásunk szerepe. A nemzetközi, de 

akár a regionális szintű összekapcsoltságban valójában nem is országok, inkább városok 

(egész konkrét értelemben városokban található elosztópontok) kapcsolatairól lehet beszélni. 

A hálózati topológia valódi csomópontjai – ahogyan azt Barabási is említette – a nagy 

népességkoncentrációjú, jelentős hálózati megjelenési igénnyel bíró városi területek, s ez 

jellemző például nemzeti szinten is (lásd a HBONE magyarországi akadémiai gerinchálózat 

topológiáját). 

3.7. Térbeli mozgásformák 

A leíró-elemző jellegű statikus és strukturális térelméleti vizsgálódásokon túlmenően a 

térbeli dinamika különböző megjelenési formáinak értékelése teheti teljessé az információs 

társadalom térbeli alapkarakterisztikáinak feltárását. A társadalmi térbeli mozgásformák 

sokszínűségén belül rendre megtalálhatjuk azokat a variációkat, amelyek az információs és 

kommunikációs technológiák által vezérelt új környezetben az eddig megszokottaktól 

eltérően alakulnak, továbbá azokat is, amelyek az információs társadalom térbeli 

szerveződésének megértésében lényegesek lehetnek. Mindezek közül az értekezés a 

következőkben három alapvető mozgásforma bemutatására tér ki, melyek az alábbiak: 

                                                
22 A kísérleti vizsgálat egy aktuális állapotot rögzít, mivel az információs alapegységek alternatív útvonalakat is 
találhatnak a hálózati térben. A kirajzolódó kép az esetek többségében mégis relevánsnak mondható, amit a 
megismételt kísérletek közel hasonló eredményei igazoltak. 
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• Áramlások 

• Terjedési folyamatok 

• A mobilitás szerepe 

A legtöbb szerző szerint már eleve maga az információs társadalom térbelisége is a 

mozgás alapdimenziójára épül, hiszen legfontosabb alkotóeleme, az információ állandó 

mozgásban van, folyamatosan áramlik helyek és helyek, emberek és emberek között. Az 

áramlás (flow) az információs társadalomhoz kimondottan szorosan kötődő mozgásforma, 

olyannyira, hogy már-már ezen mozgások intenzitása vagy hiánya lehet a legfontosabb 

tényező, amely differenciálja az új társadalom terét. Ez áll Manuel Castells többször említett 

elméletének hátterében is, mely szerint az információs kort már nem a hagyományos földrajzi 

jellemzők, hanem az újszerű áramlási terek határozzák meg (Castells, M. 1989, 1996). A 

modern térbeliségben az információ mozgása a lényeges és kevésbé a hely, ahol a felhasználó 

azt igénybe veszi. Sőt, függőségünk az információs áramlás új módjaitól óriási hatalmat ad 

azoknak, akik abban a helyzetben vannak, hogy ellenőrizzék az információáramlást. Az 

áramlások (információ és tudás és kommunikáció formájában) hatalma előbbre való lesz a 

hatalom sok más formájánál (Farkas J. 2001). 

Az áramlásformák a telekommunikációs térben nyilvánvalóan sokfélék lehetnek, 

legfőképpen attól függően, hogy mi és milyen csatornákon keresztül áramlik az egyes térbeli 

pontok között. Szociológiai és gazdaságtani értelemben kétségkívül az információ különböző

megjelenési formái áramlanak a térben, gyakorlatiasabb közelítésben viszont az információ 

jelek (impulzusok) formájában mozog a különböző telekommunikációs hálózatok tengerében. 

Mindezek persze csak társadalmi, gazdasági és tartalmi kontextusban válnak értelmezhetővé, 

fizikai vonatkozásban nem is az a fontos, hogy mi mozog, hanem az hogy miként. Az 

információáramlás minőségi tulajdonságát alapvetően az határozza meg, hogy milyen 

feltételek között tud áramolni az impulzus a hálózati térben. Elméletileg fénysebességgel 

érhető el a kommunikációs hálózat bármely pontja, gyakorlatilag azonban mást tapasztalunk. 

A mozgás sebességét a mozgási lehetőségek legfontosabb modern dimenziója, az átviteli 

kapacitás befolyásolja legerősebben, abszolút és relatív értelemben egyaránt. Abszolút 

volumenét tekintve az átviteli kapacitás (sávszélesség) a gyorsaság és az 

információmennyiség meghatározó tényezője, míg relatív értelemben a telítettség és a szabad 

fennmaradó térfogat jelzője. A sávszélesség állandó és időszakos változása megfelel a modern 

információs autópályák forgalmi váltakozásának, hasonlóképpen a valós úthálózat 

közlekedési viszonyaihoz. Ezt a jelenséget gyakorta más hasonlattal élve a hálózat 

„időjárásaként” értelmezik, sőt ún. időjárási térképek formájában meg is jelenítik (23. ábra). 
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23. ábra: „Időjárástérkép” az Abilene-hálózat forgalmi telítettségéről  

(Forrás: abilene.internet2.edu) 

A hálózat aktuális belső állapotát visszatükröző „időjárástérképek” az egyes hálózati 

csomópontok közötti összeköttetések telítettségi szintje alapján jelölnek aktívabb és kevésbé 

aktív zónákat, pontosabban vonalszakaszokat. A topológiától, a maximális átviteli 

teljesítménytől és az aktuális igényektől (pl. helyi szempontból fontos eseményektől stb.) is 

függően a legjelentősebb mozgást azokon a szakaszokon tapasztalhatjuk, amelyek jelentős 

felhasználói kapacitású alappontokat kötnek össze egymással. Bár a fenti kép az USA 

számtalan hálózata közül csak az egyikről tájékoztat, mégis, ha az összes elérhető hálózat 

„időjárási” (forgalmi) viszonyait egymásra vetítenénk, kirajzolódnának azok a térségek, 

amelyek rendre nagyobb aktivitást mutatnak az áramlások terében. Ezek minden bizonnyal 

egybe esnének azokkal a centrumokkal, amelyeket a hálózati városok, mint központi 

szerepkörű hálózati helyek esetében láthattunk (lásd 3.6.1 fejezet). 

Ezen kitüntetett csomóponti helyek az információs társadalom másfajta 

mozgásformáinál is jelentős szerepet játszanak. A terjedési folyamatok többnyire nem 

véletlenszerűen jelennek meg az információs társadalom tereiben, különösen akkor nem, ha a 

diffúziós folyamatok az innovációk megjelenéséhez és elterjedéséhez kapcsolódnak. Az 

utóbbi évtizedekben a globális világban – különösen az információs és kommunikációs 

technológiákhoz kötődően – számos újdonság megjelenésével és gyors diffúziójával 

szembesülhettünk, melyek néhány geográfiailag jól behatárolható területről kiindulva váltak 
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világméretekben elterjedtté. Ezek a gócterületek egyrészt a technológiailag fejlett 

országokhoz, másrészt azon belül is inkább a városi térségekhez köthetők. Továbbmenve 

földrajzi értelemben maga az információs társadalom terminusa, illetve ez a 

társadalomszemlélet (vagy értelmezés) térben és időben szintén diffúziós karakterisztikát 

mutatott. Az információs társadalom egyik értelmezése szerint a dominancia-feltételek23

kielégítésével ugyanis szép fokozatosan váltak „információs társadalommá” a világ fejlett 

országai, az Egyesült Államok 1961 körül, Japán néhány évvel később, Európa pionírjai a 

hetvenes évek közepére, a felzárkózók pedig a kilencvenes évek elejére. Az EU csatlakozó 

országai, köztük Magyarország a kilencvenes évek végére lettek információs társadalmakká. 

Afrika, Ázsia és Latin-Amerika nagy része viszont ma még nem információs társadalom (Élő

G. – Z. Karvalics L. 2004). 

Az információs társadalom, az innováció és a terjedés fogalmai nem ritkán egyszerre 

szerepelnek a területi-társadalmi vizsgálatokban. Az összefonódottság az innováció- és a 

terjedéselméletek között nyilvánvaló, de az innováció jelenléte az információs társadalom 

erős technológiai alapirányultsága mellett is mindennaposnak tekinthető (legalábbis ebben az 

értelemben). Maga az innováció diffúziója az információs társadalomban két irányból jelent 

meg, egyrészt egy kínálati oldali diffúzió formájában főként az Internet és a 

telekommunikációs infrastruktúra révén, másrészt keresleti oldalról nézve az információs 

technológiák adaptivitása irányából (Kim, P. 2003). Ez utóbbi lényegében a szocio-kulturális 

faktorok (pl. demográfiai, nyelvi, politikai stb. tényezők) hatásaként vált egyre jelentősebbé 

egyes térségekben, kiváltva azt a belső igényt vagy kényszert, hogy az info-kommunikációs 

technológiai vívmányok ott, az adott aktuális helyen is elterjedjenek (elérhetővé váljanak). 

Hasonlóképpen egy idő után nemcsak kínálati nyomás, de társadalmi igény vagy kényszer is 

felmerülhetett az olyan vívmányok területi-társadalmi elterjedésével kapcsolatban, mint 

amilyenek például a mobil kommunikációs eszközök (mobiltelefonok)(részletesebben lásd 

Erdősi F. 2006). Az új technológiák elterjedésében a humán adaptációs szint válik egyre 

meghatározóbbá, illetve a kritikus tömeg (ISCM: Information Society Critical Mass), azaz az 

info-kommunikációs technológiák olyan mértékű elterjedése és elfogadottsága a társadalmi és 

gazdasági életben, amelynek következtében azok folyamataiban minőségi változás megy 

végbe (Sinka R. 2005). Az adaptációs szint azonban térségenként, lényegében az információs 

társadalmi fejlettség függvényeként eltérő lehet, következésképpen nem mindenhol 

tapasztalhatunk ugyanolyan dinamikájú technológiai terjedési folyamatokat. Az így 

                                                
23 Az információs társadalommá válás objektív feltételei, mint pl. domináns szolgáltató szektor a 
foglalkoztatásban stb. 
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kirajzolódó ún. adaptációs rés (ISAG: Information Society Adaptation Gap) az információs 

társadalom kritikus tömegpontja (ISCM) és az információs társadalom fejlettségi fokát mutató 

index (ISI) különbségeként fogalmazható meg. 

Az információs társadalom közegében a különböző újdonságok (technológiai és egyéb 

innovációk, stb.) terjedési karakterisztikái részben tradicionális, részben pedig újszerű térbeli 

sajátosságokat mutatnak. A terjedési modellek között már megszokhattuk a hagyományos 

szomszédsági típusú diffúziós formákat, illetőleg a hierarchikus terjedési pályákat, melyek az 

információs társadalom különböző tereiben, azon belül is főleg a hálózati térben egyértelműen 

beazonosíthatók. A regionális gazdaságtan új IKT központú és tudástársadalmi modelljeiben 

az előzőek mellett az ún. spillover terjedési jelenségek előbukkanásával is számolhatunk (lásd 

pl. Wallsten, S. J. 2001). Bár ez a jelenség nem kizárólag az információs társadalom 

témakörével kapcsolatban fordul elő, mégis az effajta térbeli értelemben vett túltelítődésre, 

túlcsordulásra utaló folyamatok a modern kor info-kommunikációs technológiai fejlődésének 

következtében váltak sok helyütt tipikussá (részletesebben lásd pl. Lee, S. T. – Guo, X. J. 

2004). 

Nem mehetünk el szótlanul amellett sem, hogy maga a hálózati szerveződés eleve 

nagymértékben segíti a terjedési folyamatok gyakoribbá válását, sőt felgyorsulását is. Ez 

legfőképpen magának az alapentitásnak, azaz az információnak a terjedése vonatkozásában 

érhető tetten. Az új világban a tér – legyen az virtuális vagy tradicionális földrajzi tér – egy 

adott pontján megjelenő új információ a modern technológiáknak és az állandó és intenzív 

áramlási rendszereknek köszönhetően bárhol azon nyomban elérhetővé válik, de ezen 

túlmenően pillanatok alatt meg is sokszorozódhat, s ezáltal hagyományos értelemben véve is 

terjedhet24.

Az információs társadalomban jelentkező áramlási és terjedési mozgástípusok mellett 

külön hangsúllyal és jellegzetes tartalommal jelenik meg a mobilitás mozgásformája is. Bár 

ezt a fogalmat számos szakterület sajátos terminusként értelmezi (lásd pl. a társadalmi 

mobilitás szociológiai megközelítéseit), jelen összefüggésben kimondottan a térbeli 

helyváltoztatás jelentésében kerül elő. Az információhoz való hozzáférés helytől független 

lehetősége – amint azt a 3.2.2 fejezetben tapasztaltuk – az információs társadalmi térhasználat 

egyik markánsan új jellemzője, mely egyben a mozgás közbeni információcsere lehetőségét is 

a felszínre hozta. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvben (is) „mobil”-telefonnak nevezik a 

hordozható telekommunikációs készülékek eme legismertebb változatát. A mozgás közbeni 

                                                
24 Legegyszerűbb, ha ebben az esetben egy-egy hír (pl. világpolitikai hír) gyors és széleskörű elterjedésére 
gondolunk, de hasonlóképpen ezt a lehetőséget használják ki – sajnálatos módon – a számítógépes vírusok is. 
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információcsere és kommunikáció lehetősége eddig elképzelhetetlen szituációkhoz (például 

gépjármű-vezetéshez), vagy társadalmi helyzetekhez köthetően is lehetővé tette a nagy info-

kommunikációs rendszerekhez való tetszőleges csatlakozást, illetve átértékelte az elérhetőség 

fogalmát. Ezen sajátosságok felismerésére építve manapság már nem csak az e-, de az m- 

előtagú szóösszetételek terjedésével is számolnunk kell (lásd pl. Budai B. B. – Sükösdi M. 

2005), melyek tehát a mobilitást, a helyfüggetlenséget és a mozgási szabadságot, továbbá a 

vezeték nélküli kommunikációs eszközökkel elérhető szolgáltatásokat tekintik a vizsgált 

témák alapfeltételének. 

A mozgás térbeli szabadsága jelentős vívmánya az információs társadalomnak, legyen 

szó akár hagyományos földrajzi akár kibertérbeli mozgásról. Ha a mobilitást ezzel a fent 

említett lehetőséggel azonosítjuk, akkor a virtuális tér még az eddigiekben megszokottaknál is 

nagyobb mozgási szabadságot kínál. Habár a virtuális térben haladva a felhasználók általában 

egyhelyben vannak, nem mozognak fizikai valójukban, mégis a mozgás érzését 

tapasztalhatják a távoli helyek weboldalait felkutatva. A felhasználók számára a kibertérben 

sokkal könnyebb a mozgás, mint a valódi térben, ahol társadalmi és fizikai kötöttségek sok 

esetben megnehezítik a helyváltoztatást. A virtuális világok nem jelenítik meg a fizikai 

törvényeket mozgás közben, itt „a falak nem szilárdak, a gravitáció esetleges, az időnek nincs 

szerepe” (Hayward, P. – Wollen, T. 1993). A megkötöttségeket leginkább a virtuális térbeni 

térugrás mozgásformája hágja át, amelynek során pillanatról pillanatra változtathatjuk 

pozíciónkat a kibertérben, s amelyhez hasonló a fizikai-földrajzi térben csak utópisztikus 

álom formájában fordulhat elő. Mindazonáltal a kibertéri mozgás számos vonásában hasonlít 

a „földi” mozgásformákhoz. Végső soron a mozgásban és a téri tájékozódásban itt is azokat a 

megszokott metaforákat használjuk, mint amelyeket a valódi életben, csak kissé módosított 

jelentéssel. A kibertéri mozgásban az „előre”, „hátra”, „két kattintásnyira” stb. 

kifejezésformákkal definiált irányok és távolságok teszik lehetővé a tér mentális modelljének 

kialakítását (Vörös Zs. 2005b), következésképpen a mozgás érzete viszonylag objektív 

keretek közé helyezhető.
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4. Szintézis: Az információs társadalom 
hagyományos és új területi differenciáló 
szerepe 

4.1. Az egyenlőtlenségek változó jellege az információs 
társadalomban 

A területi egyenlőtlenség az empirikus területi kutatásoknak a térbeliség általános 

fogalmához kötődő központi kategóriája. Leggyakrabban a nem azonosság, a különbözőség 

vagy a helyi sajátosság fogalmaihoz kapcsolódik, vagy azok helyett szerepel. Az 

egyenlőtlenség terminusának népszerűsége a társadalom területi kutatásában egyértelmű, s 

egyre inkább igaz ez az információs társadalom földrajzi vizsgálatában is, ahol ez a fogalom 

több tartalomban is megjelenik. 

Egyértelműnek tűnik, hogy az információs társadalomban a területi 

egyenlőtlenségekre ható társadalmi-gazdasági vagy geográfiai tényezők a korábbi 

társadalomformák egyenlőtlenségi hatóelemeivel nem minden szempontból tekinthetők 

azonosnak. Az ezredforduló változó folyamatai átalakuló, sőt új tényezőket is felszínre 

hoztak, miközben persze itt-ott a hagyományos egyenlőtlenségi dimenziók is megmaradtak 

(Jakobi, Á. 2004b). Teoretikai szemszögből nézve következésképpen a területi 

egyenlőtlenségek befolyásoló tényezőit három csoportba sorolhatjuk: 1) hagyományos 

tényezők, amelyek a múltban és a jelenben is azonos módon hatottak a területi 

egyenlőtlenségek alakulására, 2) átalakuló tényezők, amelyek már a múltban is jelen voltak, 

hatásuk azonban jelenleg más, mint előzőleg, 3) új tényezők, amelyek korábban nem léteztek 

(vagy a területi egyenlőtlenségek alakulására nem voltak hatással), újabban azonban 

befolyásolják a térségi viszonyokat. Bár e fenti csoportok elhatárolása igen nehéz és nem 

mindig egyértelmű feladat, ezt a közelítésmódot figyelembe véve az információs társadalom 

területi differenciáló szerepének a korábbi időszak uralkodó folyamataitól való elhatárolása és 

az azokkal való összevetése lényegében megtehető.

Az információs társadalom területi egyenlőtlenségeit meghatározó hatótényezők 

változó szerepének megítélését az elméleti kutatók leginkább a diffúziós modellek 

segítségével magyarázzák, főképpen abból kiindulva, hogy az egyenlőtlenségeket alapvetően 

az IKT eszközök adaptációja határozza meg. A társadalmi és a területi elterjedtség az idő

függvényében egy elfektetett „S” alakú görbét ír le, mely attól függően, hogy fejlett vagy 
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fejletlen, előnyös vagy hátrányos adottságú csoporttal van dolgunk, időben késleltetett 

rajzolatot mutat (Galácz A. – Molnár Sz. 2003). A későbbi adaptáció okán egyes társadalmi 

csoportok (periférikus térségek) a többitől relatíve lemaradnak, ami társadalmi (és területi) 

egyenlőtlenségek formájában realizálódik. Az adaptációs folyamat különböző szakaszaiban az 

információs társadalom más és más egyenlőtlenségi típusaival szembesülhetünk. A kezdeti 

adaptációs szakaszban, amikor még csak kevesen használják az új IKT eszközöket, a 

hozzáférés szerint rajzolódik ki megosztottság, a nekirugaszkodás szakaszában a használók és 

a nem használók közötti különbségekről kell beszélnünk, míg a telítődés szakaszában a 

használat minőségéből fakadó, használó és használó közötti különbségekre esik a hangsúly 

(Molnár Sz. 2002). 

A területi egyenlőtlenségi vizsgálatokban az IKT tényezők változó szerepét 

számszerűleg is meghatározhatjuk. A 6. táblázat a vezetékes telefonok elterjedtségéből adódó 

egyenlőtlenségi változásokat mutatja 1992 és 2005 között (megyei szinten). Az eredmények 

az egyre többek számára hozzáférhetővé váló telekommunikációs eszköz mutatójának 

radikális és szignifikáns területi nivellálódását jelzik egészen 2001-ig, ami igazolni látszik a 

széles körű adaptáció egyenlőtlenségeket átértékelő szerepét. 

Év 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Súlyozott relatív szórás 62,7 54,4 51,2 45,4 37,8 29,7 26,9 

Év 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Súlyozott relatív szórás 24,4 22,4 21,3 23,5 23,4 22,7 23,2 

6. táblázat: Az ezer lakosra jutó telefon fővonalak számának megyei szinten mért területi 

egyenlőtlenségei Magyarországon (KSH T-STAR adatok alapján saját számítás) 

Érdemes megfigyelni azonban azt is, hogy az ezredfordulót követő években a 

távbeszélő fővonalak száma alapján számított területi egyenlőtlenségek mértéke nem csökkent 

tovább, sőt esetenként növekedett is. A telítődési modellekkel leírt egyenlőtlenségi változások 

nem ezt jósolták. Esetünkben jobban illeszkedő modellnek tűnik az innovációs modellek azon 

változata, amely a régi innovációkat felváltó, vagy funkcionálisan helyettesítő új eszközök 

kifejlődése miatt az innovációs életciklusban a telítettség fázisa után hanyatlással is számol. 

Valójában a vezetékes távbeszélő eszközök esetében is ez a helyzet. A mobil-kommunikációs 

eszközök, valamint a telefont felváltó egyéb, a hagyományostól eltérő technológiák (pl. 

ISDN, VoIP) felbukkanása és terjedése új innovációs hullámok megjelenését eredményezte, 
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továbbá azt is, hogy a telefon-ellátottság mutatóját innentől kezdve nem tekinthettük 

ugyanolyan területi-társadalmi egyenlőtlenségi tényezőnek, mint amilyen az korábban volt. 

Az egyenlőtlenségek változó jellege az információs társadalomban nemcsak a 

hatótényezők de a különféle egyenlőtlenségi dimenziók mentén is kirajzolódik. Nem is csak a 

mennyiség, a minőség vagy a szerkezet stb. dimenziójára kell itt gondolni (lásd Nemes Nagy 

J. 1998), de az alapvető térkategóriák mentén külön-külön kirajzolódó eltérő egyenlőtlenségi 

karakterisztikákra is. Lényegében ezek a szempontok lehetnek azok, amelyek az információs 

társadalom földrajzát megalapozzák, s ezek formálják meg azt a sajátosságot, ami alapján az 

információs társadalom térbelisége a hagyományos, nem információs társadalmi térbeliségtől 

különválasztható. A társadalmi-gazdasági változások tehát átértékelték a térkategóriák 

befolyásoló hatásait, melyek az alábbi táblázatban összegezhetők (7. táblázat). Ez a táblázat 

természetesen leegyszerűsítve és a legfontosabb sajátosságokat kiemelve sorolja fel az egyes 

egyenlőtlenségi helyzeteket. Míg a térkategóriák értelmezési részleteit korábban már 

megismerhettük, addig a területi egyenlőtlenségek felvázolása csak ezután következhet. 

Egyenlőtlenségekben betöltött szerep Egyenlőtlenséget 
meghatározó 
térkategóriák 

Tradicionális 
(nem információs) társadalom 

Információs 
társadalom 

Hely 
A helyek egyediek 
A hely minősége számít 

Az egyedi helyek feloldódnak 
A hely önmagában nem számít 
A hozzáférési hely számít 

Helyzet 
A centrális és perifériális helyzet 
földrajzi és társadalmi értelemben 
is meghatározó 

Az IKT koncentrál és dekoncentrál, 
hol centrumokat, hol perifériákat 
erősít 

Határ 
(horizontális elemek)

A határ elválasztó szerepe az 
egyenlőtlenségek fenntartásában 
lényeges 

A hagyományos határok 
feloldódnak, új társadalmi határok 
(gátak) rajzolódnak ki 

Hierarchia 
(vertikális tagozódás)

A hierarchiában elfoglalt szerep 
lényeges a társadalomban 

A hierarchiában elfoglalt szerep 
lényeges a társadalomban és a 
hálózatokban 

Távolság 
A fizikai és a társadalmi távolság 
szerepe egyaránt lényeges 

A fizikai távolság szerepe csökken 
és áthidalható, a társadalmi 
távolság szerepe lényeges 

Mozgás 
A távolság és a mozgás módja 
együttesen fontos 

Az áramlások, az azonnaliság és a 
mobilitás számítanak 

7. táblázat: A főbb térkategóriák egyenlőtlenségekben betöltött szerepe a hagyományos és az 

információs társadalomban 
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4.2. Kirajzolódó területi egyenlőtlenségek az információs 
társadalomban 

Az információs társadalom egyenlőtlenségi viszonyai okok és okozatok sorozatának 

következményeként formálódnak ki. Ebben a körfolyamatban a kulturális és oktatási fejlődés 

meghatározza a technológiai fejlődést, ami meghatározza a gazdasági fejlődést, ami 

meghatározza a társadalmi fejlődést, ami viszont meghatározza a kulturális és oktatási 

fejlődést (Castells, M. 1996). A társadalmi-gazdasági és a területi egyenlőtlenségek 

kialakulása tehát összetett, mégis kulcskérdésként fogalmazza meg Gilbert (2005) annak 

kiderítését, hogy milyen szerepet játszik az IKT a polarizációban és az egyenlőtlenségek 

kialakulásában, és miért hagyatkozunk az IKT eszközökre a gazdaság és a társadalom 

marginalizációjának csökkentésekor, amikor talán épp ezek okozzák a különbségeket. 

4.2.1 A digitális megosztottság dimenziói 

A digitális megosztottság (digital divide) vagy élesebb megfogalmazásban a digitális 

szakadék (digital gap) az információs társadalom elemzőinek megkülönböztető fogalma arra, 

hogy kifejezzék, milyen sajátos egyenlőtlenségekről kell beszélnünk ebben a környezetben. A 

metaforikusan értelmezett digitális jelző természetesen nem a konkrét bináris jellegre, hanem 

általánosságban az új info-kommunikációs közegre utal. A digitális megosztottság jellemzői 

igen sokrétűek, melyek között csak egyik – bár fontos – elem a közvetlen területiség. A 

területi differenciák hátterében általános társadalmi különbségek (is) állnak, úgy mint a 

népesség jövedelem, iskolázottság, nem vagy kor szerinti összetétele stb. Itt kell 

megjegyeznünk, hogy a digitális megosztottság kumulatív módon erősíti fel a meglévő

társadalmi egyenlőtlenségeket, tehát számos vonásában nem csak az információs 

társadalomban felbukkanó jelenségről van szó. Az OECD definíciója szerint a digitális 

megosztottság fő jellemzője a hozzáférés különbözősége, ami az egyének, a háztartások, a 

gazdasági és a földrajzi területek között létezik, és amelyet különböző társadalmi-gazdasági 

változók határoznak meg (OECD 2001). Az információs társadalom területi-társadalmi 

egyenlőtlenségeiben az adott (lokális) társadalom humán „kapacitása”, adaptációs készsége, 

innovativitása, mozgósítható tudása és anyagi tőkéje a meghatározó, amelyek differenciálják a 

hozzáférés különböző lehetőségeit (Dessewffy T. – Z. Karvalics L. 2002). 

A megosztottság alapvonásaként a társadalom a kimaradók, passzívak és a hozzáférők, 

résztvevők csoportjaira oszlik, akik között – úgy tűnik – éles határok húzódnak. Az 

Internetből és az info-kommunikáció egyéb formáiból kimaradók hátrányai csak részben 
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infrastrukturális eredetűek, nagyobb részt az érdeklődés, és a használati képességek hiánya 

okozza a különválást. Rigler András (2002) tanulmányának szellemes címét idézve, az ilyen 

helyeken „az információs társadalom kialakulása érdeklődés hiányában elmarad”. A 

kimaradás okai között találjuk továbbá például a technikai vagy az írásbeli analfabetizmust, 

illetve alulképzettséget is. Az információs eszközökhöz való hozzáférés, az ellátottság szintje, 

az eszközök minősége és mennyisége, az eszközökkel bánni tudás foka stb. szerint a 

társadalom bizonyos csoportjai addicionális előnyökhöz jutnak, míg mások hátrányokat 

halmoznak fel. A digitális megosztottság persze nemcsak duális tartalomban értelmezhető. A 

társadalom fragmentálódását, többszintű feldarabolódását tapasztaljuk a társadalmi 

hierarchiában elfoglalt státuszhoz kötődően is, sőt maga az információs társadalom is sajátos 

hierarchiákat hoz létre. A társadalmi csoportok között megkülönböztethetjük azokat, akik 

képesek kihasználni az információs hálózatok lehetőségeit, másodsorban azokat, akik kevésbé 

mozgékonyan ugyan, de használják a hálózati lehetőségeket, harmadsorban pedig azokat, akik 

egyáltalán nem kapcsolódnak a hálózatokba. 

Mindezen fenti differenciák egyértelmű meghatározói a területi különbségeknek, a 

kirajzolódó térszerkezeti képek többnyire ezeket a társadalmi differenciákat tükrözik vissza. A 

nagy hatóerejű szociológiai tényezők mellett azonban erős geográfiai tartalmú motívumokkal 

is találkozhatunk. A digitális megosztottság többször hangoztatott hozzáférési dimenziója sok 

tekintetben a földrajzi alapokon nyugvó egyenlőtlenségek következményeként alakul. Az 

infrastruktúra térségi kiépítettsége, illetve a hálózati hozzáférési pontoktól való távolság a 

földrajzi értelemben periférikus területeken általában kedvezőtlenebb. Az elérhetőség tehát 

központi kategóriája az információs társadalom földrajzának. A perifériák esélyeit rontja 

továbbá, hogy a hálózati társadalom lelkét jelentő műszaki-technikai rendszerek telepítését a 

gazdaság törvényszerűségei (megéri – nem éri meg) határozzák meg, az infrastruktúra tehát 

önmagában is megosztja a társadalmat és a teret (Szarvák T. 2004). A centrum-periféria 

relációk a város-falu különbségekben is továbbélnek, sőt az egyenlőtlenségek a 

településhierarchia mentén is meghatározóak többek között annak következményeként, hogy 

az info-kommunikációs hálózatok csomópontjai főleg a városi terekben találhatók, s a 

kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások sűrűsödése is ezekben a helyekben a legnagyobb. 

Társadalomföldrajzi értelemben az információs és kommunikációs technológiák 

mérsékelhetik is a digitális megosztottságból fakadó különbségeket. A perifériák relatív 

felértékelődését eredményezhetik az IKT dekoncentrációs hatásai (melyeket részletesebben a 

3.4.1 fejezetben már láthattunk), illetve különösen a teleház illetve a távmunka lokális 

információs társadalom élénkítő lehetőségei. 
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A digitális megosztottság különböző dimenzióinak összegződéseként ma 

Magyarországon a felnőtt lakosság körülbelül egyharmada számára mindennapi gyakorlattá 

vált az IKT eszközök elérése, míg körülbelül kétharmad úgy gondolja, számára semmi 

lényegeset, igényelt tevékenységet nem nyújt a digitális világ. Az Internet használók 

társadalmi összetétele lényegében nem változott az utóbbi években, a korábbi törésvonalak, 

amelyek elsősorban a kor és az iskolai végzettség, a jövedelem illetve a településtípus mentén 

szerveződtek, továbbra is fennállnak (ITTK, 2006). 

4.2.2 A fejlettség és a versenyképesség területi egyenlőtlenségei 

Az információs társadalom egyenlőtlenségei a társadalom és a gazdaság általános 

fejlettségi szintjének függvényében komplex módon is megragadhatók. A fejlettség 

többdimenziós és többmutatós25 jellegéből adódóan a társadalmi és a gazdasági tényezők 

sorát kell figyelembe vennünk e fogalom számszerű megragadásához, amelyre a korábban 

említett módszertani kísérletek (lásd 2.2 és 2.4.1 fejezet) különböző megoldásokat kínáltak. 

Az eredményként kapott kép egyrészt az információs társadalom fejlettségének térszerkezetét 

rajzolja ki, másrészt egy új társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségi dimenziót is megfogalmaz. 

Ez utóbbi szerint az információs társadalmi pozíciónak a versenyképesség és a fejlettség 

regionális különbségeinek alakításában érzékelhető jelentősége van, azaz önmagában új 

területi egyenlőtlenségi tényezőként is értelmezhető.

A többnyire társadalmi tartalmú fejlettség és a jobbára gazdasági tartalmú 

versenyképesség területi egyenlőtlenségi vizsgálatai arra keresik a választ, hogy az új 

technológiák vajon reprodukálják-e a korábbi gazdasági térszerkezetet, ráerősítenek-e az 

egyes régiók, térségek, települések közötti versenyképességi különbségekre, vagy új, a 

korábbitól eltérő térszerkezetet hoznak létre. Már a kilencvenes évek elején is világos volt, 

hogy a fejlettségben érzékelhető eltérések részben az információs korszak kihívásaira adott 

eltérő válaszlépések következményei, de nem függetlenek az induló pozíciótól, a helyi 

gazdaság, az infrastruktúra vagy a társadalom állapotától, szerkezetétől, adaptivitásától sem 

(Ruttkay É. 1992). Másrészt az évtized elején úgy vélték, hogy az Internet és az azzal járó 

kommunikációs forradalom felszabadítja a gazdaságot a földrajz béklyói alól, mivel az IKT 

termékek könnyen áthidalják a fizikai távolságot és legyőzik a földrajzi akadályokat. Az 

egyenlőtlenségek eltűnése helyett az IKT és a high-tech iparágak koncentrációja és a 

technológiai klaszterek kialakulása azonban éppen az ellenkezőjét mutatta. Ilyen esetekben 

                                                
25 A fejlettségnek számos egymásba át nem vihető eleme van (többdimenziós jelleg), s az egyes alkotóelemek 
általában nem írhatók le egyetlen mutatószámmal (többmutatós jelleg) (Nemes Nagy J. 1998) 
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ugyanis az IKT a korábban is előnyös helyzetben lévő régiók és nagyvárosok 

versenyképességének növekedéséhez járult hozzá (Barsi B. 2003), ami a korábbi 

egyenlőtlenségeket stabilizálta. 

A nem alapok nélkül kiformálódó gazdasági versenyképességi különbségekben az 

öröklött egyenlőtlenségek mellett azonban egyértelmű új mechanizmusok is megjelentek. Az 

info-kommunikációs technológiák a világgazdasági folyamatokban átértékelték a munkaerő-

piaci adottságokat a távmunka különböző megoldásaival, az adminisztratív munka más 

országokba való kihelyezésével (back office-ok létrehozásával) vagy egyszerűen az 

információs technológiák használatára épülő bérmunka megoldásaival. Az új információ-

alapú gazdaságban ezeket a térségeket, illetve ezeket az alkalmazottakat néha „periférikus 

dolgozóknak” is nevezik, szemben a fejlett munkaerőt foglalkoztató térségek „mag-

munkásaival” (core labour force)(Farkas J. 2002). A periférikus területeken bérmunkát 

végzők csak táv-rutinmunkát végeznek, és bár sokat használják a modern technikát, 

mégsincsenek abban a helyzetben, hogy érdemben befolyásolni tudják a hálózati munkájukat 

(Mészáros R. 2003). Mindezek eredményeként egyes régiók a fejlesztés központjaivá válnak, 

mások viszont kimaradnak ebből a lehetőségből. 

A fejlettség és a versenyképesség területi egyenlőtlenségei összességében ötvözetét 

mutatják a hagyományos és az új egyenlőtlenségi motívumoknak. Egyrészről erősödni látjuk 

a korábbi differenciákat, a város-falu, vagy a gazdag-szegény térségek közötti különbségeket 

a használati lehetőségek, a hozzáférés és az IKT-szolgáltatások koncentrálódása révén, 

másrészről viszont a távolság, vagy a hely szerepének átértékelődése következtében, az eddig 

elzárt területeken is elérhetővé váló technológiák révén enyhülni láthatjuk a differenciák 

jelentőségét. Kijelenthető tehát, hogy a hagyományos és az új egyenlőtlenségek párhuzama és 

egymásra épülése az információs társadalom lényegi jellemzője. 

4.2.3 Az egyenlőtlen térszerkezet becslései 

A fentiekben ismertetett egyenlőtlenségi jellegzetességek, valamint az információs 

társadalom korábban bemutatott területi sajátosságainak ismeretében elméleti szinten már 

képet alkothattunk az információs társadalom főbb jellemzőinek térszerkezetéről, az 

információs társadalom térszerkezetére tett konkrét becslések mindazonáltal még világosabbá 

tehetik az ezredfordulót követő évek jellegadó egyenlőtlenségeit. Tudva azt, hogy az efféle 

térszerkezeti becslések a vizsgálati módszer, illetve az alkalmazott indikátorkészlet 

függvényében igen sokszínűek lehetnek, mégis megkísérelhető az információs társadalom 

legfontosabb térszerkezeti jellegzetességeinek néhány egyszerű modellel történő feltárása. A 
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következőkben bemutatásra kerülő modellek a témakör különböző térségi szintekre jellemző

leglényegesebb sajátosságait világítják meg. 

Az információs társadalom nemzetközi szintű egyenlőtlenségeinek megismerése iránt 

határozott kutatói érdeklődés mutatkozik, ami abban is megnyilvánul, hogy számos 

különböző modell és vizsgálati módszer látott napvilágot az utóbbi években a globális 

egyenlőtlenségek kapcsán. A legismertebb metodikáktól (lásd pl. a korábban említett 

Information Society Index vagy Digital Access Index stb.) a speciális számítási kísérletekig a 

világméretű differenciák megértése egyre világosabbá vált, aminek eredményeként mára 

kirajzolódni látszanak azok a lényeges térszerkezeti elemek, amelyek stabil meghatározói a 

területi különbségeknek. Mindezek azonban – nem meglepő módon – régi gyökerűek is 

egyben, amit jól szemléltet Z. Karvalics László (2001b) vizsgálata is, amely kimutatta, hogy a 

mai információs társadalom-listák első húsz helyezettjei gyakorlatilag ugyanazok, mint az 

országok rádió-állomásainak számát bemutató hetven évvel ezelőtti (1929) lista éllovasai. 

A globális szintű egyenlőtlenség-vizsgálatok általános metodológiájának mintájára az 

alábbi kísérletünkben az információs társadalmi versenyképesség nemzetközi differenciáinak 

feltárására törekszünk. A többmutatós vizsgálat a modern technológia- és információorientált 

világban egy olyan index létrehozását tűzte ki célul, amely jól fejezi ki a társadalmi, 

gazdasági és infrastrukturális hatásokból eredeztethető versenyképességi különbségeket. A 

nemzetközi vizsgálatokban jelenleg használatos indexektől eltérően ez a modell a gazdasági 

versenyképesség motívumaira is kitér, ezzel érzékeltetve a versenyképesség társadalmi és 

gazdasági okokra egyaránt visszavezethető különbségeit. Az index az infrastrukturális és 

társadalmi adottságok, mint alapok, valamint a gazdasági és a társadalmi alkalmazások, mint 

elterjedtséget mérő összetevőket jeleníti meg. A fenti 4 komponensbe egyenként két-két 

indikátor került az alábbi bontásban: 

Infrastrukturális alapok 
• Száz főre jutó személyi számítógépek száma (ITU, 2005) 
• Tízezer főre jutó Internet hostok száma (ITU, 2005) 

Társadalmi adottságok 
• Összevont iskolázottsági arány (HDR-UNDP, UNESCO 2004) 
• Írni-olvasni tudók aránya a felnőtt lakosságban (UNESCO, 2004) 

IKT használat a társadalomban 
• Száz főre jutó Internet használók száma (ITU, 2005) 
• Száz főre jutó mobiltelefon-előfizetők száma (ITU, 2005) 

IKT használat a gazdaságban 
• Számítógépes, információs és kommunikációs szolgáltatások aránya az összes 

szolgáltatási exporton belül (World Bank, 2003) 
• e-Kereskedelmi bevételek aránya a GDP %-ában (www.netprofiteurope.com) 
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24. ábra: Az információs társadalmi versenyképesség különbségei a világ országaiban 

A világ 165 országának adatait tartalmazó adatbázisban a 8 indikátorból Bennett-féle 

módszer26 segítségével komplex versenyképességi indexet lehetett képezni. Az eredményeket 

megjelenítő 24. ábra az index értéke alapján eltérő magasságú tömbök formájában ábrázolja 

az egyes országokat. A magasabb kiemelkedésként jelentkező térségek (Észak-Amerika, 

Nyugat-Európa, Japán, Ausztrália stb.) és az alacsonyabb térszínnel jellemezhető vidékek 

(főként Afrika) között szembetűnő különbségeket láthatunk, ami globális szinten 

egyértelműen (és látványosan) igazolja a létező digitális szakadék elméleteket. Noha ez az 

indikátor a versenyképességet, azaz nemcsak a társadalmi differenciákat, de számos 

vonásában a gazdasági előnyöket is számszerűsíti, az eredmények mégis többnyire 

egybecsengenek a globális társadalmi differenciákat vizsgáló (nem információs társadalmi) 

számításokkal. A versenyképesség ezen dimenziójában a legmagasabb értékeket az Egyesült 

Államok (81,9%), Izland (73,9%), Hollandia (71,3%) és Svédország (70,9%) esetében 

tapasztalhatjuk, míg a legalacsonyabbakat Afganisztán (6,5%), Niger (7,1%) vagy Mali 

(9,1%) mutatja27. (Magyarország 45,3%-kal a 27.) 

                                                
26 Az adatokat az adott indikátor maximumának százalékában kifejezve országonként átlagoljuk az alábbiak 
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ahol IVIXj az információs társadalom versenyképességi indexe j országban, Xij

az i mutató értéke j országban, Ximax az i mutató maximális értéke az adatsorban, N a vizsgált mutatók száma. 
27 Az abszolút „mélypontot” valószínűleg Észak-Korea esetében tapasztalnánk, ahol egyáltalán nincs Internet. 
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Az információs társadalmi térszerkezet regionális modelljei tovább erősíthetik 

tapasztalatainkat a területi egyenlőtlenségek alapdimenzióit illetően. Az információs 

társadalmi vizsgálatokban előszeretettel alkalmazott struktúrafeltáró modellek, az ún. 

információs lábnyom vizsgálatok lehetőséget kínálnak arra, hogy a megfigyelt 

területegységekben a legfontosabb információs társadalmi mutatók egymáshoz viszonyított 

szerkezeti aránytalanságait is feltárjuk. A Mansell és Wehn (1998) által INEXSK28 eljárásként 

megalkotott módszerből ezen értekezés szerzője által továbbfejlesztett regionális információs 

lábnyom vizsgálat célja, hogy rávilágítson, miként járul hozzá az infrastruktúra, a 

tapasztalatok és a készségek színvonala a tudásalapú gazdasági növekedéshez és fejlődéshez. 

25. ábra: A hazai régiók „információs lábnyoma” (2001) 

A 25. ábra 8 mutató segítségével jeleníti meg az egyes magyarországi régiók belső

információs társadalmi struktúráját. Ez a kísérleti modell (részletesebben lásd Jakobi Á. 2003) 

azon túl, hogy az egyes régiók saját szerkezeti aránytalanságait, például az infrastrukturális 

adottságok vagy a képzettség átlagtól való eltéréseit láthatóvá teszi, megmutatja az egyes 

régiók egymástól való eltéréseit és azok okait is. Az eredmények szerint Magyarországon 

regionális szinten igazolódni látszik az IKT eszközök és az adaptivitás erős területi 

koncentráltsága. Közép-Magyarország régiója markánsan eltér az ország többi részétől, míg a 

többi régió között változatosabbak a differenciák. 

                                                
28 Az INEXSK betűszó jelentése: Infrastructure, Experience, Skills, Knowledge, azaz infrastruktúra, 
tapasztalatok, készségek és tudás. 
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Az egyenlőtlen térszerkezet részletesebb megértéséhez alacsonyabb térségi szinten is 

elvégezhetők a becslések. A magyarországi kistérségek információs társadalmi 

egyenlőtlenségeinek feltárásához egy néhány mutatószámból álló komplex indexet lehetett 

létrehozni a fentebb már említett Bennett-féle metodikával. Az ezen a szinten hozzáférhető

adatok közül a komplex vizsgálatba az alábbi indikátorok kerültek: száz főre jutó telefon 

fővonalak száma (KSH T-STAR, 2003), száz lakosra jutó ISDN vonalak száma (KSH T-

STAR, 2003), kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma száz lakosra (KSH T-

STAR, 2003), a .hu domain alá bejegyzett működő domainnév-szerverek száma 10 ezer 

lakosra (MTA RKK ATI, 2002), informatikai vállalkozások száma 10 ezer lakosra (KSH 

Cég-Kód-Tár, 2002). A főváros értékeit a torzító hatások miatt figyelmen kívül hagyó 

vizsgálat eredményei a korábbi vizsgálatok megállapításain túl helyenként új információkkal 

is szolgálnak (26. ábra). Az információs társadalom fejlettségének hazai térszerkezetére 

jellemző a településhierarchia szerinti megosztottság, ami az ábrán a nagyvárosi térségek 

átlagon felüli szerepléséből közvetetten leolvasható, valamint dominánsnak tűnik az Alföld 

jelentős részének lemaradása az ország többi részétől. Míg a kapott index maximum-értékei 

többnyire a fővárosi agglomerációban (Budaörs, Pilisvörösvár), a nagyvárosi zónákban (Győr, 

Pécs), illetve a Balaton térségében (Balatonfüred) fordulnak elő, addig a legalacsonyabb 

értékek többnyire mind az Alföldhöz köthetők (Nagykálló, Baktalórántháza, Sarkad). 

26. ábra: A magyarországi kistérségek komplex információs indexe (2002-2003) 
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4.2.4 Kibertéri és hálózati egyenlőtlenségek 

Habár a hazai és a nemzetközi szakirodalomban leggyakrabban az információs 

társadalom hagyományos geográfiai terében előforduló területi különbségekről olvashatunk, 

az egyenlőtlenségeket ennek ellenére a kibertérben is felfedezhetjük, sőt számos vonásában 

mindezek hátterében erős társadalmi kihatásokat is tapasztalhatunk. Maguk a kibertéri 

egyenlőtlenségek a valódi világból erednek, gyakran visszatükrözve és megerősítve azokat.  

A kibertér szerkezetileg úgy épül fel, hogy elemei (helyei) szegregációt, elfogultságot, 

elszigetelődést eredményezhetnek és nem egyformán elérhetők mindenki számára (Carazo-

Chandler, C. 1998). A kibertér egyik legfontosabb egyenlőtlenségi dimenziója az elérhetőség, 

illetve a hálózati térben azt kifejező sávszélesség. Ez a paraméter mára elfogadott információs 

társadalmi indikátorrá vált, sőt beépült bizonyos társadalmi egyenlőtlenségi indexek 

mutatókészletébe is (lásd pl. Digital Access Index), ám valódi jelentőségét inkább a 

kibertérben fejti ki. A sávszélesség az információhoz való hozzájutás minőségét befolyásolja, 

továbbá a hálózati sebességet vagy a letöltési idő hosszát (s ezáltal közvetve a letöltés 

költségét is). A sávszélesség differenciái alapján felrajzolható térstruktúrában jelenleg a nagy 

kapacitású hozzáférési pontok (pl. egyetemek, városok, telekom. cégek) számítanak a 

legelőnyösebb helyeknek, míg a szélessávú hozzáféréssel kevésbé rendelkező periférikus 

területek (pl. falvak) a legkedvezőtlenebbeknek. Bár idővel számíthatunk a szélessávú 

rendszerek ezen térségekbe való eljutására is, a fizikai infrastruktúra kiépítésének lassabb 

várható megtérülése okán valószínűleg csak későbbi időpontban. Egyes országokban – főleg 

Afrikában – a szélessávú vezetékrendszer kiépítése jelentős mértékben meghaladja a helyi 

lehetőségeket, ami a lakosságot inkább a mobil-kommunikáció irányába terelte. Ezekben az 

országokban az utóbbi években már határozottan több a vezeték nélküli, mint a vezetékes 

előfizetések száma. A hálózatok, köztük a mobil-hálózatok kiépítését persze más, kézenfekvő

szempontok is befolyásolják: a kisebb területű, illetve a koncentráltabb népességgel bíró 

országokban a hálózati infrastruktúra kiépítése egyszerűbb.

Az információáramlást meghatározó hálózati térben az elmúlt néhány évben erőteljes 

és stabilizálódó differenciák alakultak ki. Egyértelmű hálózati gócterületek és csatornák jöttek 

létre, amit a kiépült vezetékrendszerek térbeli sűrűsödése is jól szemléltet. A Föld 

makrorégiói közötti hálózati kapcsolatok aggregált sávszélességét megjelenítő 27. ábra

kétséget kizáróan mutatja, hogy a hálózati tér legkedvezőbb hozzáférésű helyei Észak-

Amerikában és Európában vannak, míg a világ többi része (leszámítva néhány hálózatilag 

aktív országot, pl. Japánt, Ausztráliát) lényegében kimarad ebből a rendszerből. 
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27. ábra: Makrorégiók közötti aggregált sávszélesség (www.telegeography.com, 2001) 

A globális hálózatok valójában nem is annyira globálisak, s ebből adódóan a kibertér 

sem „teríti be” az egész világot. A kibertér egyenlőtlenségei a fenti hálózati hozzáférési 

aránytalanságokból fakadóan talán még erősebbek lesznek, mint a valós földrajzi keretek 

között, hiszen már ma is egyértelműen látszik, hogy a kibertérben dominánsan vannak jelen a 

fehér bőrű, ötven év alatti, jobb számítógépes írástudással rendelkező csoportok, míg szinte 

teljesen hiányoznak a kevésbé jól szituált rétegek és az írástudatlanok (DiMaggio, P. et al. 

2001).  

Az egyenlő lehetőségeket sugalló kibertéri technológiák valóban feloldanak néhány 

geográfiai kötöttséget, átjárhatóvá teszik a nemzetek közti határokat, leküzdhetővé teszik a 

távolságot, a kiegyenlítés itteni lehetősége azonban nem egyenlő a kiegyenlítődéssel. A 

kibertér új társadalmi gátjai a „bent lévők” és a „kint lévők” között egyre markánsabbak, s a 

távolság – a társadalmi csoportok között – továbbra is lényeges szempont marad. 
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5. Összefoglalás – a kutatás legfontosabb 
eredményei 

Az értekezés célkitűzése alapján arra a kérdésre igyekezett válaszolni, hogy miként 

formálódik az az újnak nevezett térbeliség, amely a napjainkban gyakorta hangoztatott 

információs társadalom kategóriája köré épül. A szokványos társadalomföldrajzi vagy 

szociológiai megközelítésekkel ellentétben egy eleddig viszonylag ritkán alkalmazott 

nézőpontból, tértudományi szemszögből tekinti át a témakört, és vizsgálja, hogy az 

információs társadalom milyen sajátosságokkal jellemezhető, valamint hogy mindezek 

alapján a területi differenciáló szerepe a hagyományos, korábbi eredetű területi különbségeket 

erősíti, vagy azoktól eltérő új differenciákat eredményez-e.  

A kutatás rávilágított arra, hogy az információs társadalommal összefüggésben 

jelenleg számos fogalommagyarázat, különböző koncepcionális megközelítés létezik, melyek 

alapvetően determinálják, hogy milyen térbeli keretek között vizsgálhatjuk a területi 

sajátosságokat. Az eltérő megközelítések a legszűkebb infrastruktúra-centrikus állásponttól a 

legtágabb tudástársadalmi megközelítésig más és más, egyre bővülő tényezőhalmazzal írhatók 

le, következésképpen eltérő térbeliséget és eltérő területi egyenlőtlenségeket vázolnak fel. 

Hasonlóképpen lényegi differenciákat tapasztalunk akkor is, ha eltérő tématerületek mentén 

vizsgáljuk a térbeliséget. Az információs társadalomhoz különböző térszemlélettel közelítő

nézetek hol a térbeliség szerepének erősödését, hol annak kvázi eltűnését említik. Ez a 

kettősség az információs társadalom egyik legfontosabb tértudományi sajátossága. A kutatás 

egyik lényeges eredménye ebből fakadóan az, hogy rávilágít a térbeliség szerepét 

hangsúlyozó, és ebben a kontextusban hagyományosnak nevezhető, valamint az azt elvető, és 

ilyen értelemben újnak tekinthető nézetek párhuzamos kezelésének igényére. 

Az értekezés a fogalmi keretek meghatározásán túlmenően arra is törekedett, hogy az 

információs társadalom területi sajátosságainak lehető legszélesebb körét feltárja és 

szisztematikusan értékelje. Az információs társadalomban a tér értelmezése meghatározó 

fontosságú. Lényegi különbségeket tapasztalhatunk a hagyományos értelemben vett, 

földrajzilag könnyen lokalizálható tér, illetve az információs társadalom sajátos belső terei, 

főleg a virtuális tér tulajdonságai között. Az információs társadalom térbeliségére vonatkozó 

megállapításainkat alapvetően befolyásolja, hogy mely tértípus, a tradicionális fizikai tér, a 

hálózatok tere, a világháló tere, vagy a virtuális valóságok tere áll vizsgálódásaink 

középpontjában. Ez a kitüntetett szempont a további térkategóriák értelmezésénél is mindig 
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figyelembe veendő. A téralkotó elemek, a helyek meghatározásakor világossá vált, hogy az 

információs társadalomban a hely terminusa számos újszerű tulajdonsággal egészül ki. A 

hagyományos értelemben vett hely fogalma átértékelődik, a virtuális tér keretei között 

tulajdonképpen megszűnik, az egyedi helyek szerepe a helyfüggetlenség lehetősége révén 

mérséklődik, miközben ezzel ellentétben a helyfüggés sajátos módon újra differenciálja a 

teret, és felértékel egyes helyeket. Az értekezés bemutatta, hogy az információs társadalmi 

térszerveződés horizontálisan és vertikálisan is tagolható, mely tulajdonsága a társadalom 

területi egyenlőtlenségeiben játszott szerepét tekintve is lényeges. Továbbmenve az értekezés 

kitért a helyzet terminusának ebben az összefüggésrendszerben való értékelésére is, mely 

alapján világossá vált, hogy az információs társadalom alapját jelentő információs és 

kommunikációs technológiai elemek lényegi meghatározói és befolyásolói a legfontosabb 

helyzeti relációknak, legfőképpen a centrum-periféria viszonyoknak. A IKT eszközök és a 

kapcsolódó tevékenységi formák a térbeli koncentrálódás és dekoncentrálódás hatásait, a 

centrumok és a perifériák szerepének erősödését vagy enyhülését eredményezik. Az értekezés 

ezt követően megállapította, hogy az információs társadalmi térbeliség további meghatározó 

és az értékelésekből nem nélkülözhető motívuma a távolság szerepének átértékelődése. A 

hagyományos értelemben vett (fizikai) távolság jelentősége a kutatás szerint egyértelműen 

csökkent, helyette a hálózati távolság, illetve a társadalmi értelemben vett (csoportok közti) 

távolság szerepét lehet hangsúlyozni. A kutatás megállapította, hogy a hálózat az információs 

társadalom lényeges szerkezeti alapeleme, amely a térszerveződésben a centrum-periféria 

relációk, a szomszédság vagy a távolság fogalmait teljesen új megvilágításba helyezte. A 

kutatás végezetül kitért a térbeli mozgásformák értékelésére is és megállapította, hogy az 

áramlások terében a mozgás, és főleg az információ mozgásának lehetősége az egyik 

leglényegesebb jellemzője az információs társadalom térbeliségének. 

Az értekezés a térkategóriák sajátosságainak ismeretében végezetül kísérletet tett az 

információs társadalom hagyományos és új területi differenciáló szerepének értékelésére, 

melyben megállapította, hogy bár ebben a közegben javarészt megismétlődnek az öröklött 

területi egyenlőtlenségek, ám főleg a távolság és a hely szerepének átértékelődése révén néha 

új megvilágításba kerülnek. A területi egyenlőtlenségek leglényegesebb térszerkezeti 

motívumai globális szinten a fejlett és a fejletlen világ között megmutatkozó kettősség, 

regionális szinten a centrumok és perifériák közötti különbség, kistérségi szinten pedig 

legfőképp a város-falu kettősség formájában rajzolódnak ki. Az információs társadalom 

legfontosabb differenciái a hozzáférés egyenlőtlenségeiből eredeztethetők, amelyek a 

hagyományos és a kibertérben is megfigyelhetők.
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Összefoglaló 

Az értekezés középpontjában az információs forradalom hatásaként kialakuló új 

szemléletnek, értékrendnek, termelési tényezőnek és nem utolsó sorban egyenlőtlenséget gerjesztő

folyamatoknak térbeli vizsgálata áll. A munka célja az információs társadalom területi 

jellegzetességeinek megismerése, értékelése és alapvetően a tértudomány fogalomrendszerét 

felhasználva az új elemek kihangsúlyozása. Az értekezés összefoglaló célja az információs 

társadalom területi különbségekben játszott szerepén belül a tradicionális és az újszerű vonások 

meghatározása. Főbb megállapítások: 

Az információs társadalommal összefüggésben jelenleg számos fogalommagyarázat, 

különböző koncepcionális megközelítés létezik, melyek alapvetően determinálják, hogy milyen 

térbeli keretek között vizsgálhatjuk a területi sajátosságokat. A kutatás rávilágít a térbeliség szerepét 

hangsúlyozó, és ebben a kontextusban hagyományosnak nevezhető, valamint az azt elvető, és ilyen 

értelemben újnak tekinthető nézetek párhuzamos kezelésének igényére. 

Az információs társadalom térbeliségére vonatkozó megállapításainkat alapvetően 

befolyásolja, hogy mely tértípus, a tradicionális fizikai tér, a hálózatok tere, a „web” tere, vagy a 

virtuális valóságok tere áll vizsgálódásaink középpontjában. Az információs társadalomban a 

hagyományos értelemben vett hely fogalma átértékelődik, a virtuális tér keretei között 

tulajdonképpen megszűnik, az egyedi helyek szerepe a helyfüggetlenség lehetősége révén 

mérséklődik, miközben ezzel ellentétben a helyfüggés sajátos módon újra differenciálja a teret, és 

felértékel egyes helyeket. A hagyományos értelemben vett (fizikai) távolság jelentősége a kutatás 

szerint egyértelműen csökkent, helyette a hálózati távolság, illetve a társadalmi értelemben vett 

távolság szerepét lehet hangsúlyozni. Az információs társadalom alapját jelentő információs és 

kommunikációs technológiai elemek egyszerre eredményezik a centrumok és a perifériák 

szerepének erősödését illetve mérséklődését. 

Az információs társadalomban javarészt megismétlődnek az öröklött területi 

egyenlőtlenségek, azonban főleg a távolság és a hely szerepének átértékelődése révén gyakran új 

megvilágításba is kerülnek. A területi egyenlőtlenségek leglényegesebb térszerkezeti motívumai 

globális szinten a fejlett és a fejletlen világ között megmutatkozó kettősség, regionális szinten a 

centrumok és perifériák közötti különbség, kistérségi szinten pedig legfőképp a város-falu kettősség 

formájában rajzolódnak ki, míg a kibertéri egyenlőtlenségekben az új társadalmi gátak 

legmarkánsabban a „bent lévők” és a „kint lévők” között jelentkeznek. 



Summary 

Spatial features of the new approach, value order, production factor and last but not least 

inequality processes of the effects of the information revolution are standing in the focal point of the 

thesis. The aim of this work is to get acquainted with and to evaluate the spatial characteristics of 

the information society, and to emphasise the new elements by the application of the terms of 

spatial sciences. The overall aim of the thesis is to describe traditional and new features within the 

role that information society plays in spatial inequalities. Main Conclusions: 

There exists nowadays a lot of theoretical approach in connection with information society, 

which basically determine the spatial frames of examinations. The research reveals the necessity of 

the parallel usage of approaches emphasising the role of space, and treated as traditional ones in this 

context, and the approaches of rejecting spatiality, and named new in this sense. 

Statements considering spatiality of information society are basically influenced by the type 

of space being applied in examinations, such as physical space, network space, web space or virtual 

realities. The traditional concept of place will be revalorised, it actually dissolves in virtual space, 

the role of discrete place disappears by the possibility of spatial independency, while on the other 

hand spatial dependency differentiate space again and appreciate selected places. The importance of 

physical distance has unambiguously decreased, instead of that the role of network distance and 

social distance can be emphasised. Information and communication technologies may cause 

concentration or deconcentration of IT services and activities that may result the fostering or 

moderating of the role of centres and peripheries. 

According to results of the research, on the one hand inherited regional differences happen 

again in this medium, however, on the other hand through revalorisation of distance and place the 

regional differences got into new light. Traditional and new inequalities are parallel in the 

information society. Most important structural elements of regional inequalities are the differences 

between developed and less developed countries on global level, the differences between centres 

and peripheries on regional level, and the differences between cities and villages on small regional 

level, while in cyberspace new social gaps between “people inside” and “people outside” are 

remarkable. 


