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I. Bevezetés 
 

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 manapság igen népszerű információs társadalom kifejezés mögött meghúzódó 

társadalmi folyamatokat valójában csak most kezdjük megismerni. Egyre több a gyakorlati 

tapasztalat, amely igazolja, hogy egyes elemeiben a területi differenciákra ható folyamatok is 

megváltozóban vannak. Az információs és kommunikációs technológiai vívmányok 

megjelenésével olyan átalakulási folyamat vette kezdetét, amely megváltoztatta a térbeliségről 

alkotott véleményünket és a mindennapi térhasználatot az egyén és a társadalom szintjén 

egyaránt. 

Felismerve az információs társadalmi fogalomkör egyre növekvő jelentőségét, a 

modern társadalmi tértudományoknak ezért feltétlen feladata az információs kor indukálta 

társadalmi változások térbeli vonatkozású jellemzőinek feltárása és értékelése. 

II. Célkitűzések 

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. A kutatás igazolni kívánja azt 

is, hogy az információs társadalom és a köré szerveződő fogalomkör a jogosan divatosnak 

minősített jellegén túlmenően valódi újdonságokat is hozott, amelyeknek jelentős része a 

korábbiakhoz egyáltalán nem hasonlítható társadalmi és területi hatásokat is eredményezett. 

Ebben az értelemben az értekezés összefoglaló célja az információs társadalom területi 

különbségekben játszott szerepén belül a tradicionális és az újszerű vonások meghatározása. 
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A konkrét kutatási célok a fentiek alapján néhány összefoglaló pont köré rendezhetők. 

A kutatás célja: 

1. az információs társadalom és az információs gazdaság különböző értelmezéseinek 

feltárása és rendszerező összehasonlítása, valamint az értelmezési differenciákból 

adódó térszemléleti különbségek meghatározása, 

2. a legfontosabb társadalmi térkategóriák fő sajátosságainak feltárása az információs 

társadalom fogalomrendszerén belül, továbbá a térkategóriák fogalmához kötődő 

jelenségek korábbiaktól eltérő vonásainak felderítése, 

3. az információs korban kialakuló társadalmi-területi egyenlőtlenségek legfontosabb 

jellemzőinek meghatározása, 

4. az információs társadalmi térszerkezetben a hagyományos és az új területi 

egyenlőtlenségi motívumok empirikus vizsgálata. 

III. Alkalmazott módszerek és adatforrások 

Az értekezés elsősorban a szakirodalom elemző és értékelő feldolgozására épít, s a 

kirajzolódó tapasztalatokból von le új megállapításokat. Külön hangsúlyt kap a különböző 

álláspontok ütköztetése, amely arra is rávilágít, hogy az információs társadalom témaköre 

igen széles diszciplináris alapokon nyugszik. A felhasznált irodalmi források szociológiai, 

közgazdaságtani, műszaki, térinformatikai, földrajzi és regionális tudományi szakterületekre 

terjednek ki. 

A kutatás során másrészt kvantitatív módszerekre és különféle modellező eljárásokra 

is szükség volt. Az értekezésben előforduló modellszámítások közül kiemelkednek a 

statisztikai adatok feldolgozására épülő többváltozós elemzések, az összetett 

mutatórendszerekkel (pl. Bennett-féle komplex mutatók módszerével) végzett térszerkezeti 

vizsgálatok. A speciális vizsgálati formák között említendő az információs társadalom sajátos 

belső hálózati infrastruktúrájának, a világhálónak topológiai szerkezeti feltárására vonatkozó 

ún. tracerouter eljárás kísérleti módszere. A kutatási eredmények digitális kartográfiai 

eszközök segítségével (Mapinfo) tematikus térképek formájában is megjelenítésre kerültek. 

A kutatás során kistérségi, megyei, regionális, illetve globális szintű számítások is 

készültek, melyek az alábbi hazai és nemzetközi források adataira támaszkodtak: KSH (T-

STAR, népszámlálási adatok, háztartásstatisztikai felmérések, Cég-Kód-Tár lekérdezések), 

Hírközlési Felügyelet (ma Nemzeti Hírközlési Hatóság statisztikai évkönyvei), MTA RKK 

ATI (domain statisztikák), továbbá szakmai tanulmányokban közölt adatforrások (Nagy G. 
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2002, Nagy G. – Kanalas I. 2003, Dőry T. – Ponácz Gy. M. 2003). A nemzetközi vizsgálatok 

adatforrásai: International Telecommunication Union, UNESCO, Human Development 

Report – UNDP, World Bank statisztikai adatbázisai. 

IV. Kutatási és szakirodalmi előzmények 

Az információs társadalom területi sajátosságainak vizsgálata a fogalom újszerűsége 

ellenére már nem ismeretlen a hazai és a nemzetközi kutatói körökben. Az eddig elkészült 

publikációk zöme néhány jól meghatározható irányból közelítette a témát, de a regionális 

tudomány szempontrendszerében és főleg a klasszikus térfogalmak tükrében az információs 

társadalmat eddig csak ritkán elemezték. A kutatás egyik újszerűsége, hogy a regionális 

tudomány térfogalmainak szisztematikus rendszerében vizsgálja az információs társadalom 

jellegadó folyamatait. 

Az eddig megjelent, és előzményként tekintett publikációk közül kiemelendőek azok, 

amelyek a témát főként telekommuinkáció-földrajzi kérdésként vizsgálták (lásd például 

Erdősi F. 1992, 2003, Kanalas I. 2000, 2004, Tiner T. 2001, 2004). Mások a regionális 

politika aktuális szempontrendszere között foglalkoztak az információs társadalom területi 

kérdéseivel (lásd pl. Nagy G. 1997. Barsi B. 2002, 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. 2003), illetve a társadalmi 

leszakadás területi kérdéseivel foglalkozó publikációk (Szoboszlai Zs. et al. 1999, Molnár Sz. 

2002, Szarvák T. 2004). Az előzmények szempontjából kiemelten fontosak azok az alkotások, 

amelyek a kibertér geográfiai sajátosságaival, mint az információs társadalom egyik markáns 

téri dimenziójával foglalkoztak. Ezek a hazai körökben még ritkának számító publikációk 

többnyire az információs társadalom egy kitüntetett szegmensére, az információs hálózatokra 

(Internetre) fókuszálva fogalmazták meg következtetéseiket (Mészáros R. 2001, Vörös Zs. 

2005). 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 legközvetlenebb előzményeinek. 
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V. Kutatási eredmények és következtetések 

1) 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.  

2) A kutatás egyik lényeges eredménye a fentiekből is 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 információs társadalom térbeliségét vizsgáló elméletek közül 

a „földrajz végét” (end of geography) valló új nézetek radikálisan tekintenek a 

társadalmi-térbeliség megváltozására és jelentőségének csökkenésére, mellyel 

ellentétben a „földrajz számít” (geography matters) nézet hívei a hagyományos 

földrajzi szempontok ismételt felértékelődéséről beszélnek. 

3) Az információs társadalom térbelisége nem írható le csupán egyetlen térfogalom 

mentén, sőt e fogalommal kapcsolatban több térértelmezés is létezik. 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 „web” tere, vagy a virtuális valóságok tere áll vizsgálódásaink 

középpontjában. Ez a kitüntetett szempont az egyes térkategóriák értelmezésénél is 

mindig figyelembe veendő. 

4) A téralkotó elemeknek, a helyeknek meghatározásakor világossá vált, hogy az 

információs társadalomban a hely terminusa számos eddig szokatlan tulajdonsággal 

egészül ki. A hagyományos értelemben vett hely fogalma átértékelődik, a virtuális tér 

keretei között tulajdonképpen megszűnik, az egyedi helyek szerepe a helyfüggetlenség 
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lehetősége révén mérséklődik, miközben ezzel ellentétben a helyfüggés sajátos módon 

újra differenciálja a teret, és felértékel egyes helyeket. 

5) A kutatás bemutatta, hogy az információs társadalmi térszerveződés horizontálisan és 

vertikálisan is tagolható, mely tulajdonsága a társadalom területi egyenlőtlenségeiben 

játszott szerepét tekintve is igen lényeges. A térbeli tagolódás lényegi elemeinek az 

információs társadalomban azonos karakterisztikákkal jellemezhető társadalmi 

csoportok (pl. virtuális közösségek vagy az információs társadalom „szegényei”) 

tekinthetők. 

6) 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. Ezek 

a folyamatok egyszerre és párhuzamosan vannak jelen az információs társadalomban. 

7) A távolság szerepe egyértelműen átértékelődött. 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. 

8) A kutatás megállapította, hogy a hálózat (technológiai, szerveződési és topológiai 

értelemben is) az információs társadalom lényeges szerkezeti alapeleme, amely a 

térszerveződésben a centrum-periféria relációk, a szomszédság vagy a távolság 

fogalmait teljesen új megvilágításba helyezte. Az új egyenlőtlenségek egyik lényegi 

dimenzióját határozza meg a hálózat felépítése és a hálózatban elfoglalt pozíció. 

9) A kutatás a térbeli mozgásformák (a térbeli dinamika) értékelése kapcsán 

megállapította, hogy az áramlások terében a mozgás, és főleg az információ 

mozgásának lehetősége az egyik leglényegesebb jellemzője az információs társadalom 

térbeliségének. 

10) Az információs társadalom területi egyenlőtlenségeit meghatározó hatótényezők 

szerepe változó képet mutat az időben. A változások leírására a diffúziós, és főként az 

innovációs modellek alkalmasak. Ez alapján bizonyítható, hogy vannak már olyan 

info-kommunikációs technológiai tényezők, melyeknek jelentősége a korábbiakhoz 

viszonyítva mérséklődött, illetve módosult (lásd pl. vezetékes telefon-ellátottság). 

11) Az információs társadalom területi differenciáló szerepe kettős. A kutatás eredményei 

szerint bár ebben a közegben javarészt megismétlődnek az öröklött területi 
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egyenlőtlenségek, ám főleg a távolság és a hely szerepének átértékelődése révén 

gyakran új megvilágításba is kerülnek. Az értekezés fontos megállapítása, hogy a 

hagyományos és az új egyenlőtlenségek párhuzamosan és egymásra épülve vannak 

jelen a mai társadalomban. 

12) A kísérleti számítások igazolták, hogy 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.  

13) Az információs társadalom legfontosabb differenciái a hozzáférés egyenlőtlenségeiből 

eredeztethetők, amelyek a hagyományos és a kibertérben is megfigyelhetők. A 

kibertéri egyenlőtlenségekben az új társadalmi gátak a „bent lévők” és a „kint lévők” 

között egyre markánsabbak, s a távolság itt – a társadalmi csoportok között – továbbra 

is lényeges szempont marad. 

 

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  

 
1. táblázat: A főbb térkategóriák egyenlőtlenségekben betöltött szerepe a hagyományos és az 

információs társadalomban 
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