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Kivonat

Szakdolgozatom témaválasztása az információs társadalom köré épült az

eMagyarország Centrum bemutatásával, eMagyarország Pontok működésével, a

digitális– és információs írástudás fejlesztésével foglalkozik.

Feladatom és kitűzött célom az volt, hogy a Zala megyei eMagyarország

Pontok mindennapi munkáját bemutassam, kutatásomban kitérjek a legfontosabb

problémákra és lehetséges megoldásokra.

Megvizsgáltam és jellemeztem a magyar állampolgárok és az eMagyarország

Pontok kapcsolatát, választ kerestem a digitális írástudás fejlesztésére és az

elektronikus (köz)szolgáltatások igénybe vételének kérdéseire.

Kutatásom eredményeként körvonalazódtak a legsúlyosabb problémák, melyek

közé tartozott a hátrányos helyzetből adódó nehézségek problémája, a digitális

írástudás fejlesztésének megoldása és az idősek kapcsolata az elektronikus

ügyintézés vonatkozásában.

Kulcsszavak: információs társadalom, hálózati társadalom, digitális

esélyegyenlőség, digitális írástudás, eMagyarország Pont, eMagyarország Centrum,

közösségi Internet – hozzáférési pont, ügyfélkapu, Információs Társadalmi

Tanácsadó, elektronikus ügyintézés, elektronikus (köz)szolgáltatás



Auszug

Die Themenwahl meiner Facharbeit handelt sich um die

Informationsgesellschaft, mit der Präsentation des eUngarn (eMagyarország)

Zentrums, der Arbeitsweise der eUngarn (eMagyarország) Punkte und  der

Entwicklung von digitaler und informationeller Schriftkenntnissen.

Meine Aufgabe und Zielsetzung war, die alltägliche Arbeit der eUngarn Punkte

im Komitat Zala vorzustellen, auf die wichtigsten Probleme und die möglichen

Lösungen in meiner Forschung hinzuweisen.

Ich habe die Verbindung zwischen den ungarischen Staatsbürgern und den

eUngarn Punkten untersucht und charakterisiert, habe Antworten auf Fragen in der

Entwicklung der digitalen Schriftkenntnisse und bei der anspruchnahme

elektronischer  Dienstleistungen gesucht.

Durch meine Forschungen zeichneten sich die schwerwiegenden Probleme,

inbegriffen Schwierigkeiten aus nachteiliger Situation ergebene Probleme, die

Lösung der digitalen Schriftkenntnisse und die Verbindung im Bezug zwischen

elektronische Dienstleistungen und ältere Menschen.

Stichwörter: Informationsgesellschaft, Netzwerkgesellschaft, digitaler

Chancengleichheit, digitaler Schriftkenntnis, eUngarn Punkte, eUngarn Zentrum,

Gemeinschaftsinternet, Zugriffspunkte, „Kundentür“, Information Gesellschaft

Berater, elektronischer Verwaltung, elektronischer Dienstleistung
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Bevezetés, témaválasztás indoklása

Információs korban és társadalomban élünk, ahol életvilágunkat egyre inkább

átszövik az információs és kommunikációs technológiára (IKT) épülő rendszerek,

melyek működési mechanizmusaikból, testreszabhatóságaikból fakadó

nyitottságuk, rugalmasságuk, valamint használatuk térbeli és időbeli korlátozás

nélkülisége révén változásra, alkalmazkodásra kényszerítő körülményként hat

ránk.

Szakdolgozatomban célul tűztem ki, hogy az olvasó számára prezentálom az

eMagyarország Pontok – információs társadalom mentén – mindennapi életét és

az ott folyó munkát. Dolgozatom témaválasztását és kutatási témáját az

eMagyarország Pontok magyarországi, de elsősorban Zala megyei kérdése,

működése és mindennapi problémájuk megoldásának segítése indukálta.

Szakdolgozatomban végigvezetem az olvasót az információs társadalom

fogalmain, definícióin és modelljein. Bemutatom az eMagyarország Programot, a

Magyar Információs Társadalom Stratégiát (MITS), összehasonlítva az európai

országokkal, a Zala megyei eMagyarország Pontok működését, mindennapi életét

és az eMagyarország Pontokon igénybe vehető elektronikus

(köz)szolgáltatásokat.

Dolgozatom felépítése során szem előtt tartottam a szerkezeti tagolást,

világos gondolatvezetést és az egyszerű, közérthető stílust. Ennek megfelelően

szakdolgozatom első részében elméleti kérdésekkel, vélemények ütköztetésével,

szakirodalomban fellelhető, a témában jártas szerzők gondolatainak,

publikációiknak összegyűjtésével foglalkozom. Szakdolgozatom további

fejezetében hazai és külföldi programokat és stratégiákat mutatok be, kitérek a

Magyar Információs Társadalom Stratégia fontosságára. Szakdolgozatom és

kutatási témám elengedhetetlen része, hogy az olvasó számára prezentáljam az

eMagyarország Program kialakulásának hátterét, az eMagyarország Program

működését, megvalósult, jó gyakorlatokat, az eMagyarország Pontok, mint

közösségi és kommunikációs terek bemutatását. Dolgozatom kutatási részében

hipotéziseket állítok fel, prezentálom és kifejtem kutatási elképzeléseim és

terveim, bemutatom kutatásom módszertanát, majd kiértékeléssel szemléltetem a

válaszok számosságát és eredményét, továbbá az ezen alapuló hipotézisem
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elvetését vagy elfogadását, majd javaslatokat vázolok fel a lehetséges

megoldásokra vonatkozóan.
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I. Szakirodalmi áttekintés

1. Az információs társadalom szerepe és jelentősége

Bevezető gondolatokban az olvasó különféle fogalmakkal és kifejezésekkel

találkozott, melyre szakirodalmi fejezetben kívánok magyarázatot, leírást,

definíciókat, meghatározásokat kifejtetni és szemléltetni.

Információs Társadalmi Tanácsadói alapismeretek eTanácsadóknak című

könyvben Dr. Baja Ferenc egykori közigazgatási informatikáért felelős

kormánybiztos előszó, köszöntő szavai szerint az információs társadalom

fejlesztése, a számítógép– és Internet használatának meghonosítása,

elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír hazánk számára, mind

versenyképességünk, mind az esélyegyenlőség megteremtése okául. A személyi

számítógép, az Internet és a különféle digitális berendezések, eszközök a

mindennapi élet részévé váltak, átformálva a kapcsolattartást, a kormányzati és

hivatali munkát, az oktatást, az egészségügyet, a kereskedelmet és az élet

számos meghatározó területét. Az információs társadalmi esélyegyenlőség

növelése érdekében a kormányzat 2003–ban útjára indította az eMagyarország

Programot, amelynek fő eleme az első szakaszban a Közösségi Internet –

Hozzáférési Pontok (KIHOP, Public Internet Access Point, PIAP), az

eMagyarország Pontok (továbbiakban: pontok, eMOP) létrehozása volt. Évek

tapasztalatai megmutatták, hogy az eMOP–ok hatékony működéséhez a

számítógép– és Internethasználattól távol maradók bevonásához szükség van

olyan szakképzett tanácsadókra, akik segítenek az állampolgároknak a megfelelő

tudás elsajátításában, az informatikai eszközök használatában és az elektronikus

közigazgatási szolgáltatások igénybe vételében. Ennek támogatására indult meg

2007–ben az Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) rendszer

kiépítése, amely a zömében közösségi szolgáltató intézményekben lévő

eMagyarország Pontok működését segítő szakemberek képzését1 és egy segítő

hálózat kiépítését jelenti. A program sikereként elkönyvelhető, hogy eddig közel

1100 végzett eTanácsadó kapcsolódott be a Közösségi Internet – Hozzáférési

1 Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) képzés (PL–1447) felépítését szakdolgozatom 1. számú melléklete
foglalja össze.
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Pontok napi munkájába. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. –

Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. IV.)

1.1. Az információs– és tudástársadalom fogalma, eredete és értelmezései

Szakdolgozatom bevezető részében különböző, az információs társadalomra

vonatkozó  meghatározásokat, elméleteket, megközelítéseket mutatok be az

olvasó számára.

Az „információs társadalom” (information society) szakkifejezéssel jelölt

fogalom azok közé a fogalmak közé tartozik, amelyek sikertörténetüket viszonylag

rövid idő alatt és komoly „hátszélben” futották be. A történelemben ritkán fordul

elő, hogy egy felülről vezérelt és pénzügyi eszközökkel támogatott fogalom

intézménnyé válva világszerte ennyire egyértelmű fogadtatásra találjon 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.

Az információs társadalom (IT) mint fogalom – anélkül hogy etimológiai

szófejtésbe bonyolódna a szerző – 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, 2006, p. 23–40.)

Vannak társadalomtudósok, akik csupán új technológiai–politikai, illetőleg

gazdasági paradigmát látnak benne, és vannak, akik ennél többet vélnek kiolvasni

a  szakkifejezésből. Az előbbiekhez sorolandók – többek között – Daniel Bell, a

hatvanas évek japán információs társadalmának meghatározó kutatói, a Research

Institute of Telecommunication and Economics (RITE) és az Assosiation for

Economic Planning (AEP) munkatársai, Franciaországból Simon Nora és Alain

Minc, az Amerikai Egyesült Államokban az osztrák származású Fritz Machlup,

illetőleg az ő nyomdokain haladó, de az OECD részére is munkálkodó Marc Porat
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vagy korábbi munkássága alapján a hálózati társadalom–felfogás képviselője,

Manuel Castells2 is. Az utóbbiak csoportjába tartoznak azok, akik holisztikusan

közelítik meg és globális alakzatnak tartják, például az 1990–es években a

„hurráoptimizmus” jegyében fogant megnyilatkozások, az EU bürokraták jelentős

része, a Bangemann–jelentés összeállítói és az IT–elkötelezettek. (Balogh, 2006,

p. 23–40.)

Az információs társadalom fogalmának egyik első kifejlesztője a közgazdász

végzettségű Fritz Machlup volt. 1933–ban Machlup a kutatási szabadalmak

hatását kezdte tanulmányozni. Kiemelkedő munkája 1962–ben a „The production

and distribution of knowledge in the United States" (A tudás termelése és

elosztása az Egyesült Államokban) című jelentős áttörést hozó tanulmányában

érte el csúcspontját. A könyv megjelenését széles körű figyelem övezte,

lefordították orosz, és japán nyelvre is.

Fritz Machlup 1962–ben vezette be az úgynevezett „tudásipar” fogalmát.

Összesen öt szegmenst különböztetett meg a tudás szektorán belül: oktatás,

kutatás és fejlesztés, tömegmédia, információ technológiák és információ

szolgáltatások. Ezen a felosztáson alapulva elméletével arra adott magyarázatot,

hogy 1959–ben az USA GNP3–jének 29%–át állította elő a tudásiparban.

(Malchup, 1962)

A történelemfilozófiában Alvin és Heidi Toffler népszerű elmélete szerint

először a halász–vadász–gyűjtögető társadalom, majd a földművelő társadalom,

az ipari társadalom, és végül az információs társadalom alakult ki. Az elméletek

nem álltak helyt, mert a periódusok időtartama között nagyságrendi különbség

van, valamint hosszú átmenetek vannak az egyes korszakok között, ugyanis a

legkorábbi időkre utaló aktivitások (pl. a halászat) ma is megvannak, a változások

nem globális jellegűek, vannak alacsonyabb szinten megrekedt társadalmak is.

Peter Drucker 1969–ben amellett tette le voksát, hogy a materiális, anyagi

javakon alapuló gazdaság és a tudáson alapuló gazdaság között létezik átmenet.

(Drucker, 1969)

2 Manuel Castells az információs társadalom téma egyik legkiemelkedőbb, legavatottabb kutatója.
3 GNP (Gross National Product): bruttó nemzeti össztermék.
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1970–es évek végén Marc Porat az információ gazdaságban

megkülönböztetett egy elsődleges szektort (információ javak és szolgáltatások,

amelyeket az információ termelésében, elosztásában vagy feldolgozásában

közvetlenül felhasználnak) és egy másodlagos szektort (a kormány és információt

nem előállító vállalatok belső felhasználására készülő információ szolgáltatások).

Porat az információ elsődleges és másodlagos szektorának summázott GNP

értékét használta az információ gazdaság indikátoraként. Porat definícióját

alkalmazta az OECD (Organisation for Economic Co–operation and Development)

az információ gazdaság részesedésének meghatározásához a teljes gazdaságon

belül. Ezeken az indikátorokon alapulva az információs társadalmat olyan

társadalomként határozták meg, ahol a GNP több, mint a fele áll elő és a

munkavállalók több, mint a fele aktívan dolgozik az információ gazdaságban.

(Deutsch, 1983, p. 68–88.)

Daniel Bell a Harvard Egyetem professzora, a posztindusztriális

társadalommal kapcsolatos nézeteiről közismert. Számos könyvében és cikkben

vizsgálta a technológia és a társadalom kölcsönhatásait, illetve azt, ahogyan a

közlekedési, energiaellátó és kommunikációs infrastruktúra összeköti a

társadalmakat. (Kondor – Fábri, 2003, p. 119.)

Daniel Bell 1973–as The coming of post–industrial society című könyvében

vizionálta az információs társadalom eljövetelét. Bell szerint az információs

társadalom a tudás köré szerveződik, azért, hogy kezelni tudja a változást, az

innovációt és a társadalmi kontrollt. Szerinte a posztindusztriális társadalom

információs társadalomnak is nevezhető, mert az információ ebben a

társadalomban kulcsfontosságúvá válik. (Bell, 1973)

Daniel Bell (technológiai–politikai megközelítés) inkább posztindusztriális

társadalomnak, mint információs társadalomnak tekinti a társadalmi változások

nyomán kialakuló új formációt. Felfogása szerint az új társadalmi berendezkedés a

telekommunikáción (távközlésen) alapul, és döntő hatással lehet a gazdasági és

társadalmi tranzakciók lebonyolítására, a tudás előállítására és felhasználására,

illetve az emberek foglalkozásának, munkájának jellegére. Az információ és a

tudás szervezésének és feldolgozásának terén végbemenő forradalom, amelyben

központi szerepet játszanak a számítógépek, az általam posztindusztriálisnak

nevezett társadalom fejlődésének kontextusában zajlik le. (Bell, 2001, p. 3–33.)



- 7 -

Bell elméletéhez hasonlóan Peter Otto és Philipp Sonntag is azt állítja, hogy

az információs társadalom az a társadalom, ahol a foglalkoztatottak nagy része az

információ munkaköreiben dolgozik, többet foglalkoznak például információval,

jelekkel, szimbólumokkal és képekkel, mint energiával vagy anyaggal. (Otto –

Sonntag, 1985)

A japán Tadao Umesao (technológiai–politikai megközelítés) felfogása, akitől

az „információs társadalom” kifejezés származik, szintén technológiai–gazdasági

szemléletet tükröz. Umesao a gazdasági jelenségeket vizsgálva endodermális

(mezőgazdaság, halászat), mezodermális (szállítás, nehézipar) és ektodermális

(információ, kommunikáció, képzés) ágazatokat különböztet meg. Nyomdokain

haladva a RITE és az AEP információkutató csoportjának (Information Study

Group) munkatársai 1968–ban kísérletet tesznek az információs társadalom

kritériumainak meghatározására. Fáradozásaik eredményeként 1971–ben a

világon először elkészül az „Az információs társadalom megteremtésének terve

2000–ig” című program, s politikai támogatással megkezdődik a Tama New Town

építése, vagyis az információs társadalomnak mint technológiai–gazdasági

paradigmának a megvalósítása a gyakorlatban.

A kontinentális Európában a kezdet 1978–ra, a francia köztársasági elnök

részére Simon Nora és Alain Minc által A számítógépesített társadalom4 címmel

készített jelentés kidolgozásának idejére tehető. További komoly előrelépés a

Bangemann–jelentéshez5 (Europe and the Global Information Society)

kapcsolódóan történik: felállítják az Information Society Project Office–t és

nekilátnak a program megvalósításának. Ezzel Japánt követően Európában is

politikai síkra emelkedik a kifejezés tartalma. Értelmezése globális jelleget ölt,

jelentése viszont nem lép túl a technológiai–politikai paradigma síkján. Maga a

Bangemann–jelentés – ide értve az 1994. évi Fehér Könyvet is – az információs

társadalmat globális (holisztikus) jelenségnek tekinti, tartalmilag viszont az

információs és kommunikációs technikákon alapuló társadalomként fogja fel és

tárgyalja. (Balogh, 2006, p. 23–40.)

4 Simon Nora – Alain Minc, 1979
5 Bangemann jelentés, 1994
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Radovan Richta 1977–es érvelése szerint a társadalom szolgáltatásokon,

oktatáson és alkotó tevékenységen alapuló tudományos civilizációvá alakult át.

Elmélete szerint ez az átalakulás lehet az eredménye a technológiai haladáson és

a számítógépek technológiájának növekvő fontosságán alapuló tudományos–

technológiai átalakulásnak, ahol a tudomány és a technológia a termelés

közvetlen erőívé válik. (Richta, 1977, p. 25–72.)

Az 1980–as években már hajlottak arra, hogy az információs társadalmat

olyan megvalósítható utópiaként lássák és láttassák, amely megoldást jelent

mindenféle társadalmi bajra. R. Stonier 1983–as The Wealth of Information: A

Profile of the Post–Industrial Economy című könyvében a 18. századi utópistákat

megszégyenítő hangnemet üt meg. Szerinte a változások eredményeképpen

megvalósul Platon régi álma, mindenkiből király és filozófus válhat. Az egész

társadalomra kiterjedő oktatási rendszer és a mindenki számára korlátlanul

rendelkezésre álló információ esélyeket ad mindenki számára, hogy értelmesen

rendezze be az életét. Az anyagi javak szűkössége megszűnik. Ahogyan az ipari

társadalom eltüntette a rabszolgaságot, az éhínségeket és a pestist, az

információra alapozódó posztindusztriális társadalom felszámolja az egyéni

szabadságot elnyomó represszív tekintélyeket, a harcot és a háborút. (Kovács,

2010)

John Naisbitt 1982–ben az információs társadalomra a következőket írja: „Az

információs társadalom gazdasági valóság és nem csupán szellemi

elvonatkoztatás. […] Megszűnik az információk terjedési késése […] fokozatosan

új tevékenységek, műveletek és termékek látnak napvilágot.” (Naisbitt, 1984)

Jean–François Lyotard 1984–ben amellett érvelt, hogy a „tudás a termelés fő

erejévé vált az elmúlt pár évtized során”, a tudás árucikké válhat. Lyotard elmélete

szerint a posztindusztriális társadalom hozzáférhetővé teszi a tudást a laikusok,

hozzá nem értők számára is, mert a tudás és az információ technológiák

elterjedtnek a társadalomban és megtörik a központi struktúrák és csoportok „nagy

narratíváit”. Lyotard posztmodern viszonyrendszerként vagy posztmodern

társadalomként jellemzi ezeket a megváltozott körülményeket.



- 9 -

Az információs társadalom fogalma alatt Manuel Castells (technológiai–

hálózati megközelítés) (technológiai–hálózati felfogás) a téma ismert kutatója azt

érti, hogy ez egyfajta új módja az emberi együttélésnek, ahol az új kihívás az

információ előállítása és valamilyen formában történő tárolása lesz. Felfogása

szerint – az információs fejlődési módnak köszönhetően – az információ és a

tudás az előzőtől eltérő fejlődést eredményez. A technológia pedig, amely

számára „a tudományos tudásnak a dolgok elvégzésére szolgáló különféle

reprodukálható eljárások pontos meghatározására való alkalmazását” jelenti, az

1970–es években az USA–ban végbement fejlődés nyomán új információs

technológiává válik. Az információs technológia az információra irányul, mindent

áthat, hálózati logikát követ, rugalmas és konvergens. (Castells, 2005, p. 277–

282.)

Később Castells szakított az „információs társadalom” kifejezéssel, helyette a

„hálózati társadalom” terminus technicus használata mellett döntött, amely

szemantikai pragmatikus megközelítése az információs társadalomnak. (Castells,

2000, p. 5–24.)

Jan Van Dijk  a hálózattársadalmat úgy definiálja, mint egy „társas formáció”

a társadalmi és médiahálózatokkal, amelyek lehetővé teszik annak elsőrangú

szerveződését minden lehetséges szinten (egyéni, csoportos/szervezeti vagy

társadalmi). Továbbá ezek a hálózatok ennek a formációnak minden egységéhez

és részéhez növekvő mértékben kapcsolódnak. Van Dijk felfogása szerint a

hálózatok a társadalom idegrendszerévé váltak, ahogyan Castells a

hálózattársadalom, hálózati társadalom fogalmát a kapitalista átalakuláshoz

kapcsolta, Van Dijk úgy tekintett arra, mint a szélesedő és szűkülő hálózatok

logikai eredményére a természetben és a társadalomban. (Van Dijk, 2006, p. 20.)

A tudástársadalom megközelítés szerint az ezredfordulón készült

dokumentumok egy részében az információs társadalom mellett mind gyakrabban

egy új társadalmi formáció, a „tudástársadalom” kifejezést használják. Maga a szó

kulturális–szociológiai eredetű. A 20. század folyamán azonban a tudás

ökonomizálódott és informatizálódott, kulturális vonatkozása pedig a „szervezett

információ” jelentésre szűkült. A tudás szót maga a Bangemann–jelentés is
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szűkített értelemben használja (tudásalapú gazdaság). A tudástársadalom

kifejezés tehát sajátos technológiai–kulturális–gazdasági alakzatra utal.

Yoneji Masuda definíciója szerint az információs társadalomban nem az

anyagi, hanem az információs javak termelése a fő szempont, amely miatt a

társadalom az emberi intellektuális kreativitásra épít.

Masuda véleménye szerint az információs társadalom új típusú társadalom,

amelynek átalakulása és fejlődése mögött az információs – és nem az anyagi

javak – javak termelése a hajtóerő, mellyel az emberi intellektuális kreativitást

virágoztatja fel. (Masuda, 1980)

B. Cronin 1986–ban megítélése szerint: „Az információ hozzájárulása a

sikeres gazdasági működéshez nem lehet kérdéses, de ez nem jelenti még azt,

hogy az információ a fejlett gazdaságok elsődleges terméke lett. Az információn

alapuló gazdaságok felé tart a világ, de messze van attól, hogy a gazdasági jólét

teljes mértékben az információs áruk és szolgáltatások termeléstől, értékesítéstől,

külkereskedelmétől függjön. Végtére az ember nem élhet meg pusztán az

információból’’. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr.

Galambos E., 2009, p. 4.)

Nico Stehr szerint a tudás alapú társadalomban a munkahelyek nagy része

tudással való foglalatosságot foglal magában, amely szerint „a jelen társadalma

leírható tudás alapú társadalomként annak az élet minden területére és

intézményére kiterjedt tudományos és technológiai tudás által”. (Stehr, 2002b: 18).

Stehr számára a tudás a társas cselekvés képessége. A tudomány szerinte

közvetlen termelő erővé válik, a tudás többé elsődlegesen nem a gépeké lesz,

hanem már annak a természetnek felel meg, amely megjeleníti, bizonyos

terveknek és programoknak megfelelően újrarendezhetve azt. Stehr szerint a

tudás alapú társadalom gazdaságát nagyrészt nem anyagi bemenetek hajtják,

hanem szimbolikus vagy tudás alapú bemenetek, ahol nagy számban találhatók

olyan szakmák, amelyek a tudással való foglalatosságot foglalják magukban, és

csökkenő számban találhatók olyan munkahelyek, amelyek alacsony kognitív
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képességet igényelnek, mint amilyen a gyártás folyamatában is felfedhető. (Stehr,

2002a)

Stehr felfogását hasonlóan definiálja Alvin Toffler is, aki azt mondja, hogy az

információs társadalom gazdaságának központi erőforrása a tudás: „A központi

erőforrás – egyszerű szóval, ami széleskörűen összefoglalja az adat, információ,

szimbólum, kultúra, ideológia és értékek fogalmait – a cselekvő tudás”.

Az információs társadalom, a tudástársadalom, a hálózattársadalom, a

posztmodern társadalom, a posztindusztriális társadalom fogalmainak

legkomolyabb kritikája, amit a neomarxista iskola fogalmazott meg, hogy azok

olyan benyomást keltenek, mintha egy teljesen új társadalomba léptünk volna be.

„Ha egyszerűen csak több az információ, akkor nehéz megérteni, valaki miért kelti

azt a látszatot, hogy előttünk valami radikálisan új dolog van”. (Webster 2002a, p.

259.).

A neomarxisták, mint Frank Webster amellett tették le voksaikat, hogy ezek a

megközelítések diszkontinuitást sugallnak azzal, hogy a jelen, a ma

társadalmának semmi köze sincs ahhoz a társadalomhoz, ami 100 vagy 150 éve

volt. Az ilyen feltevéseknek ideológiai karaktere van, mert ahhoz a nézethez

kapcsolódnak, amely szerint semmit nem tehetünk a változásokért, hanem el kell

fogadnunk a politikai realitásokat. (Webster 2002b, p. 267.).

Frank Webster öt átfogó kutatási irányt jelölt meg az információs

társadalommal kapcsolatos vizsgálódása során. Ezek a következők:  technológia,

ahol kutatások jelentős része a technológia oldaláról vizsgálja az információs

társadalmat, foglalkozásszerkezet és gazdaság, amely azt mondja, hogy a

gazdaság– és foglalkozásstatisztikai adatokból trendeket és új társadalmi

működésmódot állít fel, térszerkezet, amelynek fókuszában a városok szerepének

vizsgálata áll, kultúra, amely az információs társadalom időszakában a

megváltozott társadalmi viszonyok egyik fontos magyarázó elve. (Webster, 1995)

Az információs társadalom fogalmát megvizsgálva magyar oldalról a Magyar

Információs Társadalom 2006–os éves jelentése szerint: „Az információs

társadalom messze több, mint az informatika vagy az elektronikus szolgáltatások

köre. A társadalom, a gazdaság, és a hétköznapi élet olyan nagyléptékű
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átalakulása, amely a foglalkoztatásban, a termelésben és a fogyasztásban az

információs– és tudástermékeket, a kulturális javakat, az oktatás és a tudomány

teljesítményét értékeli fel és teszi ezeket a versenyképesség zálogává.” (IHM,

2006)

Farkas János „Információs– vagy tudástársadalom” című könyvében leírja,

hogy az információs  társadalom az alapvetően gazdasági érdeken alapuló

információ és/vagy tudás adás–vétele köré szerveződő világ. Csak a  technikai

környezet változása nem eredményezi a információs társadalom változását, de

nem fektethetünk túl nagy hangsúlyt a tudás társadalmi szerepére sem. (Farkas,

2002)

Az információs társadalom az öngerjesztő tudásgyarapodás társadalma, ahol

a tudás a gazdasági érték legfőbb forrása, s egyszersmind az a használati érték,

amelynek előállítása a gazdaság legfőbb célja, írja Benedek András. (Benedek,

2008, p. 14.)

Összefoglalva, véleményem, felfogásom szerint az információs társadalom

elméletét és fogalmát meghatározó szerzők definícióiban, meghatározásaiban

közös elemeket lehet felfedezni. Az agrártársadalom fő jellemzője az ember és a

természet kapcsolata, az ipari társadalomban az ember és a mesterséges, épített

természet, az információs társadalom fő jellemzője az ember és ember közötti
viszony megteremtése. Az információ, amely a technológiai fejlődés

fundamentumaként – amely az ipari társadalomban is fontos szerepet kapott – az

információs társadalomban önálló értékké, önálló kulccsá válik. Az információs

társadalom központjában, középpontjában az információ–feldolgozó technológia

áll. Hangsúlyozom és kiemelem, hogy az információs társadalomban fellép egy

fontos jellemző, tényező, vagyis az idő, amely alatt a tudás elavulttá válik. Ezt

nevezzük az érvényes tudás felezési idejének. Az információs társadalomban az

információ egyfajta értékké és hatalmi tényezővé (információmonopólium

jelenléte), valamint az emberek közötti kommunikáció és kölcsönhatás szorosabbá

válik.
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Véleményem és gondolatom szerint az információs társadalom legnagyobb

hátránya és jelentős problémája az, hogy az emberek jelentős hányada nem tud

elég gyorsan alkalmazkodni a társadalmi és technikai átalakulásokhoz és

változásokhoz, ekkor létrejön egy úgynevezett „elit”, akik rugalmasabban képesek

reagálni a változásokra, amely nemcsak az információs társadalom „személyei és

állampolgárai”, hanem annak „szervezeteire” is vonatkozik. Egy bürokratikus,

merev szervezet (pl. városi, nagyvárosi polgármesteri hivatalok többsége)

nehezen képes átállni a gyors változásokra, míg egy mátrix–szervezeti forma

gyorsan képes reagálni a változásokra, az újra.

1.2. Az információs társadalom elméleti megközelítése és modelljei

Az információs társadalom fogalma és értelmezései pontomban szereplő

szakemberek, szerzők – információs társadalom – felfogása, megközelítése,

kategóriákba csoportosítható.

Az információs társadalom Feather szerint, négy modell alapján írható le:

közgazdaságtani modell, technológiai modell, szociológiai modell és történeti

modell látott napvilágot.

Közgazdaságtani modell szerint az információ áru, amivel kereskedni lehet.

Az 1970–es években terjedt el az a fajta elképzelés, hogy a gazdaság három

hagyományos szektora mellé kell sorolni az információs gazdaságot is, mivel a

gazdaság nagymértékben függ a tudástól. A technológiai modell képviselői szerint

a társadalmi változásokat a technológiai fejlődés indukálja. Ebben a

megközelítésben az információs társadalom az információs technológia által

átalakított gazdaságot jelenti.

A technológiai modell képviselői szerint a társadalmi változásokat a

technológiai fejlődés indukálja. Ebben a megközelítésben az információs

társadalom az információs technológia által átalakított gazdaság.

A szociológiai megközelítés szerint (Manuel Castells) mindennek alapjai a

kommunikáció és az információtárolás új eszközei. Szerinte a társadalom az

információ mentén fog átalakulni: kialakul a szakadék az információban gazdagok
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és szegények között. Kialakul egy információtól elzárt alsó réteg. A gazdaság

teljes mértékben átalakul szolgáltatások és tudások átadását helyezve a

középpontba. Bizonyos típusú munkák el fognak tűnni vagy perifériára szorulnak

ebben a társadalomban. Az infokommunikációs technológiák térnyerése átalakítja

az emberek egymáshoz való viszonyát is.

A történeti modell szerint azt mondhatjuk, hogy az emberi társadalom

mindig kommunikációfüggő volt. Ami történetileg változott, az az információhoz

való hozzáférés, valamint az információs rendszerek kiterjedtsége. Ebből a

megközelítésből az információ átadása, gyűjtése, tárolása történetileg

vizsgálandó. (Feather, 2003, p. 3–17.)

Juhász Lilla és Pintér Róbert Információs társadalom című könyvében az

információs társadalom három egymás mellett létező megközelítését tárgyalja,

melyet az 1. táblázat szemléltet.

Definíciós kör Az inf. társ. kezdete Hordozói Tartalma

Utópia, köznapi,
amorf, utópisztikus

A jövőben 2010–
2020–től

Mainstream média,
utópisztikus viták,

sci–fi filmek

mindent betöltő
információs és

kommunikációs
technológia

Mozgósító Jelszó,
politikai mozgósító

programszerű
Az 1990–es évektől

Politikusok,
technokraták,
vállalkozók és

tanácsadók

Politikai program
"Forradalom felülről",

modernizációs célok, aki
lemarad, kimarad

Valóság,
tudományos, leíró,

egzakt

A világháború után, az
1960–1970–es évektől

Alapvetően
társadalomkutatók

Technikai,
foglalkozásszerkezeti,

gazdasági, térszerkezeti,
kulturális

1. táblázat: Az információs társadalom három, egymás mellett létező

megközelítése (Forrás: Juhász – Pintér, 2006, p. 26.)
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1.3. A premodern, posztmodern, modern és információs társadalom

A premodern társadalom típusai lehetnek a gyűjtögető, a halászó–vadászó

vagy az agrártársadalmak. Ezekben a társadalmakban az a közös, hogy az ember

beleszületik egy adott közösségbe, csoportba, léthelyzetbe, mely helyzet és

csoporttagság az egész további életére nézve meghatározó. Ezekben a

közösségekben minden a közösség szabályai és tradíció szerint működik. A

közösségek életét a vallási–mágikus gondolkodásmód jellemzi.

A modernitás kezdeteit általában a 16–18. századra teszik. A modernitás

jellegzetessége Max Weber szerint a racionalitás. Egyrészt megnyilvánul a

világképek racionalizálódásában, valamint az eszközhasználat racionalitásában,

másrészt a stratégia racionalitását tartja szem előtt. A modernitást követően

szokás posztmodern vagy információs társadalomról beszélni.

Max Weber klasszikus esszéje A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme

(The Protestans Ethic and the Spirit of Capitalism), amely először 1904/1905–ben

jelent meg, amely mindmáig módszertani kiindulópontként szolgál minden olyan

elméleti kísérlethez, amely azoknak a kulturális és intézményi átalakulásoknak a

lényegét próbálja megragadni, amelyek a történelemben a gazdasági szerveződés

új paradigmájának kialakulása előtt nyitják meg az utat. (Castells, 2005, p. 277–

282.)

Weber egyik iránymutatásával szeretném bemutatni  az „informacionalizmus”

szellemét: […] „a kapitalizmus szelleme”. Mit értsünk ezen? […] Ha egyáltalán

található olyan tárgy, amelyet illetően a megjelölés használatának valamilyen

értelme lehet, akkor ez csak valamilyen „történeti egyed”, azaz a történeti valóság

olyan összefüggéseinek komplexuma, amelyeket kulturális lehetőségünk

szempontjából fogalmilag egy egésszé kapcsolunk össze. Minthogy azonban az

ilyen történeti fogalom tartalmilag csupán egy a mama egyedi mivoltában fontos

jelenségre vonatkozik. […] lépésről lépésre kell megalkotni egyedi alkotórészeiből,

amelyeket a történeti valóságból kell kiemelni. Ezért a végleges fogalmi

megragadás nem torpanhat meg a vizsgálat kezdetén, hanem csak a végén […].

(Weber, 1958, p. 47.)
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A posztmodern társadalom fogalmára többféle meghatározást lehet adni.

Lehetséges úgy értelmezni, mint egy olyan társadalom, ami a modernitással

szemben áll, vagy olyanként, amely a modernitás folytatása. Bell azon az

állásponton van, hogy a posztindusztriális társadalomban a tudás felértékelődik és

a társadalmi újratermelés egyik legfontosabb feltétele lesz. A tudósok és a

kutatók, valamint az egyetemek és kutatóintézetek szerepe megnő ebben a

társadalomban. (Dr. Szabó – Tóth, 2006, p. 6.)

Jean–François Lyotard szerint a posztmodern társadalomban a tudás

mindenki számára hozzáférhetővé válik, mivel az információ sokaknak egyformán

elérhető lesz. (The Postmodern Condition, 1984)

1.4. Az információs társadalom fejlesztések európai programjai, stratégiái

Az Európai Unió felismerte, hogy a versenytársakkal, főként az Egyesült

Államokkal és Japánnal csak úgy tarthat lépést, ha felhasználja az információs

forradalom vívmányait. A Bangemann–jelentés a régiót érő külső kihívásokként, a

globalizálódást, az új technológiák gyors megjelenését és terjedését, a régiók

közötti versenyben való lemaradás veszélyét, a növekvő környezetszennyeződést

jelölte meg. A belső okok között a társadalom „elöregedését” és a mobilitás

hiányát emelte ki. A stratégia javaslata az információs társadalom

megvalósítására irányuló lépések megtétele volt. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. –

Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 10.)

Az Európai Bizottság 1999–ben hozta nyilvánosságra az „e–Európa –

információs társadalmat mindenkinek” című tervezetet. Az Európa Tanács a

lisszaboni közgyűlésen a tervezet alapján határozta meg az elkövetkezendő

évtized fejlesztési prioritásait. A Lisszaboni stratégiában arra vállaltak

kötelezettséget, hogy az Európai Uniót a világ legdinamikusabb és

legversenyképesebb tudás alapú gazdaságává teszik, amely képes a fenntartható

fejlődésre, több és jobb munkahellyel, valamint erősebb társadalmi kohézióval és

környezet jobb megbecsülésével. A Lisszaboni stratégia fő célkitűzése a

tudásalapú gazdaság, az európai társadalom modernizációja, kedvező gazdasági
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növekedés, és a teljes foglalkoztatás, illetve a regionális kohézió feltételeinek

megteremtése volt.

Az „eEurope 2002” dokumentumot 2000–ben fogadták el, amely az uniós

országok információs társadalom terén fejlesztendő területeit határozta meg 2

évre. Három fő célkitűzést fogalmaztak meg: elsőként olyan Internethálózat

kiépítése volt a cél, amely olcsó, gyors és mindenkinek hozzáférhető, második

célkitűzés a humán erőforrás fejlesztés, harmadik célkitűzés az Internet

használatra ösztönzés volt.

Az „eEurope+” néven 2001. júniusában az Európai Tanács göteborgi ülésén

akciótervet fogadott el, amelyben az unióhoz csatlakozni kívánó országok

elkötelezték magukat arra, hogy az információs társadalmat fejlesztik, ezáltal

lemaradásuk csökken.

Magyarország komoly eredményt ért el, sikerült aktívan bekapcsolódni az

európai információs társadalom programokba.

Az „eEurope 2005” cselekvési terv középpontjában az eKözigazgatás, az

eOktatás, az eEgészség, az eKormányzás, eTanulás és eÜzlet állt. Rögzítették,

hogy a növekedés eléréséhez az Internet hozzáférést gazdasági aktivitássá,

gazdasági szereplővé kell fejleszteni. Ezt az eEurope 2005 a szolgáltatások,

alkalmazások és tartalom előállítás ösztönzésével, és így új piacok teremtésével

kívánta elérni. Az eEurope 2005 kiemelt célkitűzéseit megfogalmazó cselekvési

terv kér egymást erősítő elemből áll: a szolgáltatások és alkalmazások

elterjesztése és a szélessávú átvitel és a biztonság megvalósítása. (Dr. Béres I. –

Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 10–

11.)

A Rigai Nyilatkozat, melyben az Európai Parlament és a Tanács 2006. május

17–én úgy határozott, hogy 2007 a mindenki számára biztosítandó

esélyegyenlőség európai éve lesz. Az „Esélyegyenlőség mindenki számára”

európai év az európai döntéshozók szándéka szerint támogatást és lendületet

hivatott adni a tagállamoknak azzal, hogy támogatja az egyenlőség és a
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megkülönböztetés–mentesség terén hozott közösségi jogszabályok végrehajtását

célzó erőfeszítéseket.

Az uniós országok miniszterei a Rigában 2006. június 12–én aláírt Miniszteri

Nyilatkozatban kötelezték el magukat a befogadó és korlátozásoktól mentes

információs társadalom mellett. Ebben jóváhagyták a pán–európai kampányt a

kirekesztés elleni harcot segítő információs és kommunikációs technológiák (IKT)

használatának erősítéséért. A dokumentum megerősíti, hogy az e–Befogadás (e–

Inclusion) prioritást kap a tagországok politikájában. (KPMG, 2007, p. 17–18.)

Az „i2010” jelszava „Európai Információs Társadalom a növekedésért és a

foglalkoztatásért”. Mivel a technológiában zajló alapvető változások előrelátóan

cselekvő, felelősségteljes politikai hozzáállást igényelnek, a bizottság új stratégiai

keretet javasolt 2005–ben „i2010: európai információs társadalom 2010” címmel.

Három prioritást határoztak meg az információs társadalom és a média területén

folytatandó európai politika számára: egységes európai információs tér

kialakítását, IKT kutatásokba történő befektetések és az innováció megerősítését,

valamint a befogadó európai információs társadalom elérését, amely oly módon

teremt alapot a növekedésnek és a foglalkoztatásnak, hogy közben kielégíti a

fenntartható fejlődés követelményeit és előnyben részesíti a jobb közszolgáltatást

és az életminőséget.

Az Európai Unió legfontosabb célkitűzése, hogy 2010–re felére csökkentse a

tagállamokban a digitális szakadékot. Az Európai bizottság közleményt adott ki az

„eBefogadás” európai helyzetéről és javításáról és 2008–et az e–Befogadás

évének nyilvánította. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. –

Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 10–11.)

1.5. Digitális esélyegyenlőség helyzete Magyarországon

Magyarországon 2003–ban az akkori Informatikai és Hírközlési Minisztérium

elkészítette a Magyar Információs Társadalom Stratégiát (MITS). A 11/2003. (XII.

12.) kormányhatározat 1. számú mellékletként közzétett Magyar Információs

Társadalom Stratégia átfogó jelleggel, a MITS részeként és külön is szereplő

eKormányzat Stratégia és Programterv pedig a maga területén elengedhetetlen

egzaktsággal határozza meg a stratégiai kérdéseket.
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A stratégia egy hosszas egyeztető folyamat eredményeképpen született

meg. Feladata, hogy azokat a teendőket fogalmazza meg víziók, tervek és akciók

szintjén, amelyek azt szolgálják, hogy Magyarország új fejlődési és modernizációs

útra léphessen. (IHM, 2003)

A Magyar Információs Társadalom Stratégia meghatározza azokat a

feladatokat, amelyek végrehajtásával a stratégia sikeresen megvalósítható. A

teljesítésben egyaránt szerepet kell vállalnia a piaci szektornak, a civil és az állami

szférának, elengedhetetlen továbbá a szakmai, tudományos élet szereplőinek

aktív részvétele. (IHM, 2003)

1. ábra: Magyar Információs Társadalom Stratégia elemei

(Forrás: IHM, 2003)

Az információs társadalomba történő átmenet változásait elemezve a MITS

modellje a korszerűsítés két alappillérét határozta meg: a folyamatok

modernizálása (a folyamatok belső működésének fejlesztése – „back office”), a
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szolgáltatások modernizálása (a folyamatok a felhasználók széles köre számára

elérhető funkcióinak tökéletesítése – „front office”).

A MITS végrehajtásának programterve (2004–2006) jól tükrözte, hogy a

stratégia célkitűzéseit a főirányokba besorolható, különböző szintű programokon

keresztül kívánták megvalósítani (kiemelt központi program – KKP, ágazati kiemelt

program – ÁKP, ágazati program – ÁP). A megvalósítás során szükségessé váló

koordináció felügyeletét az Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi

Bizottság (ITKTB) látta el a Stratégiai Tervezési Albizottságán (SETA) keresztül.

(Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E.,

2009, p. 14.)

1.6. Esélyegyenlőség és az e–Ernyő

Az esélyegyenlőség helyzetét elemezve a MITS is kitért a digitális

megosztottság problémájára. Az információs társadalomban a modern információs

és kommunikációs technológiai eszközök terjedése felerősíti a társadalmi

hátrányok generálódását, azaz az info–kommunikációs eszközök hozzáférésének,

használható módjának, az elérhető on–line tartalmak és szolgáltatások

igénybevételének eltérő módja és mértéke tovább növelheti a társadalmi

különbségeket.

Az Esélyegyenlőség stratégiai főirány három célterületet különböztet meg:

o társadalmi esélyegyenlőség: az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az

élet minden területén egyszerűbbé tenni a szolgáltatásokat,

o területi esélyegyenlőség: az országhatáron belüli, az egyes térségek

(régiók, megyék, kistérségek), települések közötti egyenlőtlenségeket

kívánja csökkenteni,

o interregionális esélyegyenlőség: a határon túl élő magyarság számára és

a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek számára az

anyaország állampolgáraiéhoz közelítő feltételek megteremtését jelenti.
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Az e–Ernyő program kiemelten kezelte a társadalmi esélyegyenlőséget

biztosító Társadalmi integráció/eBefogadás (e–Inclusion) programot, melynek

célcsoportjai elsősorban az idősek, a fogyatékos személyek, a romák, a digitális

megosztottság szempontjából hátrányos helyzetben lévők. (Dr. Béres I. – Dr.

Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 14–16.)

A digitális megosztottság (digital divide) fogalma az Amerikai Egyesült

Államokban alakult ki, ahol hagyománya van az információhoz és a

kommunikációs eszközökhöz való egyenlő hozzáférés eszményének. A digitális

megosztottság az új technológiai eszközökhöz, elsősorban az Internethez

hozzáférésben mutatkozó társadalmi különbségeket jelenti. A digitális

megosztottság három típusa ismeretes: globális megosztottság, amely az

országok, elsősorban a fejlődő és fejlett országok közötti különbségekre

vonatkozik, társadalmi megosztottság, amely az Internet hozzáférésben

mutatkozik meg a használók és nem használók között a társadalmon belül, a

társadalmi rétegzettséghez vonatkoztatva, demokratikus megosztottság, amely az

on–line populáción belüli, a politikai tartalmak iránt érdeklődők és az ilyen tartalmú

oldalakat nem látogatók között húzódik meg.

A társadalomkutatókat régóta foglakoztatja, hogy miként terjednek el a

társadalomban, a kisebb közösségekben az új gondolatok, eljárások, technikai

újdonságok, eljárásmódok. Ryan és Gross 1939 és 1943 között folytatott kutatást

kettő Iowa állambeli faluban egy hibrid kukoricafajta felhasználásának

elterjedésével kapcsolatban. Következtetéseik és kutatásaik szerint az innováció

terjedése időben szakaszokra bontható:

o kezdetben lassú ütemben bővül az elfogadók száma (korai adoptáció)

o lényeges fellendülés következik (nekirugaszkodás, nekilendülés)

o lassúbb ütemű növekedési szakasz utáni teljes leállás (telítődés)

Az elterjedés időbeli alakulásának ez a mintázata az úgynevezett normál

növekedési S–görbe. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. –

Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 5–7.)
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Az ábrán két, egyszerre induló diffúziós folyamatot lát az olvasó: a felső, kék

színnel jelölt görbe egy előnyös (korai adoptáló), az alsó, piros kitöltésű görbe egy

hátrányos helyzetű (kései adoptáló) csoportra vonatkozik. Jól látható, hogy a két

csoportbeli elterjedtség értéke elválik egymástól, a távolság (a digitális vagy

általánosabban: kommunikációs megosztottság) köztük jó ideig növekszik, és

maximumát körülbelül a II. és a III. időperiódus határán éri el.

2. ábra: A korai és késői adoptálók diffúziós görbéjének összehasonlítása

(Forrás: Selhofer – Hüssing, 2002)

Rogers6 a különböző területeken és témákban folytatott kutatások áttekintése

után, azok eredményeit összegezve és továbbgondolva, egy általános

diffúzióelmélet kidolgozására törekedett. Szintézisében az újítások elterjedésének

folyamatát – kommunikációelméleti szakember lévén – alapvetően kommunikációs

folyamatnak tekinti. Az adott innovációra vonatkozó, különböző jellegű információk

meghatározott csatornákon keresztül, bizonyos idő alatt terjednek el az adott

társadalmon belül. Tehát az elterjedés egy idődimenzióban leírható döntéshozó

6 Everett M. Rogers dolgozta ki az 1960–as évek elején az általános diffúzióelméletet. Meglátása szerint egy–egy innováció
diffúziós folyamata elsősorban a kommunikáció függvénye, így az újítás elterjedését a szereplők társadalmi kontextusa,
kulturális sajátosságai befolyásolják. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E.,
2009, p. 7.)
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procedúra, amelynek egyes állomásain különböző információtípusok és

tudásátadó mechanizmusok kapnak főszerepet. A diffúziós folyamat négy

alapvető összetevője: maga az innováció, a kommunikációs csatornák, az idő,

valamint az adott társadalmi rendszer, amelyben az elterjedési folyamat lezajlik. A

szerző sorra veszi az egyes dimenziókat és az azokban szerepet játszó olyan

tényezőket, amelyek lényegesen befolyásolják az innováció elterjedésének

ütemét. (Dessewffy – Galácz, 2002)

A diffúzió egy idődimenzióban leírható döntéshozó procedúra, amelynek

egyes állomásain különböző információtípusok és tudásátadó mechanizmusok

kapnak kiemelt szerepet. Az elterjedés folyamatát négy alapvető összetevő

határozza meg: maga az innováció, a kommunikációs csatornák, az idő, az adott

társadalmi rendszer, amelyben az elterjedési folyamat zajlik. (Dr. Béres I. – Dr.

Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 7.)

A diffúzióelmélet példájaként S–görbe modelleket mutatok be, melyet az

Amerikai Egyesült Államokban készítettek 1990 és 2000 között.

3. ábra: Az info–kommunikációs eszközök elterjedtsége az USA–ban

(Forrás: Dessewffy–Rét, 2004)
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Látható, hogy személyi számítógépek (PC) vonatkozásában az 1980–as

években történ meg a korai adoptáció, majd a nekirugaszkodás szakasza. Az

Internet elterjedése a háztartásokban az 1990–es évekre tehetők, majd

ugrásszerű és gyors nekirugaszkodás követte a háztartások csatlakozását az

Internet világához.

1.7. Nemzeti Szélessávú Stratégia, esélyegyenlőség és információs
írástudás

A 2005–ben kialakított stratégia jellegét tekintve tematikus szakstratégiának

tekinthető, időhorizontja 2005–2013. A Nemzeti Szélessávú Stratégia (NSZS)

elsősorban a szélessávú hozzáférés szempontjaira helyezi a hangsúlyt, de

kitekintést nyújt  a tartalom, motiváció, képzettség és biztonság kérdésköre is,

horizontális prioritásként pedig az esélyegyenlőség és az innováció szempontjait

is megjeleníti. A stratégia tervezés alapelveinek szempontjából meghatározó volt a

Miniszterelnöki Hivatal gondozásában kidolgozott Kormányzati Stratégia–alkotási

Követelményrendszer (KSaK). A stratégiai dokumentum hat részprojekt

összehangolt tevékenységének eredményeként nyerte el végső formáját:

o helyzetértékelés a nemzetközi benchmarkok és empirikus adatfelvétel

felhasználásával

o piaci és technológiai fejlődési forgatókönyvek, szélessávú

fejlesztéspolitika makrogazdasági hatásainak becslése

o nemzetközi „best practice” a szélessávú fejlesztéspolitikában

o javaslat a stratégia cél–, eszköz és feltételrendszerére és a monitoring

rendszerre

o a stratégia aktualizálása kommunikációs terv és Kormányhatározat–

tervezet készítése.

Az NSZS legfőbb feladatául tűzte ki a szélessávú elektronikus kommunikáció

fejlesztését, valamint hogy céljait eredményesen tudja megjeleníteni az uniós

források és a hazai társfinanszírozás felhasználását hosszú távon meghatározó

második Nemzeti Fejlesztési Tervben (NFT II.).
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A stratégia a szélessávú infrastruktúra fejlesztésén belül külön pontban

foglalkozik a közösségi hozzáférési pontok kiépítésének támogatásával a

falvakban és kistelepüléseken. A közösségi hozzáférési helyek egységes

hálózatától (eMagyarország Pontok) azt várja, hogy mindenkinek legyen

lehetősége napi gyakorisággal elérni, a lakókörnyezetében használni a korszerű

számítógépet és alkalmazásokat, megfelelően hatékony – szélessávú – hálózatot,

valamint szükség szerint igénybe venni hozzáértő segítséget, tanácsadót a

hozzáférési pontokon. Az eMagyarország Program keretében 2006 végéig

mintegy 3000 nyilvános Internet–hozzáférési pont létesült. Alapvető szempont

volt, hogy a közösségi hozzáférési hálózat fejlesztésénél vegyék figyelembe a

meglévő közösségi infrastruktúra (művelődési házak, könyvtárak, önkormányzati

intézmények) által kínált kedvező lehetőségeket, a rendelkezésre álló, képezhető

humán kapacitást, illetve az adott települési lakossági kör részéről várhatóan

jelentkező igények intenzitását (KPMG, 2007, p. 31–32.)

2. táblázat: Nemzeti Szélessávú Stratégia alapvető céljai

(Forrás: KPMG, 2007, p. 31–32.)
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A stratégia alapvető céljait összefoglaló célhierarchiája a specifikus célokat a

prioritások és beavatkozási területek szerint csoportosítva adja meg. A specifikus

célok kijelölésénél részben az uniós benchmarkok az irányadóak (C.1, C.2, C.3,

az alábbi táblázatban). Ezeknek a specifikus céloknak az esetében 2008–ig az EU

átlag, a stratégiai tervezési periódus végére (2013) pedig a fejlettebb EU országok

átlagának az elérése a cél. A másik két specifikus cél (C.4, C.5) esetében egy

világosan parametizált célállapotot (teljes szélessávú lefedettség 2010–re), illetve

a jelenlegi hazai állapothoz viszonyított folyamatos és erőteljes elmozdulást

(digitális írástudatlanság jelentős csökkentése) rögzítették. (KPMG, 2007, p. 31–

32)

Itt hangsúlyozom az esélyegyenlőség (C.5) biztosítása érdekében a digitális

vagy információs írástudás7 kifejezést, melyet először Paul Zurkowski használt

1974–ben. Szerinte információs írástudással azok rendelkeznek, akik képesek az

információs forrásokat használni a problémamegoldásban, megtanulták az

információs eszközök és technikák széles körű hasznosítását.

Legismertebb definíció minden bizonnyal az Amerikai Könyvtáregyesület

(ALA) keretében működő Szakbizottság az Információs Írástudásért által 1989–

ben közzétett meghatározás lett: „Az információs írástudással rendelkező

emberek megtanulták, hogyan tanuljanak. Ismerik a tanulási módszereket, mert

tudják, hogy az ismeretek hogyan szerveződnek, hogyan lehet az információt

megkeresni és úgy hasznosítani, hogy abból mások is tanulhassanak. […]”(Dr.

Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E.,

2009, p. 29.)

Az információs írástudást gyakran a számítógépes írástudással azonosítják,

definiálják holott az utóbbi csupán egyik területe az információs írástudásnak. Az

információs írástudás része az információs jártasság (az IKT írástudás vagy

gyakorlatban elterjedt kifejezéssel élve a számítógépes írástudás) és a

7 Magyarország lakosságának mintegy 60%–a (az Eurostat 2005. évi felmérése szerint) digitálisan írástudatlan, nem képes
használni az információs és kommunikációs technikai eszközöket, nem fér hozzá az információs társadalom által nyújtott
lehetőségekhez, eszközökhöz. (Forrás: http://www.emagyarorszag.hu/index.php/emagyarorszag–program/az–
etanacsadok–bemutatkoznak.html)

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
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funkcionális írástudás. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. – Ősze J. –

Walkené Dr. Galambos E., 2009, p.29–30.)

Az információs írástudás lehetséges összetevői:

o irodalmi írástudás (értelmező szövegolvasás, a szöveg interpretálása)

o dokumentáló írástudás (űrlapok használata, információs források

használata)

o numerikus írástudás (grafikonok alkalmazása, táblázatok készítése,

számítások)

o nyelvi írástudás (idegen nyelv használatának képessége, főként az angol

nyelvé, anyanyelven a szöveg stilizálása: nyelvkultúra)

o számítógépes (és Internetes) írástudás: az információs és

kommunikációs technológiák alkalmazásának képessége.

1.8. Magyarországon megvalósult programok

Magyarországon a teljesség igénye nélkül megvalósításra került az

eMagyarország Program, amely ma is nagy jelentőséggel bír, eredményeképpen

a települések és intézmények eMagyarország Pontokkal, Közösségi Internet –

Hozzáférési Pontokkal (KIHOP) gazdagodtak.

A Közháló program8 több ponton is átfedésben, illetve együttműködésben

van az eMagyarország Programmal, melynek keretében Magyarország

településein, a nyilvános közösségi hozzáférési pontoknak a felhasználók

rendelkezésére kell, kellene állnia. Az egykori Informatikai és Hírközlési

Minisztérium elképzelései szerint az eMagyarország Pontok részére a Közháló

program biztosította volna az infrastruktúrát, de a gyakorlatban ez csak részben

valósult meg. A 7300 közháló–végpontból több mint 900 végpont egyben

eMagyarország Pont is, ez a működő eMagyarország Pontok kevesebb, mint

harmada. (Információs Társadalom– és Trendkutatásért Alapítvány, 2009)

8 1188/2002 (XI. 7.) Kormányhatározatban foglaltak szerint
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A Magyar Teleház Szövetség koordinálásával létrejöttek és megalakultak az

úgynevezett teleházak. Magyarországon a teleház mozgalom 1995–ben kezdődött

el, amikor 15 magánszemély megalapította a Magyar Teleház Szövetséget. A

teleház mozgalom kezdetben elsősorban civil szervezeti alapokon épült. A teleház

programot befogadó intézmények között szerepel művelődési ház, közösségi ház,

iskola, önkormányzat, tájház vagy könyvtár. Ráadásul a helyi kisközösségek

gyorsan felismerték, hogy a teleházak remek hátteret, eszközt jelentenek a helyi

társadalom problémáinak megoldására és hiányainak pótlására. (pl. pályázatok

írása, rendezvények szervezése, szociális segítő szolgálat kialakítása, fejlesztési

tervek készítése, képzések lebonyolítása). (Magyar Teleház Szövetség honlapja,

2010)

A programnak köszönhetően képzések, projektek, kezdeményezések és

pályázatok9 megvalósításra kerültek. Néhányat megemlítek az alábbiakban:

o Programok: „Kattints rá, Nagyi!”, „WiFi falu”

o Képzések: Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) képzések,

IT–mentor képzések

A hazai megvalósult programok mellett az európai példák számossága is azt

sugallja, hogy az „eEurope” stratégiák kezdeményezése nemcsak

Magyarországon indult el.

1.9. Kitekintés, Közösségi Internet – Hozzáférési Pontok Európában

A hazai helyzetet érdemes nemzetközi kontextusban is megvizsgálni,

feltérképezni Európában működő közösségi Internet – hozzáférési pontokat.

Az Európai Bizottság definíciója a közösségi Internet – hozzáférési pontokra

a következőképpen hangzik: A PIAP–ok a közösség számára felállított Internet

elérést biztosító helyek függetlenül attól, hogy állami vagy magán

finanszírozásúak, továbbá hogy a szolgáltatás ingyenes vagy meghatározott díjat

9 Az eMagyarország Program keretében meghirdetett pályázatok táblázatát szakdolgozatom 2. számú melléklete
tartalmazza.
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kell fizetni érte, viszont semmiképpen nem sorolhatók ide a teljesen magán

üzemeltetésű Internet–kávéházak.

Nemzetközi szakirodalmat tanulmányozva a PIAP meghatározása tágabb

értelmezést is nyert. Az alábbiakban 4 nagyobb csoportját mutatjuk be a PIAP–

oknak a létesítők célja és elképzelése szerint. Egyes működő PIAP–ok át is

fedhetnek a csoportok között, tehát több kategória is igaz lehet rájuk.

Az első csoportba sorolt PIAP–ok olyan kisebb vállalkozások, amelyek azok

számára biztosítanak Internet–hozzáférést, akik egyénileg nem tudnak csatlakozni

(vagy mert nem engedhetik meg maguknak, vagy mert utaznak). Mint minden

vállalkozás, ezek is nyereségorientáltan működnek. Jellemező példa a

magánkézben lévő Internet–kávézók.

A második csoportba azok a PIAP–ok sorolhatók, amelyek a közigazgatás és

az állampolgárok közötti kommunikációt, kapcsolatot hivatott megteremteni info–

kommunikációs eszközökkel. Ezeket a szakirodalom kormányzati, közigazgatási

vagy közösségi PIAP–oknak hívja.

A harmadik kategóriát azok a PIAP–ok alkotják, amelyek speciális

infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtanak, mint e–oktatás, e–kereskedelem,

e–egészségügy vagy más információszolgáltatást. Jellemzően kórházakban,

iskolákban, könyvtárakban, közösségi központokban lelhetők fel és

egyedi/speciális célú PIAP–oknak nevezik őket.

A negyedik csoportbeli PIAP–ok a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek

áthidalása céljával jönnek létre, vagy hogy az elmaradottabb közösségeket

támogassák. Ezek az úgynevezett önkormányzati vagy közösségfejlesztő PIAP–

ok. Példa rá a teleházak, amelyeket az önkormányzatok vagy civil szervezetek

kifejezetten a közösség számára működtetnek.

Egy cél azonban közös mind a 4 kategória esetében, mégpedig az, hogy

pénzügyi szempontból hosszú távon fenntarthatóan működjenek. Ezért

üzletvitelük során különös figyelmet fordítanak az infokommunikációs szolgáltatás

társadalomfejlesztő hatására. Bár belátható, hogy ez önmagában még nem

biztosítja a pénzügyi megtérülését a beruházásoknak. (KPMG, 2007, p. 22–23.)

Ausztriában a közösségi Internet – hozzáférési pontok (PIAP) hatékony

működéseinek elősegítését nagymértékben szolgálta a 2004 elején meghirdetett,

úgynevezett „Szélessáv Stratégia”. Az Internet használat ugrásszerűen
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megnövekedett és ez maga után vonta azt is, hogy a PIAP–ok mindinkább olyan

környezetben „élnek meg”, ahol a szolgáltatáshoz szakértő segítséget is  igénybe

lehet venni. A különböző egységek (Telehaus, Telezentrum) szervezettsége nem

országos szintű, hanem sokkal inkább a regionális, még a kilenc tartományi

szintnél is kisebb térségek szintjén valósult meg. A finanszírozási megoldások

meglehetősen sokszínűek, a helyi államigazgatási költségvetés mellett

meglehetősen gyakori a „public–private partnership” (PPP) megoldás.

Horvátországban 2003 decemberében hozták létre azt a kormányzati szintű

testületet, amely az eEurope 2005 irányelveivel összhangban kialakított „e–

Horvátország 2007” című program megvalósításáért felelős, vezetője közvetlenül

a miniszterelnök alá rendelt államtitkár. A program 2004–ben közzétett

megvalósítási tervében kitűzött fő cél az, hogy 2007–re az ország rendelkezzék

modern, on–line kormányzati, e–oktatási és e–egészségügyi közszolgáltatásokkal,

e–business környezettel, nagymértékben elterjedt és versenyképes árú

szélessávú hozzáféréssel, valamint biztonságos információs infrastruktúrával.

A közösségi hozzáférési  politikával kapcsolatos kormányzati politikát,

pontosabban annak hiányát jelzi az a tény, hogy az Interneten semmiféle erre

vonatkozó információt nem lehet fellelni. Különféle PIAP–ok, illetve

Internetkávézók mégis létrejöttek és elterjedtek az országban, főként az

idegenforgalomból élő térségekben, már csak azért is, mert napjainkban

megszokott, elvárt és jövedelmet hozó szolgáltatásokat nyújtanak.

Romániában elsősorban a kommunikációs és Információs Technológiai

Minisztérium karolta fel az információs társadalom ügyeit. A minisztérium

koordinálja az ország információs stratégiájának (MCIT – 2002) a lépéseit,

valamint felügyeli az elektronikus aláírás és az e–kereskedelem területét.

Az eEurope+ 2003–as lakossági felmérése szerint Romániában az 1000

lakosra jutó PIAP–ok száma két év alatt 0,05–ről 0,223–ra nőtt, s így az ország

megelőzi az EU több régi tagállamát is.

Erdélyben összesen 130 teleház (ezen belül 89 eMagyar Pont) működik,

amelyek a kisebb települések lakói számára is lehetőséget biztosítanak a

világhálóhoz való hozzáféréshez.
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Az „e–Szlovákia” program 2002 májusában látott napvilágot, nagyjából a

szokásos három pillérrel (az Internet–hozzáférés biztosítása, a felhasználók

képzése és az Interneten elérhető tartalom fejlesztése).

Az MNI–(2004)  felmérés szerint 2003–ban Szlovákiai PIAP–ok ellátottsága

egészen lesújtó képet mutatott: százezer főre egyetlen PIAP jutott, vagyis a

visegrádi országok között Szlovákia volt a leggyengébb.

2002–ben Kollarova (2003) szerint a szlovákiai könyvtárakban összesen 663

PIAP működött, ami azt jelenti, hogy nem százezer, hanem tízezer főre jutott egy

PIAP – ez még mindig nem sok, de lényegesen jobb, mint az MNI adata, s

gyakorlatilag az MNI–felmérés magyar adataival vethető össze.

Feltétlenül megemlítendő program az „Infovek”, amelynek célja a fiatal

generáció e–érettségének elősegítése. Ennek az a lényege, hogy az iskolákban

létrehozott informatikai infrastruktúrát – így például az Internet hozzáférést –  a

tanítási időn kívül hozzáférhetővé kell tenni a szélesebb lakosság számára. A terv

értemében, hogy az iskolai multimédiás oktatótermek a jövőben a munkanélküliek

átképzésének eszközévé válnának.

Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országok között Szlovénia

rendelkezik a leginkább átfogó koncepcióval az információs társadalommal

kapcsolatosan. A szlovén „Információs Társadalom Stratégia” megfogalmazása

szerint az infrastruktúra fejlesztésének (ideértve a PIAP–ok létrehozását és

működésének finanszírozását is) a kormányzat „társfinanszírozásában” kell

történnie.

A PIAP–ok hálózata a www.e–tocke.gov.si honlapon keresztül érhető el.

2004 végén összesen több, mint 370 PIAP működött, ezek közül az e–iskolákban

26, az e–könyvtárakban pedig 117 közösségi hozzáférési pontot public–private

partnership (PPP) finanszírozással hoztak létre és ugyanígy működtetik, s az

országban csupán 34 kizárólag állami finanszírozású PIAP van.

A PIAP–ok egy további típusát képezik a 2003–ban és 2004–ben létrehozott

úgynevezett M3C Multimédia Központok, amelyek – saját megfogalmazásuk

szerint – szerint nem formális hálózatként működnek, s a nyílt társadalom és az

információ széles körű terjesztésének szellemében elsősorban kulturális,

művészeti és oktatási tevékenységeket kívánnak folytatni.

www.e
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Lengyelországban némileg megkésve, 2000–ben állították össze az

információs társadalom fejlesztésére vonatkozó első stratégiai dokumentumokat.

A 2003–as adatok alapján Lengyelország nemcsak Észtországgal és

Csehországgal, hanem Magyarországgal szemben is számottevően lemaradt a

PIAP–ok hálózatának létrehozása terén, ami elsősorban a szegényebb

térségekben élők és a hátrányos helyzetűek e–hozzáférését nehezíti.

A PIAP–okkal kapcsolatos fő program az úgynevezett „Ikon” projekt volt,

amely elsősorban a kis vidéki településekre koncentrált, s az ottani könyvtárakban

vagy közösségi központokban hozott létre PIAP–okat.

Megemlítendő továbbá a „Társadalmi kommunikációs központok” programja

is, amely szintén a kistelepüléseken hozott létre, a postával együttműködve olyan

többfunkciós központokat, amelyek egyidejűleg postahivatalok, közkönyvtárak és

Internetkávézók.

Csehország ezer lakosra jutó PIAP–ok számát tekintve 2003–ban a kelet–

közép–európai összehasonlításban második helyen állt. Az információs és

kommunikációs technológiák regionális fejlesztésére irányuló intézkedések

középpontjában a lakosság információs és telekommunikációs technológiákhoz

való hozzáférés fejlesztése állt a regionális projektekkel egyetemben. (Pándi –

Takács, 2006, p. 104–112.)

Az Egyesült Királyság volt az európai ország, ahol ezt a törekvést talán a

legátgondoltabban és nagyon módszeresen valósították meg. Továbbá kiemelem

még Észtországot, ahol mintaszerűen, rövid idő alatt, egy komplex info–

kommunikációs programba ágyazva létesítettek az országban több száz

közösségi Internet – hozzáférési pontot, és a szükséges ismeretek átadásával,

továbbá a program népszerűsítésével motiválták a társadalmat az info–

kommunikációs eszközök mindennapi, kényelmes használatára. (KPMG, 2007, p.

23.)

Összegezve rögzítem, hogy a 2003–as évtől kezdve fejlődés

vonatkozásában az információs társadalom reformon esett át, létrejöttek a hazai

és külföldi közösségi Internet – hozzáférési pontok, amelyek az Internet–
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hozzáférés biztosítása, a felhasználók képzése és az Interneten elérhető tartalom

fejlesztése pilléreken állnak, illeszkedve az eEurope stratégiákhoz.

1.10.Összefoglalás

A hazai digitális esélyegyenlőség helyzetét vizsgálva az 1126/2003. (XII. 12.)

kormányhatározat 1. számú mellékletében közzétett Magyar Információs

Társadalom Stratégiát kell alapdokumentumnak tekinteni, amely Magyarország

gazdaságának és társadalmának az európai fejlődéshez történő felzárkóztatási

terve. A MITS esélyegyenlőségi stratégiája a „horizontális elv” érvényesítése

mellett a pozitív diszkrimináció elvére épít. Az esélyegyenlőségi főirány központi

programja a társadalmi esélyegyenlőséget biztosító Társadalmi

integráció/eBefogadás, melynek célcsoportjai elsősorban az idősek, a fogyatékos

személyek,  a romák, a digitális megosztottság szempontjából hátrányos

helyzetben lévők, színterei pedig az eMagyarország Pontok, ahol nemcsak az

info–kommunikációs technológia eszközhasználati igényeik elégíthetőek ki,

hanem a célcsoportot és az információs technológiát egyaránt jól ismerő képzett

segítők, eTanácsadók is elérhetőek legyenek.

Szakdolgozatom következő fejezetében az eMagyarország, mint elektronikus

Magyarország, az eMagyarország Program és az eMagyarország Pontok

bemutatását prezentálom az olvasó számára.
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2. eMagyarország, mint elektronikus Magyarország

A tudásalapú gazdaság és az információs társadalom kínálta előnyök

kihasználása jelentős változásokat igényel az emberek, a vállalkozások, az állami

szervezetek és a társadalom szintjén. Az információs társadalom kiépítésének

alapja az információs és kommunikációs technológia széles körű alkalmazása. Az

információs társadalomba történő átmenet változásait elemezve ez a stratégia a

gazdaság és a társadalom korszerűsítésének két alapvető pillérét a folyamatok

korszerűsítésében és a szolgáltatások modernizálásában jelöli meg. Erre a két

pillérre támaszkodva lehetséges a tudásalapú gazdaság és az információs

társadalom létrehozása.

A folyamatok korszerűsítése elsősorban a gazdaság és a közszféra belső

működésének átalakítását jelenti, a végrehajtó, majd pedig a tervező, ellenőrző és

irányító tevékenységek modernizálását értjük.

A szolgáltatások modernizálásának lehetőségét az info–kommunikációs

technológia korszerű, on–line szolgáltatások formájában kínálja.

Az eMagyarország tudatos és szervezett ország–fejlesztés informatizált

folyamatok alkalmazásával, elektronikus szolgáltatások megvalósításával: ezek

tömeges elérhetővé tételével és sokszínű, formagazdag információs kultúra

kialakításával, melynek két alappillére: a folyamatok korszerűsítése és a

szolgáltatások modernizálása. (IHM, 2003)

2.1. eMagyarország Program bemutatása

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) az Internet penetráció

növelése érdekében 2003–ban útjára indította az eMagyarország Programot. A

program célja az Internet–elérés kiterjesztése volt az ország teljes területén,

főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos

helyzetű települések) fókuszálva.

A kormányzati szándékkal összhangban a program hosszú távú céljaként

fogalmazódott meg, hogy amíg az állampolgárok jelentős részének otthonában

technikai vagy anyagi okokból nincs lehetősége a nagy sávszélességű Internet–
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hozzáférés kialakítására, addig az ország egész területén elérhető, közösségi

Internet–hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát. Az így létrejövő

úgynevezett. eMagyarország pontok hozzájárulnak ahhoz, hogy az Internet

nyújtotta lehetőségeket az állampolgárok mind szélesebb köre ismerje meg,

növelve az esélyegyenlőség lehetőségét és megteremtve az elektronikus

közigazgatási szolgáltatások igénybevételének alapjait.

4. ábra: Az eMagyarország Program logo

(Forrás: http://www.emagyarorszag.hu/index.php/emagyarorszag–program/az–

emagyarorszag–brand.html)

Az Európai Unió 1999 decemberében hozta nyilvánosságra az eEurope

kezdeményezést, amely „eEurope – Információs Társadalmat Mindenkinek”

stratégiaként került a köztudatba. A program fő célja az Internet–elérés

kiterjesztése az ország teljes területén, főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem

ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva. Amíg az

állampolgárok jelentős részének otthonában technikai vagy anyagi okokból nincs

lehetőség a szélessávú Internet–hozzáférés kialakítására, addig az ország egész

területén elérhető, közösségi Internet–hozzáférési pontok biztosítsák a világháló

használatát. (eMagyarorszag.hu, 2010)

2.1.1. „Hozzáférést Mindenkinek”

A program működésének elindításához az ITP–3, ITP–15 és az ITP–16

kódjelű pályázati konstrukciók keretében eszközöket bocsátottak elsősorban a

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
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közintézmények (könyvtárak, művelődési házak, iskolák) részére. Ezen

számítástechnikai eszközök bázisán jöttek létre az eMagyarország Pontok.

A kutatások szerint azonban a létrejövő eMagyarország Pontok nem érték el

céljukat, a program inkább mennyiségi, mint minőségi eredményeket hozott. A

hiányosságok alapvetően három probléma kör köré csoportosultak: az

eMagyarország Pontokon nyújtott szolgáltatási szint elégtelensége, felelős

szakértő hiánya és az egész programot kézben tartó központi felügyelet hiánya. A

Program hibái mellett mindenképpen lényeges eredmény volt, hogy 2006 végére

kiépült maga az infrastruktúra, létrejöttek a korábban ismeretlen fogalomnak

számító közösségi eMagyarország Pontok. (saját értelmezés az

eMagyarorszag.hu alapján)

2.1.2. „Hozzáértést Mindenkinek”

A 2007–2008–as időszakban a program új koncepció alapján folytatódott,

amely már nem az eMagyarország Pontok technikai eszközökkel való ellátását

jelentette, hanem a szolgáltatásokat megvalósító környezet felépítését és

hozzáértés biztosítását. Ennek megfelelően felállításra került az eMagyarország

Centrum, pályázati konstrukció keretében 208 millió Forint támogatás került több

mint ezer eMagyarország Pontra, 939 képzett eTanácsadó kapott oklevelet és

kifejlesztésre került a monitoring szoftver, amely az eMagyarország Ponton lévő

gépekre került feltelepítésre. (saját értelmezés az eMagyarorszag.hu alapján)

2.1.3. „Hozzáértést Mindenkinek, Hálózatot építünk”

A program 2008. november és 2010. március 31–ig zajló szakaszában a

program középpontjában továbbra is az eMagyarország Pontokon elérhető

szolgáltatások bővülése és a szolgáltatási szint növelése a cél, szakértő

Információs Társadalmi Tanácsadók képzéseinek és továbbképzéseinek

megteremtése, valamint a pontok központi felügyelete, monitorozása.

A program új elemeként jelent meg az Arculati kézikönyv, amely

iránymutatást ad az eMagyarország Pontok belső kialakítására, valamint az
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eMagyarország Pontok úgynevezett ügyfélpont keresőben is megtalálhatók. (saját

értelmezés az eMagyarorszag.hu alapján)

2.1.4. A program jövője, további elképzelések

Az eMagyarország Program legfontosabb hosszútávú célkitűzése, hogy az

Internet nyújtotta lehetőségeket az állampolgárok mind szélesebb köre ismerje

meg, növelve az esélyegyenlőséget és megteremtve az elektronikus közigazgatási

szolgáltatások igénybevételének alapjait. Ezen cél elérése érdekében már nagyon

sokat tettünk, de talán még több feladat van előttünk, amihez nagy szükség van a

program folytatására.

Folytatódik az eTanácsadók képzése, hamarosan már az eMagyarország

Pontokon dolgozó, középfokú végzettségű szakemberek is megszerezhetik az

eTanácsadó képesítést (eTanácsadó – közösségi szolgáltató képzés), ezzel

tovább bővül az eTanácsadók hálózata.

Az eKözszolgáltatások sikerességének kulcsa a helyi beágyazódottságban

rejlik, így fontos az eTanácsadók helyzetbe hozása, számukra az együttműködés

mind szorosabbra vonás a cél.

Az eMagyarország Pontok alkalmasak arra, hogy integrálódjanak a hálózati

közigazgatásba, a gazdaságba és a társadalomba, közelebb kerülve az Európai

Unió követelményének, az „e–Inclusion”–nak a megvalósításához, ezért cél, hogy

a működésükhöz Uniós illetve hazai forrásokból a megfelelő pénzeszközök

rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében az eMagyarország Centrum erős

lobbytevékenységet folytat újabb pályázati források feltárása és megnyitása

érdekében.

A Program az új irányvonalaival, célkitűzéseivel, és megtett lépéseivel

biztosíték arra, hogy hazánkban is megvalósul az esélyegyenlőség javításához

széles körűen  hozzájáruló, kiterjedt társadalmi bázisra épülő információs

társadalom. (eMagyarorszag.hu, 2010)

2.2. Az eMagyarország Centrum bemutatása

Az eMagyarország Centrumot az NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NT Közhasznú Kft.)
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működteti. A társaság a közhasznú tevékenységét különböző minisztériumokkal

egyedi projektek megvalósítására kötött keretszerződések alapján végzi. A

közhasznú társaság 2003 óta főként az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és

jogutódai a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki

Hivatal megbízásából lát el több évre is áthúzódó közhasznú feladatokat. A

Társaság több mint 60 projekt megvalósításában vett részt, ezek között számos

olyan projekt inkubálását, indítását végezte, mint a magyar vállalatok külföldi

piacra jutását segítő, nemzetközi jelentőségű HTEC–Magyar Technológiai

Központ program, a hazai audio–vizuális archiválás alapját képező Nemzeti

Audiovizuális Archívum, azaz a NAVA, illetve a Nemzeti Digitális Adattár, azaz az

NDA program,  a mára már nemzetközi elismertségnek örvendő

információvédelmet szolgáló CERT–Hungary Program, vagy a már több éve zajló,

országos kiterjedésű eMagyarország Program.

Az 1. számú függelékben az NT közhasznú Kft. főbb projektjeit ismertetem,

mely által az olvasó részletesebb információhoz jut az eMagyarország

Programmal kapcsolatosan.

Szakdolgozatom következő részében bemutatom az Magyar Állam és az

eMagyarország Centrum kapcsolatát.
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5. ábra: A Magyar Állam és az eMagyarország Centrum kapcsolata

(Forrás: Kiss Gyöngyi mb. eMagyarország Centrum vezető előadása

Balatonberényben, 2010)

Mint az 5. ábrán látható az eMagyarország Centrum budapesti központtal

működik és az alábbi feladatokat látja el:

o egységes követelményrendszer alapján irányítja, felügyeli és monitorozza

az eMagyarország Pontok működését, segíti az eTanácsadók munkáját,

o központilag kidolgozott, akkreditált képzési programok alapján

gondoskodik az eTanácsadók képzéséről és továbbképzéséről,

o lobbytevékenységet folytat a hálózat működési forrásainak

megteremtésére,

o a programgazdák részére folyamatosan adatokat gyűjt és szolgáltat.

Az eMagyarország Centrum programgazdája közhasznúsági szerződéssel a

Magyar Állam, jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.



- 40 -

A 6. ábra az eMagyarország Centrum és az eMagyarország Pontok

kapcsolatát Területi eMagyarország Központokon (19 megyében, megyénként 1–1

központ) keresztül megvalósuló modellje mutatja. Az ábrából látható, hogy a

Területi eMagyarország Központok az eMagyarország Centrum és a helyi

eMagyarország Pontok közé ékelődtek be, területi illetékességük megye egészére

terjed ki.

6. ábra: Az eMagyarország hálózat modellje 2010–ben

(Forrás: http://www.emagyarorszag.hu/index.php/emagyarorszag––program/a–

centrum–bemutatkozik.html)

A ábra továbbá prezentálja az olvasó számára, hogy az eMagyarország

Pontok fenntartó szerinti megoszlása miként alakul. Az eMagyarország Pontok

jelentős része, 83%–a önkormányzati fenntartású, kisebb hányadát, 9%–át civil

szervezetek karolták fel. A magyarországi eMagyarország Pontok 4%–ának

fenntartója egyházi intézmény, 1–1%–át vállalkozás illetve gazdasági társaság

uralja, 4%–ban pedig a fenntartó egyéb kategóriába tartozik.

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/


- 41 -

2.3. A helyi eMagyarország Pont és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér

Jelenleg közel 2000 eMagyarország Pont üzemel Magyarországon, Zala

megyében közel 240 aktív és inaktív, ahol az eKözszolgáltatások

igénybevételéhez az Internet mindenki számára ingyenesen elérhető.  Az

eMagyarország Pontok a lakosok számára könnyen elérhető, nyilvános térben

működnek, ahová a lakosság rendszeresen ellátogat. A nyilvános tér lehet

művelődési ház, polgármesteri hivatal, iskola, könyvtár, idősek napközi otthona,

teleház és plébánia is. A nyilvános terek állandóan rendelkezésre állnak,

meghatározott nyitva tartási rendben és időben várják a lakosságot.

eMagyarország Pontok megtalálhatók a legnagyobb városoktól a legkisebb

településekig. eMagyarország Ponton tevékenykednek az eTanácsadók, akik

szakértő segítséget biztosítanak a betérő látogatóknak.

Az eMagyarország Pont (eMOP) fogalma alatt az ország egész területén az

állampolgárok számára könnyen elérhető, nyilvános térben, eTanácsadó

jelenlétével működő Internet hozzáférési és szolgáltató pontot értenek, ahol az

eKözszolgáltatások nyújtása az állampolgárok felé ingyenesen történik és a

külvilág felé az eMagyarország Program arculati elemeivel, különösen a

„eMagyarország Pont” logóval, – mely a Magyar Szabadalmi Hivatal által 184058

lajstromszámon regisztrált  végjegy – jelenik meg. (NT Nemzetközi Technológiai

Nonprofit Közhasznú Kft., 2010, p. 2.)

A Magyar Információs Társadalom Stratégiában megfogalmazott

eMagyarország Pont „speciális követelményeknek eleget tevő nyilvános (vagy

korlátozottan nyilvános) számítógép és Internet elérési helyszín. A speciális

követelmények közé tartozik a szakképzett személyzet jelenléte, egységes

szolgáltatási színvonal és tarifa rendszer. eMagyarország Pont működhet üzleti

alapon (postahivatal, Internet kávézó), non profit alapon (teleház, civil–háló) és a

közösségi fenntartásban (önkormányzat, közkönyvtár). A korlátozottan nyilvános

elérés olyan speciális fenntartású helyszínek esetén képzelhető el, mint pl.

nyugdíjas otthon, fogyatékkal élők intézményei. Fenntartási formájától, az

üzemelés helyétől (település) vagy funkciójától (kisebbségi közösség) függően az

eMagyarország Pont különféle támogatásokra –pl. Közhálóra történő csatlakozás–

jogosult.” (IHM,  2003, p. 139.)
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A közel kétezer eMagyarország Pontból álló hálózat egyik erőssége, hogy

bármely Pontra betérő személy ugyanazokat és ugyanolyan szintű

szolgáltatásokat vehet igénybe. Az egységesség egyik összetevője az egységes

arculat is. Az „eMagyarország", az „eMagyarország Pont” és az „eTanácsadó"

logó használatával az ePontok hozzájárulnak az egységes arculat kiépítéséhez,

melynek célja, hogy az eMagyarország Pontok jól beazonosíthatóak legyenek az

állampolgárok részére. Az eMagyarország hálózat, illetve az eMagyarország

Pontok ajánlott arculatát az eMagyarország Centrum Arculati kézikönyve

tartalmazza, ezen kívül pedig többféle felbontásban és formátumban is készítettek

logókat. Az Arculati kézikönyvben szereplő látványtervet szakdolgozatom 3.

számú melléklete tartalmazza.

Napjainkban figyelemre méltó program szerveződik a közösségi

szolgáltatások kibővítésére, minőségének javítására a kis és középméretű

településeken. E program az úgynevezett Integrált közösségi és Szolgáltató Tér

(IKSZT), amely megvalósítását támogatná a program azon településeken, ahol a

humán–szolgáltatások kevésbé hozzáférhetőek és a közszolgáltatások keretéül

szolgáló épített infrastruktúra leépülőben van. A program elsődleges célkitűzése a

helyi közösségek megerősítése, a megerősödés feltételrendszerének

megteremtése, a magas színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása

a leghátrányosabb térségekben, valamint a leromló félben lévő közösségi

infrastruktúra újjáteremtése.

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér egyszerre épület, szolgáltatás–

szervezési modell, és közösségi tér. (Dr. Béres I. – Dr. Nagy J. T. – Németh L. –

Ősze J. – Walkené Dr. Galambos E., 2009, p. 22.)

Szakdolgozati terjedelem korlátossága miatt a Zala Megyei Területi

eMagyarország Pont bemutatását, az eTanácsadók munkavégzését, az

eMagyarország Pontok monitoring szoftver fontosságát szakdolgozatom 2. számú

függeléke tartalmazza.
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II. Kutatás: eMagyarország Pontok e–szolgáltatásainak
továbbfejleszthetősége Zala megyében

1. Kutatás bemutatása, leírása és kiértékelése

Szakdolgozatom kutatási részében a marketingkutatás elméletével kívánok

információt szolgáltatni az olvasó számára, rövid kitekintéssel és fogalmak

meghatározásával ismertetem meg az olvasót a jeles társadalom–kutatók

szemszögéből és ennek jegyében végzem el felmérésem, kutatásom a Zala

megyei eMagyarország Pontok körében.

1.1. Kutatás elméleti megközelítése

A marketingkutatás speciális vállalati marketinghelyzettel kapcsolatos adatok

és jelenségek rendszeres gyűjtése, elemzése, jelentése és tervezése.

A kutatási terv szerint sor kerülhet másodlagos (szekunder), elsődleges

(primer) vagy más adatgyűjtésre is. A másodlagos adatot egyéb, más célból

gyűjtötték és létezik már valahol. Az elsődleges adatot első kézből, konkrét céllal

gyűjtöm. Az elsődleges adatgyűjtésre akkor kerül sor, amikor a szükséges adatok

nem léteznek, elavultak, pontatlanok, nem teljesek vagy nem megbízható

információt szolgáltatnak számomra.

A kutatási módszer esetében 4 féle gyűjtési felfogás áll rendelkezésünkre,

mellyel primer adatokhoz juthatunk:

o megfigyeléssel

o fókuszcsoportoktól

o megkérdezéssel
o kísérlettel

A marketingkutató két fontos eszköz közül választhat. Egyik a kérdőív, a

másik rendelkezésre álló eszköz az úgynevezett mechanikai mérőeszközök.

(Kotler, 1999, II.rész, 4.fejezet)
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Szakdolgozatomban a kutatási módszer az elsődleges, írásbeli, on–line

megkérdezéses vizsgálat. Egyrészt indoklom ezt azzal, hogy kutatásom

megkezdésekor nem állt rendelkezésre korábban gyűjtött, másodlagos adat,

másrészt pedig Zala megyében működő eMagyarország Pontok mindegyikét

személyes interjúval megkeresve időigényesnek tartottam.

A kérdőív, a megkérdezettek válaszainak megszerzésére összeállított

kérdések sorozatából áll. Rugalmassága miatt messze az egyik leggyakrabban

alkalmazott primer adatszerzési eszköz. (Kotler, 1999)

Bickart fontos megközelítését emelem ki, mellyel azt mondja, hogy a kérdőív

legyen egyszerű, célratörő, nem félreérthető és a válaszadók kis csoportjában

végezzük el előre a tesztet. A nehéz vagy személyes kérdéseket általában a

végére kell hagyni, mert a válaszadók ezáltal nem válnak korán védekezővé. A

kérdőívek során találkozhatunk áthatással és visszahatással. Áthatásról beszélünk

akkor, ha a későbbi általános értékelés egybeesik a korábbi minősítéssel.

Visszahatást akkor tapasztalunk, amikor a korábbi értékelés ellentmondásba kerül

a korábbi minősítéssel. (Bickart, 1993, p.52–62.)

Az on–line önkiöltős kérdőív10 összeállításakor figyelembe vettem Bickart

megközelítését.

Összeállított on–line kérdőívben túlnyomó részt nyitott, zárt, félig zárt és félig

nyitott11 kérdések szerepelnek, ezzel egyfajta szabadságot adtam az

interjúalanyoknak..

A zárt kérdések közül kérdőívemben szerepel dichotom típus is, amely

esetében a kérdésre adott válasz igen vagy nem.

A kérdőívben alternatív válaszlehetőségek is rendelkezésre állnak, ahol a

feltett kérdésekre több válasz megjelölése is lehetséges.

Fontosnak és elengedhetetlennek tartottam a kérdőívben minősítő skála (3

illetve 5 fokozatú) válaszlehetőségeket is prezentálni, amely azt jelenti, hogy a

10 Akkor beszélünk önkitöltős kérdőívről, amikor a válaszadót megkérjük arra, hogy saját maga töltse ki a kérdőívet (Earl,
1996). A www.kerdoivem.hu alapján, kérdőív megtalálható: http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/314676199/1/ link alatt.
11 A féli zárt és félig nyitott kérdések átmenetet képeznek a zárt és nyitott kérdések között. Akkor érdemes használni, ha
lehetőséget kívánunk biztosítani az esetleges egyéb válaszok lejegyzésére is.

www.kerdoivem.hu
http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/314676199/1/
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skála egy tulajdonságot minősít a legkiválóbbtól a legrosszabbig vagy

leggyengébbig.

A megkérdezett eMagyarország Pont vezetők, eTanácsadók teljesen nyitott

kérdésekkel illetve fénykép alapján írandó információval is találkozhatnak,

melynek lényege, hogy a válaszadó a válasz esetében teljes szabadsággal

rendelkezik, amely pozitív, negatív kritika és semleges vélemény is lehet.

Egy kutatási terv kialakításakor mindig dönteni kell arról, hogy lehet–e, kell–

e mintavételi eljárást használnunk. Az esetek többségében a kutatás

költségvetése, a rendelkezésre álló idő, a vizsgált csoport nagysága és térbeli

elrendeződése már eleve választ ad erre a kérdésre. (Héra – Ligeti, 2005, p. 73.)

A megkérdezett aktív státuszban lévő aktív eMagyarország Pontok

számossága jelenleg Zala megyében dolgozatom megírásakor 138. Mintavételi

eljárást nem alkalmaztam, megkérdezésre került mind a 138 Zala megyei

eMagyarország Ponton tevékenykedő képesítéssel rendelkező és képesítés

nélküli eTanácsadó, eMagyarország Pont vezető.

Elméleti rész kutatása során a kitöltött on–line kérdőívek válaszadása terén

érdekes információra bukkantam. Philip Kotler Marketingmenedzsment című

könyvében írja, hogy „hiteles mintavételi eljárást alkalmazva akár az alapsokaság

1%–át kitevő minta is elegendő megbízhatóságot nyújt.” Értelmezésem és Kotler

kijelentése szerint azt jelenti, hogy a hiteles mintavételi eljárás után 2 Zala megyei

eMagyarország Pont megkérdezése is már hiteles képet mutat abban az esetben,

ha következtetek a teljes alapsokaságra. Annak ellenére, hogy kutatásomban

mintavételi eljárást nem alkalmaztam, Kotler kijelentésével nem értek egyet.

A mintavételi terv (amennyiben van) meghatározása után a

marketingkutatónak el kell dönteni, hogy miként éri el a válaszadókat.

Lehetőségként felmerülhet a postai út, telefonos út és a személyes megkérdezés.

(Kotler, 1999, II. rész, 4. fejezet)

Kotler nem említi az on–line úton való megkeresést, melyet kutatásomban

alkalmaztam.
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A Területi eMagyarország Központ részére az eMagyarország Centrum

kiadta a Zala megyei aktív eMagyarország Pontok listáját, amely kutatásom

alapjaként szolgált.

Ismerve12 a Zala megyei települések és eMagyarország Pontok földrajzi

elhelyezkedését,  az infrastruktúra kiépítettségét a kistelepülések helyzetét, a

következő következtetésekre jutottam: Zala megyében megyei jogú városokban,

városokban, kisvárosokban és falvakban működnek eMagyarország Pontok. A

kérdőív összeállításakor figyelembe vettem a „nagyvárosi” és „kisfalvak”

eMagyarország Pontja közötti különbségeket és egységes kérdőív megalkotására

törekedtem.

A kutatásban résztvevő eMagyarország Pontok mindegyike a kutatás

kiértékelésének szemszögéből 1 egységnyi súllyal kerül számításba.

1.2. Hipotézisek felállítása

Szakdolgozatomban választ kívánok kapni az alábbi hipotézisekre, melyeket

a kérdőív kiértékelése előtt rögzítettem. Hipotéziseim jelölése Hi –vel jelöltem, ahol

az i=1, … , 4–ig került számozásra. A fenti meghatározás szerint az alábbi

hipotézisek kerültek felállítása.

H1: A Zala megyei eMagyarország Pontok elsődleges elektronikus

szolgáltatásai közé tartozik az Internet használata, a több válasz megjelöléséből

adódóan minimum 10%–os jelentőséggel bír.

H2: A Zala megyei eMagyarország Pontok minimum 60%–a rendelkezik

végzett (PL–1447) eTanácsadóval.

H3: A Zala megyei eMagyarország Pontokra betérő lakosság digitális

írástudatlansága 41–60% között mozog.

H4: Az ügyfélkapu használatot a Zala megyei eMagyarország Pontokon

többségben minimum heti egy alkalommal veszik igénybe.

12 A www.nydregio.hu honlapon közzétett információk alapján.
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1.3. Kutatási eredmények prezentálása

Zala megyei eMagyarország Pontok körében végzett on–line módon történő

kutatásom eredménye N (elemszám)=138 kitöltött kérdőív, amely 100%–os

válaszarányt jelent. Az egyéb válasz lehetőségek és a kerekítésekből adódó, a

kiértékelő szoftver által megengedett hibahatár (+) (–) 0,2%. Kutatási

eredményeim prezentálására szöveges értékelést, főként oszlop– és kördiagram

megjelenítéseket alkalmaztam.

A kérdőív 1. kérdésre adott válaszok az alábbiak voltak.

Adatmentés, adatarchiválás 6.3%
Agrárkamarai tanácsadás 1.4%

APEH szolgáltatás 11.2%
Családsegítő szolgáltatás 1.9%
Digitális fényképkészítés 2.6%

Digitalizálás 3.5%
Előadások,

termékbemutatók
szervezése

5.3%

Faxolás, nyomtatás 13%
Folyóirat olvasás 7.4%

Gyermekprogramok
(Gyermeknap, Mikulás
ünnepség, Karácsonyi

ünnepség)

4.7%

Hardver és szoftver
tanácsadás 2.6%

Jogi tanácsadás 0.2%
Kiadványok szerkesztése,

sokszorosítása 3.9%

Könyvtári szolgáltatások 6.8%
Nyelvtanfolyamok

szervezése 0.4%

Számítógépes oktatás 4.6%
Nyugdíjas Klub 1.1%

Ingyenes Internet használat 14.4%
Fizetős Internet használat 2.5%

Pályázat figyelése, pályázat
írása 5.8%

Egyéb 0.5%

1. diagram: Szolgáltatások, melyek igénybe vehetők az eMagyarország Ponton

N=138

www.nydregio.hu
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A kitöltő válaszadók 14,4%–a szerint az ingyenes Internet használat, 13%–

ban a faxolás, nyomtatás, 11,2%–ban az APEH szolgáltatások vehetők igénybe.

Ezen szolgáltatások úgynevezett alapszolgáltatások az eMagyarország Pontok

körében, melyet minden eMagyarország Pontnak szolgáltatni kell.

Egyéb esetben megjelölésre került a Foglakoztatási Információs Pont (FIP)

és a kézimunka szakkör.

A kérdőív 2. kérdésére adott válaszok (több válasz megjelölése volt

lehetséges) az alábbiakban láthatók. Az elektronikus levelezés 15,3%–ot, az

Internet használat 15,1%–ot, a csevegő–programok használata 13,5%–ot

eredményezett. Meglepő módon az on–line könyvtári katalógusok használata csak

6,68%–os eredményt kapott, holott az eMagyarország Pontok számos esetben

„egy térben” foglalnak helyet, illetve hozzáférhetőek az on–line könyvtári

katalgusok a könyvtárban. Sajnálatos módon a könyvtárakban működő

eMagyarország Pontok esetében ez alacsony értéket jelent.

2. diagram: Elektronikus szolgáltatások (e–szolgáltatások), melyek igénybe

vehetők az eMagyarország Ponton N=138

Az Ügyfélkapu használat 12,2%–os válaszadási értéket kapott, amely A 138

aktív eMagyarország Pontok kitöltői részéről közel 17 eMagyarország Pontot
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jelent. Ez az érték meglehetősen kevés, hisz az eMagyarország Program célja,

hogy az állampolgárok igénybe vegyék az elektronikus szolgáltatásokat, melyek

többségéhez ügyfélkapu hozzáférés szükséges.

A kérdőív 3. kérdésére adott válaszokat a következő helyezés diagram

prezentálja. A helyezés a válaszlehetőség rangsorban betöltött helyét mutatja. A

legmagasabb helyezésű válaszlehetőséget értékelték a kitöltők a legmagasabbra.

A felmérés szerint az alapszolgáltatások állnak az első helyen, amelyek közé

tartozik az elektronikus levelezés és kapcsolattartás. Meglepő értéket adott a

nyomtatványok letöltésének helyezése, amely nagyban kötődik az elektronikus

ügyintézési szolgáltatási (2. szint) szintekhez.

Elektronikus kapcsolattartás, elektronikus levelezés 1. helyezés
Nyomtatványok letöltése 2. helyezés

APEH szolgáltatások 3. helyezés
Pályázat figyelés 4. helyezés

Közkönyvtári katalógusok 5. helyezés

3. diagram: Válaszok helyezése N=138

A 3. kérdésre adott válaszok százalékos megjelenítését az alábbi kördiagram

szemlélteti. A leggyakrabban igénybevett szolgáltatás a kapcsolattartás és az

elektronikus levelezés, amely párhuzamot von és követi a 2. kérdésre adott

válaszok eredményeit. A legkevésbé fontos szolgáltatás a pályázat figyelés és a

közkönyvtári katalógusok. Valószínűsítem, hogy a pályázat figyelés nem feladata

az eMagyarország Ponton dolgozó eTanácsadónak, így kaphatott alacsony

értéket.
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4. diagram: Rangsorolás százalékos megjelenítése kördiagramon N=138

A 4. kérdésre, azaz Mely elektronikus közszolgáltatásokat (e–

közszolgáltatások) veszik igénybe a betérő látogatók az eMagyarország Ponton?

adott válaszok (több válasz megjelölése volt lehetséges) az 5. diagramon láthatók.

Leggyakrabban, 26,1%–ban az „Álláskeresés Interneten keresztül az Állami

Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisában” választ jelölték meg, míg legritkábban a

„Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról” válasz megjelölése volt.

Az Internetes álláskeresés magas értékét a képzett eTanácsadók

munkálkodásából látom beteljesülni, hisz a képzéseket, továbbképzéseket részt

vett eTanácsadók az információt folyamatosan továbbadják a lakosság, az

állampolgárok részére.

Egyéb kategóriában, azaz 2%–ban az  „okmányirodai időpontfoglalást”

jelölték meg.

Alacsony értéket mutat a személyes ügyek intézésére irányuló születési

anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat elektronikus ügyintézése, a

lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézések.

Meglepő módon a diákok és hallgatók a Zala megyei eMagyarország

Pontokon intézték az eFelvételi ügyeiket, amely 15,9%–os értéket képviselt a

kérdőíves kiértékelés esetében. Ellentétben a tanulói ösztöndíjak megpályázása

már jóval alacsonyabb, csak 1,7%–os értéket mutatott.
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Felvételi jelentkezés
(középiskolába és

felsőoktatási
intézményekbe)

15.9%

Adatközlés a statisztikai
hivataloknak 2%

Jövedelemadó bevallás,
értesítés a kivetett adóról 5.4%

Társasági adó bevallás,
értesítés 1%

Áfabevallás–, értesítés 1.7%
Gépjárművezetői

engedélyügyintézés 3.7%

Születési anyakönyvi
kivonat ügyintézése 2.7%

Házassági anyakönyvi
kivonat ügyintézése 1.7%

Lakcímváltozás
bejelentésének ügyintézése 3.7%

Útlevéllel kapcsolatos
ügyintézés 2.7%

Járművek nyilvántartásával
kapcsolatos ügyintézés 4.4%

Munkavállalók gyermekei
után járó pótlékok

igénylése
2.4%

Álláskeresés Interneten
keresztül az ÁFSZ

adatbázisában
26.1%

Állásbejelentés Interneten
keresztül az ÁFSZ

adatbázisába
5.4%

Munkavállalók és
foglalkoztató számára
nyújtott szolgáltatások

3.4%

Közkönyvtári katalógusok
hozzáférhetősége 5.8%

Környezetvédelemmel
összefüggő engedélyek

szerzése
0.3%

Munkanélküli járadék
igénylése 7.8%

Tanulói ösztöndíj
megpályázása 1.7%

Munkáltatók bejelentése
nyugdíjbiztosítási adatokról 0%

Egyéb 2%

5. diagram: Elektronikus közszolgáltatások megjelenítése oszlop diagramon

N=138
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Az 5. kérdésre adott válaszokat (több válasz lehetséges) az alábbi

kördiagram szemléletei és prezentálja. A válaszadók 68,3%–a az

„Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások” válaszlehetőséget választotta, míg a

többi válaszlehetőség csekély értéket kapott. Egyéb válaszok 10,6%–ban kerültek

megjelölésre, azonban ezen válaszok nem tartoznak az elektronikus

közszolgáltatás témakörébe.

Az egészségüggyel összefüggő szolgáltatások jelentős részét csak az 1.

elektronikus szolgáltatási szint teszi ki, egyszerűen csak információszerzés

(rendelések időpontjai, telefonszámok elérhetősége, beutalóval és beutaló nélkül

igénybe vehető szolgáltatások) történt az Internetről.

6. diagram: További, Igénybe vehető elektronikus közszolgáltatások N=138

A 6. kérdésre érkezett válaszok szerint az ötfokozatú skálán a leggyakoribb

előfordulás a negyedik rubrika (67 fő) megjelölése volt, amely azt jelentette, hogy

az elektronikus (köz)szolgáltatások közepes mértéknél nagyobb mértékben

hasznosak. 41 fő válaszolta azt, hogy az elektronikus (köz)szolgáltatások teljes

mértékben hasznosak, ezáltal a számtani közepes mértéktől jelentősen jobbra

tolódott a hasznossági mutató, melynek átlaga 4,13 volt. A kérdésekre adott

válaszokat a következő oszlopdiagram mutatja.
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7. diagram: Elektronikus közszolgáltatások hasznossága N=138

A 7. kérdésre megjelölt és megadott válaszokat az alábbiakban prezentálom.

Látható, hogy az elektronikus közszolgáltatásokat közel 40%–ban, napi szinten 6–

10 személy veszi igénybe a Zala megyei eMagyarország Pontokon.

8. diagram: Elektronikus (köz)szolgáltatások napi igénybe vételének

állampolgárszáma N=138

15 személynél többen az elektronikus szolgáltatásokat csak a Zala megyei

nagyvárosokban, zalaegerszegi, nagykanizsai és keszthelyi eMagyarország

Pontokon veszik igénybe. A megadott válaszok alapján leírható, hogy a Zala
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megyei aktív eMagyarország Pontok napi átlagos látogatóinak száma jelentős

százalékban 1 és 15 állampolgár között mozog.

A 8. kérdésre adott válaszok érdekesen és elgondolkodtatóan alakultak Zala

megyében. A 138 válaszadó 38,7%–a rendelkezik Információs Társadalmi

Tanácsadó végzettséggel, míg 61,3%–a nem rendelkezik ezen végzettséggel.

Egyéb válaszok nem voltak értékelhetőek. Ezen eredmények tükrében a képzések

fontosságát hangsúlyozom. Feltehetően az alacsony képzettség alatt azt látom,

hogy a korábbi eTanácsadó képzések kimondottan felsőfokú végzettséggel

rendelkezők számára volt elérhető, azonban folyamatban van a középfokú

végzettségűek képzése is, amely várhatóan csökkenteni fogja a képzéssel nem

rendelkezők számát.

9. diagram: PL–1447–es lajstromszámmal rendelkező Információs Társadalmi

Tanácsadók száma N=138

A 9. kérdésre adott 138 válasz alapján a Zala megyei eMagyarország Pontok

közel 63%–a nem rendelkezik saját honlappal és csak 33%–a rendelkezik saját

weboldallal. KIHOP–2008 kódszámmal ellátott pályázat keretében a Zala megyei

eMagyarország Pontoknak lehetősége volt saját honlap tervezésére vagy meglévő

honlap fejlesztésére. A pályázaton jelentős Zalai eMagyarország Pont vett részt,

meglepő módon 63%  mégsem rendelkezik weboldallal.
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10. diagram: Saját honlappal rendelkező és nem rendelkező eMagyarország

Pontok száma N=138

Az egyéb válaszlehetőségek már magukban foglalták a korábbi válaszok

lehetőségét. Kiemelendőnek tartom az eMagyarország Pontok Internetes

megjelenésének kérdését.

A 10. kérdésre „Milyen képi információt hordoz Önnek az alábbi kép?”

megjelölt válaszokat az alábbiakban prezentálom.

Milyen képi információt hordoz Önnek az alábbi kép?

Nem hordoz információt a
kép 9.1%

Segítségnyújtás az
eMagyarország Ponton 69.3%

Nem találkoztam még a
képpel 21.6%

11. diagram: Képi információ által adott válaszok prezentálása N=138

A 138 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: „Segítségnyújtás az

eMagyarország Ponton", míg a legritkábban ezt a választ adták: „Nem hordoz

információt a kép". Látható, hogy az eTanácsadó logo ismertsége, jelentése már



- 56 -

közzétett, elterjedt, az eMagyarország Pontok vezetői, az eTanácsadók és a

lakosság körében is ismert megjelenésről van szó.

A 11. kérdés megválaszolása eredményeként a három fokozatú skálán az

átlag 2,59 értéket kapott, amely azt jelenti, hogy a kitöltők az 1,5 számtani átlag

érték felett ítélték meg az eMagyarország Ponton működő monitoring szoftver

hasznosságát. A monitoring szoftver segítségével mérhetőek az eMagyarország

Pontok látogatottságainak adatai, természetesen a személyes adatvédelem

kérdéseit szem előtt tartva. A kérdésre adott válaszokat a következő diagram

szemlélteti.

12. diagram: Monitoring szoftver hasznossága N=138

A 12. kérdés számomra nagy jelentőséggel bír a Zala megyei

eMagyarország Pontok vizsgálatában. A válaszadók 62,5%–a szerint az

eMagyarország Pontokra betérő állampolgárok digitális írástudatlansága 41–60%

közé tehető. Ez az eredmény tükrözi és illeszkedik az EUROSTAT 2005. évi

felméréséhez is, mely szerint a magyar lakosság 60%–a digitálisan írástudatlan.
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13. diagram: Zala megyei eMagyarország pontokra betérő állampolgárok digitális

írástudatlansága N=138

A 13. kérdés az Zala megyei eMagyarország Pontok önértékelésére

vonatkozott, amely az alábbi eredményt prezentálta.

14. diagram: Önértékelés az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozóan N=138

A kitöltők többsége részben vagy kismértékben nyújtja az elektronikus

szolgáltatásokat. Teljes mértékben csak a nagyvárosokban működő

eMagyarország Pontok nyújtanak elektronikus szolgáltatásokat Zala megyében,
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melynek hátterét a meglévő, korszerű infrastruktúrában, a magas látogatottságban

és a képzett szakemberek oktatásában látom.

A 14. kérdésre adott válaszok összetettek voltak, melyeket az alábbiakban

prezentálok.

Milyen mértékben veszik igénybe látogatók az alábbi elektronikus szolgáltatásokat?

Elektronikus levelezés
Nem veszik igénybe 1.1%
Heti egy alkalommal 9.1%

Heti több alkalommal 43.2%
Minden nap 46.6%

APEH szolgáltatások
Nem veszik igénybe 21.6%
Heti egy alkalommal 63.6%
Heti több alkalommal 12.5%

Minden nap 2.3%

Ügyfélkapu használat
Nem veszik igénybe 15.9%
Heti egy alkalommal 61.4%
Heti több alkalommal 20.5%

Minden nap 2.3%

Nyomtatványok letöltése
Nem veszik igénybe 4.5%
Heti egy alkalommal 56.8%
Heti több alkalommal 28.4%

Minden nap 10.2%

IWIW, Facebook
Nem veszik igénybe 4.5%
Heti egy alkalommal 9.1%
Heti több alkalommal 46.6%

Minden nap 39.8%

Közadat kereső
Nem veszik igénybe 43.2%
Heti egy alkalommal 40.9%
Heti több alkalommal 6.8%

Minden nap 9.1%

Digitalizálás
Nem veszik igénybe 65.9%
Heti egy alkalommal 25%
Heti több alkalommal 3.4%

Minden nap 5.7%
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TB ügyintézés
Nem veszik igénybe 76.1%
Heti egy alkalommal 22.7%
Heti több alkalommal 0%

Minden nap 1.1%

Nyugdíj ügyintézés
Nem veszik igénybe 84.1%
Heti egy alkalommal 15.9%
Heti több alkalommal 0%

Minden nap 0%

Okmányirodai időpontfoglalás
Nem veszik igénybe 53.4%
Heti egy alkalommal 38.6%
Heti több alkalommal 8%

Minden nap 0%

Közkönyvtári katalógusok
Nem veszik igénybe 48.9%
Heti egy alkalommal 40.9%
Heti több alkalommal 5.7%

Minden nap 4.5%

Álláskeresés Interneten
Nem veszik igénybe 3.4%
Heti egy alkalommal 15.9%
Heti több alkalommal 43.2%

Minden nap 37.5%

15. diagram: Az elektronikus szolgáltatások igénybe vétele N=138

Az eMagyarország Pontokon az elektronikus levelezést, az IWIW és

Facebook által kínált szolgáltatásokat, valamint az álláskeresést az Interneten heti

több alkalommal, esetleg minden nap igénybe veszik a látogatók. Ez az eredmény

illeszkedik a kérdőív elején feltett kérdésekre adott válaszokkal is. Fontos az

állampolgárok számára az elektronikus kapcsolattartás, amely olcsó, gyors és

azonnali üzenetváltás tesz lehetővé távol élő ismerőseinkkel, rokonainkkal,

barátainkkal.

A nyomtatványok letöltését, a közadat kereső szolgáltatást, az okmányirodai

időpontfoglalásokat, a közkönyvtári katalógus szolgáltatásokat és az ügyfélkapu

szolgáltatásokat ritkábban, a digitalizálást, a TB ügyintézést, a nyugdíj ügyintézést

pedig ritkán vagy nem veszik igénybe a látogatók.
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Körvonalazódik a 15. diagramban és az előző kérdésekre adott válaszok

tükrében az a irányvonal, amely fele nyitni, fejleszteni kellene az eMagyarország

Centrumnak. Látható, mely elektronikus szolgáltatásokat használják

eMagyarország Ponton az állampolgárok és értékelhető az is, hogy mely

szolgáltatások fejlesztése lenne szükségszerű.

A 15. kérdés (több válasz megjelölése lehetséges) az idősebb korosztályra

vonatkozott. A kitöltők szerint az idősebb korosztály az elektronikus

szolgáltatásokat azért nem veszik igénybe, mert félnek az újtól, a modern info–

kommunikációs eszközöktől, háztartásukban nem rendelkeznek személyi

számítógéppel, nem ismerik az eMagyarország Pontok adta lehetőségeket, és

nincsenek ráutalva az elektronikus szolgáltatások használatára. Egyéb

válaszlehetőségekben a válaszadók rögzítették azt a tényt, hogy az idősek

számára segítenek a fiatalabb korosztályok az elektronikus szolgáltatások

eligazodásában.

Szűkebb körben, a Letenyei statisztikai kistérségben korábban végzett

felméréseim, kutatásaim is ezen eredményeket prezentálták.

Az idősebb korosztály számára motiváció, más rendezvényekhez,

programokhoz (idősek–napi rendezvény) kötés a legfontosabb.

16. diagram: Idősebb korosztály és az elektronikus szolgáltatások N=138
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A 16. kérdés a hátrányos helyzetűekre vonatkozott, melyet az alábbi diagram

szemléltet.

17. diagram: Hátrányos helyzetűek az eMagyarország Ponton N=138

A kitöltők szerint a hátrányos helyzetű állampolgárok száma átlagosan heti 7

fő felett van a Zala megyei eMagyarország Pontokat látogatók tekintetében. A

válaszadók szerint a hátrányos helyzetűek megjelölés 90%–ban a roma

lakosságra vonatkozott. A részvétel heti gyakorisággal kis– és közepes

települések vonatkozásában magas, számukra megfelelő szolgáltatások kínálata

lehet eredményes.

A 17. kérdésre, a kitöltők által adott válaszokat a 18. kördiagram prezentálja

az olvasó számára.

A válaszadók szerint (69,4%) nem vették igénybe fogyatékkal élő

állampolgárok az eMagyarország Pontok kínálta elektronikus szolgáltatásokat és

közel 31% szerint már igénybe vették a szolgáltatásokat, de 2% esetében nem

tudtak a felmerülő problémák megoldásában segíteni nekik.

A magas (69,4%) arány sejthető volt a kérdés feltevésekor, hisz az

intézmények – az eMagyarország Pontok – egy része Zala megyében „nem

akadálymentesített”, amely alatt a kerekesszékkel megközelíthetőséget és

épületbe bejutást értem és az elektronikus szolgáltatások akadálymentesítése

sem kellőképpen kidolgozott.
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18. diagram: Fogyatékkal élők által igénybevett elektronikus szolgáltatások

értékelése N=138

A 18. kérdés kifejtős, önálló véleményalkotásra alkalmas kérdés volt,

miszerint „Kérem fejtse ki pár mondatban, milyen javaslata, ötlete van az

eMagyarország Pontokon igénybe vehető elektronikus szolgáltatások

népszerűsítésére!”

A kérdésre válaszolók száma N=138 volt. Vegyes válaszok érkeztek

melyeket jelentéstartalmuk szerint az alábbi csoportokba kategorizáltam:

o Folyamatos képzések, számítástechnikai és elektronikus

(köz)szolgáltatási tanfolyamok, továbbképzések, információs napok

szervezése, hátrányos helyzetűek bevonása az eMagyarország

Programba

o Média megjelenések, szórólapok kiadása, helyi televízióban megjelenés,

reklámok, média– és marketingkampány, honlapon való megjelenés, a

program helyi és személyes megismertetése

o Programok szervezése idősebb korosztály számára, vércukormérés és

egészségügyi vizsgálatok az eMagyarország Ponton

o Folyamatos eszközbeszerzések támogatása

o Fiatalabb és az idősebb korosztály szétválasztása az eMagyarország

Ponton
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1.4. Hipotézisek elfogadása vagy elvetése, következtetések

Hipotézisek meghatározása, felállítása szakdolgozatom 1.1. pontjában

megtörtént. A hipotézisek elfogadása vagy elvetése az on–line kérdőív

válaszainak kiértékelése figyelembe vételével zajlott.

Ennek megfelelően H1 hipotézis, miszerint „A Zala megyei eMagyarország

Pontok elsődleges elektronikus szolgáltatási közé tartozik az Internet használata,

a több válasz megjelöléséből adódóan minimum 10%–os jelentőséggel bír” a

kiöltők válaszainak figyelembe vételéve elfogadásra kerül, feltételezésem helyes

volt.

A H2 hipotézis, miszerint „A Zala megyei eMagyarország Pontok minimum

60%–a rendelkezik végzett (PL–1447) eTanácsadóval” a kitöltők válaszaiból

adódóan elutasításra került, feltételezésem hibás volt.

A H3 hipotézis, éspedig „A Zala megyei eMagyarország Pontokra betérő

lakosság digitális írástudatlansága 41–60% között mozog” a válaszadók

szemszögéből feltételezésem helyes volt, ezért hipotézisem elfogadásra került.

A H4 hipotézis, amely szerint „Az ügyfélkapu használatot a Zala megyei

eMagyarország Pontokon többségben minimum heti egy alkalommal veszik

igénybe” a megkérdezett eMagyarország Pont vezetők és eTanácsadók válaszai

alapján (61,4%) elfogadásra került, feltételezésem helyes volt.

1.5. A kérdőív kiértékelés tapasztalatai és összegzése

A kérdőív összeállítását és annak kiértékelését a kerdoivem.hu által

biztosított szoftverrel végeztem, amely azonnal, érthető és jól látható módon

prezentálja az eredményeket, adatbázisai megbízhatók és a különböző kiértékelő

szoftverek (SPSS) számára konvertálhatók.

Az on–line kérdőív kitöltésére többször kellett ösztönöznöm az

eMagyarország Pont vezetőket és eTanácsadókat. A kérdőív kitöltésére 2 hét
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időtartam és viszonylag rugalmas határidő állt rendelkezésre, melyet figyelembe

vettek a Zala megyei eMagyarország Pont vezetők vagy eTanácsadók.

A kérdésekre egyértelmű, világos, érthető és jól prezentálható válaszokat

kaptam, tapasztalatom pozitív megítélésű. Az on-line kérdőívet kitöltőkből

adódóan N=138 minta–elemszám kis minta–elemszámnak felel meg, melyből már

jól lehet következtetéseket – a megyére vonatkozóan – levonni.
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III. Összefoglalás és javaslattétel

Témaválasztásom, a felmerülő kérdések elméleti és gyakorlati szempontból

is megvilágították a problémás területeket. Az információs társadalom fogalomból

és rendszeréből kiindulva, párhuzamosan a Zala megyei eMagyarország Pontokra

koncentrálva kifejtettem az eMagyarország Program jelentőségét, összehasonlítva

a külföldön megvalósult programokkal, jó gyakorlatokkal.

A XXI. században kiemelt jelentőségek kell tulajdonítani a digitális

írástudatlanság megszüntetésére, a digitális– és információs írástudás

fejlesztésére, az elektronikus ügyintézés bevezetésére. Túl kell lépni az 1.

elektronikus szolgáltatási szinten, fejleszteni szükséges a települési honlapokat,

az önkormányzatok részére képzések és továbbképzések szervezésével

átláthatóvá és elsajátíthatóvá válik az elektronikus (köz)szolgáltatások köre és az

elektronikus közigazgatás rendszere.

Az elméleti megközelítésekből és kutatásomból is egyértelműen kiderül,

hogy a Zala megyei eMagyarország Pontok számára az infrastruktúra fejlesztésén

túl, hangsúlyt kell helyezni, energiát kell fektetni a digitális– és információs

írástudás lakosság körében való terjesztésére. Az eMagyarország Program, az

eMagyarország Centrum és az eMagyarország pontok fő irányvonalai ezen

írástudás fejlesztése mentén kell hogy megvalósuljon.

A kérdőíves kutatásból kiindulva prioritások meghatározását kell szem előtt

tartani, amely segítségével az alábbi javaslatot teszem a Zala megyei

eMagyarország Pontok és e–szolgáltatásaik továbbfejleszthetőségére:

o 1 prioritás: Az állampolgárok digitális– és információs írástudásának

folyamatos fejlesztése, ismeretterjesztő és számítástechnikai képzések

szervezése a lakosság számára.

o 2. prioritás: A hátrányos helyzetű állampolgárok (roma lakosság,

munkanélküliek, GYES és GYED–en lévők) felzárkóztatása a digitális

esélyegyenlőség jegyében, a digitális szakadék csökkentésének

figyelembe vételével.
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o 3. prioritás: Idősebb állampolgárok számára motiváció megteremtése

annak érdekében, hogy segítséggel vagy önállóan igénybe vegyék a

digitális írástudás meglétével kínált elektronikus (köz)szolgáltatásokat.

o 4. prioritás: Az arculati elemek használatának fontossága, az Internetes

megjelenés a digitális írástudással rendelkezők számára. Ők már teljes–

vagy részben használják az Internet adta lehetőségeket, ezért

szerepelnek a 4. prioritási sorrendben.

2010. októberben nyilvánosságra hozott „Digitális Magyarország Program”

(DMP) lehet az eMagyarország Program fő fejlesztési fejlesztési iránya, amely az

eMagyarországi Pontokra vonatkozólag módszertani változtatást fogalmaz meg

három csomópontot kiemelve.

Első az e–Magyarország Pontok földrajzi diverzifikálása: mást kell tudnia egy

olyan vidéki kistelepülésen, ahol nincs posta, művelődési ház, helyi

takarékszövetkezeti pont és egészen más a küldetése egy fejlett nagyvárosban.

Második a kipróbálhatóság, közvetlen tapasztalat és személyes befolyásolás

előtérbe helyezése. A használóvá válás esélyeit ugyanis leginkább a közvetlen,

személyes tapasztalatszerzés és az egyéni érdekeltség felkeltése növeli.

Harmadik módszertani változtatás a helyi beágyazódottság növelése: az

eTanácsadók, mint helyi meghatározó személyiségek motiválása, folyamatos

képzése, tevékenységük ellenőrzése. (eMagyarorszag.hu, 2010)

Mintaprojektek, projektek kidolgozásával, helyzetelemzésekkel, a

projekttervezési eszközök és technikák alkalmazásával, pályázati kiírásokkal

lehetőséget teremtünk a magyarországi, a Zala megyei eMagyarország Pontok

számára, hogy az elektronikus ügyintézés lehetőségét a már meglévő info–

kommunikációs eszközök segítségével fejlesszék és hosszútávú célkitűzéseik

között kell, hogy szerepeljen a digitális írástudás fejlesztése, továbbfejlesztése, az

elektronikus (köz)szolgáltatások lakosság körében történő népszerűsítése,

egyszóval a „Hozzáértés Mindenkinek” mottó alatt rejlő lehetőségek folyamatos

innovációja.
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Függelék

1. számú függelék

1.1. Az eMagyarország projekt

Az NT Nonprofit Közhasznú Kft. 2008. októberétől a Miniszterelnöki Hivatal

finanszírozásában lévő az eMagyarország Program megvalósításában vesz részt.

A program alapvető feladata, hogy az eMagyarország Pontok és az ott

tevékenykedő eTanácsadók személyes segítségével növelje a számítógép– és

Internethasználók, ezen keresztül az elektronikus közszolgáltatásokat használók

táborát. A program keretében kiírásra került a KIHOP–2008, a NetreKész–2008 és

a MENET–2008 pályázat, mely pályázatok közvetlen célja az eMagyarország

Pontok ill. a digitális felzárkózást segítő civil kezdeményezések támogatása, ezzel

a digitális szakadék csökkentése, az 5000 fő alatti településekre helyezve a

hangsúlyt. A pénzügyi támogatás mellett a program kiemelt feladata az

eTanácsadók folyamatos, akkreditált képzése ill. továbbképzése, tudásuk

naprakészen tartása.

1.2. Az eTanácsadó projekt

Az eMagyarország programban résztvevő tanácsadók képzése az NT Kft.

(jogelődje NT Kht.) mint közreműködő szervezet a GKM által finanszírozott

eMagyarország Programhoz kapcsolódóan vesz részt az eTanácsadó program

megvalósításában. Az eddigi tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy a

digitális írástudatlanság hatékony felszámolása csakis helyi közvetítők

segítségével, az információs társadalmi közszolgálat bevezetésének segítségével

érhető el. Ezt a szerepet látják el az eTanácsadók, akik képzési programját,

szakértő támogatását kell megvalósítani a program keretében. (www.ntkht.hu,

2010)

www.ntkht.hu
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ITHAKA Research & Consulting UPC 2010–ben végzett felmérése jól tükrözi,

hogy az egyes ügyintézések az e–szolgáltatásokkal egyetemben (nemcsak az

eMagyarország Pontokon) mily módon valósulnak meg.

1. ábra: Egyes ügyintézéssel kapcsolatos tevékenységek végzésének

gyakorisága (Forrás: ITHAKA, 2010, I. fejezet, p. 15.)

A mintába került aktív Internet használók több mint fele (8+44%) már

rendszeresen igénybe vesz különböző on–line banki szolgáltatásokat,

egyharmaduk pedig a számláit is ezen keresztül fizeti be. Ami az elektronikus

közigazgatás különböző interaktív szolgáltatásait illeti, annyit érdemes

megjegyezni, hogy a felhasználók közel fele (47%) saját bevallása szerint soha

nem intézi hivatalos ügyeit (pl. adóbevallás, Ügyfélkapu használata, stb.) az

Interneten keresztül. (ITHAKA, 2010, I. fejezet, p. 15.)

1.3.  Az eMOP 2.0 projekt

Az eMOP 2.0 pályázat lebonyolítása Az NT Kht. kiemelt feladata, hogy

közreműködő szervezetként részt vegyen a GKM által finanszírozott

eMagyarország programban, melynek célja az eMagyarország Pontok

támogatása, ennek révén az információs társadalom és tudásalapú gazdaság
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fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása. A projekt

keretében kiírásra került az eMagyarország 2.0. pályázat. A pályázati konstrukció

célja az eKözszolgáltatások széleskörű igénybevételének szakértőkkel segített

támogatása, többfunkciós közösségi szolgáltató terekben (telepítési hely), a

hátrányos helyzetű térségekre és társadalmi csoportokra helyezve a hangsúlyt. A

2007. évben a fő preferencia–szempont a rászorultság, a hátrányos helyzet

javítása az esélyegyenlőség jegyében. (www.ntkht.hu, 2010)

1.4. Az eMagyarország Ifjúsági projekt

Az eMagyarország Ifjúsági Program beindítása Bár az eMagyarország

projekt az időtartamát tekintve az NT Kht.–nál futó viszonylag rövid munkák közé

tartozott a maga félévével (2003 decemberétől 2004 májusáig tartott), mégis az

egyik leghosszabb kihatású projektnek tekinthető.

2003–tól kezdődően a kormányzati program alapját képezte az Internet–

elérés, a digitális média elterjesztése, a hazai Internetes és digitális tartalom

növelése, a digitális szakadék szélesedésének megállítása. Mindezeknek a

feladatoknak a szolgálatában az IHM elindította az eMagyarország Ifjúsági

Programot, amely az információs társadalom és kultúra elterjesztéséhez on–line

diákközösségek létrehozását tűzte ki célul. A kialakításra került e–Magyarország

klubok lehetővé tették a diákközösségeknek a különféle Internetes

rendezvényekben való részvételt, amelyek garantálták, hogy a diákokban igény

ébredjen fel a kínált tudás átvételére. (www.ntkht.hu, 2010)

NT közhasznú Kft. további projektjeit felsorolás szinten ismertetem, melyek a

következők: NFT projekt, MITS projekt, EU integráció projekt, INFOKOM projekt,

eInfoSzab projekt, NDA projekt, NAVA projekt, eKözigazgatás projekt, eTár,

eSzigno projekt, IINFOSEC projekt, HITEC projekt.

www.ntkht.hu
www.ntkht.hu
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2. számú függelék

2.1. Zala Megyei Területi eMagyarország Központ szerepe

A 2008–as évtől bár egyre intenzívebb lett az eMagyarország Centrum és az

eMagyarország Pontok közötti kommunikáció, mégis egyre nyilvánvalóbbá vált,

hogy a budapesti Centrum „egyszemélyben” nem képes a közel 2000

eMagyarország Ponttal napi szinten tartani a kapcsolatot. Ezen napi szintű

kommunikáció hiánya pedig magával hozta azt a felismerést, hogy számos ötlet,

kezdeményezés „elvész” a rendszerben, amit érdemes lenne használni és a többi

eMagyarország Pont számára is közvetíteni.

Ezen felismerések okán döntött az eMagyarország Centrum úgy 2010–ben,

hogy létrehozzák, megyei bontásban az úgynevezett Területi eMagyarország

Központokat, vagy ahogy egymás között nevezzük: a MEGYePontokat, vagy

MeMOP–okat.

1. ábra: Zala Megyei Területi eMagyarország Központ egy–egy részlete

(Forrás: www.kihop.kistolmacs.hu)

Az elmúlt két év erősödő kommunikációja során az eMagyarország

Centrumban mostanra összegyűltek a legfontosabb tapasztalatok, amit a Területi

eMagyarország Központok kialakításakor figyelembe vettek. Ezek a megyei

központok napi szinten tartják a kapcsolatot a területükön működő eMagyarország

Pontokkal, első kézből értesülnek a sikeres kezdeményezésekről vagy gondokról,

de egyben területi gazdái illetve szervezői is a tevékenységnek. A megyei

www.kihop.kistolmacs.hu
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központokat együttműködési megállapodás köti a program Centrumához, amely a

hálózat alsó szintjén keletkező pozitív tapasztalatokat a teljes országos hálózat

felé közvetíti. (eMagyarorszag.hu, 2010)

Zala megyében a területi központi feladatokat a Kistolmács Község

Művelődési Házában működő eMagyarország Pont látja el, melynek

eTanácsadója és vezetője személyem. A vezetői feladatok mellett eTanácsadó

tevékenységet látok el Murarátka, Lasztonya és Zajk községek eMagyarország

Pontján is. Ezzel párhuzamosan rendszeresen publikálok13 az eMagyarország

Centrum számára.

A Területi eMagyarország Központok szerepe a programban14:

o a jövőben még nagyobb teret kapjanak az alulról jövő kezdeményezések,

o a kreatív kezdeményezések az általuk szolgáltatott információk alapján a

hálózaton belül közkinccsé váljanak,

o gyors és hatékony „kommunikációs hidat” teremtsen a budapesti Centrum

és az eMagyarország Pontok között, melyen az ötletek, kezdeményezések,

javaslatok, és persze a gondok is eljutnak hozzánk,

o napi szinten kapcsolatot tartsanak a megyéjükben lévő eMagyarország

Pontokkal,

o növeljék a Program rangját és elismertségét helyi szinten.

2.2. Az eTanácsadó vagy ügysegéd személye

Dolgozatomban számos helyen használtam eTanácsadó, vagy Információs

Társadalmi Tanácsadó szinonima kifejezéseket, azonban itt definiálom annak

jelentését. Az Információs Társadalmi Tanácsadó vagy eTanácsadó olyan

személy, aki kiszolgálja a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élőket, segíti a

helyben maradást, építik a helyi közösségeket és hozzájárulnak a kistelepülések

versenyképességéhez.

13 Publikációim, cikkeim webes forrásai elérhetők a www.emagyarorszag.hu honlapon, melynek témáit és linkjeit
szakdolgozatom 4. számú melléklete is tartalmazza.
14 Az eMagyarország Centrum és a Zala Megyei Területi eMagyarország Központ közötti PR95 191/2010. számú megbízási
szerződésben rögzítettek alapján.

www.emagyarorszag.hu
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Másik megfogalmazásban az eTanácsadó az a természetes személy, aki az

eMagyarország Pontokon, illetve egyéb közösségi szolgáltató terekben az

Internet, az elektronikus ügyintézés15, elektronikus közszolgáltatás16 előnyeinek

megismertetését végzi a lakosság körében. Munkájával elősegíti az érdeklődők

információs társadalomba történő beilleszkedését.

Az ügysegéd a közszolgáltatást igénybe vevő állampolgárok számára az

ügyintézésben közreműködő, valamint az elektronikus közszolgáltatás

infrastruktúrájához kapcsolati lehetőséget vagy szakmai–informatikai segítséget

nyújtó személy. Az eTanácsadó és az ügysegéd tevékenysége tehát egy és

ugyanaz, egy olyan szaktudás halmaz, amely a korszerű államigazgatási feladatok

megvalósításában a jövőre nézve egyre nélkülözhetetlenebb.

2. ábra: Az Információs Társadalmi Tanácsadó logo

(Forrás: http://www.emagyarorszag.hu/index.php/emagyarorszag–program/az–

emagyarorszag–brand.html)

Az eTanácsadói közösség országos hálózatot képez, különösen a hátrányos

helyzetű  és lemaradó térségekben és településeken, fő tevékenysége a digitális

írástudatlanság mérséklése, csökkentése.

Digitális írástudatlanság. Információs társadalmi kirekesztettség. Digitális

megosztottság. Mind, mind olyan fogalmak, melyek negatív jelentéstartalommal

15 2004. évi CXL. törvény (Ket.). Az elektronikus ügyintézés a Ket (közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól) alapján a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése, az eközben felmerülő tartalmi és
formai kezelés lépésének összessége.
16 A jogállamiságnak megfelelően az elektronikus közszolgáltatások is jogilag szabályozottak, mely jogszabályok
gyűjteményét szakdolgozatom 7. számú melléklete tartalmazza.

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
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épültek be a köztudatba az információs társadalom fejlesztéséért folytatott harc

közben. Megoldást kell találni arra, hogy az információs társadalom fejlődését

akadályozó tényezők megszűnjenek, s a fent említett negatív jelentéstartalmak

folyamatosan feloldódjanak a fejlődés során.

Az információs társadalom fejlődésének jelen szakaszában kutatási

eredmények által alátámasztva is a súlypontáthelyezés – a hozzáférés

lehetőségéről a használat képességére – a feltétele annak, hogy a közösségi

hozzáférési hálózat integrálódjon a hálózati közigazgatásba, a gazdaságba és a

társadalomba, ezáltal közelebb juthassunk az Európai Unió követelményének, az

e–Inclusion–nak a megvalósításához.

Az eddigi tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy a digitális

írástudatlanság hatékony felszámolása csakis helyi közvetítők segítségével, az

Információs Társadalmi közszolgálat bevezetésének segítségével érhető el. Ezt a

szerepet látják el az eTanácsadók/ügysegédek. Az eTanácsadók

(köz)szolgáltatásokat nyújtanak, ezzel kiszolgálják a hátrányos helyzetű

kistelepüléseken élőket, segítik a „helybennmaradást”, hozzájárulva a

kistelepülések versenyképességéhez.

ITHAKA Információs Társadalom Oktató és Kutató Kht. 2009. évi felmérése

szerint „az  eTanácsadó végzettséggel rendelkezők egy motivált, összességében

felkészült, a helyi mikrotársadalmakban az információáramlás és a példamutatás

szempontjából központi szerepben lévő csoportot alkotnak”.

Szakdolgozatom írásakor közel 1600 vizsgázott eTanácsadó dolgozik az

eMagyarország Pontokon.

Összefoglalva az eTanácsadó olyan képzett szakember, aki népszerűsíti az

elektronikus közszolgáltatásokat, segít az Ügyfélkapu, okmányirodák, adóügyek,

nyugdíj, társadalombiztosítás, közművek szolgáltatásainak igénybevételében,

segít az elektronikus ügyintézésben, elektronikus banki, biztosítási ügyintézés,

elektronikus felvételi rendszer, szabadidős szolgáltatások igénybevételében,

proaktív segítséget nyújt a hozzá fordulóknak, segít az álláskeresésben,

távmunka–végzésben, szakképzés, átképzés, e–learning felkutatásában,

továbbadja megszerzett és folyamatosan bővülő ismereteit, rendszeresen szervez

képzéseket a lakosságnak számítógépes és Internet alapismeretekről, on–line
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szolgáltatások igénybevételéről, levelezésben, a szabadidős programok

feltárásában nyújt segítséget. (saját értelmezés az eMagyarorszag.hu alapján)

2.3. Az eMagyarország pontok működése és eKözszolgáltatások

Az eMagyarország Pont17 működési és szolgáltatási rendszerét, értékátadási

tevékenységeit szemlélteti a következő ábra.

3. ábra: Az ideális eMagyarország Pont működését bemutató Közösségi

eSzolgáltatási Modell (Forrás: Bana, 2010, p. 6.)

17 Magyarországon az eMagyarország Program keretében létesített Internet–végpontok számát szakdolgozatom 5. számú
melléklete tartalmazza.
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Az eMagyarország Pont működtetéséhez, az eSzolgáltatások biztosításához

az erőforrást egyik oldalról az eMagyarország Pont informatikai környezete adja,

melynek részei egy lehetőleg komplex informatikai biztonsági rendszerrel

felvértezett hardver infrastruktúra, szoftverkonfiguráció, felhasználói profil,

valamint üzemeltetői tevékenységként a tervszerű és eseti karbantartás. Ez az

informatikai környezet hálózatba is szervezhető, mely hatékonyabbá teszi az

üzemeltetést és karbantartást. Az erőforrás másik oldala az eTanácsadó

kompetenciáival (tudás, szakértelem, felkészültség, segítőkészség,

felelősségtudat) és feladataival (nyilvántartások vezetése, üzemeltetés,

felhasználók felügyelete, eSzolgáltatási tanácsadás, ismeretterjesztés).

Az eMagyarország Pont eSzolgáltatási keretfeltételeit a befogadó szervezet

és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) együttesen határozzák meg, mely

az eMagyarország Pont eSzolgáltatási és működési szabályzatában jelenik meg.

Az eMagyarország Pont működési rendjéről, az elvárt felhasználói magatartásról,

a lakosság felé nyújtott eSzolgáltatásokról a kihelyezett Házirend és Szolgáltatási

jegyzék tájékoztatja az érintetteket.

Az eMagyarország Pont „a lakosság részére ingyenesen biztosítja az

1044/2005 (V.11.) Kormányhatározat függelékében foglalt e–Kormányzati

szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét (eKözszolgáltatások), ezek

korlátlan használatát”: (Bana, 2010, p. 30–31.)

o adatközlés a statisztikai hivataloknak

o áfa–bevallás, –értesítés

o állásbejelentés Interneten keresztül az Állami Foglalkoztatási

Szolgálat (ÁFSZ) állásadatbázisába

o álláskeresés Interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban

o egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (kórházi szolgáltatások

elérhetősége, kórházi bejelentkezések)

o építési engedély iránti kérelem

o felvételi jelentkezés középiskolákba és felsőoktatási intézményekbe

o gépjárművezetői engedély ügyintézés

o házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése

o járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatás
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o jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról

o gazdasági társaságok bejegyzése, változásbejegyzése

o környezetvédelemmel összefüggő engedélyek beszerzése

o  kötelező egészségbiztosítás ellátásai

o közbeszerzési eljárás

o közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési lehetőségek

elérése 1954–ig visszamenőleg

o lakcímváltozás bejelentése

o munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról

o munkanélküli járadék igénylése

o munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások

o munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése

o rendőrségi on–line bejelentések, feljelentések

o születési anyakönyvi kivonat ügyintézése:kérvényezés, kiadás

o tanulói ösztöndíj megpályázása

o társasági adó bevallás, értesítés

o útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés

o vámáru–nyilatkozatok benyújtása, kezelése

A fenti felsorolásból látja az olvasó, hogy a Közösségi Internet – Hozzáférési

Pontokon dolgozó eTanácsadók felkészültsége és tudása naprakész kell hogy

legyen.

2.4. Az eMagyarország Pontok monitoring szoftvere

Az eMagyarország Program 2.0–ban bevezetett monitoring rendszer célja a

kormányzati Internetoldalak látogatottságának mérése, valamint az

eMagyarország Pontok üzemeltetésére vonatkozó adatok gyűjtése volt. A

monitoring rendszer része az eMagyarország Pontok számítógépein működő

adatgyűjtő és továbbító kliens, a szerver oldalon futó adatfogadó alkalmazás,

valamint az adatgyűjtésből származó adatbázisban letárolt adatok elemzését és

kimutatását végző e–monitor szerveralkalmazás. Az e–monitor szerveralkalmazás

kimutatásai hagyományos böngészőn keresztül megjeleníthetők, táblázat és

diagram formájában lementhetők.
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4. ábra: Monitoring szoftver alkalmazás, ügyfél oldali része

(Forrás: Területi eMagyarország Központ 5. számú személyi számítógépe)

Az adatbekérő nap18 célja, hogy felmérje a lakosság Internet–használási

szokásait, az eTanácsadást igénybe vevő lakosok számát, nem és korcsoport

szerinti megoszlását, munkaerő–piaci státuszuk szerinti megoszlását, valamint a

lakosság által leginkább látogatott honlapok megoszlását. Az eMagyarország

Centrum fontosnak tartja az országos, regionálisadatok és információk gyűjtését a

további fejlesztések, képzések érdekében. Az adatok bekérése a monitoring

szoftver segítségével történik. A szoftver teljes anonimitást biztosít, a személyes

adatvédelmet nem sérti. Az eTanácsadó a kijelölt napokon minden

eMagyarország Pontra betérő látogatóval köteles kitöltetni az Internet használat

megkezdése előtt a demográfiai adatbekérő ablakot. (Bana, 2010, p. 38.)

18 Az eMagyarország Pontok havonta egyszer adatbekérő napon vesznek részt, melynek lényege, hogy az eMagyarország
Centrum információkat kap az eMagyarország Ponton igénybevett szolgáltatások jellegéről.
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Szakdolgozatom ezen fejezetében – a terjedelem kötöttsége miatt –  nem

térek ki az eMagyarország Pontokon működő személyi számítógépek hardver,

szoftver felépítésére és elemzésére, valamint az eMagyarország Pontok

informatikai biztonság kérdéseire.
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Melléklet

1. számú melléklet

A PL–1447 program–akkreditációs lajstromszámú ITT az eMagyarország Centrum

eTanácsadói képzései közül az első, melyet a Pécsi Tudományegyetem Illyés

Gyula Főiskolai Karával együtt még 2007–ben indított.

A képzés célja

Az információs társadalmi területen dolgozó, vagy a terület iránt érdeklődő,

diplomás szakemberek speciális, tanácsadói szakoktatásban részesüljenek,

amelyet mindennapi tevékenységük során hasznosítani tudnak. Elméleti és

gyakorlati ismeretek átadása, készségfejlesztés, az Internet, mint kommunikációs

eszköz és az általa nyújtott szolgáltatások megismertetése, népszerűsítése. A

végzett hallgatók személyükben is képviseljék az információs társadalom előnyeit,

az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás lehetőségeit megismertessék,

elfogadtassák a lakosság körében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű

csoportokra, kistérségek lakosságára, a digitális írástudást még nem használókra,

nem ismerőkre. Képesek legyenek a már meglévő és fokozatosan bővülő

eKözszolgáltatások alkalmazására, valamint ezen szolgáltatások felhasználói,

azaz a lakosság, mint ügyfélkör részére segítséget tudjanak nyújtani. Alapos

ismerettel rendelkezzen az Interneten elérhető egyéb szolgáltatások,

információszerzés, e–banking szolgáltatások, e–ügyintézés területén, elméletben

és gyakorlatban egyaránt.

A képzés célcsoportja

Információs szakemberek, eMagyarország Pontok munkatársai, könyvtárosok,

informatikai szakemberek, művelődési házak munkatársai, ügyfélszolgálati

tevékenységet ellátó munkatársak, közszolgáltatást végző intézmények

munkatársai, a szociális és egészségügyi intézmények, kulturális–, pedagógiai–,

képzési szakemberek, valamint az információs társadalom és az esélyegyenlőség
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megvalósításában bármely területen munkát végzők, civilszervezetek, társadalmi

feladatokat betöltő szakemberek.

Jelentkezés általános feltétele: Főiskolai vagy egyetemi szintű diploma.

Képzési helyszínek: Budapest, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Miskolc,

Nyíregyháza, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Szombathely

Maximális csoportlétszám: 20 fő és a csoport 10 fős létszám alatt nem indítható!

Képzési órák száma: 60 óra

Képzés felépítése: 50 óra elméleti és 10 óra gyakorlati oktatás

A képzési órák struktúrája

30 óra tantermi foglalkozás, ahol a hallgatók hagyományos ismeretátadó

előadásokon vesznek részt, 5 alkalomra elosztva, 1 oktatási napon 5 órában. A 20

órás gyakorlati oktatás távoktatás formájában valósul meg (gyakorlati munka,

önállóan elvégzett feladatok, tesztkérdések megoldása on–line gyakorlási és

ellenőrzési lehetőséggel).

Képzés intenzitása, időtartama: Heti 1 nap/5 óra; 6 hét

Tankönyv

A hallgatók a képzés első napján kézhez kapják az „Információs Társadalmi

Tanácsadói alapismeretek eTanácsadóknak” című tankönyvüket.

Számonkérések formája és rendszeressége

Házi feladat: a hallgatóknak modulonként 3–3 gyakorló feladatot teljesíteniük kell.

Az oktatónak a modulok zárását követően e–mailben kell megküldeni.

On–line vizsga: az V. modult (Gyakorlati modul) követően – mely az elvégzett

modulok tapasztalatainak, eredményeinek, gyakorlati és elméleti tudásának valós

életben történő, elődadás formájában megtartott gyakorlati próbája – a képzésben

résztvevő hallgatóknak on–line vizsgát kell tenniük, melynek időtartama 90 perc.
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A képzés elvégzését igazoló dokumentum és kiadásának feltételei

A program elvégzéséről a hallgatók tanúsítványt kapnak, amennyiben megfelelnek

az alábbi feltételeknek:

• bemeneti feltétel igazolása

• valamennyi modul elvégzése (Házi feladatok teljesítése)

• sikeres on–line vizsga.

Képzéssel kapcsolatos költségek, finanszírozási formák

Költségtérítéses képzés esetén a tanfolyam díja 2009–ben 55 000 Ft

Térítésmentes képzés (2009. évi képzési keretlétszám: 750 fő)

Térítésmentes képzés esetében, ha a hallgató nem teljesíti maradéktalanul a

képzés során előírt követelményeket, úgy köteles a tanfolyam díját a képzést

akkreditáló intézménynek, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai

Karának megtéríteni.

Vizsgadíj: költségtérítéses és az ingyenes képzés esetében is az első vizsga

díjmentes. Pótvizsgadíj: Térítésmentes képzés esetén a pótvizsga ingyenes,

költségtérítéses formában a pótvizsga díja 10.000 Ft 2009. évben.

(Forrás: http://www.emagyarorszag.hu/index.php/etanacsadok–kepzesi

programja/kepzesek.html, 2010)

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
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2. számú melléklet

Pályázati lehetőségek

Pályázat éve Pályázat
kódszáma

Pályázat neve Pályázati nyeremény

2010 n.a eKamion – avagy hozzáférés, hozzáértés
és Internet mindenkinek!

hasznosítási jog

2010 n.a Koncepció a hátrányos helyzetű
állampolgárok bevonására az
eMagyarország Programba

1.500.000 Ft

2010 n.a "Látogasson el hozzánk” tárgynyeremény

2010 n.a Ingyenes eTanácsadó képzés (PL–4076) Képzés 200 fő részére

2009 n.a Digitális rajzpályázat tárgynyeremény

2009 n.a Videópályázat tárgynyeremény

2008 – 2009 KIHOP – 2008 A közösségi Internet – hozzáférési pontok
(KIHOP) támogatása

950 millió forint

2008 – 2010 n.a Ingyenes eTanácsadó képzés (PL–1447) Képzés 1000 fő részére

2008 – 2009 MENET – 2008 Az infokommunikációs szolgáltatások
bővítése, fejlesztése és népszerűsítése a
nonprofit szervezetek projektjeinek
támogatásával

738 millió forint

2008 – 2009 NetreKész –
2008

Az Internet–használat bővítése, az
információs társadalom fejlesztése a
nonprofit szervezetek mintaértékű
projektjeinek támogatásával

282 milió forint

2007 eMOP 2.0 –
2007

Az információs társadalom és tudásalapú
gazdaság fejlesztése, az Európai
Integrációs célkitűzések megvalósítása

280 millió forint

2006 – 2008 n.a Ingyenes eTanácsadó képzés (PL–1447) Képzés 750 fő részére

2003 ITP – 16 eMagyarország pályázat II. 300 millió forint

2003 ITP – 15 eMagyarország pályázat I. 1.600 millió forint

2002 ITP – 3 Esély a felzárkózásra – közösségi
hozzáférési lehetőségek

911 millió forint

1. táblázat: Az eMagyarország Program pályázatai

(Forrás: http://www.emagyarorszag.hu/index.php/palyazatok/emagyarorszag–

palyazatok.html)

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
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3. számú melléklet

1. ábra:  eMagyarország Pont látványterve (Forrás: Arculati kézikönyv,

http://www.emagyarorszag.hu/images/ARCULAT/arculati%20kziknyv.pdf, p. 26.,)

http://www.emagyarorszag.hu/images/ARCULAT/arculati%20kziknyv.pdf
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4. számú melléklet

Általános publikációim:

Publikáció címe Publikáció elektronikus elérhetősége
Zalai megyei eTanácsadói segítség
Kolontáron

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/hirek/napi–
hirek/439–zalai–megyei–etanacsadoi–segitseg–
kolontaron.html

eMagyarország Pont nemcsak magyar
állampolgárokért!

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/hirek/napi–
hirek/381–emagyarorszag–pont–nemcsak–magyar–
allampolgarokert.html

Területi eMagyarország Központ Zala
megyében

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/hirek/napi–
hirek/274–terueleti–emagyarorszag–koezpont–zala–
megyeben.html

Akadálymentesítsük honlapunkat
egyszerűen!

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/hirek/napi–
hirek/245–akadalymentesitsuek–a–honlapunkat–
egyszeren.html

Négykeréken érkezik a zalai települések
eTanácsadója

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/hirek/napi–
hirek/229–negykereken–erkezik–a–zalai–
telepuelesek–etanacsadoja.html

Zalai térségben 5 fő helyezkedett el az
eTanácsadó segítségével

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/hirek/napi–
hirek/92–a–zalai–tersegben–5–f–helyezkedett–el–az–
etanacsado–segitsegevel.html

Információ technológiai publikációim:

Publikáció címe Publikáció elektronikus elérhetősége
Az eMagyarország Pontok informatikai
biztonsági kérdései és az SFT és TTS
jelentőségei

http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
/20101007_hasznos_cikk_emop%20informatikai%20bi
ztonsg%20krd.pdf

VIPRE antivírus program tesztelése és
használata

http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
/201008923_hasznoscikk_vipre_prg_tesztelese.pdf

Mire figyeljünk oda számítógép
vásárláskor?

http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
/hasznos_cikk_13.pdf

Kérdőív összeállítás és kiértékelés a
ripet.hu segítségével

http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
/hasznos_cikk_13.pdf

Oktatási segédlet

Segédlet címe Segédlet elektronikus elérhetősége
eKözszolgáltatások I. című könyv kivonata http://www.emagyarorszag.hu/index.php/tudastar/sege

dletek/405–ekoezszolgaltatasok–meg–
egyszerbben.html

Forrás: www.emagyarorszag.hu, 2010. november 3.

http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
http://www.emagyarorszag.hu/images/hasznos_cikkek
http://www.emagyarorszag.hu/index.php/
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5. számú melléklet

1. ábra: Az eMagyarország Program keretében létesített Internet–végpontok

száma települési bontásban (Forrás: Multimédiás Oktató anyag CD–ROM)

www.emagyarorszag.hu

