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1. BEVEZETÉS 
 
1.1. A téma aktualitása 
 

Korunkat az információs társadalom korának nevezik. Az információs társadalom nem új kelető 
dolog, kialakulását az 1956–1957-es évhez kötik (Naisbitt, 1982). Ekkor haladta meg elsı ízben a 
mőszaki, vezetıi, illetve az adminisztrátori tisztviselık létszáma a fizikai dolgozók számát a 
legfejlettebb országokban. Többen foglalkoztak az információval, mint az anyagi termeléssel. Az 
információs társadalom egyik eszköze az internet, a 90-es évek elejétıl megváltoztatta a világot. Egyes 
vélemények szerint az internet volt az emberiség történelmének leggyorsabban terjedı innovációja 
(Rogers–Shukla, 2001). Az internet a maga globális jelenlétével olyan információhordozó közeggé vált, 
amit semmilyen más információforrás nem tud felülmúlni. A globális kommunikáció, amelyet a 
mobilkommunikáció és az internet forradalmasított, új lehetıségek és új problémák sorát hozta létre. 

 
Az új technológiák új problémákat is szültek. A meglévı gazdasági-társadalmi különbségek az 

új lehetıségek ellenére nem csökkentek. Az a romantikus képzet, hogy a gépek megváltoztatják a 
világot, és csökkentik a társadalmi feszültségeket, téveszmének bizonyult. A kérdésre, hogy haladt-e a 
technika által elıbbre a világ, a válasz nem egyértelmő. A technika nem oldotta, nem oldhatta meg az 
emberiség meglévı problémáit, sıt még újabb problémákat, újabb egyenlıtlenségeket generált. Az 
információs társadalom egyik legnagyobb problémája a digitális egyenlıtlenség1. A digitális 
egyenlıtlenséget tulajdonképpen az információs társadalom eszközeinek használatában rejlı 
különbségek okozzák. A digitális szakadék többféle dimenzióból is közelíthetı meg, megállapítható 
különbség országhatáron belül, és egy nagyobb gazdasági egységben a fejlett országok és a fejlıdı 
országok között is (Rogers–Shukla, 2001). A digitális szakadék megjelenési formája változatos. 
Megjelenhet a használat mennyiségében (pl. mobiltelefon-elıfizetések száma, internet-elıfizetések 
száma) és minıségében is. A digitális szakadék megítélése változó. Egyesek szerint a digitális 
szakadék nem is létezik (Lengyel et al., 2003), mások szerint a digitális szakadék az innováció 
terjedésével csökken (Nagy, 2003). A digitális szakadék megítélése meglehetısen ellentmondásos, de 
az teljes bizonyossággal kijelenthetı, hogy az információs társadalom legnagyobb és egyben 
megoldásra váró problémája. 

 
Magyarországon az elsı teleházak a 90-es években jöttek létre. A teleházak alapításának egyik 

fı célkitőzése, hogy helyet biztosítson a közösségi hozzáférésnek, tehát ha valaki nem rendelkezik 
megfelelı számítógéppel és internetkapcsolattal, legyen egy hely, ahol ezt megteheti (Gáspár, 2003a). 
A teleházak „korszerő információtechnológiával felszerelt közösségi hozzáférési pontokként” (Fabulya, 
2006: 3. p.) definiálhatók2.  A teleház, mint eszköz, válasz a digitális szakadékra, azáltal, hogy 
közösségi hozzáférést biztosít csökkenti a digitális egyenlıtlenségeket. A közösségi hozzáférés 
fontossága a 90-es években vitathatatlan volt, azonban az elmúlt évtizedben az otthoni hozzáférés oly 
mértékben elterjedt, hogy a közösségi hozzáférés létjogosultsága kétségessé vált. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni, hogy korai még a közösségi hozzáférést temetni, hisz a televíziók otthoni 
elterjedése nem szüntette meg a közösségi televíziózást. Tény, hogy a közösségi hozzáférés nem szőnik 
meg a jóléttel, mivel a különbségek, a hátrányok kumulatívan újratermelıdnek (Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, 2007). Ezért a közösségi hozzáférés szerepe továbbra is fontos lehet a 
digitális szakadék felszámolásában. 

 

                                                 
1 A digitális egyenlıtlenségek és a digitális szakadék fogalmával a következı fejezetben részletesen foglalkozok. 
2 A teleházak fogalmának részletes elemzésével az 5. fejezetben foglalkozok. 
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Bár a teleházak Magyarországon már több mint egy évtizede léteznek, hatásukat, 
hatékonyságukat ez idáig nem, vagy csak érintılegesen vizsgálták. A teleházak rendszeresen kutatások 
alanyai, sokféle kutatás és felmérés született már a magyarországi teleházakról (pl. Kas–Larsson, 2001, 
Laczkó–Soltész, 2004, Fabulya, 2006), de a hatékonyság témakörét csak felületesen érintették. Ennek 
oka legfıképpen az, hogy a hatékonyság nehezen megfogható, és puszta számokkal, számításokkal 
nehezen bemutatható. „A közgazdászok mindennek tudják az árát, de semminek sem ismerik az értékét.” 
(Korten, 1996: 323. p.). Nem lehet mindent számokban kifejezni, a teleházak hatásának vizsgálatánál 
figyelembe kell venni, hogy rengeteg olyan feltételezett hatásról van szó, amely nehezen 
számszerősíthetı, vagy olyan komplex hatásmechanizmusok változtatják értékét, amelyben a teleház 
okozta változás elkülönítése igen nehézkes (pl. életminıség javítása, társadalmi kohézió). A teleházak 
hatás- és hatékonyságvizsgálata és az egész teleházmozgalom értékelése tehát rendkívül idıszerő és 
egyben rendkívül nehezen kivitelezhetı. 

 
1.2. Az értekezés céljai és kiinduló hipotézisei 
 
1.2.1. A célkitőzések 
 

Az értekezés elsı célkitőzése, hogy tudományosan meghatározza, mik a teleház létrejöttének fı 
okai, hol, milyen településen jönnek létre teleházak. Ez a kérdés azért is fontos, mert a teleházak 
kétharmada a mőködés harmadik évében megszőnik (Gáspár–Takáts, 1997). Tehát ha léteznek olyan 
paraméterek, amelyek a teleház megszőnéséhez vezetnek, a paraméterek ismeretében megjósolhatóvá 
válik egy adott teleház sorsa. A kulcsfontosságú paraméterek ismeretében az erıforrásokat 
hatékonyabban lehet felhasználni, a problémás teleházak kezelésére pedig külön válságkezelési tervet 
lehet kidolgozni, amelynek segítségével megakadályozható a teleház megszőnése. 

 
A teleházmozgalom már több mint 10 éve létezik3, hatalmas mennyiségő adat és információ 

halmozódott fel, ami lehetıvé teszi a terület tudományos igényő vizsgálatát. A teleházak 
hatékonyságával a Magyar Teleház Szövetség (MTSZ) saját bevallása szerint még nem foglalkozott 
érdemben (Gáspár, 1999). Megjelent olyan munka, amely ezt a területet érintılegesen kutatja (Gáspár, 
1999), de kizárólag a hatékonysággal foglalkozó szakirodalom az azóta eltelt idıszakban sem 
keletkezett. Ennek okát elsısorban abban látom, hogy a hatékonyság megítélése rendkívül nehéz, mivel 
a teleházaknak olyan hatásokat tulajdonítanak, amelyek nehezen megfoghatók, ilyen például az 
életminıség javítása, vagy az információs tudásszint emelése. Ezek nehezen mérhetık és 
számszerősíthetık, így például a gazdasági hatékonyság esetében az élet más területein bevált 
hatékonysági, gazdaságossági mutatók nem alkalmazhatók változatlan módon, mivel a körülmények 
pontos ismerete nélkül hamis eredményt adnának. Gáspár Mátyás, a magyar teleházmozgalom  
elindítója szerint a teleházak hatékonyságának mérése teljesen reális, kivitelezhetı feladat, bár maga is 
elismeri, hogy az értelmezési nehézségek miatt ez nagyon nehéz feladat (Gáspár, 2003a). Mivel ez a 
terület meglehetısen gyengén kutatott, de kulcsfontosságú a teleházmozgalom értékelése 
szempontjából, így az értekezésem második célkitőzése a teleházak hatékonyságvizsgálatának elméleti 
megalapozása és a hatékonyság vizsgálata. 

 
A két célkitőzést célszerő együtt vizsgálni, és felderíteni, milyen kölcsönhatásban állnak 

egymással. A célkitőzések vizsgálata az eddig felhalmozott szakirodalom, valamint a saját kutatások 
segítségével történik. Természetesen a célkitőzések nem vizsgálhatók önmagukban, a szélesebb körő 
társadalmi folyamatok ismerete nélkül, tehát az elemzések elvégzéséhez szükséges a széles körő, 
nemcsak a teleházakra vonatkozó szakirodalom ismerete is. A dolgozat harmadik célkitőzése a 
                                                 
3 1994-ben alakult az elsı mőködı teleház Csákberényben. 
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szakirodalom felhasználásával az eddig rendelkezésre álló adatok és információk feldolgozása, 
valamint a kapott eredmények magyarázata, értékelése. 

 
A magyar teleházmozgalom immár több mint másfél évtizedes múltra tekint vissza. Az eltelt 

idıszak hossza önmagában is szükségessé teszi a mozgalom értékelését. A dolgozat negyedik fı 
célkitőzése a kapott eredmények és a szakirodalom felhasználásával a magyar teleházmozgalom 
jelenlegi helyzetének, fejlıdésének kritikai elemzése. 
 
1.2.2. Kutatási hipotézisek 
 

Az értekezésben a következı hipotézisekre kerestem válaszokat: 
 
H1. A teleházak nem ott mőködnek, ahol szükség van rájuk. A teleházak kutatói 

axiómaként fogadják el azt a kijelentést, hogy a teleházak elsısorban vidéken, elmaradottabb 
térségekben jönnek létre, ahol nagy szükség van mőködésükre, és ahol nincsenek más közösségi 
hozzáférési pontok. A teleházak ott jönnek létre, ahol szükség van rájuk, tehát fıleg vidéken, az 
elmaradottabb, vagy hátrányos helyzetben lévı, elzártabb településeken (Gáspár–Takáts, 1997, Bihari, 
1999). Az MTSZ egyik fı célkitőzése a teleházmozgalom kiterjesztése (Gáspár, 2003a), hogy minél 
több településen jöjjön létre teleház. A másik fı cél, hogy ezek a teleházak lehetıleg olyan 
településeken jöjjenek létre lehetıleg, amelyek életszínvonalát a teleház emelheti, vagyis 
elmaradottabb, vidéki, elzárt vagy aprófalvas településeken. Ugyanakkor tapasztalataim és 
véleményem szerint a teleházak általánosságban nem ott mőködnek, ahol a legnagyobb szükség lenne 
rájuk. A teleházmozgalom megítélése szempontjából a hipotézis igazolása kulcsfontosságú, mivel ez 
volt az a fı cél, amely életre hívta a mozgalmat. 

 
H2. A teleházak gyenge forráslehetıségeikkel nem vonzzák a magasan kvalifikált 

munkaerıt, ezért a munkatársak képzettsége alacsony. A teleházak életében a humán erıforrás 
képzettsége és minısége kulcsfontosságú (BME-ITTK–GKIeNET, 2007). Anyagi helyzetük azonban 
instabil, bizonytalan. A nemzetközi viszonyokat tekintve Magyarországon a fı- vagy részmunkaidıben 
alkalmazottak aránya alacsony az önkéntes segítıkhöz képest. Egy menedzserre vagy legalább egy 
fizetett alkalmazottra szükség lenne minden teleházban. A létbizonytalanság miatt kontraszelekció 
jöhet létre, mivel a jól képzett szakember a településen kívül is képes munkát találni. A teleház 
alkalmazottjainak fizetése alacsony, általában minimálbéres (Fabulya, 2006), nem vonzza a magasan 
kvalifikált munkaerıt. Értekezésemben megvizsgálom, hogy milyen képzettségő és habitusú emberek 
dolgoznak a teleházakban, mivel a humán erıforrás kiemelkedı fontosságú tényezı a teleházak 
mőködésében. 
 

H3. A teleházak hatékonyságvizsgálatának kulcskérdése a gazdasági fenntarthatóság. Az 
eredmények és a szakirodalom elemzése arra utal, hogy a hatékonyság vizsgálatának kulcsfontosságú 
eleme a gazdasági fenntarthatóság, mert az a teleház. Az információk hiányosságai azonban jelentısen 
megnehezítik a gazdasági vizsgálatok elvégzését. Sok esetben még az sem tudható, hogy pontosan 
milyen anyagi eszközökkel rendelkezik a teleház, mivel a nyilvántartás még ezen a téren is hiányos 
(Kas–Larsson, 2001, Fabulya, 2006). Ha tehát csak a gazdasági hatékonyságot mérnénk, nagyon hamar 
arra a következtetésre jutnánk, hogy a teleházak gazdaságilag nem hatékonyak, és a teleházak több 
mint háromnegyedét azonnal meg kellene szüntetni, mivel veszteségesen mőködnek (Fabulya, 2006). 
A hatékonyságnak ez az aspektusa azonban nehézkesen mérhetı. Sok esetben a teleház más szervekkel, 
szervezetekkel (pl. önkormányzat) együttmőködik, így nem választható szét egyértelmően, hogy 
például egy szüreti mulatság megrendezése a teleház vagy az önkormányzat érdeme-e. Még az olyan 
egyszerő mérési lehetıségek használata is, mint a teleház látogatóinak mérése, nehézségekbe ütközik. 
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Sok teleházban nem mérik, hogy mennyi látogatója van a teleháznak, így nem lehet országos, de még 
területi szinten sem összehasonlításokat és számításokat végezni, idıszakokat elemezni. Az ok, hogy 
nem létezik még átfogó, a teleházak hatékonyságával foglalkozó munka, egyfelıl annak is tudható be, 
hogy véleményem szerint a teleházak hatékonysága Magyarországon jelenleg egzakt, pontos módon 
nem mérhetı, mert hiányoznak az erre vonatkozó adatok, információk. A teleházak 
hatékonyságvizsgálata emiatt jelenleg információ- és erıforráshiány miatt pontosan nem végezhetı el. 
 
1.2.3. A dolgozat felépítése 
 

Az értekezés elsı részében (2. fejezet) bemutatom azon világgazdasági folyamatokat, amelyek a 
teleházmozgalom létrejöttéhez vezettek. A téma által megkívánt mélységben ismertetem a globalizáció 
és az információs társadalom fogalmát, jelentıségét. Ezzel kapcsolatban kitérek a teleházak 
létrejöttének egyik fontos okának, a digitális szakadéknak (digitális egyenlıtlenségnek) az 
ismertetésére, elemzésére. Végül bemutatom a fıbb trendeket, és az információs társadalom azon 
területeit, ahol a szakirodalom fontos szerepet szán a teleházaknak, hangsúlyozva a teleház közösségi 
jellegét. 

 
A második részben (3. fejezet, 4. fejezet) az információs társadalom és a politika kölcsönhatását 

vizsgálom. Arra a kérdésre keresek választ, hogy hogyan befolyásolja az információs társadalom a 
politika mőködését, illetve a politika milyen válaszokat ad az információs társadalom kihívásaira. A 
kérdéskör megvizsgálása azért fontos, mert a politika hozzáállásától, hozzáértésétıl függıen 
földrészenként, országonként változhat az információs társadalom hatása, mőködése, és az információs 
társadalom legnagyobb kihívása, a digitális szakadék mértéke nagyban függ a politika mőködésétıl. Az 
elemzés a nagyobb egységtıl az uniótól – halad a kisebb egység – Magyarország – felé. Az értékelés 
magába foglalja a politika szándékok, cselekvések kritikáját is. 

 
A harmadik részben (5. fejezet) a teleházakat, illetve a teleház mozgalmat vizsgálom meg a 

szakirodalom segítségével. Bemutatom a teleház mint fogalom értelmezési lehetıségeit. Ismertetem és 
értékelem a teleházmozgalom jelenlegi helyzetét, történelmét. Kitekintést nyújtok a világ egyéb tájain 
lévı teleházakra, és az ottani mőködési tapasztalatokat elemezve összehasonlítom a magyarországi 
teleházakkal. Ismertetem a teleházak mőködését, elvárt hatásmechanizmusát, kitérve a hatékonyság és 
fenntarthatóság megjelenési formáira és értelmezési lehetıségeire a teleházak esetében. 

 
A negyedik részében (6. és 7. fejezet) a saját adatgyőjtés eredményeit ismertetem, 

összehasonlítva a szakirodalom hasonló kutatásainak eredményeivel, hangsúlyozva a hatékonyságra, 
fenntarthatóságra vonatkozó eredményeket. Ismertetem a kutatási módszereket és az ezzel kapcsolatos 
gyakorlati tapasztalatokat, kiemelve a kutatások buktatóit és nehézségeit. Az eredmények ismeretében 
pedig felvázolom a teleházak lehetséges jövıképeit. 
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2. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
 
2.1. Információs társadalom és globalizáció 
 

A globalizáció napjaink legfontosabb társadalmi, kulturális és gazdasági folyamata. Nem új 
társadalmi jelenség, már a XV. században elkezdıdött. Wallerstein (1999) szerint a globalizáció 
kezdetét a nagy földrajzi felfedezések korától számíthatjuk. Ha a globalizációt más aspektusból 
vizsgáljuk, például egészségügyi oldalról, az is a globalizációs folyamat egy lépése volt, amikor Európa 
lakosságát a XII. században megtizedelte a pestis. A történelem két legjelentısebb, és hatásaiban máig 
jelen lévı nagyhatalmát tekinthetjük a globalizáció elıhírnökének, a görögöket és a Római Birodalmat 
(Stehr–Strasser, 2003). A Római Birodalom fennállása alatt számos kultúrát igázott le, kiterjesztve a 
római civilizációt az akkor ismert világ egészére. Nemcsak katonai, hanem gazdasági és kulturális 
értelemben is hódító volt, így ebbıl a szempontból párhuzam vonható Róma és a mai nagyhatalmak 
között. A globalizációt terjesztették a görögök is, akik a hellenizmus jegyében hódították meg az ismert 
világot. Más földrészeken is hasonló folyamatok zajlottak le, például Amerikában, Ázsiában (Vitányi, 
2002). 

 
A globalizáció természetébıl fakadóan az élet valamennyi területére hatással van. A hétköznapi 

ember számára azonban elsısorban a gazdasági élet a legszembetőnıbb a globalizáció hatásai közül, 
ezért közmegegyezéssel a gazdaságot szokás a globalizáció elsıdleges mozgatórugójának tekinteni 
(Stehr–Strasser, 2003). A globalizációnak ezenfelül még számos megjelenési formája van, például 
kulturális – ezen belül szociológiai és politikai – és ökológiai értelemben. A globalizáció valamennyi 
tényezıjének számbavétele, az elınyök és hátrányok elemzése nem célja a dolgozatnak, mivel a 
globalizációt, globalizálódást mintegy kitekintésként, az információs társadalom háttérnek megértéshez 
szükséges bemutatni. 

 
A globalizáció lényege üzletileg – mindamellett, hogy ezen felül számos, használható fogalom 

létezik4 –, hogy „a gazdaság szereplıi döntéseiknél, amikor potenciális befektetéseikrıl, 
fogyasztóikról, erıforrás-beszerzési lehetıségeikrıl gondolkodnak, az egész világon adódó 
lehetıségeket mérlegelik.” (Chikán, 2002: 730. p.). Szentes (2002) szerint beszélhetünk igazi határok 
nélküli gazdaságról, amely a hagyományos nemzetállam végét jelentik, tágabb értelemben a 
világgazdaság szerves egésszé formálódásának történelmi folyamatát érthetjük rajta. A globalizáció 
elvileg azt jelenti, hogy a világban univerzálódik a gazdaság és a piac, valamint egységesül a gazdasági 
szabályozás is. A globalizáció felfogható globális integrációként, mégpedig alapvetıen piaci 
integrációként. Gazdasági globalizáció nélkül a termelékenység és hatékonyság napjainkra elért 
színvonala nem létezne (Palánkai, 2007). Korten azt mondja (1996), hogy az egységesítés és az 
uniformizálódás a globális gazdaság elkerülhetetlen velejárója, amelyet az egész Földet behálózó, a 
tömegtermelésre és a kulturálisan egynemősített világ részére eladásra berendezkedı vállalatóriások 
uralnak. „A hanyatló civilizációkat következetesen szabványosító és uniformizáló irányultság jellemzi. 
Ez a minta szöges ellentétben áll a civilizáció virágzási szakaszának differenciálódási és a 
változatosságot bıvítı irányultságával.” (Korten, 1996: 326. p.). A globalizáció a nemzeti sajátosságok 
eltőnéséhez vezethet (Laczkó–Soltész, 2004). A globalizált világban mind az igények, mind az igények 
kielégítésének módjai uniformizálódnak (Chikán, 2002). Ugyanakkor Stehr és Strasser kifejti, hogy a 
kultúrák sokszínőségének megszőnését sem a kulturális, sem a társadalmi valóság nem igazolja (Stehr–
Strasser, 2003). Hibás elgondolás a helyi közösségekre és kultúrákra passzív befogadóközegként 

                                                 
4 Szentes cikkében kiemeli, hogy Jan Pieterse szerint a globalizációnak csaknem annyi értelmezési lehetısége van, ahány 
diszciplína létezik a társadalomtudomány területén (Szentes, 2002). 
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tekinteni, a helyi közösségek nem tétlen szemlélıi a kívülrıl érkezı hatásoknak, hanem cselekvı 
rendszerként asszimilálják, a nekik szükséges és megtetszı elemeket beépítik saját rendszerükbe. 

 
Az információs társadalom és a globalizáció szoros kölcsönhatásban áll egymással. Az 

információs társdalom létrejöttét a globalizáció, globalizálódás tette lehetıvé. A gazdasági globalizáció 
motorja az info-kommunikációs technológiák rohamos fejlıdése, hordozói pedig a globális 
üzletpolitikát folytató transznacionális vállalatok, az úgynevezett multik. A globalizáció egyik 
leglényegesebb tulajdonsága, hogy visszafordíthatatlan. Minden törekvés, amely a visszafordítását, 
vagy a fékezését szeretné elérni, kudarcra van ítélve. A megoldás nem a fékezésben, hanem a 
folyamatok irányításában, kontrollálásában van (Szentes, 2002). 

 
Az információs társadalom kezdeti szakasza az 50-es évekre tehetı. Az 1956–1957-es évben 

megváltozott a termelés szerkezete, ekkor haladta meg a legfejlettebb országokban a fizikai dolgozók 
számát a gazdaság mőszaki, vezetıi, illetve adminisztrátori tisztviselıinek száma a legfejlettebb 
országokban (Naisbitt, 1982). 
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1. Ábra: A foglalkozási struktúra alakulása az Egyesült Államokban5 

Forrás: Rimler, 1996 
 

A globalizáció kiinduló pontjai – csakúgy, mint a civilizáció hajnalán – most is a legfejlettebb 
országok. A legfejlettebb országokban zajlottak le elıször azok a társadalmi változások, amelyek az 
információs társadalom kialakulásához vezettek. „A gazdaság erıs internacionalizálódása ellenére … 
a termelés ellenırzése és a termeléshez kapcsolódó szolgáltatások egy központban, többnyire valamely 
fejlett ipari ország nagyvárosában kapnak helyet. … Úgy látszik, hogy a globalizációs feltételezésekkel 
ellentétben mégiscsak a térbeli centralizálódás régi mechanizmusai érvényesülnek, jóllehet az 
információs sztrádák korában már régen el kellett volna veszíteniük szükségszerőségüket. A 
globalizáció szorosan a nagyvárosokhoz kötıdı jelenség” (Robejsek, 1999: 65. p.). 

 
A globalizáció által elıidézett technikai forradalom indította el azt a fejlıdést, amely végül az 

információs társadalom kialakulásához vezetett. A szputnyik 1957-es fellövése indította el a globális 
kommunikációs forradalmat. A mőholdak megjelenése átvitt értelemben, majd a közlekedéstechnika 

                                                 
5 4 fı foglalkoztatási csoport van: az elsı az úgynevezett fehérgallérosok, akik elsısorban a fejükkel dolgoznak. Tudósok, 
mérnökök, tanárok, stb. A második csoport a kékgallérosok, kizárólag kétkezi munkások szerepelnek benne. De nem 
minden kétkezi munkás kékgalléros, a harmadik csoport a közvetlen szolgáltatást végzık, szakácsok, pincérek, fodrászok 
stb. A negyedik csoport a mezıgazdasági dolgozók (Rimler, 1996). A téma szempontjából az elsı két csoport bemutatása 
fontos, így a többi bemutatásától eltekintettem. 
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forradalma – különösképpen a repülés – fizikai értelemben is megszüntette a távolságokat. A 
kommunikáció forradalma lehetıvé tette az eszmék, gondolatok szabad, korlátok nélküli áramlását, 
majd a közlekedéstechnika forradalma lehetıvé tette az áruk és termelési tényezık korlátlan cseréjét, 
megvalósítva a munkaerı országok közötti korlátok nélküli áramlását. A technikai eszközök közül is 
kiemelkednek a telekommunikációs eszközök (fıleg a mobiltelefon) és az internet. Az internet 
megjelenése óta félelmetes fejlıdést mutatott. Rogers szerint az internet volt az emberiség 
történelmének leggyorsabb innovációja (Rogers–Shukla, 2001). Az internet a 90-es évek elején 
született, mégis néhány év elég volt ahhoz, hogy napjainkra az információs társadalom egyik 
legfontosabb eszközévé váljon. „Az új információs-kommunikációs technológiák ily módon 
nagymértékben elısegítették, hogy jó néhány, korábban elsısorban árutermelésbıl élı nagyváros 
nemzetközi pénzügyi és szolgáltató központtá alakuljon át, világvárosi súlya növekedjen (pl. New York, 
London, Tokió, Los Angeles, Hongkong).” (Erdısi, 1992: 136. p.). 
 

Az ipari társadalomban a stratégiai erıforrás a tıke6. Az információs társadalomé viszont az 
információ7. „Az ismeretek termelékenysége vált kulcsfontosságú tényezıvé a termelékenység, a 
versenyképesség, valamint a gazdasági eredmények létrehozásában.” (Naisbitt, 1982: 32. p.). Az új 
gazdaságban az értékteremtı nem a hagyományos értelemben vett fizikai munka, hanem az információ. 
Naisbitt írja, hogy az információk győjtése, szelektálása, rendszerezése, átadása a leggyorsabban 
növekedı és az egyik legjövedelmezıbb „iparággá” változott. A tudás alapjául szolgáló információ már 
a közvetlen gazdagság forrása is, a tudás8 erıforrássá vált, amelynek hasznossága van (Rimler, 1996)9. 
Drucker megfogalmazásában a tényleges és meghatározó termelési tényezı a tudás. (Palánkai, 2007). 
Sıt, a digitális pénzzel maga az információ és a pénz összeolvadása is megvalósult. Naisbitt szerint „a 
pénz mozgásban lévı információ” (Naisbitt, 1982: 98. p.). Az információs társadalomban többen 
foglalkoznak információkkal, mint anyagi termeléssel. Ezt a társadalmat nevezzük erısen 
leegyszerősítve posztindusztriális – az ipar utáni, más néven információs társadalomnak. Az 
információs társadalom mint fogalom, nem egységes. Ahány kutató, annyi megfogalmazás és 
értelmezés. Egyetértek Karvalics (2007) kijelentésével, hogy a posztindusztriális társadalom mint 
kifejezés nem helyes, mivel van egyfajta másodlagos, posztkapitalista jelentése is, márpedig a 
kapitalista szerkezet lényegében az információs társadalomban sem változott. Valójában konvenció 
kérdése, hogy mit nevezünk információs társadalomnak. A fogalom megragadására többféle 
megközelítés létezik (technológiai-politika, technológiai-hálózati (például Castells „hálózati 
társadalom” fogalma, amit a késıbbiekben részletesebben ismertetek), tudástársadalmi (például 
tudástársadalom)) (Balogh, 2006). Az információs társadalom lényegének meghatározására az 
információs társadalom mint kifejezés angol (Information Sociaety) elterjesztıjének megfogalmazást 
tartom: „ Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlıdése mögött az információs (és nem az 
anyagi) javak termelése a hajtóerı […] (és amely ezzel) az emberi intellektuális kreativitást 
virágoztatja fel” (Yoneji Masuda) (Karvalics, 2007: 34. p.). 
 

                                                 
6 Természetesen a tıkéhez is szükséges információ, hisz információ, és az információk strukturált rendszerezésébıl 
származó tudás nélkül semmilyen tevékenység vagy termelés nem képzelhetı el. 
7 Az információ megfogalmazható értelemmel bíró adatként, ahol az adat tényelemként, vagy a valóság állapotaként 
definiálható (Horváth, 2005). Általánosságban megfogalmazva az információ olyan adat, amely valamilyen jelentéssel, 
értelemmel bír használója számára. Nem minden adat információ. Információvá akkor válik, amikor felhasználója 
valamilyen elvek, gondolatok, elképzelések, ötletek mentén feldolgozza, hogy számára hasznos tartalommá váljon. 
8 Az információ és tudás jelentése nem azonos:  a tudás az összefüggéseiben fölfogott információ (Juhász, 2005) 
9 A tudás, információ önmagában is pénzt ér, példa rá a szabadalmi és licenszjogok. Az e-kereskedelemben a tudás szerepe 
hangsúlyosabb a tıkénél. Minimális tıkebefektetéssel és magas hozzáadott tudás segítségével jövedelmezı vállalkozások 
építhetık fel (weblap- és  webáruházkészítés, szoftvergyártás, stb.). 
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Az információs társadalom mint kifejezés felveti annak kérdését, hogy nem nevezhetı-e eleve 
minden emberi társadalom információs társadalomnak. Márcsak azért sem, mivel az információs 
társadalom fogalma sem tekinthetı a legújabb kor termékének. Az információ a legtöbb kultúrában már 
az ókorban is fontos, vagy létfontosságú szerepet töltött be (például Egyiptomban). Információ nélkül 
egyetlen társadalom mőködése sem képzelhetı el, mivel az információ a társadalmi együttmőködés 
alapja. Ugyanakkor még pusztán emiatt egyetlen társadalmat sem neveztek információs társadalomnak 
(Pintér, 2007). Ennek oka, hogy az információk használatának módja és mértéke (közlése, fogadása, 
feldolgozása, tárolása, értelmezése) soha nem volt jellemzı egyetlen korábbi társadalomra sem. 
 

Véleményem szerint az információs társadalom legnagyobb elınye az információ. Az összes 
kommunikációs eszköz az információ minél gyorsabb terjedését biztosítja, mivel az információ 
ismerete versenyelınyt jelent. Az emberiség történetében mindig is elınyt jelentett, legyen szó 
csatatérrıl, vagy gazdaságról. Az információs társadalomban elsı ízben folytatunk olyan gazdálkodást, 
amelyben a kulcsszerepet játszó erıforrás nem csupán megújítható, hanem önmagát létrehozó. Naisbitt 
azt írja, hogy nem az a probléma, hogy az információ elfogy, hanem az, hogy belefulladunk. 
Fuldoklunk az információkban, ugyanakkor ki vagyunk éhezve az ismeretekre. „Az információs 
technológia diadalmenete valóban magával hozza az információk gyarapodását, de ugyanakkor 
megnehezíti az interpretációt [az értelmezést és a feldolgozást]” (Robejsek, 1999: 62. p.). A nem 
ellenırzött, és nem szervezett információ nem erıforrás, sıt éppenséggel ellenség (pl. redundancia) 
(Naisbitt, 1982). Nem az információ mennyisége az elsıdleges, az még nem jelent tájékozottságot. A 
lényeg az információ minısége, szelektálása, szervezése és interpretálása. A hangsúly az információs 
társadalomban eltolódik az információval való ellátásról az információ kiválasztására. A nem 
megfelelı információ ugyanakkor növelheti a bizonytalanságot, rémhírt, pánikot kelthet (Juhász, 
2005), amelynek akár globális hatása is lehet (például a gazdasági bizalom csökkenése) Az információ 
szőrésére, értelmezésére azonban maga az információs társadalom kínál eszközöket, amelyek 
segítségével ezek a problémák csökkenthetık, kiküszöbölhetık (Karvalics, 2000) (pl. hírlevél, 
keresırobotok – Google, Bing, Yahoo –, hírportálok, tematikus portálok, szakterületi keresık – Google 
Scholar http://scholar.google.com/, Scirus http://www.scirus.com/ – forráskalauzok10, stb.). 

 
Az információ természetének megértéséhez szükséges tisztában lenni, hogy az információ, mint 

erıforrás, teljesen különbözik az anyagi természető erıforrásoktól. Barlow fogalmai szerint (2003) az 
információ relatív. Nem mindenki számára, és nem minden esetben van jelentése, sıt idıben is relatív. 
Egy bróker számára az egy órával az elıtti információ is már csupán adat, aminek számára már nincs 
értéke, míg egy történész számára egy információ minél régebbi, annál értékesebb. Barlow szerint 
gazdasági szempontból a leglényegesebb különbség az információ és a fizikai tulajdon között, hogy az 
információt anélkül is át lehet ruházni, hogy az kikerülne eredeti tulajdonosa birtokából11. Az 
információnak ez a tulajdonsága az egyik leglényegesebb különbség az anyagi természető 
(materialista) kapitalizmus és a nem anyagi természető információs társadalom között. 

 
Az információs társadalom egyik definíciója szerint akkor beszélünk információs társadalomról, 

amikor a társadalomban lezajló információtermelés, -továbbítás, -felhasználás és -tárolás folyamata 
minden más folyamathoz képest központi fontosságúvá válik (Pintér, 2000). Az információs 
társadalom definícióit Karvalics a következıképpen csoportosítja (Karvalics, 2003): 
 
                                                 
10 Közös jellemzıjük, hogy tartalmazzák a források URL-jeit, amelyek kiegészülhetnek a források leírásával és 
értékelésével. Összeállítói könyvtárak, könyvtárosok, szakértık vagy szakértıi csoportok. Elsısorban átfogóbb témák 
információit lehet a  segítségükkel jól felderíteni. Ilyen például az Intute, http://www.intute.ac.uk (Koltay, 2008). 
11 Barlow gondolatmenete elsısorban a szoftverekre és más szerzıjogi mővekre, zenékre, filmekre vonatkozik. Kiváló 
ellenpéldája gondolatmenetének az üzleti titok, amely annál kevesebbet ér, minél többen tudnak róla. 
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1. Az információs társadalom a kapitalizmus sikeres ezredfordulós alkalmazkodási 
alakváltozata. A kapitalizmus rendkívül alkalmazkodóképes, és az elızıekben kifejtettek 
szerint alkalmazkodik ahhoz a tényhez, hogy immár nem a tıke a profittermelés alapja, hanem 
az információ. A társadalom szerkezete csupán átalakul, a technikai-kommunikációs 
forradalmat nem követi valódi, társadalmi forradalom. Az információ árucikként funkcionál, és 
kiemelt szerepet kap a termelésben. Ez a megközelítési mód nem szakít az elfogadott 
társadalmi, gazdasági elméletekkel, hanem továbbgondolva továbbfejleszti azokat. 

2. Az információs társadalom a kapitalizmust felváltó minıség elıszobája. A kapitalizmust 
mint gazdasági-társadalmi rendszert felváltja az információs társadalom. A társadalom továbbra 
is hierarchikus, de felcserélıdik a társadalmi elit, és új megjelenési formái alakulnak ki. 
Megváltoznak a termelési viszonyok, a politika is teljesen átalakul, új gazdasági-elosztási 
rendszerek jönnek létre. 

3. Az információs korszak a hierarchizált társadalmak tagadásának a kezdete. Az 
információs társadalom a legnagyobb változás a társadalomtörténetben a termelıtevékenység 
megkezdése és a hierarchikus társadalmi berendezkedés megjelenése óta. Az elektronikus 
demokrácia és globális közösség által összekapcsolt termelık egy minıségileg is új társadalmat 
hoznak létre, az elidegenedés leküzdésével és újfajta termelési módokkal. 

4. Az információs korszak a poszt-humán világállapot elıfutára. Ez a változat az emberi 
civilizáció végét jelenti, mivel az embert a gépi intelligencia váltja fel. 

 
Az elsı két változatba tartozó definíciók kevésbé fantasztikusak, kevésbé szakítanak a jelenlegi 

társadalmi-gazdasági állapotokkal, de mindenképpen nagy változásokat jelentenek a társadalomban. 
 

Castells a kapitalizmusból kiindulva azt mondja, hogy az 1970-es évektıl kezdve a kapitalizmus 
új formája jelent meg a világon, amely jellegében globális, erısen célorientált, és lényegesen 
rugalmasabb minden korábbinál. Definiálja a globális háló (Net) és a nemzeti valamint személyes 
önazonosság (Self) fogalmát, majd megállapítja, hogy a társadalmak e két fogalom szembenállása 
mentén strukturálódnak. A Self jelenti azoknak az erıfeszítéseknek az összességét, amelyeket az egyén 
vagy nemzet tesz annak érdekében, hogy definiálja saját azonosságát, és megırizze stabilitását az olyan 
folyamatokkal szemben, amelyeket a globális háló, a Net az alapvetı társadalmi és gazdasági 
tevékenységek átalakítása során gerjeszt. Ezt a gazdaságot nevezi Castells „információs és globális 
gazdaságnak”. Azért információs, mert a szereplık versenyképessége az információ hatékony 
felhasználástól függ, és azért globális, mert a mőködés minden mozzanata közvetett vagy közvetlen 
módon multinacionális szervezetek, cégek közremőködésével globális szinten történik az információs 
technika felhasználásával. Az így létrejött társadalmi forma a „hálózati társadalom”, amely bonyolult 
mőködése során az egyének és szervezetek között új térbeli és idıbeli kapcsolatok sokaságát alakítja ki 
(Silye, 2003). 

 
Megoszlanak a vélemények annak tekintetében, hogy az információs társadalom eszközei és 

maga az információs társadalom vajon egészségesebb, igazságosabb társadalmat hoz létre, mint az 
eddigi társadalmi berendezkedések, mint például a feudalizmus. Roman és Colle szerint az IKT12-
eszközök javíthatják a vidéken élık helyzetét azzal, hogy információt szolgáltatnak a döntéseikhez. Mit 
és hogyan termeljenek, mi, hol a legolcsóbb, milyen programok, pályázatok segíthetik a munkáját, hol 
milyen piacon adjon el (Roman–Colle, 2001b). Nagy területő és izolált országokban, kontinenseken, 
mint például Ausztrália, Afrika államaiban elısegíti a kapcsolattartást, a szolgáltatások elérhetıségét, a 
kormányzati ügyintézések egyszerősítését (Clark, 2001). Az IKT-eszközök átalakítják életünket annak 
minden területén (egészségügy, közigazgatás, kereskedelem, kultúra, kommunikáció, távmunka, 

                                                 
12 Információs és kommunikációs technológia - Information and Communication Technology 
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távoktatás stb.). Új szolgáltatások, termékek jöttek létre, olyan lehetıségekkel, amelyekre eddig 
sohasem gondoltunk. A számítógép, számítástechnika hétköznapi használati tárgy lett, a kiváltságos 
tudósok eszközébıl a hétköznapi ember eszköze. Új szórakozási, szabadidı-eltöltési formák alakultak 
ki, melyek jövıbeli fejlıdését meg sem tudjuk jósolni13. 

 
Kétségtelen, hogy az információs társadalom valóban átalakítja életünket. Megváltoztatja 

társadalmi-gazdasági szokásainkat, a személyes kapcsolattartás módjait (pl. közösségi oldalak, 
társkeresı oldalak, kormányzati portálok stb.), ugyanakkor a társadalmi berendezkedést alapvetıen 
nem változtatja meg. A társadalom nem lesz igazságosabb, a társadalom hierarchikus, alá- és 
fölérendeltségi viszonya nem változik meg. Az az elképzelés, hogy az internet és a technológia megold 
minden problémát, hibás (Pintér, 2002, Gómez–Ospina, 2001, Vietórisz, 2002). A technika nem 
oldhatja meg a meglévı társadalmi feszültségeket, a technikától önmagában nem lesznek jobban 
képzettek az emberek, nem javul automatikusan az életminıségük. Addig, amíg Afrikában milliók 
éheznek és milliók nem jutnak tiszta vízhez, hiú ábránd az gondolni, hogy az IKT-eszközök 
megjelenése automatikusan megoldja gondjaikat. A globális mérető kommunikáció és az internet 
nem teremtett olyan világot, amelyben az emberek toleránsabbak lennének, és jobban tisztelnék 
és becsülnék egymást (Stehr–Strasser, 2003).  
 

Az információs társadalom magával hozta az elızı társadalmi berendezkedésbıl a társadalmi 
egyenlıtlenségeket, amelyeket egy új jelenséggel, az úgynevezett digitális egyenlıtlenséggel még 
tovább mélyített. Úgy tőnik,  hogy csak meglévı tıkeelemekre építve lehet hatékonyan új tıkeelemet 
felhalmozni (Angelusz–Tardos, 2005). Az erıforrás-bıvítés e logikája azt sugallja, hogy már meglévı 
egyenlıtlenségekre épül, és valószínő, hogy az egyenlıtlenségeket fel is nagyítja. Az a megállapítás, 
hogy az információs társadalomban való részvétel egyéni és nemzeti szinten is versenyelınyt jelent, 
magában hordozza annak veszélyét is, hogy az információs társadalomból kimaradók versenyhátrányba 
kerülnek (Shapiro, 2000). Ha elfogadjuk, hogy az információ hatalom, akkor el kell fogadnunk az 
információs egyenlıtlenség fogalmát is (Juhász, 2005). Castells a digitális szakadék legfontosabb 
kulturális kihatását abban látja, hogy az információs társadalomban nem új hálózatok jönnek létre, 
hanem a már eleve erıs, kulturálisan uralkodó hálózatok kapnak még nagyobb erıre (Pintér, 2000). 
Röviden a fejlett társadalmak még fejlettebbek lesznek, a fejlett és fejletlen társadalmak közötti őr 
pedig egyre nagyobb lesz. Úgy is mondhatjuk, hogy a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még 
szegényebbek lesznek. Az információs társadalom alapvetıen az eddigi társadalmi berendezkedés 
folytatása egy magasabb technikai szinten. 

 
Az információs társadalom taglalásakor fontos megemlíteni azt a tényt is, amelyrıl nem esik 

szó az információs társadalmat elemzı munkákban. Az információs társadalom a világ egyik 
legsérülékenyebb, legsebezhetıbb társadalma. Az internet mint az információs társadalom egyik 
legfontosabb eszköze, de a mobilkommunikáció is, roppant sebezhetı. Az internet létrehozásakor az 
egyik cél az volt, hogy az internet teljesen decentralizált legyen, lévén, hogy eredetileg katonai 
alkalmazásnak szánták, amelynek egy esetleges háború esetén is zavartalanul kell mőködnie. 
Gazdasági és technikai okokból azonban az internet ma már közel sem decentralizált. Nagy regionális 
központok vannak, az országok, földrészek közötti összeköttetést pedig nem mőholdak, hanem a tenger 

                                                 
13 A technológiai fejlıdés töretlennek tőnik az elkövetkezendı években. Az informatika technológiai fejlıdésre vonatkozó 
tapasztalati törvényei máig érvényesek. Az egyik legfontosabb a Moore-törvény, amely szerint a processzorok teljesítménye 
18 havonta megduplázódik. A Gilder-törvény szerint a kommunikációs rendszerek sávszélessége egy év alatt 
megháromszorozódik. A Ruettgers-törvény azt mondja ki, hogy a memóriachipek kapacitása (és általában a tárolókapacitás) 
egy év alatt a kétszeresére növekszik (Bartolits, 2006). Az informatikában a következı nagy áttörést a nanotechnológia és a 
kvantumszámítógépek jelentik. A számítási kapacitás gyors ütemő bıvülésének ismeretében már nem is tőnik olyan 
fantasztikusnak Karvalics (2003) információs társadalom csoportosítása. 
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mélyére fektetett kábelek biztosítják. Egy-egy regionális központ kiesésével egész régiók, országok 
maradhatnak internet és telefonösszeköttetés nélkül. A veszély valós, az elmúlt években több példa is 
volt rá, hogy kábelátvágás vagy hajóhorgony okozta kábelszakadás miatt egész országrészekben 
csökkent a szolgáltatás sebessége, kapacitása (Trautmann, 2008), vagy teljes egészében megszőnt az 
internetkapcsolat a világgal (HVG, 2008). Mindamellett nem szabad megfeledkezni az ember 
szándékos károkozási tevékenységérıl. Ha egy csoport vagy egy ember a megfelelı tudás birtokába jut, 
ezeket a károkat szándékosan is elıidézheti. Hasonlóra is volt már példa a történelemben. Észtország, 
amelyik a világ egyik legfejlettebb információs társadalma, átélt már ilyet a 2007-es orosz–észt 
konfliktus idején. Ekkor orosz hackerek úgynevezett túlterheléses támadásokkal gyakorlatilag 
megbénították az ország információs infrastruktúráját (VG, 2008). A támadás nemcsak az országot érte 
felkészületlenül, hanem az egész nyugati világot is meglepetésként érte. A védekezés ilyen esetekben 
rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen. Az információs társadalom tehát strukturálisan roppant gyenge. Ha 
minden elektronikus, és a társadalom minden tagját arra bíztatjuk, hogy ı is csatlakozzon az 
elektronikus hálózatra, egy esetleges összeomlás esetén a fejlett államok súlyos árat fizethetnek. Mivel 
a gazdaság és a pénzvilág, a közigazgatás, a kommunikáció mind már olyan fejlettségi szintre jutott, 
hogy az információ már csak elektronikus formában létezik, egy hálózati összeomlás a gazdasági-
pénzügyi rendszer, és vele együtt az információs társadalom végét is jelentheti. 
 
2.2. Digitális egyenlıtlenségek 
 
2.2.1. A digitális egyenlıtlenségek fogalomköre 

 
Az információs társadalom nem szüntette meg a társadalmi egyenlıtlenségeket, sıt bizonyos 

területen meg is növelte. Az információs társadalomból való kimaradás újabb versenyhátrányt jelent. 
Azok, akik jobb helyzetben vannak, a digitális szakadék kapcsán még jobb helyzetbe kerülnek, a 
digitális különbségek áttevıdnek tehát az esélyegyenlıtlenség más – esetünkben anyagi 
dimenziójába is (Lırincz, 2003). 

 
Glatz szerint az informatika felgyorsította a globalizálódási tendenciákat. A számítógépesítés a 

termelés automatizálásának korszerősítését, és a tudományos információk felhasználásának lehetıségét 
és igényét hozta. Az információs társadalom felértékeli a tudásipart, és abban az értelmiség szerepét. A 
termelés mögött már ún. tudományos nagyüzem, az információs nagyüzem áll. A rendszer használata 
pedig olyan szakértelmiséget kíván, amelyik az új eszközrendszert használni tudja (Glatz, 2000). 

 
Az információs társadalomban, vagy más néven tudástársadalomban, egy újfajta mőveltségnek, 

az ún. „digitális írástudásnak” óriási szerep jut. Az újfajta írástudás lényege, hogy tudni kell használni 
az információs társadalom eszközeit. Próbáld (2008) a következıképpen definiálja fogalmát: „A 
digitális írástudás (digital literacy) az emberek számítógépes-internetes ismereteinek a meglétét, a 
megszerzett ismeretek mélységét jelenti, és a kérdések alapján a modul azt vizsgálja, mennyire 
felkészült és alkalmas az egyén az IKT-eszköz használatában rejlı lehetıségek kiaknázására.” 
(Próbáld, 2008: 15. p.)14. Ebbe beletartozik az alapvetı hardverismeret éppúgy, mint a szoftverek 

                                                 
14 A digitális írástudás fogalma az információs társadalom fogalmához hasonlóan nem egységes. Többféle írástudás típusról 
beszélhetünk. A számítógépes írástudás fogalma alatt a azokat a készségeket értik, amelyek szükségesek szövegszerkesztı, 
adatbázis-kezelı és táblázatkezelı alkalmazói programcsomagok használatához. Az információs írástudás fogalma magába 
foglalja az információs világban való tájékozódást (és ezen belül a számítógépes írástudást). Az információs írástudás 
tágabb fogalom (bele tartozik a digitális írástudás is), mert a technológia közvetítette tartalommal is foglalkozik (Bawden, 
2002). Az információs írástudás fogalmát véleményem szerint Frank (2006) megfogalmazása adja vissza jó, mely szerint a 
munkavállalók ismerik az információs erıforrások alkalmazásának módjait, és megtanulták az információt igénylı 
megoldások technikáit és készségeit, ezáltal képesek megoldani a problémáikat. 
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használata, a kommunikációs technológiák használata, de legfıképpen annak ismerete, hogy a 
megszerzett tudást miként hasznosítsuk mindennapi problémáink megoldásához. Havass azt írja, hogy 
alkotmányos alapjogként kellene rögzíteni az új tudáshoz való hozzáférést. Enélkül a jövıben 
társadalmon kívüliek rétege jönne létre (Havass, 2000). 

 
Akár dolgozik valaki számítógépekkel, akár nem, fontos, hogy megismerje a számítógépeket, és 

megszerezze a számítástechnikai ismereteket, mivel a számítógépek behatoltak a munka világának 
minden területére. Az információs társadalom folyamatai mindenkire hatással vannak. Az elıttünk álló 
gyors ütemő változás egyúttal azt is jelenti, hogy senki nem maradhat élete végéig ugyanabban a 
munkakörben. A változások arra kényszerítik az embereket, hogy újra és újra továbbképezzék magukat 
e téren is. Ez elırevetíti az „egy életre szóló képzés” elvének felszámolását, és helyette az „élethosszig 
tartó tanulás”15 elvének bevezetését. Az információs társadalomban az információs csatornákkal való 
kommunikáció technológiájának, nyelvének és logikájának tudása – az informatikai tudásnak – a 
szerepe létfontosságúvá vált. Ma már minden szellemi munkát igénylı munkahelyen szükség van 
legalább minimális informatikai tudásra. A digitális egyenlıtlenségek témaköre kulcsfontosságú a 
teleházak elemzése során, mivel a teleházak felfoghatók a digitális egyenlıtlenségekre adott 
válaszként is. 

 
Digitális egyenlıtlenségrıl vagy digitális szakadékról akkor beszélhetünk, ha bizonyos 

jellemzıkkel rendelkezı csoportok (lakóhelyi, iskolai, életkori, etnikai stb.) kirekesztıdnek az 
információs társadalomból. A digitális szakadékot általában az információs társadalomhoz kötıdı 
internethasználat alapján szokták mérni, de használható a mérésre az ehhez szükséges számítógépes 
ismeretek (digitális írástudás) és a hozzáférési mutatók vizsgálata is. Maga a kifejezés, a digitális 
szakadék16, amelyet a jelenség leírásárára használnak, sem teljesen pontos, helyette a digitális 
egyenlıtlenség használata javasolt (Hargittai, 1999). A digitális szakadék fogalma bináris jellegő, azaz 
azt jelenti, hogy ki vagy mi fér hozzá az info-kommunikációs eszközökhöz, és ki nem. Nem alkalmas a 
mélyebb összefüggések kifejezésére, mert csak ezt a két szélsı állapotot ragadja meg. A digitális 
egyenlıtlenség fogalma mélyebb dimenzióban ragadja meg a problémát, árnyaltabb jelentéssel bír. 
Nemcsak a konkrét technológiához való hozzáférést vagy hozzá nem férést jelenti, hanem ennek 
társadalmi hátterét is megragadja, a digitális egyenlıtlenség mint terminus technicus jobban kifejezi, 
hogy itt nemcsak a fizikai hozzáférés korlátairól van szó, hanem az ehhez a fizikai tényhez vezetı 
társadalmi folyamatokról is. Más kutatók digitális megosztottságról beszélnek (Molnár, 2002, Dombi–
Kollányi–Molnár, 2007), amely meglátásuk szerint jobban kifejezi a jelenség dinamikus vonásait és 
társadalmi természetét. A továbbiakban én a digitális egyenlıtlenségek kifejezést használom, mert 
véleményem szerint ez a megfogalmazás alkalmas a jelenség lényegének megragadására. 

 
A digitális egyenlıtlenségek tehát az eltérı társadalmi csoportok információs társadalomba 

történı bekapcsolódási képessége kapcsán alkalmazott fogalom. Nemcsak az egyén vagy a helyi 
közösség szintjén értelmezhetı, hanem földrajzi egységek esetén is. Digitális egyenlıtlenségek 
létezhetnek országon belül is, város–falu, régió–régió viszonylatában. Sıt nemcsak országon belül, 
hanem országok, földrészek között is hatalmas eltérések lehetnek (Rogers–Shukle, 2001, Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 

                                                 
15 „lifelong learning”. Hasonlóan az információs társadalom fogalmához, ez is divatszó. Az egész életen tartó tanulás 
lényege, hogy mindig naprakésznek kell lenni, ezt kell erısítenie a személyes tudásvágynak. Az eszme már több mint 200 
éves, az 1970-es évektıl kezdték használni a „lifelong learning” kifejezést (Kajtár, 2006). 
16 „digital divide” 
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A digitális szakadék létezı jelenség, melynek mértéke a technológia fejlıdésével egyre nı. 
Aniebonam (2003) azt írja, hogy Afrikában egy telefonos internethozzáférés drágább, mint az ottani 
átlagfizetés. Ugyanakkor a jól látható különbségek ellenére vita van arról, hogy szükséges-e az 
egyenlısítés a digitális javak tekintetében. Nem a különbségek létét kérdıjelezik meg, hanem hogy ezt 
a különbözıséget valóban szükséges-e minden rendelkezésre álló eszközzel csökkenteni. Önmagában 
az a tény, hogy valakinek van valamije, másnak meg nincs, még nem jelenti azt, hogy valóban fontos 
társadalmi problémáról van szó. A fı kérdés az, hogy az egyes társadalmi dimenziókban mutatkozó 
különbségek összeállnak-e egy egységes rendszerré. Fontos továbbá, hogy itt nem egyszeri jelenségrıl 
van szó, hanem egy idıfolyamatról, egy termék (számítógép) megjelenésérıl, majd széles körő 
elterjedésérıl és a hozzá szükséges, illetve a használata révén megszerezhetı ismeretek, jártasságok, 
tapasztalatok felhalmozódásáról. Azt követıen, hogy egy technológia elterjed, a használatban 
mutatkozó eredeti különbség áttevıdik a mennyiségi és minıségi különbségekre, így az egyenlıtlenség 
dimenziói is változnak (Molnár, 2002, Lengyel et al., 2003). A mobiltelefon robbanásszerő elterjedése 
idején az egyenlıtlenség azzal volt mérhetı, hogy kinek van, és kinek nincs mobiltelefonja. Ma már ez 
a kérdés idejétmúlt, ma már nem az a lényeges, hogy kinek van és kinek nincs mobiltelefonja, hanem 
az, hogy mennyi telefonja van, és azt hogyan használja. Tehát az egyenlıtlenség dimenziója az 
egyszerő van–nincs állapotról a mennyiségre és a minıségre tevıdik át. Nagy kutatásai szerint a családi 
státus elemzése azt mutatja, hogy a fiatalabb generációk eleve elınyben vannak, mivel a gyermekek 
csoportja a leggyakoribb számítógép- és internethasználó, vagyis a digitális egyenlıtlenség hosszú 
távon a generációk egymást követı folyamatában „magától” is csökken (Nagy, 2003). 

 
Lengyel és társai (2003) szerint a digitális egyenlıtlenségek idılegessége mellett lehet érvelni 

azzal is, hogy az egyenlıtlenségek nagy része valószínőleg a számítógép ismeretének hiányából 
adódik. Márpedig egy technikai ugrás (mobil internet vagy televízió alapú internet) következtében ez a 
különbség akár el is tőnhet (Lengyel et al., 2003). Még jobban leegyszerősítve, ha a 90-es évek elıtti 
mikroszámítógépek korát nézzük, nem biztos, hogy elınyben van az, aki még 90-ben Commodore 64 
típusú számítógépet vásárolt ahhoz képest, aki néhány évre rá PC-t. Mert bár mindkettı számítógép, de 
mind a használat módjában, mind a gép hardver–szoftver-jellemzıiben óriási különbség van. A 
digitális szakadék ideiglenessége mellett szólhat az is, hogy az internettel kapcsolatos 
egyenlıtlenségeket a magas költségek okozzák. A fejlett országokban természetesen elsısorban nem a 
költségek miatt vannak különbségek, de a fejlıdı régiókban, országokban az info-kommunikációs 
eszközök árai nagyon magasak, így ott a magas költségek okozzák az egyenlıtlenségeket. Ezt az 
álláspontot erısíti az a tény is, hogy Magyarországon már megfigyelhetı volt a hátrányt elınnyé 
alakító esemény. Hazánkban az internethozzáféréssel rendelkezı háztartásokban magas a szélessávú 
hozzáférések aránya (2005-ben 68%, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Ez annak 
köszönhetı, hogy az internethozzáférések elterjedése idején az országnak jelentıs lemaradása volt az 
internet-penetráció tekintetében (részint a magas költségek miatt), ám a szélessávú hozzáférések 
elterjedése idején ez elınyt jelentett, mert az elızı technológiaszint nem volt visszahúzó erı, és a 
szélessáv akadálytalanul, meglévı versenytárs akadályoztatása nélkül tudott elterjedni. Az információs 
társadalomban tehát kihagyhatók egyes technológiaszintek, és bizonyos technológiai szintek 
kihagyásával a digitális egyenlıtlenség automatikusan csökken. 

 
Ugyanakkor véleményem szerint az egyenlıtlenségek konzerválását, tartósságát számos 

tényezı okozhatja, többek között a funkcionális analfabétizmus is. Az OECD IALS vizsgálatának 
adatai (1999) szerint a hazai felnıtt (16-65 éves) népesség olvasás-értése a vizsgált 20 ország között az 
utolsók között helyezkedik el. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint Magyarországon az 
alapkészségnek tekintett szövegértési és számolási készségek szintje igen alacsony (Farkas–Gyarmati–
Molnár, 2009). Osztom Frank (2006) véleményét, mely szerint az információs írástudás (és ezen belül 
a digitális írástudás) kompetenciája nem alakítható ki a folyamatos és pontos olvasni tudás nélkül. A 
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funkcionális analfabétizmus jelensége konzerválja a digitális egyenlıtlenségeket és cáfolja a digitális 
egyenlıtlenségek ideiglenes voltát. 

 
Általánosan elfogadott nézet, hogy a digitális kultúrából való kimaradás tartós lemaradással 

fenyeget, egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A digitális egyenlıtlenségek globális, kontinentális és 
nemzeti léptékben egyaránt értelmezhetı jelenség. Egyik következménye lehet, hogy kialakul egy 
országon, egy régión, vagy akár egy településen belül egy kettıs szerkezető társadalom. Egyik oldalon 
a globális kommunikációban résztvevık lesznek, a másik oldalon a kirekesztettek. A kirekesztés 
természetesen relatív fogalom, mást jelent a kirekesztés a fejlett országokban, és mást az afrikai 
kontinensen. Valószínősíthetı, hogy a jövı társadalmának meghatározó vezetı elemei azok lesznek, 
akiket a globalizáltak csoportjának nevezhetünk, míg a kirekesztettek azon tömegek közül fognak 
kikerülni, akik a gazdaság hagyományos szektoraiból származnak (pl. mezıgazdaság), vagy 
szakképzetlenek, vagy olyan értelmiségi csoportok, akik nem tudnak váltani (Mayer, 2003). Ez a fajta 
megközelítés némileg különbözik a digitális egyenlıtlenségek definíciójától, ahol az egyenlıtlenségek 
többféle sík mentén körvonalazódnak, ugyanakkor nem mond ellent, mert itt jól körülhatárolható 
társadalmi csoportok válnak kirekesztetté, csak a nézıpont, a perspektíva nagyobb. Molnár szerint a két 
csoport különféle jellemzıkkel meg is ragadható, és használja a Netizen és a Netless (homeless – 
hajléktalan szó mintájára) szó fogalmát (Molnár, 2008). 

 
• Netizen: mobil, nyitott a legújabb innovációk iránt, kapacitásnövelı tevékenység jellemzi, IKT-

eszközök használata, kiterjedt társadalmi kapcsolatrendszer   
• Netless: immobil, rekreációs tevékenység jellemzi, kizárólag a TV-bıl tájékozódik, beszőkült 

társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.  
 

A kettı pólus vagy csoport közötti különbség nagy, és növekszik. 
 

2.2.2. A jelenség fıbb dimenziói, jellemzıi 
 

A digitális egyenlıtlenségek problémakörét több szempontból is meg lehet közelíteni. Dombi és 
társai a digitális egyenlıtlenségek jellemzıit öt fı megállapításban összegezte (Dombi–Kollányi–
Molnár, 2007): 
 

1. A digitális egyenlıtlenség egy társadalmi hátrány oka, és egyben saját maga is további 
egyenlıtlenségek okozója. Mint már az elızıekben szó volt róla, a digitális egyenlıtlenség 
felerısíti a már meglévı társadalmi egyenlıtlenségeket. Ugyanakkor nem új jelenségrıl van 
szó, hanem a már meglévı társadalmi különbségek egy újabb dimenziójáról, megjelenési 
formájáról. 

2. A digitális egyenlıtlenség dinamikusan változó jelenség. Azért változik dinamikusan, mert 
tágabb értelemben egy innovációról van szó. Az innováció terjedése során életszakaszának 
különbözı ciklusaiba ér, ahol különbözı jelenségek és problémák lépnek fel. A terjedés S alakú 
görbével írható le. A korai terjedés szakaszában a hozzáférésbıl következı egyenlıtlenségeket 
mérik, a következı szakaszban, a nekirugaszkodásban a használók és nem használók közötti 
különbségeket, míg a görbe utolsó, telítıdési szakaszában a használók közötti különbségek 
mérése és magyarázata történik. 

3. Az egyenlıtlenség csökkentése érdekében szükséges, de nem elégséges feltétel a kirekesztettek 
számára az IKT-eszközök hozzáférésének biztosítása. A fejlett társadalmakban a hozzáférés 
biztosítása már nem elégséges, mivel az elutasítás és kimaradás oka nem csak az anyagi 
helyzetben keresendı. Sokkal fontosabb szerepet kap a meggyızés és a segítségnyújtás. A 
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leglényegesebb teendı a hozzáállás megváltoztatása, az igényfelkeltés, az igényfelkeltéshez 
vonzó, fontos tartalmak biztosítása. 

4. A digitális egyenlıtlenségek problémája nem oldódik meg az IKT-eszközök társadalmi 
telítettségének állapotában sem. A hozzáférés biztosítása és a használat általánossá válása sem 
csökkenti kellı mértékben a digitális egyenlıtlenségeket, mert a felhasználók között is jelentıs 
különbségek vannak. Azok, akik régebben használják az internetet, másként használják, mint az 
új felhasználók. Más szolgáltatásokat vesznek igénybe, más kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. 
Tehát a digitális egyenlıtlenség még a digitálisan elınyben lévı csoporton belül is létezik. 

5. Az állam szerepvállalása döntı lehet a digitális egyenlıtlenségek csökkentésében. 
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden területen szükséges az állam szerepvállalása, 
hanem azt, hogy csak állami beavatkozással érhetı el a digitális egyenlıtlenség csökkentése. 
 
Nemzetközi tapasztalatok alapján a digitális egyenlıtlenségek leírása a következı klasszikusnak 

tekinthetı fıbb szociális dimenziók mentén tehetı meg (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007): jövedelem, 
foglalkozás, iskolázottság, nem, kor, etnikai hovatartozás, földrajzi elhelyezkedés, fogyatékkal 
élık. Ezen dimenziók némelyikének megítélésében nincs egységes álláspont, így például a nemek 
tekintetében. Lengyel azt mondja, hogy az USA-ban gyakorlatilag eltőnt a nık és férfiak 
internethasználata közötti különbség (Lengyel et al., 2003), ugyanakkor Szabó (2003) szerint az 
interneten még mindig a férfiak dominánsak. A használat módjában jelentıs különbségek 
tapasztalhatók, a férfiak fogékonyabbak a technológiai újdonságokra, míg a nık többsége a 
számítógépre az írógép továbbfejlesztett változataként gondol, és bizonyos mértékben idegenkedik 
használatától. Nagy (2003) is hangsúlyozza a nemek közötti különbségeket, de azt mondja, hogy a 
különbségek a használat módjában vannak, és a nık nem tekinthetık a társadalom leszakadó 
csoportjának. Az attitődbeli különbségek sokkal jelentısebbek, mint a használatbeliek. A férfiak 
nemcsak tájékozattabbak a nıknél, hanem lényegesen nyitottabbak is az új dolgok iránt, és lényegesen 
pozitívabban látják azok hatásait. Elemzése szerint a korosztály mint szegregáló tényezı az egyik 
legfontosabb szociális dimenziója a digitális egyenlıtlenségnek, amely megállapításával egyetértek. 

 
A TNS-NRC (2009) felmérése szerint a férfiak és nık internethasználat gyakorisága nagyjából 

megegyezik (megerısítve a korábbi kutatási eredményeket), ugyanakkor életkor szerint a különbség 
már jelentıs. A 15-24 évesek 84%-a rendszeresen (hetente) internetezik, a 25-34 éveseknek már csak 
67 százaléka – az 50 felettiek körében pedig az átlagosnál lényegesen alacsonyabb, mindössze 21 
százalék rendszeres internethasználó. A területi különbségek még jelentısebbek. 
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2. Ábra: A rendszeresen (hetente) internetezık aránya az egyes településtípusokon a 15-69 évesek 

körében (2009) 
Forrás: TNS-NRC, 2009 
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A kistelepüléseken 2008 második felében 11%-al nıtt a rendszeres internethasználók száma, 
ugyanakkor 2009 elsı félévében az emelkedés csak 1% volt (TNS-NRC, 2009). A KSH adatai szerint 
az IKT-eszközök elterjedtsége és használata területileg erısen differenciált. A digitális 
egyenlıtlenségeket területi megjelenését leginkább a számítógépet és internetet használó lakosság 
regionális különbségei tükrözik. 
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3. Ábra: A háztartások számítógép- és internethozzáférés-ellátottsága régiók szerint (2008) 

Forrás: Malakuczniné, 2009 
 
Az ábrából látható, hogy 2008-ban már a magyar háztartások 55%-a rendelkezett asztali 

számítógéppel. A legmagasabb (62%-os) ellátottsági mutatóval Közép-Magyarország, a 
legalacsonyabbal (48%) pedig Észak-Magyarország és Észak-Alföld rendelkezett. Az 
internethasználók regionális megoszlását a következı ábra szemlélteti. Az ábra a közép-magyarországi 
régió és a nyugati régiók internethasználó lakosságának túlsúlyát jelzi. 

 
4. Ábra: A tényleges internethasználó17 lakosság aránya a 16-74 évesek körében (2008) 

Forrás: Malakuczniné, 2009 
 
Kutatások szerint (Dombi–Molnár–Kollányi, 2009) a település mérete nagymértékben 

meghatározza az internet elterjedését. A vidék-fıváros közti különbség az elmúlt években arányaiban 
csökkent, de még mindig jelentıs. A fıváros-vidék viszonylatában a legkisebb településeken az 

                                                 
17 Az Európai Unió módszertani útmutatója alapján azok tekinthetıek tényleges – vagy valódi – IKT-használónak, akik a 
felmérést megelızı három hónapban használták a vizsgált eszközt (Malakuczniné, 2009) 
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internethozzáférések aránya a fıvároshoz képest meglehetısen alacsony, tehát a fıvárosban arányaiban 
másfélszer több az internethozzáférések száma. 
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5. Ábra: Internethasználat alakulása a település mérete szerint, 2001, 2007 

Forrás: Dombi–Molnár–Kollányi, 2009 
 
A felsorolt regionális különbségek jól érzékeltetik a probléma súlyát. A regionális és 

településszerkezeti különbségek jól láthatóan jelzik, hogy a teleházaknak mely régiókban, és mely 
településtípusokon lehet a legnagyobb jelentıségük. Magyarországon ma már egyértelmően 
motivációbeli korlátok (nem érdekli, nincs szüksége rá) játsszák a fıszerepet az anyagi akadályokkal 
szemben. A felnıtt lakosság kétharmada elutasító, közömbös magatartást mutat az információs 
társadalom eszközeivel szemben (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007). A teleházak szerepét abban 
látom, hogy a településszerkezetbıl adódóan hátrányos helyzető településeken az elutasító vagy 
közömbös attitődöt megváltoztassák. 
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6. Ábra: A nem internetezés két fı okának idıbeli változása 

Forrás: Dombi–Kollányi–Molnár, 2007 
 

Az ábrán látható, hogy míg 2002-ben 47%-a, addig 2006-ban már csak 34%-a mondta a 
megkérdezetteknek, hogy anyagi okokból nem internetezik, ugyanakkor 2002-ben még csak 41%, míg 
2006-ban már 77% mondta, hogy érzelmi-mentális okok miatt nem használja a világhálót. Ez azt 
jelenti, hogy kezdjük elérni az IKT-eszközök telítettségi állapotát, amikor már az emberek 
mentalitásán, hozzáállásán kell változtatni a digitális egyenlıtlenségek csökkentése érdekében. Az 
idısek, a kistelepüléseken lakók, a roma származásúak, az alacsony jövedelmőek és az alacsony iskolai 
végzettségőek nagyobb valószínőséggel tartózkodnak az info-kommunikációs technológiák 
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használatától. A mőveltségbeli hiányosságok – beleértve a nyelvismeret hiányát – jelentıs korlátozó 
tényezınek bizonyulnak. Ma Magyarországon fıként a fiatalok és fiatal felnıttek, valamint a magasan 
képzettek és a magas jövedelmőek alkotják a fı felhasználók körét (Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium, 2007). Az internet használattól való távolmaradás okai három fı ok köré 
csoportosíthatók, a materiális, a szellemi és az érzelmi okok.  
 
1. Táblázat: A számítógép-használattól való távolmaradás okai 
 Szellemi  Érzelmi Materiális 
nem ért a számítógéphez általános idegenkedés infrastruktúra hiánya 
nem tudja mi az internet családi ellenállás szőkös anyagi források 

általános közöny az internet veszélyeket rejt nincs vezetékes 
telefonvonal18 

„egyedül nem megy” kisebbségérzés  
Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007 
 

A szakemberek szerint a szellemi és érzelmi akadályok lebontására jók az esélyek, oktatással, 
tanfolyamok, szakkörök segítségével az akadályok lebonthatók. Különbözı tréningek, személyre vagy 
csoportra szabott képzések, motivációs oktatások, nem iskolarendszerő tréningek formájában a 
mentális és érzelmi hozzáállás befolyásolható. Az internetet nem használó, alulképzett, alacsony iskolai 
végzettségő emberek kezelése már jóval nehezebb, mert hiányos számítógépes ismeretekkel 
rendelkeznek, ritkán olvasnak könyvet vagy újságot, televízió vagy rádió útján tájékozódnak, és 
általában ezek a médiumok is a kikapcsolódásukat szolgálják (Netless típusú emberek). A tartósan 
távol maradókat a legnehezebb integrálni, mivel jellemzı rájuk az idısebb kor, a szegénység, a tartós 
munkanélküliség, a szakemberek szerint ık az elkövetkezı 5 évben sem fogják használni az internetet 
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
Magyarországon az info-kommunikációs eszközök hozzáférését legfıképpen tehát a következı 

tényezık befolyásolják: az életkor, az iskolai végzettség, a településtípus (földrajzi elhelyezkedés) 
és a jövedelmi helyzet. A hazai információs társadalom megosztottságát döntıen három tényezı 
okozza: a háztartások elöregedése (kor), a kedvezıtlen településszerkezet (földrajzi elhelyezkedés) 
és a számítógéppel, internettel szembeni közömbös attitőd és motivációhiány (BME-ITTK–GKIeNET, 
2008). A legújabb kutatások az érzelmi és szellemi okokat hangsúlyozzák az internettıl való 
távolmaradás legfıbb okaként, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az anyagi korlátokról sem, 
amelyek még ma is széles néprétegek számára okoznak problémákat. Az anyagi problémák értékelik 
fel a közösségi hozzáférések (és bennük a teleházak) szerepét. 

 
2.2.3. Az oktatás szerepe a digitális egyenlıtlenségek leküzdésében 

 
Az oktatás szerepe a digitális egyenlıtlenségek leküzdése szempontjából létfontosságú. Az 

oktatás során lehet az igényt felkelteni a fiatalokban az új eszközök használatára. A fiatal nemzedék 
hozzáállása pozitív az új dolgokhoz, és általánosságban a fiatalok a leggyakoribb számítógép- és 

                                                 
18 A vezetékes telefonvonal már egyre kevésbé tekinthetı az információs társadalom indikátorának. 2008-ban 18%-al 
kevesebb vezetékes vonal volt az országban, mint 2000-ben (Malakucziné, 2009). A mobilinternet és egyéb vezetékes 
illetve vezetéknélküli megoldások megjelenése a vezetékes telefonvonalak számának csökkenését okozta. 2008-ban a 
forgalmat bonyolító (elmúlt három hónapban legalább 1 byte internetforgalom) mobilinternet elıfizetések száma 414 558 
darab volt, 2009-ben már 715 246 (Mobilinternet-gyorsjelentés, 2008, 2009). Ugyanakkor a mobilinternetnek még számos 
gyerekbetegsége van. A mobilinternetezık körében fıleg vidéken gyakori panasz, hogy a rosszabb lefedettség miatt nem 
mőködik olyan gyorsan az internet, ahogyan azt üzletkötéskor a szolgáltató ígérte (Tossenberger, 2009). A leghátrányosabb 
helyzető térségekben található aprófalvakban pedig továbbra sem elérhetık a szolgáltatás (Dombi–Molnár–Kollányi, 2009). 
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internethasználók (Nagy, 2003). A fiatalok megszólítása és oktatása lehet a digitális egyenlıtlenségek 
leküzdésének legeredményesebb területe. A szakemberek szerint képzéssel, oktatással a digitális 
egyenlıtlenségek csökkenthetık (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Az elkövetkezı 
idıszakban az oktatási rendszernek alkalmazkodnia kell az új kihívásokhoz. Az új korszak 
folyamatainak Pap szerint a következı jellemzıi vannak (Pap, 2000): 
 

• A tudás gyorsan elévül. 
• Fontos az ismeretek állandó karbantartása, az egyén tudásának akár többszöri drasztikus 

újrastrukturálása. 
• Nı az információ mennyisége, egyre fontosabb az információ szelektálásának képessége. 
• A piac igényli az azonnal felhasználható, gyakorlatias ismereteket. 
• Bıvül és hígul az oktatási piac, megjelennek az azonnal eladható, ugyanakkor felszínes 

ismereteket nyújtó iskolák. 
• Ezzel egyidejőleg megnı a mély, hosszú idı alatt elévülı alaptudásnak, a rendszerezı-

képességnek, az egyéni alkotóképességnek, és megoldóképességnek a jelentısége. 
• Erısödik a régi és az új nemzedék közti tudásbeli különbség. 
• Kritikussá válik a szellemi értékek megırzése. 
• Egyre szélesebb tömegek akarnak részt venni az oktatásban és a felsıoktatásban, emiatt az 

elitképzés és a tömegoktatás közti különbségek fokozódnak. 
• Az oktatásból kimaradó egyre szélesebb rétegek új feszültségek forrásai lehetnek. 
• Erısödik az oktatás globalizációja, és a regionális különbségek fokozódnak. 

 
Pap fontosnak tartja a következı ismeretek elsajátítását már a középiskolában is: 

 
• Alapvetı számítástechnikai ismeretek (gépkezelés, szövegszerkesztés, hálózati kommunikáció). 
• Programozási nyelvek ismerete (konkrét programozási nyelv ismerete, nyelvi szerkezetek 

ismerete). 
• Információs források elérése (adatbázisok elérése, információk kinyerése, feldolgozása). 

 
Ezek az ismeretek régebben még szakmai ismereteknek számítottak, ma már funkcionális, 

általános ismeretekké váltak. A funkcionális tudás lényege az, hogy minden szakmában, minden 
szakterületen használatos, de önmagában nem alkot külön szakmát (legalábbis ma már egyre kevésbé). 
Ma már csak a programírást tekinthetjük szakmának, a számítógép- és internethasználat ismeretei 
ugyanolyan általánosak – vagy annak kellene lenniük –, mint például a személygépkocsi-jogosítvány, a 
fényképezés vagy az írógépelés-tudás. Valamikor ezek is mind külön szakmák voltak. Ezek az 
ismeretek csak gyakorlás révén sajátíthatóak el. Ha egy területen, például vidéken nem biztosítjuk 
hozzá a gyakorlási lehetıségeket – nincs számítógép, nincs internet – akkor végzetes elmaradás 
következhet be. 

 
Fodor (2000) szerint a globalizáció egyik jellemzıje a gyorsuló verseny. Az élet bármely 

területén csak az képes fennmaradni, aki versenyképes. A versenyképességet öt tényezı határozza meg: 
 

1. a költség, 
2. a termelékenység, 
3. az innováció, 
4. az oktatás 
5. és a minıség. 
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Az információs társadalomban a két legfontosabb tényezı az innováció, és az oktatás. A holnap 
versenyképessége a mai innováción múlhat. Az innováció pedig a kultúrán és a képzettségen alapszik. 
Az oktatás az információs társadalom egyik alapköve. Fodor (2000) a legsürgısebb teendıknek a 
következıket tartja: 
 

• Széles körben alkalmazni kell a legújabb információs technológiákat. 
• Fel kell számolni az „egy életre szóló” képzést és az élethosszig tartó tanulást kell az oktatási 

szemlélet középpontjába állítani. 
• Növelni kell a minıségi képzés létszámát. 

 
A magyar közoktatás egyik problémája, hogy törvényi háttere folyamatosan változik, nem 

átlátható. Módszertani megújulás csak szők körben, szigetszerően történik. Az élethosszig tartó tanulás 
nem része a hazai munkaszervezeti kultúrának, holott az információs társadalom alapköve a 
folyamatosan megújuló tudás, az élethosszig tartó tanulás. A BME-ITTK19 elemzései szerint az 
informatika használata szinte egyátalán nem épült be az oktatás gyakorlatába. Az informatikai 
eszközök tanórai alkalmazásának terjedése lassúbb a kívánatosnál. A tanárok többsége ki sem próbálta 
még tanítási órán az informatikai eszközöket, amelynek oka inkább a tájékozatlanság, hogy milyen 
digitális forrásokat használhatnának órán és hogyan (Hunya–Dancsó–Tartsayné, 2006). Hunya (2007) 
szerint további hiányossága a hazai iskolai gyakorlatnak, hogy a számítógépek használata nem épült be 
a nem szaktárgyi órákba. Így a diákok az iskolák többségében szinte kizárólag számítástechnika órán 
találkoznak a számítógéppel. Az oktatás hiányosságainak ellenére a diákok szinte kivétel nélkül 
használják a számítógépet és az internetet. 

 
2.3. Digitális egyenlıtlenségek és vidékfejlesztés 

 
Ebben a fejezetben a vidék–vidékfejlesztés–teleház fogalmak közötti összefüggéseket érintem 

röviden. Nem foglalkozom a vidékfejlesztés–területfejlesztés kérdésével, a mezıgazdaság–
vidékfejlesztés, illetve agrárpolitikák kérdésköreivel, mivel nem érintik közvetlenül dolgozatom 
témáját, és tárgyalásuk bıven meghaladná a rendelkezésre álló kereteket. 

 
Az elızı fejezetekben ismertetett adatokból kitőnik, hogy a digitális egyenlıtlenségek 

kimutathatók a vidék-város kontinuum mentén, de a vidéki térségeken belül is jóval nagyobb 
mértékben vannak jelen, mint a fejlettebb városi térségekben. A vidék–vidékiség mint fogalom 
meghatározása nem egységes, mivel összetett társadalmi, gazdasági és kulturális jelenség-együttesrıl 
van szó. A vidéki területek meghatározására, elhatárolására többféle módszer kínálkozik. Az OECD a 
népsőrőségi mutatókat felhasználva határolja le a vidéki területeket. Azokat a településeket sorolja a 
vidéki területekhez, amelyeknek a népsőrősége alacsonyabb, mint 150 fı/km2 (OECD, 1994). A 
lehatárolások alapján megkülönböztet: 

 
• Alapvetıen vidéki térségek: amelyekben a vidéki népesség aránya több mint 50%. 
• Jellemzıen vidéki térségek: amelyekben a vidéki népesség aránya 15-50%. 
• Alapvetıen városi térségek: amelyekben a vidéki népesség aránya kevesebb mint 15%. 

 
Magyarországon az OECD féle besorolás alkalmazása a nemzeti sajátosságok miatt nem igazán 

használható, mivel a ritkább népsőrőségő, de városias térségek egybemosódnak a vidéki térségekkel. 
Ezért népsőrőségértékét a 150 fı/km2 helyett Magyarországon 120 fı/km2-re változtatták. A besorolás 

                                                 
19 Budapesti Mőszaki Egyetem – Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 



 25 

alapján Magyarország lakosságának 75%-a él vidéken, ebbıl az alapvetıen vidéki térségekben élı 
népesség aránya 31,3% (AVOP, 2006). 

 
A társadalmi-gazdasági különbségek mérésére szolgál a HI (Human Index), azaz a humánindex. 

Az index a várható élettartamot, az iskolai végzettséget és a gazdasági aktivitást jelzı mutatószámokat 
foglalja magába. A HI a HDI (Human Development Index)20 magyarországi viszonyokra adaptált 
módszere, melyet a Szent István Egyetem kutatói ültettek át hazai viszonyokra. A HI kistérségi, megyei 
és régiós bontásban áll rendelkezésünkre, településszinten nem. A települések HI-értékére a kistérség 
HI-értékébıl következtethetünk, amely valamelyest torzíthat az összképen, de a lényegi pontokon nem 
változtat. Az egyetem kutatói által kidolgozott mérıeszköz, ami a megalkotóinak eredeti szándéka 
szerint a hazai vidéki (alacsony népsőrőségő és agrár jellegő) kistérségek humán erıforrás-adottságait 
mutatta be kistérségi bontásban. Vizsgálatom szempontjából fontos hozadéka, hogy a digitális 
egyenlıtlenség szempontjából is fontos dimenziók kerültek benne alkalmazásra. Így az iskolai 
végzettség, amirıl már említettem a számítógép-használattal való közvetlen összefüggését; valamint a 
gazdasági aktivitás indikátora, ami pedig az anyagi helyzet fontos meghatározója a mai 
Magyarországon (Obádovics–Kulcsár, 2003). Amint késıbb (a 7.2.1. fejezetben) bemutatom, többek 
között ennek a mutatónak a felhasználásával igyekeztem munkatársaimmal (Kulcsár–Hohl–Obádovics, 
2009) demonstrálni a teleházak megszületésének és mai mőködésének indokoltságát. 

 
A vidék-lehatárolások azokat a területeket szándékoznak meghatározni, ahol vidékiségük, 

vidéki jellegük okán lehet szükség fejlesztési beavatkozásra. A vidék definiálásához hasonlóan a  
vidékfejlesztés fogalmának meghatározása is nehéz. Kulcsár (1999) véleménye szerint a vidékpolitika 
egyik fı feladata a vidéken élı emberek életminıségének javítása. Sarudi (2003) megfogalmazása 
szerint „A vidékfejlesztés alapvetı célkitőzése a vidéken élı lakosság életfeltételeinek, életminıségének 
biztosítása és javítása, harmóniában a vidéki környezet és táj adottságaival, megırizve annak nem 
pótolható erıforrásait. Ez a gyakorlatban olyan vidékfejlesztést jelent, amely a vidéki térségek számára 
esélyt kínál, és feltételeket teremt a hátrányos helyzetük leküzdéséhez.” (Sarudi, 2003: 11. p.). A 
hátrányos helyzet leküzdése, vagy legalábbis enyhítése, egybevág a teleházak létrehozásának céljaival. 
A teleház funkciójából adódóan az információs becsatlakozási lehetıséget exportálja a 
kistelepülésekre.  Több szerzı szerint a teleházak növelik a vidéki emberek életminıségét, és 
csökkentik hátrányos helyzetüket (Gáspár–Takáts, 1997, Bihari, 1999, Roman–Colle, 2001b). Sarudi 
(2003) szerint a vidékfejlesztés célkitőzései tartozik többek között21 a vidéki életkörülmények javítása, 
a vidéki foglalkoztatási és kereseti viszonyok jobbítása mellett a vidéki infrastruktúra fejlesztése, a 
vidéki társadalmi közösségek, civil szervezıdések és kulturális értékek megırzése, védelme. Kiemelem 
még Kulcsár (1998) gondolatát a szubszidiaritás alapelvérıl, amely szerint a helyi közösségek 
erıteljesen részt vesznek a helyi programok kidolgozásában, megvalósításában és ellenırzésében. A 
teleházak szakértıi kiemelik a teleházak közösségi, közösségfejlesztı hatását (Gáspár, 2004, Carvin–
Surman, 2006, Detrekıi, 2008). A teleházak közösségfejlesztı hatásának vizsgálatához szükség 
definiálni a közösségfejlesztés fogalmát, amely Varga-Vercseg (1998) megfogalmazásában a 
következı: „A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés felfogásunkban elsısorban települések, 
térségek, szomszédságok közösségi kezdeményezı- és cselekvésképességének fejlesztését jelenti, 
amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi 
szükségletek mértékében a közösségfejlesztıknek is, akiknek bátorító-ösztönzı, informáló, 
                                                 
20 A HDI-t az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja keretében dolgozták ki. Széles körben alkalmazzák, 1990 óta 160 
országra határozzák meg, minden évben újraszámolva értékeit. 
21 Idetartozik még a mezıgazdaság és a vidék összehangolt fejlesztése, a vidék gazdasági bázisának erısítése, 
diverzifikálása, a fenntartható fejlıdés feltételeinek biztosítása, a vidékfejlesztés integrált megközelítése, falusi- és 
agrárturizmus fejlesztése, a vidék szellemi színvonalának emelése, a falvak és tanyák megújítása, arculatok javítása (Sarudi, 
2003). 
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kapcsolatszervezı munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerısítheti a meglévı közösségi 
erıforrásokat.” (Varga-Vercseg, 1998: 20. p). Az elızıekben felsorolt gondolatokat mind magában 
hordozza a teleház22, amely a vidékfejlesztés egyik eszközeként véleményem szerint alkalmas 
lehet az elızıekben felvázolt célok megvalósítására, és a célok megvalósításán keresztül a digitális 
egyenlıtlenségek csökkentésére. 

 
A globalizáció hatását általában negatívnak tartják (pl. a szegénység és a területi különbségek 

növekedése), ugyanakkor a vidéki közösségek nem feltétlenül csak elszenvedıi a globális 
változásoknak. Az egyéb jellegő (infrastrukturális ellátottság, a digitális írástudás stb.) jellemzık 
határozzák meg, hogy ismerik-e, képesek-e reagálni és választ adni a globális kihívásokra. Elvileg egy 
magyar tanyáról is részesei lehetünk a tızsdei folyamatoknak, de hogy ismernünk kell azokat, ha 
optimálisan akarjuk értékesíteni a termékeinket, az vitathatatlan. A globális (kulturális, vagy termék-) 
piacokon megmutatkozó rések (niche-k) kihasználásának lehetısége szüli a lokalizációs potenciálokat, 
amik a globalizáció ellenfolyamataként hatnak, azzal párhuzamosan (glokalizáció) fejtik ki a hatásukat  
(Robertson, 1995). A lokalizáció az agglomerálódást, a gazdasági tevékenységek földrajzi sőrősödését 
is jelentheti, amely a helyi gazdaság erısödését vonhatja maga után (Csaba, 2006). Heilig (2002) 
szerint a városi lakosság nagy tömegei számára vonzóvá válnak a felértékelıdött vidéki területek, és a 
városi lakosok nagy tömegei az új agglomerációkba költöznek. Ez a „kivándorlási” folyamatot a 
közlekedési és informatikai infrastruktúra fejlıdése, valamint a hozzájuk kapcsolódó költségek 
csökkenése teszi lehetıvé. Az információs társadalomban az info-kommunikációs eszközökhöz való 
hozzáférés jelenleg még versenyképességet növelı tényezı, hamarosan azonban létszükséglet lesz. 
Ennek ismeretében jónak tartok minden olyan lépést, ami az infrastrukturális feltételek megteremtését 
segíti, így például a teleházakat is. Az információs társadalom elméletei elfogadják, hogy az új 
technológiák lehetıséget teremtenek a humán erıforrások erısítésére (oktatás), és esélyt adnak a jobb 
munkalehetıségekhez való hozzájutásra. Ebben a minıségükben nem fogyasztási javakra, hanem az 
olyan közjavakra és közszolgáltatásokra hasonlítanak, mint az oktatás (Nagy, 2007). Érdemes kiragadni 
a MITS egyik fı gondolatát, hogy az info-kommunikációs eszközökhöz való minél szélesebb körő 
hozzáférés alanyi jogon jár, és az esélyegyenlıség megteremtése érdekében segíteni szükséges 
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Ezekkel a gondolatokkal összhangban megjelent az 
informatikai szolgáltatások „közmővesedésének” fogalma. Egyes szakírók szerint az informatika 
fejlıdése hasonlít az áram- vagy vízszolgáltatás fejlıdésére. Kezdetben mindenki a saját igényét 
egyedileg elégíti ki (saját kút, helyi áramforrások, aggregátorok, majd saját számítógép, saját 
internetkapcsolat), majd idıvel a centralizált közmőmodell versenyképesebbnek bizonyul az egyéni 
megoldásokénál (Bıgel, 2009). Ez a fajta közmő, a „digitális közmő” gyakorlatilag az ország 
valamennyi települését lefedné optikai kábelekkel, egyenlı hozzáférési feltételeket biztosítva minimális 
áron az ország minden polgárának, függetlenül a település nagyságától vagy elhelyezkedésétıl 
(Csepeli, 2009)23. Egy ilyen közmő, más egyéb módszerek (pl. társadalmi segítık, IT-tanácsadók, IT-
mentorok alkalmazásával24) alkalmazásával alkalmas lehet a területi digitális egyenlıtlenségek 
csökkentésére. Az információs infrastruktúra kiépülése Heilig elızıleg ismertetett gondolatmenetébıl 
kiindulva felértékelné a vidéki területek jelentıségét, csökkentve a vidék–város közötti fejlettségbeli 
különbségeket, és növelve a vidéki területek lakosságmegtartó- és vonzó képességét. 

                                                 
22 A teleházak fogalmával, céljaikkal, mőködésükkel részletesen az 5. fejezetben foglalkozom. 
23 A digitális közmő tárgyalásakor szükséges megemlíteni az információs eszközök fejlıdésének és avulásának kérdését. 
Egy leendı, egész országra kiterjedı hálózat esetén a legkritikusabb tényezınek a technológiai elavulást tartom. 
Visszautalok a hálózati kapacitásra vonatkozó Gilder-törvényre, amely szerint a kommunikációs rendszerek sávszélessége 
egy év alatt megháromszorozódik. Ez felveti annak a valószínőségét, hogy mire kiépülne az egész országot lefedı digitális 
közmőhálózat, addigra nagy valószínőséggel már el is avulna. 
24 Az IT-mentorok és IT-tanácsadók szerepét részletesen az 5.4. fejezetben ismertetem. 
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3. EURÓPAI KORMÁNYZATI TÖREKVÉSEK AZ INFORMÁCIÓS 
TÁRSADALOMBAN 

 
3.1. Az információs társadalom helyzete az Európai Unió tagállamaiban 
 

Az információs társadalom elırehaladottságát egy adott országban vagy régióban különféle 
mutatószámokkal lehet jellemezni. Ilyen mutató az internet-elıfizetések és mobil-elıfizetések (vagy 
mobil-kártyák) száma, a fogyasztói árak alakulása (elıfizetési díjak), a számítógépek száma, különféle 
alapokra vetítve (százalékosan, 100 lakosra stb.). Ezek fizikai jellegő mutatók, amelyek az IKT-
eszközök elterjedtségét mérik („hard” mutatók), de nem mérik a használat módját, minıségét. Nem 
fizikai jellegő („soft”) mérıszámok az internethasználat gyakorisága és a használat célja (Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, 2007). Számos egyéb „soft” jellegő mutató létezik, amelyek közvetetten 
mérik az információs társadalom elırehaladottságát, ilyen például a középoktatásban és felsıoktatásban 
résztvevık aránya, a rendszeresen újságot olvasók aránya, és az olyan nehezen megfogható jellemzık, 
mint a sajtószabadság, és az emberi jogok érvényesülése. Mayer társadalmi, infrastrukturális és 
számítógépes mérıfaktorokról beszél, a konkrét mutatókat ezen dimenziók mentén helyezi el (Mayer, 
2003). Tágabb értelemben az információs társadalom fejlettségét mutatja a K+F-ráfordítások aránya is. 
Általánosságban a fejlettség néhány mérıszámmal aránylag jól bemutatható. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy az egyszerő mutatók használata sokszor csalóka lehet, mert nem mutatják meg a 
használatban rejlı különbségeket, amelyek a kulturális különbségekbıl fakadnak, és jelentısen 
árnyalhatják az adott társadalom információs társadalmi fejlettségét. 

 
Az információs társadalom egyik legfontosabb mérıszáma a rendszeresen (legalább heti 

rendszerességgel) internetezık aránya. 2007 harmadik negyedének végén a Föld internetezı lakóinak 
száma 1,25 milliárd fı (az emberiség 18,9%-a). A növekedés idáig töretlen, és nagyjából lineáris volt, 
az 1 milliárdot 2005-ben érte el (BME-ITTK, 2007). Ezek a számok nemcsak azt jelzik, hogy a Föld 
népességének mekkora része internetezik, hanem azt is, hogy mekkora nem, ezzel a digitális 
egyenlıtlenségek problémakörének nagyságát is érzékeltetik. Az internetezık nagyrégiónkénti 
megoszlásáról az alábbi ábra tudósít: 
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7. Ábra: Az internethasználók aránya a világban nagyrégiók szerint a teljes népességen belül 

Forrás: BME-ITTK, 2007 
 

Mint az ábrán is látható, és már az elızı fejezetekben is szó esett róla, egyes országok, 
kontinensek jelentıs lemaradásban vannak a fejlett országokhoz képest. Afrikában a népesség 5% a 
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Közel-Keleten pedig 17%-a internetezik rendszeresen, és nem is várható, hogy a helyzet hamarosan 
változzon (Ázsia adata ebbıl a szempontból csalóka, mivel az ázsiai kontinens összlakossága nagy). 

 
Az Európai Unión belül az internetet az utolsó három hónapban használók aránya az EU27 

államaiban 52%, Magyarországon 48%. Az egyes tagállamok értékeit ismerteti az alábbi ábra:  
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8. Ábra: Internethasználat az EU tagállamaiban a 16-74 éves korosztályban (2009) 

Forrás: Lööf-Seybert, 2009 
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9. Ábra: Internethozzáférés az EU tagállamok háztartásaiban (2009) 

Forrás: Lööf-Seybert, 2009 
 

Az internethozzáféréssel rendelkezı háztartások aránya szintén az információs társadalom 
legfontosabb indikátorai közé tartozik. A fenti ábrán látszik, hogy Magyarországon a háztartások 
internethozzáférési aránya alacsonynak mondható (55%), az EU27 átlaga 65%. Ezzel az eredménnyel 
az EU tagállamok sorrendjében az utolsó harmadban szerepelünk. Az ábra jelzi a magyarországi 
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digitális egyenlıtlenség meglétét és a fejlett államoktól való lemaradásunk mértékét. Az 
egyenlıtlenségek megléte és mértéke indokolja a magyarországi teleházak létjogosultságát. 
 
3.2. Európai uniós kormányzati törekvések az információs társadalom kiépítésére 
 

Az elsı konkrét lépések 1999 decemberében történtek meg, amikor az Európai Bizottság 
elindította az eEurópa kezdeményezést, amely az „eEurópa – Információs Társadalom mindenki 
számára” nevet viselte. A cél, hogy az állampolgárok hozzájuthassanak az információs társadalom 
nyújtotta elınyökhöz25. Az eEurópa kezdeményezés az európai gazdaság modernizációját célzó 
stratégiának a kulcseleme. A célkitőzések a következık voltak: 
 

1. Minden polgárt, otthont, iskolát, vállalkozást és adminisztrációt online kapcsolattal ellátni és 
bevezetni a digitális korba (pl. e-közigazgatás, e-ügyintézés stb.) 

2. Digitálisan írástudó Európát létrehozni, amit olyan vállalkozói kultúra támogat, ami kész új 
ötletek finanszírozására és kifejlesztésére. 

3. Biztosítani, hogy az egész folyamat szociális értelemben nem rekeszt ki senkit, erısíti a 
fogyasztói bizalmat és a társadalmi kohéziót. 

 
A kijelölt célok eléréséhez tíz kiemelt területet határoztak meg, ambiciózus tervekkel és 

intézkedésekkel (European Commission, 1999). A kezdeményezés adta meg az alapot a késıbbi, 2000 
márciusában Lisszabonban lezajlott EU15-ök vezetıinek tanácskozásához. A résztvevı tagállamok 
célul tőzték ki, hogy Európát a következı évtizedben a legdinamikusabb és legversenyképesebb 
tudásalapú gazdasággá változtatják. A tanácskozás eredményeképpen megszületett az EU átfogó 
fejlesztési programja, az úgynevezett Lisszaboni Stratégia, amelyhez az alapot a 1999-ben kidolgozott 
kezdeményezés adta. A tagállamok kérésére az eredeti tervezetet kibıvítették a következı okok miatt: 
 

1. Új követelmények az információs társadalom szakértelme terén, és a szakértelem hiányának 
problémája. 

2. Szükség van a társadalom minden tagját magába foglaló információs társadalom biztosítására. 
Itt konkrétan a fogyatékos és a csökkent munkaképességő emberekrıl van szó. Késıbb ez az elv 
kiterjedne valamennyi hátrányos helyzető csoportra. 

3. Az interneten megjelenı tartalmak minıségének ellenırzése. 
 

A stratégiához Akciótervet dolgoztak ki, amely 2000 júniusában került az Európai Tanács elé. 
Az Akciótervhez cselekvési tervek tartoztak, amelyek három fı kulcsterület köré csoportosultak. A 
három kulcsterületen belül további célokat és intézkedéseket határoztak meg. Ezek a következık: 
 

1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb internet 
a, olcsóbb és gyorsabb internethozzáférés 
b, gyorsabb internet a diákoknak és kutatóknak 
c, biztonságos hálózatok és intelligens kártyák26 

2. Befektetés az emberekbe és az információs jártasság megszerzésébe 
a, az európai fiatalság beléptetése a digitális korszakba 

                                                 
25 Milyen elınyökrıl van szó? Gyakorlatilag az élet minden területén megnyilvánuló elınyökrıl, ilyen például a hivatalos 
ügyek intézése otthonról, távoktatás, távmunka lehetısége, egészségügy minıségének javulása (gyors információtovábbítás, 
pl. leletek, receptek elektronikus továbbítása, távgyógyászat), kultúra, ismeretterjesztés, szórakozás. Az elınyök száma 
szinte végtelen, elemzésük jóval meghaladja a dolgozat kereteit. 
26 Az intelligens kártya azt jelenti, hogy egy kártyán található minden személyes adat, a bankkártyán, a jogosítványon, át a 
személyigazolványig. 
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b, munka a tudásalapú gazdaságban 
c, mindenki részvétele-bevonása a tudásalapú gazdaságba 

3. Az internet használatának ösztönzése 
a, az e-kereskedelem terjedésének felgyorsítása 
b, elektronikus közigazgatás 
c, távegészségügy27 
d, digitális tartalom a globális hálózatoknak28 
e, intelligens közlekedési rendszerek 

 
Az Akcióterv megvalósítható programokra összpontosított. A terv három fı módszert tartott 

alkalmasnak arra, hogy a kívánt célt a terv elérje: 
 

1. A megfelelı jogi környezet megteremtésének gyorsítása 
2. Az új infrastruktúra és szolgáltatások támogatása Európa-szerte 
3. Nyílt koordinációs és benchmarking-módszerek alkalmazása 

 
Az Akciótervhez dátumokat is rendeltek, mégpedig a 2002-es év végét szem elıtt tartva, 

amikorra az összes kitőzött célt teljesíteni kell (European Commission, 2000). Külön eEurópa+ 
akciótervek készültek az akkor még tagjelölt, azóta már teljes jogú tagságot elnyert országok 
számára29. Lényegében az eEurópa+ arra törekedett, hogy összhangba hozza az EU hivatalos 
információs programjának a célkitőzéseit és a nemzeti stratégiákat, így állítva elı egy közös programot, 
az eEurópa+ akciótervet. Az eEurópa+ legfontosabb célja volt a közösségi joganyag információs 
társadalommal kapcsolatos részének átvétele. Az ebben rejlı problémát az akcióterv készítıi úgy látták 
megoldhatónak, ha egy az egyben átveszik az EU programjának törekvéseit, de végrehajtásukhoz saját 
belsı dátumokat és ellenırzési metódusokat rendelnek hozzá. Az eEurópa Akcióterv általános céljain 
belül minden országnak tisztán körülhatárolt, konkrét akciókat kellett indítania, amelyekhez konkrét 
idıkeretek tartoztak – a végrehajtást 2002-re és 2003-ra kellett idızíteni (European Commission, 
2001). 

 
Az Európai Unió céljainak középpontjába a K+F került, ennek a mutatónak az értékét tekinti a 

tudásalapú társadalom egyik fı jelzıszámának. A Lisszaboni Stratégia létrehozásának egyik fı célja, 
hogy emelje a K+F-ráfordítást a jelenlegi GDP 1,9%-os átlagos arányáról 2010-re 3%-ra30, azzal a 
kikötéssel, hogy a ráfordítások 2/3-a az üzleti szférából érkezzen (BME-ITTK, 2007). A fı rivális ezen 
a téren az USA, ahol jelenleg a GDP 2,8%-át fordítják K+F-re. Pontosan az USA gazdaságának új 
technológiák létrehozása és felhasználása terén nyújtott teljesítménye volt az egyik alapvetı motívuma 
a Lisszaboni Stratégia meghirdetésének. Az USA mintegy 300 000 kutatóval többet foglalkoztat, mint 
az EU, jórészt az üzleti szektorban (Halmai, 2006). Ráadásul az EU kutatási intézményeiben bár a 
publikációk mennyisége és minısége megfelelı, és gyakran jelentkeznek viszonylag úttörı 
eredményekkel, a kutatási tevékenységek eredményei ritkán válnak a piacon eladható termékekké, 
vagy szolgáltatásokká. Ez az úgynevezett európai paradoxon, tehát a kutatás-fejlesztés aránylag magas 
ráfordításai ellenére az innovatív, versenyképes vállalkozások aránya alacsony. Az információs 
társadalom terjedése pedig kimondottan összefügg az innovációs célú együttmőködések terjedésével. A 
Lisszaboni Stratégia fı célja tehát az ezen a területen történı elırelépés, mivel az Európai Uniónak a 
                                                 
27 Információszerzés biztosítását jelenti az orvosok és a polgárok számára, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra és 
tartalomszolgáltatás kiépítését. 
28 A kultúra digitalizálását, helyi tartalmak elıállítását jelenti. 
29 Ezenfelül a programban olyan országok is részt vettek, amelyek nem tagjelöltek és nem is tagok, mint Törökország. 
30 Magyarországon 2007-ben a ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya 0,97% volt, ez a 2006-os évi 1,00%-hoz képest 
némi visszaesést jelent (Statisztikai Tükör, 2009). 
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globális gazdaságban történı vezetı szerepének megszerzéséhez és a versenyképesség megırzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges a humán tıkére és az új technológiák társadalmi alkalmazásának 
fejlesztésére irányuló befektetések növelése (BME-ITTK, 2007). 

 
Szükséges megemlíteni, hogy az 1999-es eEurópa kezdeményezéstıl számítjuk a közösségi 

hozzáférés uniós fogalmát, a PIAP-ot (Public Internet Access Points). Ettıl az idıponttól jelenik meg a 
PIAP a közösségi szóhasználatban, és ettıl az idıponttól számíthatjuk elterjedését Európa szerte. A 
teleházak szempontjából is kulcsfontosságú az eEurópa kezdeményezés, mivel ekkor adta ki az 
Európai Unió szakmai állásfoglalását a teleházakról, mely szerint a teleházak lehetséges eszközei 
annak, hogy a helyi közösségek és ezen belül bizonyos csoportok a modern info-kommunikációs 
technológiák segítségével leküzdjék gazdasági és szociális hátrányaikat (Laczkó–Soltész, 2004). 

 
A következı fontos dátum 2005 volt, amikor félidejéhez érkezett a Lisszaboni Stratégia. 

Értékelték az addig elért eredményeket, és felülvizsgálták a stratégia elemeit, intézkedéseit. Új 
stratégiai területeket jelöltek ki, eltörölték a szigorú, szocialista tervgazdálkodásra emlékeztetı 
határidıket, és megújították a Lisszaboni Stratégiát (Török, 2006). Még 2005-ben a Bizottság júniusban 
nyilvánosságra hozta új stratégiai dokumentumát, az „i2010: Európai Információs Társadalom a 
növekedésért és foglalkoztatásért” elnevezéső kezdeményezést. A Bizottság megállapította, hogy az 
unió lakosságának több mint a fele kimarad az információs társadalom vívmányaiból, ezért a fı 
prioritás a befogadó európai információs társadalom létrehozása. Az ötéves stratégia központi eleme 
ezenfelül az információs társadalom és a médiaipar fellendítése. A cél megvalósításához új 
jogszabályok létrehozására, az iparral való együttmőködés ösztönzésére, az esélyegyenlıség 
növelésére, a szélessávú internet népszerősítésére és tartalomszolgáltatásra van szükség. A Bizottság 
három fı feladatot határozott meg (European Commission, 2005): 

 
1. Az információs társadalom és a média nyílt és versenyképes belsı piacának mőködését 

elısegítı Egységes Európai Információs Tér létrehozása 
2. Az információ- és kommunikációtechnológiai kutatás-fejlesztésre irányuló beruházás növelése 
3. Befogadó európai információs társadalom létrehozása. 

 
Önálló, külön feladat foglalkozik az idısek helyzetével. A Bizottság megállapította azt is, hogy 

az elkövetkezendı 20 évben a 65 és 80 év közötti idısek száma 40%-kal fog nıni, ami súlyos 
társadalmi és gazdasági gondokat fog okozni Európában. A Bizottság szerint a problémák kezelését 
elsısorban az info-kommunikációs eszközök használatával kell megoldani (BME-ITTK, 2007). 
 
3.3. A digitális egyenlıtlenségek leküzdése: e-Inclusion (e-Befogadás) 
 

Dolgozatomban kiemelt figyelmet szentelek a digitális egyenlıtlenségekkel kapcsolatos 
politikáknak és cselekvési terveknek. A teleház és digitális egyenlıtlenségek közötti kapcsolatot a 
késıbbiekben részletesen ismertetem (5. fejezet). 

 
Az intézkedések ellenére a digitális egyenlıtlenségek nem csökkentek az EU tagállamaiban. 

Éppen ezért 2006-ban a rigai konferencián az úgynevezett Rigai Nyilatkozatban határozott célokat 
tőztek ki a digitális egyenlıtlenségek csökkentésére. A cél, hogy a leszakadással fenyegetett csoportok 
és a többségi társadalom között lévı egyenlıtlenségek 2010-re a felére csökkenjenek. Az összehangolt 
cselekvés érdekében a Bizottság a 2007-es évet az európai esélyegyenlıség évének nyilvánította, 2008-
at pedig az e-Inclusion vagyis az e-Befogadás évének nevezték el (Ministerial Declaration, 2006). Az 
e-Inclusion kifejezésnek nincs igazán magyar megfelelıje. A fogalom a társadalmi bennfoglaltságot, a 
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társadalmi kohézió elısegítését fejezi ki az info-kommunikációs eszközök segítségével (Dombi–
Kollányi–Molnár, 2007). 

 
A Rigai Nyilatkozat lényege, hogy a leszakadással fenyegetett csoportok (idısek, 

munkanélküliek, fogyatékkal élık) és a többségi társadalom között húzódó digitális egyenlıtlenséget a 
felére kell csökkenteni, valamint a szélessávú lefedettség 90%-ra növelése Európában, a közszféra 
összes honlapja elérhetıségének biztosítása, valamint közös álláspontok, ajánlások kidolgozása az 
elérhetıségi szabványok tekintetében. Mindezeknek a céloknak 2010-re kell megvalósulniuk 
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Meg kell jegyezni, hogy a nyilatkozat bár konkrét 
célokat tartalmaz, túlságosan is technikai szemlélető, amely ugyan jól mérhetı, de önmagában nem 
alkalmas a digitális egyenlıtlenségek csökkentésére. 

 
3.4. Az európai uniós törekvések értékelése 
 

Már 2004-ben az elsı felülvizsgálatnak nevezhetı úgynevezett Tavaszi Jelentés közzétételekor 
kiderült, hogy az EU nemcsak lassan halad az általa kijelölt célokhoz, hanem egyre messzebb is kerül 
tıle. Az USA termelékenysége továbbra is gyorsabban nı, mint az EU termelékenysége, és a K+F-ben 
mutatkozó különbségek sem mérséklıdtek (Török, 2006). 

 
Valójában már a Lisszaboni Stratégia indulásakor is látható volt, hogy jelenlegi állapotában 

nem érheti el a kitőzött célokat. Ezt még maga a Bizottság is megállapította, amikor a rendkívül rövid, 
2002-es határidıt megállapította az egyes feladatok végrehajtásához. A Bizottság is tisztában volt vele, 
hogy a rövid határidı miatt valószínőleg nem fognak teljesülni a célok. Az elgondolás szerint azért van 
szükség a rövid határidıre, mert ha az EU nem képes ennyi idı alatt gyors változást elérni, akkor nem 
lesz képes elérni a lisszaboni célkitőzéseket, és nem fog a világ legdinamikusabban fejlıdı 
gazdaságává válni. A Bizottság ebbıl kiindulva már azt is haladásnak tekinti, ha részleges változásokat 
sikerül elérni, és részcélokat sikerül teljesíteni (European Commission, 2000). 

 
A 2005-ben történt félidejő felülvizsgálatnál az EU is elismerte, hogy a megfogalmazott célok 

és intézkedések közül csak egyes részcélok teljesültek, mások részlegesen, vagy egyátalán nem. Bár a 
stratégiadokumentumok mind az innovációt és a kutatás-fejlesztést jelölték meg központi célnak, a 
meghozott intézkedések nem hoztak valódi áttörést. Az EU módosított fejlesztési programja, az i2010 
már nem beszél arról, hogy az EU legyen a világ legfejlettebb tudásalapú gazdasága, és a világ 
legversenyképesebb régiója. Az új stratégia középpontjában már a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatottság, valamint az információs társadalom alapjainak lerakása áll (Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, 2007). A Lisszaboni Stratégia új változatában már a megfogható, mérhetı, 
gazdasági felzárkózás szempontjából valóban releváns célok jelentek meg, tanulva az elızı stratégia 
kudarcaiból (Török, 2006). 
 

A stratégia valójában már a kidolgozásakor – úgy ahogy a Bizottság már elıre látta is – a siker 
igen csekély reményével indult. A fı problémát az okozta, hogy általános stratégiát dolgoztak ki, 
határidık és eszközök nélkül. A megadott fı határidı túl szoros volt, elıre vetítve a kudarcot. Gond 
még a források mennyisége, hozzáférhetısége, a forrásfelhasználás alapelvei, módja. A 2003-as 
alkotmányozási folyamat megakadása ráadásul megakasztotta a lisszaboni folyamatot is. Török szerint 
a kudarc egyik oka az EU bonyolult jogalkotási és -alkalmazási folyamata is, amit az EU és a 
tagállamok joganyagának eltérése, és összehangolásának és döntési kompetenciájának problémája is 
okoz (Török, 2006). Több tekintetben a mai napig tisztázatlan maradt a stratégia alapelemei között a 
viszony, ez is problémát okoz. A kudarchoz hozzájárult a világgazdaság – Európában különösen 
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erıteljes – konjunkturális lassulásán túl a strukturális reformok megvalósításának lassúsága is (Halmai, 
2006). 

 
Palánkai szerint a kudarc lehetıségét növelte, hogy a megfogalmazott célok között 

ellentmondások voltak, tehát nemcsak az a gond, hogy a stratégia túl általános, hanem az is, hogy a 
célok, prioritások sem pontosan tisztázottak. A Lisszaboni Stratégiának azonban a kudarcokon túl 
számos hasznos hozadéka is van. Egyfelıl fontos eredmény a szemléletmód változása, amely az EU-t 
olyan hosszú távú tervek kidolgozására késztetik, amelyekben komplexen vázolja fel a feladatokat, 
miközben igyekszik azok súlypontjait megragadni. Másfelıl a célokat, feladatokat konkrétabban, 
megfoghatóbban igyekszik definiálni. Palánkai szerint a Lisszaboni Stratégia kudarcának fı okai a 
következık voltak (Palánkai, 2006): 

 
• A programot a kormányok többsége nem tekintette fontosnak és sajátjának, ezért nem tett 

különösebb erıfeszítést végrehajtása érdekében. 
• A legtöbb országban nem került sor konkrét programok kidolgozására. 
• Megoldatlan maradt a program érdemi finanszírozása, mind a költségvetések, s fıként a 

magántıke bevonása szempontjából. 
• A lisszaboni program nem keltett különösebb érdeklıdést a tudományos kutatók körében, a 

célok és a feladatok érdemi elemzése elmaradt. 
• A programot nem sikerült közel vinni a társadalomhoz, az emberek, a különbözı társadalmi 

csoportok nem érzik magukénak. Nem sikerült érdemben kommunikálni a civil társadalom 
irányába. 
 
A kudarc okainak elemzéséhez hozzátartozik, hogy nincs teljes egyetértés, hogy vajon az EU 

tényleg elmaradásban van-e az USA-tól. Palánkai szerint szükséges a helyzetelemzések pontosítása, 
hogy az elmaradás ténye és mértéke egyértelmően kiderüljön. Az EU-nak tartós kereskedelmi 
mérlegtöbblete van az USA-val szemben, így kereskedelmileg lemaradásban nincs. Ugyanakkor 
elmaradásban van az információs társadalom és a K+F terén. De az adatok csalókák lehetnek, mert míg 
az EU tagállamai között a K+F-átlagok nagy szórást produkálnak, addig a legfejlettebb EU-s államok 
és az USA K+F-ráfordítása között gyakorlatilag nincs sok különbség. A K+F ráfordítási arányaink 
vizsgálata tehát nem alkalmas önmagában a fejlettség vizsgálatára (Török, 2006), a lemaradást 
bizonyító adatok félrevezetık lehetnek (Palánkai, 2006). Palánkai emiatt azt mondja, hogy leginkább 
az EU-n belül szükséges a felzárkózás, nem pedig EU–USA viszonylatban. A lisszaboni célok 
teljesítése nem a külsı, hanem a belsı felzárkózástól függ. 

 



 34 

 



 35 

4. A HAZAI INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM HELYZETE 
 

A KSH adatai szerint Magyarországon 2008 végén több mint 1,8 millió internet-elıfizetés volt, 
ami 37%-os növekedést jelent a 2006-os évhez képest. A szélessávú kapcsolatok aránya nıtt, év végére 
az összes kapcsolatnak mindössze 3%-a volt ISDN vagy kapcsolt vonal. A sávszélesség növekedése 
mellett a fogyasztói árak31 is jelentısen csökkentek. A háztartások majdnem fele rendelkezik 
számítógéppel, valamivel több, mint harmada internethozzáféréssel is. Az információs társadalom 
fontos indikátora a mobiltelefon-penetráció. 2007-ben a mobiltelefon-penetráció elérte a 109,7%-ot, 
vagyis 100 lakosra 110 aktív SIM kártya jutott. Figyelembe véve, hogy egy embernek több 
mobiltelefonja is lehet, a tényleges elterjedtség a lakosság teljes egészét tekintve nagyjából 80% körül 
mozog (BME-ITTK–GKIeNET, 2008). 

 
A digitális egyenlıtlenségeket tekintve Magyarországon a 18 éves és idısebb népesség 

körülbelül 50 százaléka 2008-ban digitálisan írástudatlannak32 tekinthetı. Ez az arány az elmúlt 
években nem jelentıs mértékben, de csökkent. Az információs társadalomból kirekesztettek aránya 
évenként kevesebb mint 4 százalékponttal csökken. A digitálisan írástudatlanok közel 50 százaléka 60 
éves, vagy annál idısebb, valamint 68 százalékuk inaktív és nagy hányaduk egyedül élı, magányos 
ember (Dombi–Molnár–Kollányi, 2009).A helyzet javulásának akadályait ma már egyértelmően a 
motivációbeli korlátok jelentik az anyagiakkal szemben. A felnıtt lakosság 2/3-a elutasító, vagy 
közömbös az információs társadalom eszközeivel szemben (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007). Mint 
ahogy a következı ábrán is látható, a felnıtt lakosság nagyjából kétharmadának az internet- és 
számítógép-használat nem vált elfogadott és napi rutinfeladattá. 

felzárkózó
17%

lemaradó
56%

internethasznál
ó

27%

 
10. Ábra: A hazai társadalom megoszlása az információs társadalom szemszögébıl (18 év -) 

(2006) 
Forrás: Molnár, 2008 

 
Magyarországon a digitális egyenlıtlenségek fı forrása az életkor, az iskolai végzettség és a 

településtípus, és az ezzel összefüggı jövedelmi helyzet erıteljesen befolyásolja az info-
kommunikációs eszközök elérési esélyét és használatát. A hazai információs társadalom jelenlegi 
helyzetét leginkább három tényezı befolyásolja (BME-ITTK–GKIeNET, 2008): 
 

1. Az ország népességének elöregedése, 
                                                 
31 2007 végén lecsökkent a 3 000 Ft-os lélektani határ alá, de meg kell jegyezni, hogy az olcsó csomagok mindig valamilyen 
korlátozás mellett vehetık igénybe. 
32 A digitális írástudás fogalmát a 2.2.1. fejezetben fejtettem ki. A digitális írástudatlanság fogalma alatt a digitális írástudás 
hiányát kell érteni. 
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2. A kedvezıtlen településszerkezet, 
3. Valamint a számítógéppel, internettel kapcsolatos negatív attitődök. 

 
2. Táblázat: A digitális egyenlıtlenségek által érintett társadalmi rétegek számossága 
50+ évesek 3 990 000 fı 
Aprófalvakban élık kb. 800 000 fı 
Fogyatékkal élık kb. 600 000 fı 
Roma népesség kb. 600 000 fı 
Hátrányos kistérségekben élık kb. 400 000 fı 
Munkanélküliek kb. 400 000 fı 
Forrás: BME-ITTK–GKIeNET, 2008 
 

A fenti táblázat jól szemlélteti az információs társadalomból kimaradó-lemaradó társadalmi 
rétegek nagyságát (a társadalmi rétegek átfedik egymást, halmozottan hátrányos helyzetet elıidézve). A 
leginkább érintettek az idısek, csakúgy, mint az unió többi tagállamában. Nem véletlen, hogy az idısek 
bekapcsolása az információs társadalom életébe az unió egyik kiemelt cselekvési területe. Rab (2009) 
kutatási eredményei alapján a társadalmi közvetítık (például a teleházakban mőködı IT-mentorok, IT-
tanácsadók) segítségével az idıs korosztály internethasználata ugrásszerően növelhetı lenne. A kutatási 
eredmények a közösségi hozzáférési pontok és azon belül a teleházak szerepét erısítik meg. Alapvetı 
jelentıségő a közösségi hozzáférési pontok üzemeltetését biztosító szakemberek képzése és 
alkalmazása annak érdekében, hogy megteremtıdjenek az idısıdı emberek széles tömegeinek 
bevonásának feltételei. Ugyanakkor Farkas–Gyarmati–Molnár (2009) cikkükben kifejtik, hogy a 
képzett tanácsadók és mentorok alkalmazása nem megoldott, valamint a kidolgozott programok még 
nem alkotnak stabil és komplex tudás- és készségrendszert. Egyetértek a szakirodalom azon 
megállapításával, hogy az internet használata és nem használata között a legélesebb választóvonal a 
gazdasági aktivitás (Próbáld, 2008, Dombi–Molnár–Kollányi, 2009, Sólyom, 2009) (az elızı táblázat is 
kiemelten tartalmazza a munkanélkülieket, mint a digitális egyenlıtlenségek által érintett réteget). A 
teleházaknak az idıskorúak aktiválásában, bevonásában fontos szerepet tulajdonítok (például 
tanfolyamok, képzések), amit véleményem szerint erısíteni szükséges, mivel Dombi–Molnár–Kollányi 
(2009) felmérése szerint az 50 év felettiek körébıl mindössze néhány ezren veszik igénybe a közösségi 
hozzáférési pontok szolgáltatásait. 
 

A hazai digitális egyenlıtlenségek bemutatásánál szót kell ejteni az e-közigazgatás helyzetérıl 
is, mivel a digitális egyenlıtlenségeket csökkenteni hivatott Rigai Nyilatkozat céljai között szerepel a 
közszféra valamennyi honlapjának elérhetısége. Az e-közigazgatást tekintve Magyarország a kiinduló 
állapothoz képest jelentıs elırehaladást ért el. 2003-ban a hazai elektronikus szolgáltatások 15%-os 
készültségi szintet33 értek el, míg 2005 végén már 80%-ot. A teljes mértékben online elérhetı 
szolgáltatások aránya 50%-os, mindkét mutatót tekintve Magyarország elérte az unió átlagát. 
 
4.1. Hazai kormányzati programok 

 
A hazai kormányzati programok közül az elsı, amelyik már foglalkozott az információs 

társadalommal, a Széchenyi terv 2000 decemberében nyilvánosságra került része. Az 1994–2000 
közötti idıszakban a kormányzat csak terv szintjén foglalkozott az információs társadalommal, illetve 
az informatikai háttérrel, mert nem tartotta azt fontosnak. Ebben az idıszakban a NIIF, a Nemzeti 
                                                 
33 Az unió az elektronikus közszolgáltatások felkészültségi szintjének mérésére kidolgozott egy ötfokozatú skálát. A skálán 
a szintek az ügyintézés különbözı fokú elektronizálását jelzik. A közszféra valamennyi – unió által elıírt – honlapjának 
felmérésébıl alakul ki a végsı érték (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 
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Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program foglalkozott érdemben az informatikai fejlesztésekkel, 
de ebben a programban az információs társadalom és az „új gazdaság” gondolata még nem, vagy csak 
érintılegesen jelent meg34. A Széchenyi terv már az uniós törekvéseknek és terveknek megfelelıen 
készült el. A terv fı célkitőzései megegyeznek az unió Akciótervének fı célkitőzéseivel (BME-ITTK–
GKIeNET, 2007). 

 
A következı fı állomás 2001 májusában, a NITS, a Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 

elkészülte volt. A Széchenyi tervvel összhangban elkészített dokumentum fı célkitőzése az ország 
életminıségének javítása, életének jobbá tétele az info-kommunikációs eszközök segítségével. A 
NITS-ben a kormányzat definiálta információs jövıképét, melynek legfıbb elemei a következık: 
 

1. Az „új gazdasághoz” való csatlakozás Magyarország számára olyan jelentıséggel bír, mint a 
kereszténység felvétele. 

2. A NITS megvalósulásának eredményeként Magyarország élenjáró országává válik a közép-
kelet-európai régiónak az információs társadalom kiépítése terén. 

3. Az információs és kommunikációs eszközöket a magyarul értı polgárok életminıségének 
javítására kell felhasználni. 

 
Mindezen célokat egy 7 pontból álló cselekvési programmal kívánta a NITS elérni: 

 
1. infrastruktúra-fejlesztési program 
2. gazdaságpolitikai program 
3. kultúraprogram 
4. oktatási program  
5. társadalompolitikai program 
6. elektronikus kormányzati program 
7. önkormányzati program 

 
A NITS elsısorban nem az állami szférára gondolt, hanem a non-profit és a piaci szféra 

szereplıit támogatta. Központjában az „ember–eszköz–tartalom” egysége állt, amelyeknek csak 
együttes fejlesztése, támogatása révén érhetı el siker. 

  
A következı fontos lépés a 2003-ban megjelenı MITS, Magyarország Információs Társadalom 

Stratégiája volt. A MITS hosszú távra, 10–15 évre íródott, kiemelt területe az esélyegyenlıség 
megteremtése és a digitális egyenlıtlenségek csökkentése volt. Teljes egészében illeszkedik az unió 
stratégiai terveihez, az eEurópa, és eEurópa+ tervekhez. A stratégia megléte létfontosságú volt a 
kormányzatnak, mivel az unió a közösségi támogatások nyújtását a stratégia meglétéhez kötötte. A 
MITS két alapvetı pillére a folyamatok korszerősítése és a szolgáltatások modernizálása. A fıbb 
beavatkozási pontok a következık: 
 

1. tartalom és szolgáltatások, ezen belül a következı fıirányok vannak: 
a, gazdaság (e-munka, távmunka-szervezés, hátrányos helyzető emberek bevonása az IKT-
feladatok ellátásába) 
b, közigazgatás (e-kormányzat, hálózati ügyintézés, közigazgatási adatbázisok, távügyintézés, 
elektronikus aláírás technikai feltételeinek biztosítása) 
c, kultúra (digitális kultúra terjesztése) 

                                                 
34 A NIIF jelenleg is mőködik, a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és mőködtetésének a programja 
(www.niif.hu). 
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d, oktatás (e-oktatás, oktatóhelyek létesítése, iskolák informatikai kiszolgálása, távoktatási 
rendszerek kiszolgálása) 
e, egészség (e-egészségügy, egészségügyi és szociális információkhoz való hozzájutás) 
f, környezetvédelem (adatszolgáltatási eljárások kialakítása) 

2. infrastruktúra 
a, szélessávú hálózatok kiépítése 
b, hozzáférés és elérés fejlesztése 
c, közcélú, közhasznú adatok, szabványok és szoftver eszközök biztosítása 

3. tudás és ismeret 
4. jogi és társadalmi környezet 

 
Ezen felül még két horizontálisan jelentkezı területet jelöltek meg célterületnek, a kutatás-

fejlesztést és az esélyegyenlıséget. A fejlesztések legfontosabb eleme a tartalom és szolgáltatás, amely 
a fent felsorolt további területekre oszlik. A beavatkozási területeket tovább bontva fıirányokat jelöl 
meg, és meghatározza a fıirányok területén a különbözı szereplık által elvégzendı feladatokat. A 
MITS egyik központi gondolata, hogy az info-kommunikációs eszközökhöz való minél szélesebb körő 
hozzáférés alanyi jogon jár (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Az elgondolás nem új, ez 
volt kezdetben a teleházak létrejöttének egyik oka. 2003 után ez az elképzelés a kormányzat által 
készített konkrét cselekvési tervekben a teleházakkal együtt fontos szerepet kap. 

 
A következı fontos lépcsıfok a 2003-ban kiadott e-Magyarország Pont program, amely a MITS 

hozzáférés fıirányának alprogramjaként indult. A program fı célkitőzése, hogy az ország egész 
területén közösségi hozzáférési pontokat hozzon létre, meghatározott célok érdekében. Az e-
Magyarország Pontok létrehozásának céljai: 

 
• Minden településen legyen nyilvános hozzáférési pont. 
• Az eszközök és szolgáltatások mellé megfelelıen képzett személyzet álljon a látogatók 

rendelkezésére, hogy a hozzáférési pontok valódi, közösségi hozzáférési pontokká váljanak. 
 

Az e-Magyarország Pontok tárgyalásánál meg kell említeni a Közhálót35, amely a szolgáltatás 
nyújtásához szükséges szélessávú hálózatot biztosítja a végponti hálózati berendezésekkel együtt. A 
tervezık az e-Magyarország Pontok hálózatát három fázisban kívánták megvalósítani: 
 

1. Az elsı fázis, 2004 végére 2004 db e-Magyarország Pont létrehozása, és a hálózati rendszer 
mőködési alapfeltételeinek megteremtése. 

2. A második fázis, 2006 végére az országos lefedettség elérése, tehát minden településen legalább 
egy e-Magyarország Pont létrehozása. 

3. A harmadik fázis, és egyben a program végsı célja egy általános közösségi hálózati szolgáltatás 
kialakítása, és gazdasági, társadalmi beágyazása. 

 
Az e-Magyarország Pontok program fontos állomás volt a teleházak életében, ugyanis 2003-ban 

az MTSZ megállapodott az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal36, hogy a teleházak 
fokozatosan felveszik az e-Magyarország Pont funkciókat, és integrálódnak a hálózatba sajátos 
szolgáltatási rendszerük és arculatuk megırzésével (Gáspár–Eckert–Szabó, 2003). 

                                                 
35 A Közháló közcélú intézmények, közösségi hozzáférési helyek, közintézmények, iskolák, egyéb szervek és közfeladatot 
ellátó civil szervezetek szélessávú hálózati infrastruktúráját biztosítja egymással összekapcsolt, önálló egységek, alhálók 
segítségével (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 
36 Jogutódja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
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A stratégiák között érdemes még megemlíteni a 2005-ben kiadott Nemzeti Szélessávú Stratégiát 

(NSZS), amely tematikus szakstratégiának tekinthetı, és a 2005–2013-as idıszakra szól. Elsısorban 
szélessávú hozzáférés biztosítására koncentrál, ugyanakkor foglalkozik az esélyegyenlıséggel is, 
valamint a tartalom, motiváció, képzettség, biztonság, innováció témakörével is. Jelentısége abban áll, 
hogy foglalkozik a közösségi hozzáférési pontok kiépítésének támogatásával a falvakban és a 
kistelepüléseken (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
4.2. A hazai kormányzati programok értékelése 

 
A hazai kormányzati törekvések számos kritikával illethetık, a pozitív kezdeményezések 

ellenére is. Általánosságban kritikaként elmondható, hogy nem teljesen tisztázott az állam szerepe, a 
teljesítmények mérése és értékelése nem, vagy nehézkesen mőködik, több párhuzamos egymás mellett 
élı kezdeményezés mőködik, a párhuzamos kezdeményezések között nincs szinergia, nincs közös 
koordinálás, nem erısítik egymást. 

 
Az illetékes minisztériumok a teleházak alapítása és támogatása mellett létrehozták az e-

Magyarország Pontok hálózatát. Mielıtt a két hálózat összeolvadt, a teleházhálózat és az e-
Magyarország Pontok egymás mellett, párhuzamosan mőködtek egy ideig, anélkül, hogy különösebb 
kapcsolat lett volna közöttük. 2008-ban történt meg a végleges egybeolvadás, amikor a Magyar 
Teleház Szövetség átalakult Magyar Teleházak és e-Magyarország Pontok Szövetségévé (Gáspár, 
2008a). Az egykori MTSZ a teleházhálózat fejlesztése mellett azt akarja elérni, hogy az e-
Magyarország Pontok maguk is teleházakká fejlıdjenek, így erısítve a teleház mozgalmat. 

 
Az állami szerepvállalás a teleházmozgalom esetében különösen érdekes. A teleházak alapítását 

a kezdetektıl fogva számos minisztérium támogatta, de ezek a támogatások nem összehangolva, hanem 
szigetszerően léteztek. A kormányzati döntéshozók a teleházak mőködését non-profit intézményként 
képzeli el, még állami feladatok teljesítését is elvárja a teleházaktól, ugyanakkor forrásokat nem rendel 
hozzájuk37. Míg a teleházak alapítására számos pályázati forrás állt rendelkezésre, addig a 
mőködtetésre nem, vagy csak alig. Az alapításra szánt források felhasználása sok esetben félresikerült, 
mivel a pályázat kiírója a projekt utógondozására nem fordított figyelmet. A lényeg a pályázati 
források szétosztása volt, sokszor minden különösebb cél nélkül. Sok teleházpályázatot csak azért adtak 
be, hogy részesüljenek az osztásból, de nem volt mögötte valós társadalmi igény vagy támogatottság. A 
pályázati pénzek egy részét így olyan informatikai beruházásokra költötték, amelyek semmilyen 
hasznot nem hoztak. Nem volt ritka jelenség, hogy egy önkormányzat vagy iskola az informatikai 
eszközbeszerzés lehetséges forrását látta a teleházpályázatban. Így természetesen sok, „alibi” teleház 
keletkezett, amely csak azért létezett, hogy segítségével pályázati pénzeket lehessen megszerezni38. 
Többek között ennek is köszönhetı, hogy a teleházak száma a 2006-os évben drasztikusan csökkent, 
számos, csak névlegesen mőködı teleházat töröltek39 a teleházmozgalom tagjai közül. 

 

                                                 
37 2007-ben az APEH az elektronikus adóbevallással nem boldogulókat a teleházakba küldte, hogy ott majd ingyenes 
segítséget kapnak. Az állami szervek tehát sokszor úgy tekintenek a teleházakra, mint közfeladatot ellátó intézményekre 
(Gáspár, 2007). 
38 A kutatómunka során a személyes adatgyőjtéskor én is több ilyen teleházzal találkoztam. Ezek a teleházak névlegesen 
léteznek, de megfelelnek az adminisztratív feltételeknek minden szempontból. Ugyanakkor látogatót nem, vagy csak 
kelletlenül fogadnak, nem reklámozzák magukat, a közösség életében semmilyen értelemben nem vesz részt. Mivel a 
feltételeknek megfelelnek, arra alkalmasak, hogy segítségükkel az üzemeltetı pluszforrásokat szerezzen meg. 
39 Egy teleház számára az MTSZ-bıl való törlés a teleházaknak kiírt pályázati forrásoktól való elesést jelenti. 



 40 

Az információs társadalomra való felkészülés pedig Magyarországon kedvezıen indult. Számos 
kezdeményezés, stratégia, és dokumentum született a témakörben, amelyek logikájukban, céljaikban 
egyeztek az unió törekvéseivel. Azonban a tervek, és stratégiák nagy része megmaradt a tervezés 
szintjén. A tervek megvalósítása nem, vagy csak felemásan sikerült. 2006-ot követıen még a tervezés, 
a stratégiakészítés is jelentısen elmaradt a kezdeti lendülettıl, ráadásul még az ezzel foglalkozó 
szakminisztériumot is megszüntették, azt a képzetet keltve, hogy a témakör egyátalán nem fontos. 2006 
óta nincs a kormányzatnak információs társadalompolitikája vagy stratégiája. Csak a korábban 
elindított, már mőködı programokat, vagy azok egy részét üzemeltetik tovább. A programok mögött 
lévı források rendkívül kicsik, néhány százmilliós, vagy egy-két milliárdos nagyságrendőek, 
amelyekbıl jelentıs, valódi változást hozó fejlesztések nem finanszírozhatók (BME-ITTK–GKIeNET, 
2008). A tervek és stratégiák, legyenek azok bármennyire is jók, nem valósultak meg, ennek 
eredménye pedig a fejlett államoktól történı tartós leszakadás. Bár az elmúlt években történtek fontos 
lépések az információs politika terén, az elmúlt néhány év mégis elvesztegetett idınek bizonyult. A 
problémák a BME-ITTK-GKIeNET (2007) szerint elsısorban a politika hozzáállásából fakadnak: 

 
• az évekig tartó dokumentum- és stratégiagyártás 
• az ötlettelen másolás, és az eredetiség hiánya a célok kijelölésében 
• a koordináció hiánya a mindennapi munkában 
• a politikai konszenzus hiánya 
• a szervezeti konfliktusok intézményesítése 
• a terület alacsony prioritása 
• a forráshiányos mőködés 

 
Magyarországon a szakpolitika az információs társadalom témakörét infrastrukturális 

fejlesztésként kezeli. A kérdés az, hogy lehet-e az információs társadalmat pusztán informatikai 
kérdésként kezelni. Véleményem szerint nem, mert a hozzáférés biztosítása automatikusan nem hozza 
meg a kívánt eredményt. A képzettségbıl és a kulturális különbségek használatból fakadó hátrányokat 
a fizikai hozzáférés biztosítása nem tudja megoldani, az információs társadalomba való 
beilleszkedéshez szükséges a társadalmi ösztönzık, segítık biztosítása is. Elgondolásom szerint a 
döntéshozók azért gondolkoznak elsısorban infrastrukturális fejlesztésben, mert a szakirodalom egy 
része az infrastrukturális fejlesztések fontosságát hangsúlyozza erıteljesen (mint például Csepeli 
(2009)40), nem tudatosítva kellıképpen, hogy a technológia önmagában nem fogja csökkenteni a 
fennálló digitális egyenlıtlenségeket. 

 
A különbség tehát nemcsak infrastrukturálisan, hanem a hozzáállásban, a döntéshozók fejében 

is jelentkezik (BME-ITTK–GKIeNET, 2007). A magyar politika pusztán számítógépekben és 
hálózatokban tud gondolkodni, eszközök, tudás nélkül. Az e-Magyarország Pontok többsége internet 
automataként üzemel, és bár szükség van ilyenekre is, az információs társadalom építéséhez az 
automaták elégtelenek. Az elızıekben már megállapítást nyert, hogy Magyarországon már nem a 
hozzáférés, hanem a motiváció hiánya a korlátozó tényezı. Ezen az újabb eszközbeszerzések nem 
segítenek, motiváló tényezıkre van szükség, amelyek megmozgatják a lakosság inaktív rétegeit. A 
problémát véleményem szerint az okozza, hogy az eszközbeszerzések kiírásához, az infrastruktúra 
fejlesztéséhez nem szükséges különösebb szaktudás a döntéshozók részérıl, egyszerő irodai 
robotmunkát igényel. Valamint igen jól mérhetı, kézzel fogható, bemutatható, elszámoltatható. Az 
emberek motiváltsága, bevonása az információs társadalomba azonban nehezen tárgyiasul, nehezen 
mérhetı, ráadásul speciális szaktudást igényel. A stratégiákban lefektetett eszközbeszerzések könnyen, 

                                                 
40 Csepeli (2009) szerint az országos digitális közmő kiépítésével csökkenthetık a területi digitális egyenlıtlenségek. 
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meghatározott idın belül megoldhatók, majd ezt követıen a stratégia megfelelı pontja kipipálható, 
eredményként elkönyvelhetı. Az emberi tényezı nem ilyen, nemcsak a célok, de az eredmények 
meghatározása, értékelése sem egyértelmő, rengeteg szubjektív elemet tartalmaz. 

 
Az e-Magyarország Pontok hálózatát a teleházhálózattal való átfedés miatt érdemes külön is 

kiemelni. A cél az volt, hogy minden településen létrehozzanak egy e-Magyarország Pontot, 2006 
végére. Ez a cél nem valósult meg, a települések felén sikerült a tervet teljesíteni. A hazai 
településszerkezetbıl adódóan azonban a lakosság kilenctizedének van lehetısége a saját településén az 
e-Magyarország Pont szolgáltatásainak igénybevételére. A programmal kapcsolatos problémákat a 
minisztérium is elismeri. A program sikeres lebonyolításához törekedni kell arra, hogy az e-
Magyarország Pontok valódi közösségi szolgáltató végpontként mőködjenek. A minisztérium szerint ez 
nem valósult meg. Jelentıs átfedések vannak a jelenleg mőködı programokon (Közháló és e-
Magyarország) belül is. Az átfedések mértéke a döntéshozó számára sem pontosan ismert. Annak 
ellenére, hogy majdnem 9 millió ember használhatná az e-Magyarország Pontokat, a Pontok ismertsége 
alacsony, gyakran a településen élık nem tudnak a létezésérıl. A programra elköltött pénzek 
hatékonysága nem ismert, mivel nincs rendszeres monitoring-tevékenység. A programra úgy fordítanak 
újabb összegeket, hogy azoknak hasznosulása nem ismert. Más országokban, mint például 
Észtországban, a kormányzati infrastruktúra-építı programokat jelentıs marketingtevékenység, és a 
humán erıforrás megfelelı felkészítése követte (Laczkó–Soltész, 2004). Ez a lépés Magyarországon 
hiányzik, vagy nagyon kezdetleges. Nincsenek széles körő kezdeményezések, a segítı szakemberek 
felkészítése, tananyagok összeállítása igazából csak most kezdıdött. Sok Pont megszőnt, mivel 
akárcsak a teleházak esetében, itt sem biztosítottak forrásokat az üzemeltetésre. A programalkotó arra 
számított, hogy az idıszak végére a Pontok önellátóvá válnak. Ez azonban ellentmond annak a célnak, 
hogy a hozzáférés alanyi jogon járjon, és ingyenes vagy nagyon olcsó legyen41. Így nem válhattak 
önállóvá, önellátóvá. Sok esetben a Pont létrehozása az önkormányzaton belül egyszerően a 
feladatkörök kiterjesztésével történt. Így a Pont nem szolgálja azt a célt, hogy motiváljon, igényt 
keltsen fel (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
A kormányzat számos programot és kezdeményezést indított el, amelyek említésre méltóak, de 

megvalósításuk sokszor felemásra sikerült. Nemritkán botrányoktól, szakmai féltékenységtıl, 
irigységtıl sem mentes pályafutásuk sokszor elıre meghatározta ezen programok sorsát. A legtöbb 
esetben a programalkotónak nem állnak rendelkezésre források, így a kritikák legfıképpen a program 
költségvetését érintik. Sok esetben a program kidolgozója merész, nagyléptékő elképzelései mellé 
kicsi, milliókban mérhetı forrást tesz, amely nevetségessé, hiteltelenné teszi a programot. Az 
igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a programalkotó kezei is meg vannak kötve, és az általa 
szétosztható források sem túl nagyok, így lehetısége sincs nagy változások beindítására. Ugyanakkor a 
problémákat jelzi, hogy a döntéshozók sok esetben olyan megoldásokon gondolkoznak, amelyek az 
információs társadalomban nem kivitelezhetık. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni az 
internetadó ötletét42. Az információs társadalom kulturális javainak megadóztatása különösen 

                                                 
41 Az e-Magyarország Pontok létrehozása pályázati úton történt. A pályázati kiírás szerint egy e-Magyarország Pont 
használatának vagy ingyenesnek kell lennie, vagy legfeljebb 100 Ft/óra lehet. 
42 Az internet-elıfizetést 0,8%-os kulturális járulékkal tervezték megadóztatni. Ezt a pénzt az NKA, a Nemzeti Kulturális 
Alap felügyeletére bízták volna. Az elvonás semmilyen fejlesztést nem szolgált volna, lényegében csupán az NKA egyre 
csökkenı bevételeinek pótlásáról lett volna szó. A hatalmas felháborodás és nyomásgyakorlás hatására az internetadó 
egyelıre lekerült a napirendrıl. 
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nehézkes, vagy egyátalán nem kivitelezhetı. Nem lehet tartalmakat kiválasztani, és extra adóval sújtani 
ıket, mint a hagyományos gazdaságban43 (BME-ITTK–GKIeNET, 2008). 

 
A digitális egyenlıtlenségek csökkentése terén sem áll túl jól Magyarország. A kormányzat nem 

fordított elég figyelmet az e-Befogadás kérdéseire, és az unió által javasolt irányokra. Az unió által 
megszabott irányok, elvárások még nem épültek be a hazai politikai gondolkodásba (BME-ITTK–
GKIeNET, 2007). A kutatásokból és az elmúlt négy év tanulságaiból kiderül, hogy a kormányzati 
hálózatépítés, és infrastruktúra telepítés nem megoldás olyan komplex feladatok esetében, mint a 
digitális esélyegyenlıség. A jelentıs motivációs hiány oka abban kereshetı, hogy a lakosság nagy része 
nem tudja, milyen elınyökkel jár számára az információs társadalom, és hiányoznak azok a társadalmi 
közvetítık, akik ezt közvetlen módon tudják bemutatni (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007). A társadalmi 
közvetítık terén van elırehaladás, mind a kormányzat, mind a civil társadalom részérıl (például IT-
mentor, IT-tanácsadó, tankönyvek, kiadványok). Ugyanakkor vannak jó politikai kezdeményezések is, 
sikerült elérni, hogy ötpárti egyeztetés induljon, aminek célja az e-Befogadás elısegítése, a digitális 
egyenlıtlenségek csökkentése. Ennek eredménye, hogy 2008-at Magyarországon is az e-Befogadás 
évének nyilvánították (Dombi–Molnár–Kollányi, 2009). A jó kezdeményezések azt jelzik, hogy a 
döntéshozók is felismerték a téma fontosságát, problémakörét, és keresik a megoldási lehetıségeket. 

 
Az unió 2007-ben gyakorlati okokból kiemelt fontosságú feladatnak minısítette az e-

közigazgatás területét. A kormányzatnak jelentıs feladatai vannak az e-közigazgatás terén is. 2007-ig 
az ország ezen a területen jól teljesített, az unió átlaga felett volt. Azóta azonban a fejlıdés megállt, 
elmaradt a politika részérıl az igény a kultúraváltásra, elmaradtak azok a fejlesztések, amelyek a 
szolgáltatóoldali folyamatokat modernizálták volna. Vannak kezdeményezések a területen – mint 
például az e-Közigazgatás 2010 Stratégia – amelynek legfontosabb szerepe, hogy felgyorsítsa a 
kultúra- és szemléletmódváltást. Ami viszont nagyon lényeges, és a kormányzati törekvésekkel szembe 
megy: az önkormányzatok 80%-a rendeletileg zárta ki az e-ügyintézés lehetıségét a saját hivatalában. 
Mivel az önkormányzatok jelentıs része rendelkezik a szükséges infrastrukturális háttérrel, 
elmondható, hogy a kultúraváltáshoz szükséges jövıbelátás és bátorság hiányzik az 
önkormányzatokból – az általános pénzhiány mellett (BME-ITTK–GKIeNET, 2008). Az e-közigazgatás 
fejlesztése nem lehet eredményes határozott politikai szándék nélkül, márpedig ez Magyarországon 
hiányzik (BME-ITTK–GKIeNET, 2007). A hazai szolgáltatások többsége csak az ügyféloldali 
elektronizáltság szintjéig jutott44 (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Az adatok azt 
mutatják, hogy az elektronikus közigazgatás (például az e-ügyintézés vagy az elektronikus adóbevallás) 
nagyobb mértékő használata lehetne az a húzóágazat, amely az IKT-eszközök használata vagy az 
ezekbe való beruházás felé irányíthatná a most még nem felhasználók szélesebb rétegeit (BME-ITTK–
GKIeNET, 2007). 

                                                 
43 Felmerült olyan ötlet is, hogy a pornográf szolgáltatásokat igénybe vevık fizessenek extra járulékot. Ez technikailag 
természetesen kivitelezhetetlen, de jelzi azt a gondolkodásmódot, amely nem tud elszakadni a kézzelfogható kulturális 
termékektıl, mint például a magazinok, folyóiratok. 
44 A közigazgatási, önkormányzati honlapok közzéteszik az ügyintézéshez szükséges letölthetı dokumentumokat, őrlapokat, 
de a letöltött dokumentumok és őrlapok elektronikusan nem, csak papíralapon, akár személyesen, akár postán juttathatók 
vissza a hivatalhoz. 
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5. TELEHÁZAK 
 
5.1. Mi a teleház? 
 

A teleházak és a teleházmozgalom értékeléséhez szükséges a teleháznak mint fogalomnak a 
tisztázása és pontos meghatározása. Ez nem könnyő feladat, mivel a legtöbb teleházas-szakíró saját 
szavaival határozza meg a teleház fogalmát. A feladatot nehezíti, hogy a teleházfogalom értelmezése 
nemcsak szerzınként, hanem a gazdasági fejlettségtıl és a földrajzi elhelyezkedéstıl függıen is 
változik. Tehát a magyar értelmezések és a külföldi meghatározások között jelentıs különbségek 
lehetnek. Mivel a teleház mindenhol mást jelent, nincs egységes teleház definíció. A minta azonos, de a 
megvalósítás különbözik országonként, földrészenként. A magyar teleházak is alkalmazkodtak a 
magyar körülményekhez, létrehozva egy sajátos, magyar teleházhálózatot. Adaptálódás nélkül nem is 
lehettek volna életképesek ennyi idın keresztül. A teleházak eredeti, skandináv országokból származó 
modelljének átalakítás nélküli alkalmazása a biztos bukást jelentette volna. 

 
A teleházakról általánosságban elmondható, hogy mindegy, hogyan hívják a teleházat, a 

lényeg: segíteni a közösséget az információs társadalomba való belépéshez. A teleházak közösségi 
helyként mőködnek, ahol az emberek megosztják egymással a tudásukat. A teleház a tudásmegosztás 
színhelye. Nem létezik egységes teleházmodell, nincs univerzális teleházrecept, minden teleháznak 
olyan funkciói vannak, amelyre a közösségnek szüksége van. Magyarországon kicsik a távolságok, míg 
más országokban, például a teleház mozgalmat elindító skandináv államokban jóval nagyobbak. A 
teleházak létrejöttét, funkcióit a földrajzi távolságok jelentısen befolyásolják. Külföldön és más 
földrészeken, mint például Afrikában a földrajzi elszigeteltség hangsúlyosabb, a teleház az elmaradott 
és földrajzilag távol esı területeket kapcsolja be az információs társadalom vérkeringésébe (Bihari, 
1999, Roman–Colle, 2001b, Carvin–Surman, 2006). Így a helyi lakosoknak nem kell feltétlenül 
utazniuk, ha az információs társadalom eszközeit szeretnék használni, amellyel egyébként saját maguk 
esetleg nem rendelkeznek. 

 
Az egyik legautentikusabb magyarországi teleház fogalom Gáspár Mátyástól, a 

teleházmozgalom egyik alapítójától származik. Gáspár Mátyás teleházfogalma szerint a teleház 
lényege: „egy többfunkciós, nyitott profilú kisközösségi információs és telekommunikációs szolgáltató 
központ” (Bihari, 1999: 86. p.). Egy másik megfogalmazás szerint a teleház definiálható „korszerő 
információtechnológiával felszerelt közösségi hozzáférési pontokként” (Fabulya, 2006: 3. p.). A teleház 
nem elégedhet meg azzal, hogy számítógépet és hozzáférést biztosít a helyi közösségnek, mivel az 
internetet használók száma egyre növekszik, elıbb-utóbb mindenkinek saját internethozzáférése és 
számítógépe lesz. Vagyis annak a teleháznak, amelyik fenn akar maradni, túl kell lépni az egyszerő 
alapszolgáltatások nyújtásán, és komplex, a közösséget is érdeklı szolgáltatásokat kell nyújtani. A 
teleház csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha felvállalja, és megpróbálja megoldani az embereket 
érintı problémákat, legyen az egy adóbevallás vagy egy hivatalos levél megírása. 

 
A teleházak létrejötte egyrészt a nagy távolságoknak is köszönhetı. Magyarországon kicsik a 

távolságok45. Ha helyi ügyekrıl van szó, itt nincs szükség több száz kilométeres utakra, mint más 
országokban, mint például Dél-Amerikában vagy Oroszországban. Ezért az internet Magyarországon 
inkább kitekintı jellegő, ablakot jelent a nagyvilágra, és nem a helyi közösségi viszonyokat 
befolyásolja. Más országokban megfigyelhetı, hogy az internet képes befolyásolni egy adott lokális 
közösség életét. Például Indiában alapítottak olyan „infoshop”-ot, ahol önkéntesek által készített 
                                                 
45 A kis távolságok is gondot okozhatnak, ha a közlekedés-tömegközlekedés drága és az utat sokszor kell megtenni, például 
hivatali ügyek intézése, vagy rendszeres egészségügyi ellenırzések esetében. 
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adatbázisok tartalmaznak rengeteg, a helyi lakosokat érdeklı információkat, például kormányzati 
programok részleteit, a helyi piacokon a legkedvezıbb árakat, orvosi adatbázist, amely a kórházak 
listáját tartalmazza, regionális busz-  vonatmenetrendeket. Egy falu lakosai pedig minden nap 
megnézték a tızsdei adatokat, amelyek a mezıgazdasági termények árai vonatkoztak, és megosztották 
a falu többi lakosával. Ezáltal a teljes közösség életét befolyásolták, mert az adatok meghatározták az 
egész közösség döntéseit. Indiában több ezer internetkioszk van, amelyek a helyi farmereknek 
nyújtanak információkat, és ami alapján az egész közösség életét befolyásoló döntéseket hoznak. 
Ugandában vaníliatermesztıknek szóló weblap készült, amelyen keresztül a termelık tájékozódhatnak 
az árakról, feltételekrıl, és kapcsolatba léphetnek a kereskedıkkel (Roman–Colle, 2001b). Ezekben az 
országokban tehát az internetnek a nagy távolságokból adódóan olyan funkciói vannak, amelyek a helyi 
közösségi viszonyokat alapvetıen befolyásolják. Magyarországon a távolságok olyan kicsik, hogy az 
internet ilyen jellegő használatára nincs igény. A helyi tartalmak elıállítása viszont itt is célként jelenik 
meg, de a használat jellege a nagy földrajzi távolságok hiánya miatt más, mint az elıbb felsorolt 
példákban (Gáspár, 2003a). 

 
A teleházak létrejöttében tehát a földrajzi elhelyezkedés jelentıs szerepet játszott, mivel sok 

esetben a települések közti távolság igen nagy volt, ami megnehezítette az egymással való 
kapcsolattartást46. A gazdasági helyzet nem tette lehetıvé mindenki számára a kommunikációt, ezért 
szükség volt egy olyan intézményre a településen, amely ezt mindenki számára elérhetıvé tette. Ez a 
hely volt a teleház (Bihari, 1999). Tehát a relatív nagy távolság a magyarországi teleházak létrejöttében 
is fontos szerepet játszott, de ez a távolság nem mérhetı össze az elızıekben példaként felhozott 
országokban lévı távolságokkal. 

 
Erdısi Ferenc megfogalmazása szerint „a teleházak alapvetıen egy falu, községcsoport, kisebb 

város lakosságát szolgáló non-profit intézmények, technikailag is a legszerényebben berendezve, a 
számítógépes-hírközlési kultúra terjesztésének helyi bázisai, elektronikus kultúrházak” (Erdısi, 1992: 
169. p.). Úgy gondolja, hogy a teleházakat, mint a technológiai innovációk kibontakozását és 
alkalmazását segítı intézményeket, „egyfajta társadalmi szervezettségő innovációhordozóknak 
tekinthetjük, amelyek alapvetı célja, hogy egy település vonzerejét mind a vállalatok, mind a 
magánháztartások számára növeljék. Olyan módon, hogy mindenekelıtt a gyenge struktúrájú 
településeken hozzájáruljanak a „jövı ipara” és a korszerő szolgáltatások felé irányuló gazdasági 
struktúraváltáshoz” (Erdısi, 1992: 144. p.). A teleházaknak nem egyszerően céljuk van, hanem 
küldetésük, és ez a küldetés nem más, mint az informatikai-mőszaki és a humán kultúra terjesztése. 
Úgy látja, hogy a teleháznak esélyt kell biztosítania a falusiak számára a felemelkedésre, és elı kell 
segíteniük a polgárosodást. Erdısi teleházfogalma tehát a technika–ember szimbiózisát jelenti az 
életszínvonal általános növelése érdekében. Véleményem szerint túlértékelte a teleház jelentıségét, 
aminek okát elsısorban abban látom, hogy még a magyar teleházmozgalom elindulása elıtt, külföldi 
tapasztalatokból kiindulva alkotta meg a teleházakra vonatkozó elképzeléseit, amikor még a teleházak 
egyes funkciói nem is léteztek. Az alapelgondolás viszont, hogy a teleház lényege, hogy számítógépes-
hírközlési kultúra hordozójaként az általános életszínvonalon javítson, azóta is megállja helyét. 

 
Mind a magyar, mind a külföldi szakirodalom hangsúlyozza a teleház közösségi jellegét. A 

legtöbb teleházfogalom egyvalamiben hasonlít egymásra, mindegyik kiindulópontja valamilyen módon 
a közösség. Proenza megfogalmazásában az elıbbiekbıl kiindulva a teleház lehet egy helyiség, ahol 
közösségi hozzáférés van információs és kommunikációs technológiákból (Proenza, 2001). Más 

                                                 
46 Meg kell viszont említeni, hogy az internet elterjedésével a földrajzi távolságok jelentısége fokozatosan csökken 
(Dombi–Molnár–Kollányi, 2009). Az info-kommunikációs innovációk (például a távíró, a rádió, vagy a telefon) eltörlik a 
korábbi térbeli korlátokat, áthidalják a térbeli távolságot (Kollányi, 2007). 
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megközelítésben a teleház a helyi közösség információigényét elégíti ki (Definitions and types of 
telecenters, 2001). Ian Simmins megfogalmazása szerint olyan közösségi képesség, mely segítséget tud 
nyújtani a tanulásban, új technológiai eszközök, munkalehetıségek elérésében egy adott helyi közösség 
számára (Laczkó–Soltész, 2004). A teleház a modern információs és kommunikációs eszközökhöz való 
hozzáférést, valamint az ügyfelek oktatását biztosítja, ezenfelül biztosít egy olyan szakembert, aki tud 
segíteni az ügyfeleknek a technológia használatában. Ennek a definíciónak a segítségével a teleház 
megkülönböztethetıvé válik az egyéb közösségi pontoktól, PIAP-októl (Laczkó–Soltész, 2004). 

 
A teleház fogalma saját értelmezésem szerint egy olyan épület vagy helység, amely megfelelı 

mennyiségben és minıségben fel van szerelve info-kommunikációs eszközökkel, megfelelı létszámú 
és képzettségő szakemberrel rendelkezik, valamint alkalmas a helyi közösségfejlesztés eszközeként 
közösségi helyszínként mőködni. A teleház legfontosabb feladatának tartom, hogy informatikai 
eszközellátottsága és képzett személyzete segítségével hátteret nyújtson a helyi humán erıforrás 
fejlesztéséhez. Ez azt jelenti, hogy irodai-számítástechnikai szolgáltatásokat ad a helyieknek, de ezen 
túlmenıen biztosítja tudásuk, képzettségük fejlesztésének lehetıségét is, tanfolyamok, rendezvények 
útján. Különféle irodai szolgáltatásokat (szkennelés, fénymásolás, fax, nyomtatás stb.), és egyéb 
szolgáltatásokat nyújt. Újságot adhat ki, csökkent munkaképességő embereket foglalkoztathat. Fontos 
szerepe lehet a számítástechnika oktatásában, a távoktatásban, a távmunkában, és a helyi innovációs 
folyamatokban. A szolgáltatásokon túl a teleház közösségi színtérként is mőködik, kistelepüléseken a 
társas érintkezés egyik fı helyszíne, tehát a teleház a vidékfejlesztés eszközeként szerepet játszhat a 
digitális egyenlıtlenségek leküzdésében. A teleház közösségi színtér, az emberek találkozóhelye, 
egyfajta „információs kocsma”. A teleház helyet ad rendezvényeknek, összejöveteleknek, sıt 
tevékenyen részt vesz lebonyolításukban, szerepet vállalhat a helyi önkormányzat mőködésében, 
pályázatírással foglalkozhat. Mint az IKT-eszközök birtokosa, részt vehet ezen eszközök használatának 
oktatásában, ezáltal hozzájárulva a digitális különbségek mérsékelésében. 
 

Összefoglalásként elmondható, hogy a teleház valamilyen módon mindig kapcsolódik a 
közösséghez, mivel kiindulópontja és végpontja is a közösség. A közösség hozza létre a teleházat a 
közösség céljaira. Ezek a célok eltérıek lehetnek, de a lényeg, hogy a közösség valamilyen igényének 
kielégítését szolgálják. A közösségi igények kielégítése az információs társadalom eszközeinek 
segítségével történik. Tehát a teleház fogalma a nemzetközi és a hazai teleház-szakirodalom összegzése 
alapján egy olyan közösségi kezdeményezést takar, amely a helyi közösség igényeit az információs 
társadalom eszközeinek segítségével elégíti ki. 
 
5.2. Teleháztípusok 
 

A teleházak elnevezésükben és tartalmukban is különbözıek, attól függıen, hogy a világ mely 
részén találhatók. Sokféleségük dacára is vannak azonban közös pontok, amelyek mentén a teleházak 
és a közösségi hozzáférések csoportosíthatók. Oestmann és Dymond (2001) a közösségi hozzáférések 
kétféle típusát különbözteti meg: 
 

1. PCO („public call offices”):  ez a típus közösségi távközlési szolgáltatóként definiálható, a 
fejlıdı országokban, Szenegál, Peru stb. találhatók, elsısorban alapvetı távközlési 
szolgáltatásokat nyújtanak. 

2. MCT („Multipurpose Community Telecentre”):  a magyar értelemben is használt teleháznak 
a kibıvített megfelelıje, szolgáltatásai jóval vegyesebbek és bıvebbek, info-kommunikációs, és 
rengeteg egyéb különféle szolgáltatással (képzés, kölcsönzés, egészségügy, oktatás, postai, 
banki szolgáltatások stb.) foglalkoznak. 
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3. CTSC („Community Tele Service Centre”): a közösségi teleház, megegyezik a magyar 
teleházfogalommal. Oestmann és Dymond nem tárgyalja ezt a típust, de itt szükséges 
megemlíteni, mert a PCO és az MCT között helyezkedik el. Jellemzıen hátrányos helyzető 
térségben található, hozzáférést, képzést és segítséget biztosít a hátrányos helyzetben élık 
számára az IKT-eszközök használatában. Segítséget nyújt kisvállalkozások számára irodai 
szolgáltatások tekintetében, lehetıséget ad a távoktatásra, távmunkára (Definitions and types of 
telecenters, 2001). 

 
Jensen a teleházakat/közösségi hozzáféréspontokat négy fı típusba sorolja, a csoportosítás 

alapja a technikai felszereltség, kiszolgáló személyzet és a szolgáltatás  szerint (Jensen, 2001). 
 

1. Mikroteleházak (központok): ezek valójában közösségi terminálok, kis, kompakt gépek, 
melyek bárhol felállíthatók, közösségi helyszíneken, boltokban. Telefonálni és internetet 
használni lehet a segítségükkel. Ilyen terminálok találhatók Afrikában és Brazíliában is, és még 
a világ számos országában, fejlıdı és fejlett országban egyaránt. 

2. Miniteleházak: általában egy telefonvonallal, többfunkciós nyomtató, szkenner és fax géppel, 
és egy számítógéppel vannak felszerelve, megjelenési formájuk egy kismérető kabin vagy 
fülke. 

3. Alapteleházak: több számítógéppel, nyomtatóval, telefonvonallal felszerelt teleházak. 
4. Bıvített szolgáltatású teleházak: sok számítógéppel, nyomtatóval, digitális kamerával, 

videokamerával, projektorral, konferenciaszobával rendelkezı teleházak. 
 

Ian Simmins csoportosításában a teleházakat két csoportra osztja. Az elsı csoportba tartoznak a 
teleházak, amelyek olyan közösségi képességgel rendelkeznek, amellyel segítséget tudnak nyújtani a 
tanulásban, új technológiai eszközök, munkalehetıségek elérésében egy adott közösség számára. A 
másik csoportba tartoznak a teleközpontok, amelyek inkább mint szolgáltatóiroda mőködnek, 
kereskedelmi szempontok szerint (Laczkó–Soltész, 2004). 

 
Colle (2004) szintén használja a PCO és az MCT fogalmát, és ezeken felül a következı 

modelleket definiálja: 
 

1. Teleközpontok (teleházak): az alacsony jövedelmőeket szolgálják ki, és van közösségi 
küldetésük. Az irodai szolgáltatásokon kívül helyi újság- postai szolgáltatásuk is van. 
Ugandában és Ausztráliában is vannak ilyen típusú teleházak. 

2. Internet-kávézók: üzleti alapokon mőködı vállalkozások, a fejlıdı országokban gyakran 
franchise-rendszerbe fejlıdnek. 

3. IAP:  információs kioszkok, félúton vannak az elızı kettı között. Az interneten és a 
számítógépen van a hangsúly, de a helyi közösségek számára is biztosítanak információt, 
szolgáltatásokat. Kanadában, Indiában, Mexikóban vannak nagyszámú információs kioszkok. 

 
A teleházak típusainak számbavételénél fontos tárgyalni a PIAP fogalmát, amelyrıl a 

korábbiakban már esett szó. A közösségi internethozzáférési pontokat (Public Internet Access Points) a 
következıképpen lehet definiálni: „A PIAP-ok a közösség számára felállított, internetelérést biztosító 
helyek függetlenül attól, hogy állami vagy magán finanszírozásúak, továbbá hogy a szolgáltatás 
ingyenes vagy meghatározott díjat kell fizetni érte, viszont semmiképpen nem sorolhatók ide a teljesen 
magán üzemeltetéső internet-kávéházak” (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007: 22. p.). A 
PIAP kifejezés használata elsısorban az unió országaiban használatos, más országokban az elızıekben 
már kifejtett kifejezések használatosak. A PIAP-okat is lehet csoportosítani, az egyes csoportok között 
átfedések lehetnek, tehát több kategória is igaz lehet rájuk. 
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1. Az elsı csoportba azok a PIAP-ok tartoznak, amelyek azok számára biztosítanak 

internethozzáférést, akik egyénileg nem tudnak csatlakozni. Nyereségorientáltan mőködnek, 
jellemzı példájuk az internet-kávézók. 

2. Második csoportba olyan PIAP-ok tartoznak, amelyek a közigazgatás és az állampolgárok 
közötti kapcsolatot teremtik meg info-kommunikációs eszközökkel. Ezek a kormányzati vagy 
közigazgatási PIAP-ok. 

3. A harmadik csoportba a speciális info-kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó PIAP-ok 
tartoznak, amik jellemzıen kórházakban, iskolákban, könyvtárakban, közösségi pontokban 
találhatók. 

4. A negyedik csoportba tartozó PIAP-ok célkitőzése a szociális és gazdasági egyenlıtlenségek 
csökkentése, az elmaradott közösségek támogatása. Ebbe a csoportba tartoznak a teleházak is, 
amelyek kifejezetten a közösség számára mőködtetnek. 

 
Laczkó és Soltész munkájukban leírják Gómez, Hunt, és Lamoureux közös teleház 

csoportosítását. Az ı csoportosításuk hat teleháztípust különböztet meg szervezeti felépítés szerint 
(Laczkó–Soltész, 2004). 
 

1. Alap-teleközpont: ez a típus vidéki, elmaradott területeken jellemzı, ahol a lakosság kevés 
szolgáltatáshoz jut. Rendszerint valamilyen non-profit szervezet áll mögöttük, nemzetközi 
szervezetekkel nem tartják a kapcsolatot. Infrastrukturális felszereltségük csekély, 
számítógéppel és internettel rendelkeznek. Dél-Amerikában és Afrikában találhatók meg 
elsısorban. 

2. Franchise-teleközpont: központilag koordináltak, de önállóan mőködnek. Szervezeti felépítése 
multiszektorális, általában technikai és pénzügyi szolgáltatásaikra támaszkodva nyereségesen 
mőködnek. Infrastrukturális felszereltségük szintén alapszintő, Indiában, Dél-Afrikában, 
Peruban található sok belılük. 

3. Civil teleközpont: olyan könyvtárak, iskolák, egyetemek és civil intézmények, amelyek 
nyilvános számítógép és internethozzáférést biztosítanak. A nyilvánosság azonban korlátozott, 
elsısorban saját tagjaik számára szolgáltatnak, alapszintő felszereltséggel. Mexikóban, 
Paraguayban, és Mozambikban elterjedtek. 

4. Internet-kávézó: rengeteg szolgáltatást nyújtanak, amelyeket össze is kapcsolnak (vendéglátás, 
internethozzáférés), nyereségorientáltak, a világon bárhol megtalálhatók. 

5. Többcélú közösségi teleközpontok: ez tulajdonképpen az MCT megfelelıje. Számtalan 
szolgáltatást nyújtanak az IKT szolgáltatásokon felül. 

6. Telefon-kioszk: ez a fogalom pedig a PCO fogalmát fedi, üzleti vállalkozás, amely elsısorban 
telefon-hozzáférést biztosít a lakosságnak, fıleg Afrika államaiban. 

 
A témához kapcsolódóan fontos megemlíteni, hogy a magyarországi teleházakat is két csoportra 

lehet osztani. Ez a két csoport az MTSZ, a Magyar Teleház Szövetség teleházaira vonatkozik, az egyéb 
magyarországi PIAP-okra (pl. e-Magyarország terminálok, internet-kávézók) nem. Az egyik csoportba 
tartoznak az úgynevezett minimumszolgáltatást nyújtó teleházak (meghatározott szolgáltatási, 
technikai, személyi és adminisztratív minimumfeltételekkel), a másik csoportba tartoznak az emelt 
szintő szolgáltatást nyújtó teleházak, amelyek az MTSZ által meghatározott kritériumoknak 
megfelelnek (Gáspár, 2003a, Teleház Stratégia 2007-2013, 2007). 
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5.3. Teleházhelyzetkép 
 
5.3.1. Teleházak a nagyvilágban 
 

A teleházak története a skandináv államokba nyúlik vissza. Az elsı teleházak a világon 
Svédországban Härjedalenben, és Vemdalenben jöttek létre a 80-as évek közepén. A teleházmozgalom 
eredeti célkitőzése az volt, hogy a nehezen megközelíthetı, földrajzilag elzárt településeket összekösse 
a nagyvilággal (Gáspár–Takáts, 1997). Ebben az idıben ezeket a területeket gazdasági recesszió 
sújtotta, magas volt a munkanélküliség, nem volt kilábalási lehetıség. Ilyen körülmények között jöttek 
létre az elsı teleházak Svédországban. Ezek a teleházak elsısorban irodajelleggel mőködtek, 
számítógépekkel, nyomtatókkal, faxokkal és telefonnal felszerelve, mivel az internet csak késıbb indult 
világhódító útjára. A teleházak létrejöttében a földrajzi elhelyezkedés jelentıs szerepet játszott, sok 
esetben a települések közti távolság igen nagy volt, ami megnehezítette az egymással való 
kapcsolattartást. A gazdasági helyzet nem tette lehetıvé mindenki számára a kommunikációt, ezért 
szükség volt egy olyan intézményre a településen, amely ezt mindenki számára elérhetıvé tette (Bihari, 
1999). 

 
A teleházak alkalmazkodnak a helyi adottságokhoz, bárhol is legyenek a világon. Talán ez is az 

oka, hogy nemcsak tartalmukban, hanem elnevezéseikben is különböznek. Magyarországon a teleház, 
telekunyhó, telekuckó kifejezések jelentik a teleházat, máshol például közösségi tele-szolgáltató 
központként (Community Tele Services Centres, CTSC), többfunkciós közösségi tele-központként 
(Multipurpose Community Telecentre, MCT), virtuális városházaként, vagy virtuális teleházként 
(Virtual Village Hall), közösségi információs központként (Community Information Centre), közösségi 
távközlési szolgáltatóként ismerik ezeket. 

 
Teleházak tehát a világon mindenhol léteznek, a fejlett és fejlıdı országokban egyaránt. 

Azonban a célok, amelyekért létrehozták ıket, jelentısen eltérnek országonként, földrészenként. Az 
olyan fejlıdı országokban, mint például Laosz, ahol a számítógép is alig van a háztartásokban, és 
elenyészı az internethasználat, a hozzáférés megteremtésében a teleház kulcsfontosságú (Carvin–
Surman, 2006). A fejlett országokban az internet-penetráció olyan magas szintre jutott, hogy nem a 
hozzáférés biztosítása a fontos, hanem a használat módja. A fejlett országokban az internethasználat 
magas szinten áll, de mivel országon belül vagy akár régiónként is létezik digitális szakadék (Lengyel 
et al., 2003, Rogers–Shukla, 2001), itt is szükséges az információs társadalomból kimaradó tömegek 
bekapcsolása az információs társadalom vérkeringésébe. Ezt a célt azonban csak a hozzáférés 
megteremtésével nem lehet elérni, egyéb programok, kezdeményezések szükségesek hozzá, mivel a 
fejlett országokban elsısorban azok a lemaradók, akik valamilyen szempontból hátrányos népréteghez 
tartoznak (például munkanélküliek, kisebbségek). Mivel az IKT-eszközök és az internethozzáférés ára 
a fejlett országokban alacsony, a hátrányos helyzetőek többsége is beruházhatna ezen eszközökre. 
Hogy mégsem teszik meg, az nemcsak az anyagi lehetıségek hiánya miatt van, hanem a kulturális és 
mentális hozzáállás miatt is. Ezen a problémán a hozzáférés biztosítása nem segít. Az IKT-eszközök 
látványos elterjedése nem teszi okafogyottá a közösségi hozzáférést biztosító pontok mőködését, mivel 
a hátrányos helyzető tömegek (például szegények) nagy része újratermelıdik, kumulálódik (Jehoda et 
al., 2003, Oestmann–Dymond, 2001). 
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Teleházak a világon szinte mindenhol megtalálhatók47.  
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11. Ábra: A világ teleházainak földrajzi elhelyezkedése (2003) 

Forrás: ICTs in Telecenters (2003) 
 

Számos fejlett országban létezik teleházmozgalom vagy annak helyi megfelelıje. Angliában, 
amely élen jár az információs társadalom fejlesztésében, több mint 6 000, ún. UK online központ 
található, amelyek 25%-a vidéki, rurális térségben található. Ezek fıleg az IKT-eszközökhöz való 
hozzáférést biztosítják. Teleházból nagyjából 200 található a szigetországban, ezeknek a többsége 
vidéken található. A vidéki központok nemcsak informatikai szolgáltatók, hanem szélesebb értelemben 
vett közösségi szerepet is vállalnak, olyan közösségi pontként mőködnek, amely elısegíti a helyi 
közösség fejlıdését. Sokan csak azért látogatnak el ezekbe a központokba, hogy bekapcsolódhassanak 
a helyi közösségi életbe (Jehoda et al., 2003, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Ezen a 
funkción keresztül a program eléri azt a célt, hogy megszólítsák azokat a tömegeket, amelyek 
egyébként nem lennének elérhetık. Az elsı lépés ugyanis az, hogy valamilyen módon becsalogassák a 
szélesebb tömegeket ezekbe a központokba. Második lépésként pedig különféle programokkal, 
rendezvényekkel már könnyő az embereket bevonni az IKT-eszközök használatába, akár ezen 
eszközök használatának lehetıségével, akár pusztán az igényfelkeltéssel. Közösségi hozzáférési 
pontokat, ún. PIAP-okat Skóciában is létrehoztak, 2002 után több mint 725 PIAP-ot nyitottak meg 
ingyenes internethozzáféréssel. Nagyon fontos, hogy Angliában nemcsak közösségi hozzáférési 
pontokat hoztak létre, hanem aktív népszerősítı kampányt is folytattak, például televízión keresztül. 
 

Németországban több mint 7 000 nem piaci alapon mőködı internet café található. Itt is fontos 
megjegyezni, hogy számos népszerősítı programot indítottak (például iskolák, háziasszonyok részére). 
A számítógép használatának oktatása az egyik legfontosabb program a munkanélküliek részére. 

 
Franciaországban is több ezer különféle célú és tartalmú kapcsolódási pont található. Itt is 

különféle népszerősítı programok indultak az internet használatának ösztönzésére, mint például az 
Internet Ünnepi Hete, amely különféle, széles skálán mozgó programokkal próbálja népszerősíteni az 
internetet. 

 

                                                 
47 A teljesség igénye nélkül a teleházzal rendelkezı országok a következık: USA, Nagy-Britannia, Magyarország, Szenegál, Ausztrália, 
Dél-Afrika, Ghána, Észtország, Németország, Brazília, Finnország, Svédország, Peru, Ausztria, Írország, Dánia, Franciaország, Norvégia, 
Kanada, Spanyolország, Suriname, Belgium, Mali, India, Románia, Bulgária, Oroszország, Cseh Köztársaság, Ukrajna, Szlovákia, 
Argentína, El-Salvador, Chile, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Szlovénia (A világ teleházai, s. a.). 
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Spanyolországban a közösségi hozzáférés központjai a könyvtárak lettek, mivel ebben az 
országban ez az egyik legkiterjedtebb és az elmaradott térségekben is jelentıs számban jelen lévı 
intézményi hálózat. 

 
Portugáliában szintén több ezer közösségi hozzáférést biztosító pont van, ezek közül számos a 

postákon, múzeumokban, közösségi és ifjúsági házakban, nyugdíjasközpontokban és 
közkönyvtárakban. 

 
Olaszországban több hálózat is létezik, melyek több száz ponton mőködtetnek közösségi 

hozzáférést biztosító hálózatot. A hálózat tagjai rengeteg egyéb szolgáltatást is végeznek, mobiltelefon-
értékesítést, kerékpárkölcsönzést, és természetesen hagyományos IKT szolgáltatást is, mint a 
nyomtatás, szkennelés. 

 
Fontos még megemlíteni Észtországot, amely fejlett információs kultúrával rendelkezik. 2002-

tıl több száz PIAP-ot hoztak létre, amelyek fıleg könyvtárakban mőködnek. Érdemes megemlíteni, 
hogy Észtországban csak az ingyenes internethozzáférést biztosító pontokat hívják PIAP-nak, szemben 
más országokkal, ahol minden közösségi hozzáférési pont PIAP-nak minısül, amely közösségi 
szolgáltatást nyújt. Észtországban is folytattak reklámkampányt az internet népszerősége érdekében. Az 
erıfeszítések meghozták eredményüket, mivel 2006-ban a 16-74 év közötti észt lakosok 56%-a 
internetezett legalább heti rendszerességgel, ezzel jócskán felülmúlva az EU25-ök azonos idıszakra esı 
47%-os átlagát. (Jehoda et al., 2003, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007) 

 
A Magyarországgal határos országok is rendelkeznek teleházakkal, egyes országokban magyar 

mintára, magyar segédlettel jöttek létre teleházak. Romániában közel 50 teleház mőködik, ennek fele 
Erdélyben. Kiemelkedıen szervezett a Hargita Háló, amelynek 14 tagja van. Szlovákiában körübelül 
20 teleház mőködik, Kárpátalján pedig 7. A teleházak létrehozásában az anyaország is szerepet vállalt, 
több esetben magyarországi alapítványok finanszírozták vagy segítették a létrejött intézményeket, és 
együttmőködés van a külhoni és a magyarországi szervezetek között (Gáspár, 2003c). Magyar 
érdekeltségő teleházak Bosznia-Hercegovinában is találhatók. Szlovéniában és Ausztriában is léteznek 
közösségi hozzáférést biztosító pontok. Szlovéniában csaknem 250 ilyen pont van, Ausztriában pedig 
teleházak és egyéb kapcsolódást biztosító pontok is vannak (Jehoda et al., 2003). 
 

Sok fejlıdı régióban, országban indítottak teleház mozgalmat, mint például Dél-Afrikában, 
Ugandában, Indiában, Brazíliában, Mexikóban, és a sort lehetne még sokáig folytatni. A fejlıdı 
országokban sok helyen „phone shop”-nak, vagy „public call offices”-nak (PCO) hívják ıket, mint 
például Peru, Dél-Afrika, Marokkó, Szenegál, Indonézia, India esetében. Itt elég kicsi a 
magántelefonok elterjedtsége, de a piac elég nagy a közösségi hozzáférés biztosításához. Szenegálban 
több mint 10 000 PCO található, ami az összes telefonvonal 5%-a. Indiában és Afrikában szintén több 
tízezerre tehetı ezeknek a szolgáltatópontoknak a száma. Ezek a pontok franchise-rendszerben 
mőködnek, és sok esetben valamilyen nagy szolgáltató áll mögöttük, mint például a Vodacom Dél-
Afrikában (Oestmann–Dymond, 2001). A PCO-k elsısorban telefon-, faxszolgáltatást nyújtanak, de nı 
azon pontok száma, amelyek egyéb IKT-eszközöket is beszereznek, hogy ezáltal is bıvítsék a 
szolgáltatási palettájukat. Egyes fejlıdı államokban a költségek csökkentése végett szükséges több 
szolgáltatás kombinálása.  
 

Ugandában és Zimbabwében az iskola együtt van a teleközponttal. Nappal a diákok tanulnak, 
használják az eszközöket (internet, számítógép), este pedig jönnek a felnıttek, és az iskola átalakul 
közösségi házzá (Roman–Colle, 2001b). 
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Brazíliában a teleházaknak saját modellje alakult ki, a fı célok a szegény közösségek 
életminıségének javítása, információs pontok biztosítása a munkanélküliséggel sújtott közösségeknek, 
és az oktatás, képzettség szintjének növelése (Kyle, 2001). 

 
A teleházak létrejöttében a távolságok mindig fontos szerepet töltöttek be. Ausztráliában – de 

természetesen nemcsak ott – probléma, hogy jelentıs különbségek vannak a városi és vidéki lakosság 
életszínvonalában, életminıségében. Ennek oka, hogy a vidékiek számára elérhetı szolgáltatások 
gyakran megszőnnek – például iskolabezárások –, az egészségügyi, banki szolgáltatások már eleve 
nehézkesen elérhetık, az állami intézményektıl a települések gyakran messze találhatók, így a távolság 
az ügyintézést megnehezíti. A távolságok igen nagyok, ezért a leküzdésük érdekében van szükség 
teleházra. Nyugat-Ausztráliában, ahol 1,7 millió lakos él több mint 7 millió négyzetkilométeren (Short, 
2001), vagy Queenslandben, ahol 3,5 millió lakos 1,7 millió négyzetkilométeren (Gooley, 2001), a 
teleháznak igen jelentıs szerepe van a közösségek közötti kommunikációban. A teleház szerepe az 
ilyen országokban az izoláció, elzártság hatásainak csökkentése (Clark, 2001). Kanada egyes részein, 
ahol a népsőrőség szintén alacsony (1,4 fı/m2), fontos, hogy az információáramlás gyors legyen, ezért 
olyan funkciók mőködnek, mint például a távgyógyászat (orvosi adatok kétirányú továbbítása, 
videokonzultáció) (Sheppard, 2001). Egyébként Kanada volt a világon az elsı ország, ahol valamennyi 
iskolát és közkönyvtárat rákapcsolták az internetre. Ezenfelül még több ezer közösségi hozzáférési 
pontot hoztak még létre városi, vidéki és ritkán lakott területeken (Jehoda et al., 2003) 

 
Más országokban pont a magas népsőrőség okoz gondot, mint Indiában. India népsőrősége 

óriási, lélekszáma szintén, viszont magas az írástudatlanság, és a népesség nagy része alacsony 
jövedelmő földmőves, a kommunikációs eszközök elterjedtsége gyenge. Itt tehát nem a népsőrőség, 
hanem a társadalmi körülmények szólnak a teleház létrehozása mellett (Panda–Chaudhary, 2001). 
Hasonló a helyzet Dél-Afrikában. Dél-Afrika egyes térségeiben sokáig nem volt helyi újság, rádió, 
Ugandában a televízió és rádiólefedettség alacsony. Emiatt a közösségi hozzáférési pont fontos 
információforrás. Az általános gazdasági feltételek rosszak, Dél-Afrika egyes területein a 
munkanélküliség 60%-os. A lakosság túlnyomó része vidéken él, a mezıgazdaság jelenti a fı 
jövedelemforrást (Benjamin, 2001, Mayanja, 2001). 

 
Látható tehát, hogy a teleházat életre keltı tényezık rendkívül sokfélék lehetnek. A magas, 

vagy éppenséggel alacsony népsőrőség éppúgy fontos ok, mint az írástudatlanság vagy a hátrányos 
társadalmi és gazdasági környezet. Elmondható tehát, hogy a teleházas szakirodalom a teleházat 
alkalmasnak tartja a digitális szakadék mérséklésére (Oestmann–Dymond, 2001), a teleház azonban, 
ahogy a példák is mutatják, nemcsak erre használható. A teleházat világszerte az általános gazdasági-
társadalmi környezet javítására is megpróbálják felhasználni, amely túlmutat a digitális szakadék 
témakörén. Elsısorban a fejlıdı országokban a teleházra egyfajta csodaszerként tekintenek, amely 
képes arra, hogy kitörési pontot biztosítson, hogy segítségével az egyén átléphesse a társadalmi 
korlátokat, és anyagilag, valamint kulturálisan (képzettség-képesség, tudatosság) is egy következı 
szintre jusson. A teleház azonban a fejlıdı országokban hiányos elterjedtségénél fogva nem alkalmas 
széles néptömegek helyzetének javítására, hatása inkább szigetszerő, kisebb közösségek életének 
megváltoztatására alkalmas. Ezzel együtt is jelentısége vitathatatlan a helyi közösségek életében. 
 
5.3.2. Teleházak Magyarországon 
 

Magyarország teleház-nagyhatalom. Az elsı teleházat Magyarországon, amely telesarok néven 
mőködött, 1994-ben Nagymágocson hozták létre, mőködése csupán négy hónapig tartott. Még abban az 
évben létrehozzák a következı teleházat Csákberényben (Gáspár–Takáts, 1997). Mivel az elsı teleház 
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hamar megszőnt, a teleházmozgalom elsı valódi teleháza a csákberényi teleház lett, innentıl számítjuk 
a teleházmozgalom magyarországi indulását. 

 
A kezdeményezés hamar népmozgalommá szélesedett, az elsı lépéseket követıen már 1995-

ben megalakult a Magyar Teleház Szövetség. Az MTSZ fı céljai a teleházak összefogása, szövetségbe 
szervezése, új teleházak létrehozása, szakmai támogatása és a teleházak érdekvédelme. A mozgalom 
mára már kidolgozta intézményeit, felépítését. Saját szabályrendszerrel, értékelıdokumentumokkal 
rendelkezik, illetve saját stratégiával is, amelybıl a legfrissebb már a 2007–2013-as idıszakra szól. Az 
MTSZ jelentıs érdekérvényesítı képességgel rendelkezik, lobbitevékenysége befolyással van a 
kormányzati döntésekre is. A teleház név jogilag védett lett, amelynek elnyeréséhez különféle 
kritériumoknak kell megfelelni. A teleházak megjelennek a nyilvános médiumokban is, többek között a 
televízióban és a rádióban. Internetes megjelenésük is jelentıs, mind a teleházak, mind a hozzájuk 
kapcsolódó és az ıket irányító és koordináló szervezetek részérıl (www.telehaz.hu, www.telefalu.hu 
stb.). 
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12. Ábra: A teleházak száma Magyarországon 

Forrás: Bártfai, 2002, MTSZ 2003–2009-es nyilvántartásai 
 

Az elsı teleház alapítását követıen a mozgalom gyors növekedésnek indult. 1996-ban az 
USAID Network for Democracy (DEMNET) program keretében lehetıség nyílt pályázat útján új 
teleházak létrehozására. Ennek köszönhetıen 1997 és 1998 között 31 új teleház létesült. 1999-ben már 
több mint 100 teleház mőködött az országban (Bihari, 1999). 2003-ra ez a szám majdnem az 
ötszörösére, 451-re nıtt. A teleházakon kívül volt még 75 telekunyhó is, ami teleházalirodát jelent, a 
teleházakhoz képest némileg szerényebb lehetıségekkel. Összességében tehát 526 teleház és teleház 
jellegő intézmény volt Magyarországon ebben az idıszakban (Jehoda et al., 2003). A teleházmozgalom 
ezzel a hálózattal érte el csúcspontját. 

 
A gyors bıvülés abból adódott, hogy a politika is felfedezte a teleházat, és több minisztérium48 

is adott lehetıséget pályázat útján új teleházak létrehozására. A hazai teleházhálózat gerince ebben az 
idıszakban jött létre. A minisztériumok pályázati rendszerét sok kritika is érte, fıleg azért, mert az 

                                                 
48 IKB: Informatikai Kormánybiztosság, IHM: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, SZCSM: Szociális és Családügyi 
Minisztérium, FVM: Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, KHVM: Közlekedésügyi, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium, NKÖM: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
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„alapítsd meg és felejtsd el” gondolat jegyében pályáztattak: csak alapításra lehetett pályázni, 
fenntartásra nem. Emiatt sok teleház eleve csak a gyors pénzszerzés jegyében jött létre, nem volt 
mögötte semmilyen tartalom vagy koncepció. Nem is lehetett, hisz már akkor is világosan látszott, 
hogy a fenntartás támogatása nélkül a koncepció nélkül létrejött teleházak túlnyomó része meg fog 
szőnni. Így a teleház létrehozását sok esetben úgy fogták fel, mint az önkormányzat vagy iskola amúgy 
is esedékes informatikai beruházásainak finanszírozási lehetıségét. 
 

A 2003-as kiadású Nemzeti Teleház Stratégia célul tőzte ki, hogy 2004 végére minden ötödik 
településen legyen teleház. Ez országos szinten 700-800 teleházat jelent (Gáspár, 2003a). Azonban a 
kezdeti nagy expanzió a 2004-es évben megtorpant. 2004-ben az MTSZ saját adatai szerint több mint 
500 teleház mőködött. Ez a szám a késıbbi években nemhogy növekedett, hanem csökkenésnek indult. 
2003–2006-ig az adatbázisok hiányosságai miatt nem lehetett pontosan megmondani, hány teleház 
létezett az országban, csupán annyi volt tudható, hogy a számuk valahol 500 körül volt. Az elmúlt 2 év 
nagy változásokat hozott az MTSZ életében, megújult a szervezeti felépítése, és jelentıs személycserék 
történtek. 2006-ban az MTSZ arról döntött, hogy azok a teleházak, amelyek nem felelnek meg a 
teleházminimum-követelményeknek49, illetve az MTSZ szabályainak, kizárják az MTSZ soraiból, így 
több mint 100 teleházat töröltek, ekkor 420 teleház maradt. A teleházas adatbázisokat is frissítették és 
rendbe tették. A jelenlegi legfrissebb (2010 február) MTSZ-adatok szerint országszerte 364 teleház 
található Magyarországon, tehát a teleházak száma hullámszerően változik. A teleházak számának 
növekedését az okozhatja, hogy az e-Magyarország Pontok, ha megfelelnek az MTSZ elıírásainak, 
regisztrálhatják magukat teleház tagként is. Ezenfelül magyarázatot adhat a változásra, hogy némely 
teleház az elmúlt években kiesett a nyilvántartásból, mert nem teljesítette az MTSZ elıírásait (pl. tagdíj 
fizetése). Ha a teleház rendbe tette kapcsolatát az MTSZ-el, akkor újfent belekerült az adatbázisba. A 
számadatokat figyelembe véve elmondható, hogy az MTSZ nem tudta teljesíteni a saját maga által 
meghatározott expanziós célokat, nevezetesen, hogy minden ötödik településen legyen teleház. 

 
5.4. A közösségi informatika szerepe 
 

A továbbiakban a közösségi hozzáférés fogalmán elsısorban a teleházakat, és a 
teleházmozgalmat értem, mivel kutatásom fı célja a teleházak szerepének és hatásainak tisztázása a 
digitális egyenlıtlenségek és a vidéken élık helyzetének javítása szempontjából. Az egyéb közösségi 
hozzáférési pontokat a következıkben (pl. PIAP, PCO) érintılegesen, a téma által megkívánt 
mélységben tárgyalom. 

 
Gáspár (2001) szerint a helyi információs társadalom olyan települési közösség, amely 

egészében kisebb csoportjai és tagjai aktív cselekvése által 
 

• ismeri és érti, 
• közügyként és intézményesen kezeli, 
• kihasználja  az információs társadalom lehetıségeit, 
• módszeresen beépíti azokat a helyi gazdaság és társadalom mőködésébe, fejlıdésébe, 
• figyeli és elhárítja lehetséges veszélyeit, csökkenti esetleges káros hatásait. 

 

                                                 
49 A teleház által nyújtott minimumszolgáltatásokat nevezzük teleházminimumnak. Minimumszolgáltatások: info-
kommunikációs szolgáltatásokat nyújt az eszközök használatával és személyes segítségnyújtással. 1, Igény szerint 
közösségi teret biztosít. 2, Helyi társadalmiintegrátor-szerep, civilek kiszolgálása, közhasznú információk közvetítése. 3, 
Nyilvánosan közzétett szolgáltatási és árjegyzékkel rendelkezik. 4, Szükség szerinti elérhetıséget biztosít igénybevevıi 
számára. 
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A helyi információs társadalom kizárólagos céljának tartja, hogy informatikai eszközöket, 
szolgáltatásokat biztosítson a helyi életminıség javításához, biztosítsa az esélyegyenlıséget mindenki 
számára (csökkentse a társadalmi egyenlıtlenségeket), mindezt a helyi nyilvánosság (demokrácia) 
teljes kontrollja mellett. Segítse a helyi szükségletek legjobb kielégítését és a helyi problémák 
megoldását a helyi erıforrások legjobb kihasználása és egyben folyamatos megújítása mellett 
(fenntartható fejlıdés). 

 
Gáspár szerint a teleházmozgalom helyi közösségi válasz az információs társadalom kihívásaira 

(Gáspár et al., 2000). A teleházmozgalom célja, hogy egyenlı esélyeket biztosítson mindenkinek az új 
lehetıségek kihasználásával, és leküzdhetıvé tegye az anyagi, kulturális, valamint másfajta jellegő 
akadályokat, valamint csökkentse a változásokkal járó veszélyeket. A mozgalom arra szervezıdött, 
hogy minden lehetséges szinten (helyi, régiós, országos, nemzetközi) erıforrást, társadalmi aktivitást 
mozgósítson erre az alulról szervezıdı civil kezdeményezésre, mindvégig társadalmi kontroll alatt 
tartva a folyamatokat, és elsıbbséget biztosítson a lakóhelynek a lokalitás-globalitás harmonizálására 
irányuló igyekezetében. Eközben erısítse a helyi közösség ellenállóképességét a globalizáció káros 
hatásaival szemben. „A lokálissá (helyivé) tett gazdaságokból álló globális rendszer elérheti azt, amire 
az egységes világgazdaság nem képes: elısegíti az életerıs helyi kultúrák gazdag és virágzó 
változatosságát és a teljes rendszer gazdagodásához nélkülözhetetlen sokféle tapasztalat és tudás 
megteremtését.” (Korten, 1996: 327. p.). Ennek megfelelıen a teleházak egyik legfontosabb célja, hogy 
hálózatuk és szolgáltatásaik erısítésével, kiterjesztésével, a folyamatos korszerősítéssel közösségi 
alternatívát nyújtsanak az információs társadalom szétszakadásának megakadályozására. 

 
A teleházmozgalomnak küldetése van, „a kistelepüléseken, kisközösségekben élı emberek helyi 

életminıségének, esélyegyenlıségének, közösségi önigazgató és önfejlesztı képességének javítása a 
legkorszerőbb infotechnológiák, hálózati szolgáltatások közösségi elérése és a felhasználás sokoldalú 
segítése, a „digitális írástudás” terjesztése révén, az ország egész területén.” (Gáspár, 2003a: 15. p.). 
Társadalmi léptékben is hozzájárul a fejlett világhoz történı felzárkózáshoz, mivel rendkívül gyorsan 
és gazdaságosan juttatja el az egyre nélkülözhetetlenebb szolgáltatásokat a rosszabb anyagi és 
társadalmi környezetben élı néprétegekhez. 

 
Roman és Colle szerint (2001b) az IKT-eszközök javítják a vidéken (elsısorban 

mezıgazdaságból) élık helyzetét azzal, hogy információt szolgáltatnak a döntésekhez (mit termeljenek, 
mi, hol a legolcsóbb, milyen programok, pályázatok vannak a számukra stb.). Roman és Colle szerint 
szerint számos oka van a teleházmozgalom vidéki fejlıdésének. 

 
• Az információk, info-kommunikációs eszközök, szolgáltatások révén segíti a vidékfejlesztést. 
• A teleházak eszközparkjuk és szolgáltatásaik segítségével be tudják mutatni az információs 

társadalmat, az új technológiákat. 
• A különbözı médiumok, a hagyományos (rádió, televízió) és új eszközök összekapcsolása 

összetett szolgáltatómédiumok létrehozására képes. 
• Segíti az internetes/számítógépes kisvállalkozások mőködését (fıleg fejlıdı országokban, de 

hazánkban is van rá példa, az úgynevezett inkubátorházak50 mőködtetésével, amelyek 
bármilyen mikro- és kis – vállalkozásnak segítséget nyújtanak) 

                                                 
50 Az inkubátorház fogalma: „A vállalkozói inkubátorház olyan létesítmény (vagy mőködési terület), amely közös 
szolgáltatásokat és üzleti–szakmai segítséget biztosít kezdı vállalkozások számára, általában a piaci ár alatt, hozzájárulva 
egy adott területen a vállalkozások fejlesztéséhez és új munkahelyek teremtéséhez” (Brunda, 2005: 13. p.). Az 
inkubátorházak célja a  kisvállalkozások túlélési arányának javítása. Típusuktól függıen helységet, mőhelyt vagy irodát és a 
vállalkozások fejlıdését elısegítı szolgáltatásokat kínálnak a kisvállalkozások számára (Brunda, 2005). 
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• A számítógépes piac bıvülése, amely igényt támaszt egyfelıl képzésre, másfelıl olyan 
szolgáltatások igénybevételére, amelyek az otthoni felhasználásban nem túl gyakoriak 
(fénymásolás, szkennelés), ezért valószínősíthetıen az otthoni felhasználók kisebb hányada 
rendelkezik velük. 

• Az univerzális hozzáférés fontos lépés az univerzális szolgáltatások felé. A lényeg a hozzáférés, 
amellyel a késıbbiekben olyan szolgáltatások is elérhetık, amelyek a hálózaton fognak 
mőködni, de jelenleg még nincsenek kifejlesztve. 

 
Roman és Colle szerint a teleházak részt vállalnak a helyi közösségek problémáinak a 

megoldásában. Csökkentik az elzártságot, párbeszédet teremtenek a helyi közösség és a kormányzat, 
egyetemek, kutatók között, bátorítják a helyi közösségeket a döntéshozásban (ami érinti az életüket). 
Ezzel kapcsolatosan Korten azt mondja, hogy a döntéseket a lehetı legalacsonyabb szervezeti szinten 
kell meghozni: „Ha a gazdasági szükségletek kielégítését a helyi szinthez lehetı legközelebb 
szerveznénk, akkor alkalmazható lenne a szubszidiaritás elve, amely azt mondja ki, hogy a kormányzási 
hatáskör és a felelısség a legkisebb, leghelyibb egységé kell legyen.” (Korten, 1996: 333. p.). A 
teleházak továbbá koordinálják és javítják a fejlesztéseket a régióban, megosztják a tudást és 
tapasztalatot az egyéb közösségekkel. Szolgáltatnak, számos problémának a megoldását megkönnyítik. 
A teleház több mint egy digitális csatlakozási pont. Információs és kommunikációs intézmény 
(Roman–Colle, 2001b). Bár a közösségi hozzáférés legnagyobb konkurenciájának az otthoni 
hozzáférést lehet tekinteni, a közösségi hozzáférés számos olyan felhasználási lehetıséget kínál, 
amelyet az otthonokban jelenleg nem, vagy csak nagy anyagi befektetéssel lehet igénybe venni. Ilyenek 
például a konferenciák, távelıadások, élı videokapcsolatok, vagy akár a hálózati játékok is. Az 
információs társadalom eszközei számos elınyt nyújthatnak a vidéki embernek. Az eszközök révén 
csökkenhet az ügyek intézéséhez szükséges utazások száma, és az ügyek intézésével eltöltött idı 
hossza (pl. elektronikus ügyintézés, egészségügy51). Javul az tájékozottság az informáltság szintje, a 
vidéki embereknek nem kell beutazni a városba csak azért, hogy információkat tudjanak meg az ıket 
érintı szolgáltatásokról, kérdésekrıl. Az e-kereskedelem segítségével olyan árukat és szolgáltatások 
tudnak gyorsan és olcsón megrendelni, amelyekhez eddig utazniuk kellett, vagy éppenséggel nem is  
hallottak még róluk. Az internet segítségével utánajárhatnak, ellenırizhetnek információkat, amelyek 
például egy leendı szolgáltatás, vagy áru vásárlásakor fontosak lehetnek, de a saját környezetükben 
nem találnak róluk elégséges információkat (pl. élet- és nyugdíjbiztosítások, céges információk, 
amelyek segítségével kideríthetı, hogy egy adott cég mennyire megbízható, stb.). Rab (2009) kutatásai 
szerint csökkenhet az idısek társadalmi kirekesztettsége (pl. interneten keresztül történı ismerkedés) és 
az új egészségügyi szolgáltatások segítségével jelentısen javulhat az ellátásuk minısége. 

  
A közösségi hozzáférések létrehozásának oka az a felismerés, hogy a társadalom jelentıs 

csoportjai kirekesztıdnek az információs társadalomból. A kormányzatok ezt felismerve, döntıen 
közpénzbıl finanszírozva a nyilvános és kedvezményes árú (vagy ingyenes) internethozzáférés 
biztosítását tőzte ki célul a társadalom hátrányos helyzetben lévı csoportjai számára. Kormányzati 
tapasztalatok alapján elmondható, hogy a közösségi hozzáférések alkalmasak a számítógép iránt 
érdeklıdı, de tapasztalattal nem rendelkezı emberek motiválására, képzésére, továbbá az élethosszig 
tartó tanulás színtereinek is alkalmasnak bizonyultak. Ugyanakkor nincs kimutatható hatásuk az 
internet használatának elterjesztésében. A legszegényebbek bevonására sem elegendı létrehozásuk, ezt 
a célt csak szociális felzárkóztatással lehet elérni (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 

                                                 
51 Konkrét, már most is mőködı példa, hogy a leletek eredményét a vizsgálatokat elvégzı intézmény a kezelıorvosnak e-
mailen a vizsgálat elkészültét követıen elküldi. A kezelıorvos így már azelıtt tud véleményt mondani a páciensrıl mielıtt 
találkoznának, így már a találkozáskor diagnózist és javaslatokat tud adni a páciensnek. 
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Egyetértek Balassa (2008) gondolatával, mely szerint a teleházak feladata a motiváció 
megteremtése (az információs társadalom és az élethosszig tartó tanulás iránt), és a hozzáférés 
megteremtése, amelyet a nem iskolarendszerő oktatásban, például a felnıttképzésben lehet 
hasznosítani. Az önképzés jelenleg nincs elterjedve, elsısorban az egész életen át tartó tanulás 
kultúrájának hiányosságai, hatásfoka és a rávezetı intézményi megoldások hiánya miatt. Ezért a 
teleházak feladatainak a következıt látja (Balassa, 2008). 

 
1. Segítséget nyújtani abban, hogy a legkisebb településeken legalább a közösségi hozzáférés 

(fizikai, technológiai, tartalom) minél több állampolgár számára biztosított legyen. 
2. Motiválni, a motivációt minden eszközzel és módszerrel támogatni, hogy minél több ember (aki 

nem tanul) vállalkozzon a továbbtanulásra. 
3. A kompetenciák fejlesztésében részt vállalni: a digitális írástudásra, az e-szolgáltatások 

igénybevételére, a vállalkozóvá válásra képezni, tanítani, a tanulási folyamatban mentorálni, az 
egyéni tanulási utakat támogatni. 

 
Hasonlóképpen látja Mayer is, aki szerint a teleházaknak az oktatás központjává kell válniuk. 

Az iskolák és a teleházak együttmőködésének szükségességét hangoztatja, szerinte a településen 
található iskolák a teleházakhoz kapcsolódva képesek lesznek olyan szolgáltatásrendszer 
mőködtetésére, amely helyhez és idıhöz nem kötötten széles tömegeket tud az oktatás világába 
bevonni. Mayer a teleházak és iskolák feladatainak a következıket látja (Mayer, 2003): 
 

• teleház távoktató állomás 
• teleház bázisú iskolai oktatás 
• az információs társadalom polgárává nevelés 
• foglalkoztatás biztosítása 
• szellemi és közhasznú távmunkások képzése 

 
Az iskolák és teleházak együttmőködését Gáspár is szorgalmazza. Véleménye szerint valóban 

lehetséges és szükséges a teleházprogramok és az iskolák együttmőködése (Gáspár, 2003b). Egyes 
fejlıdı országokban (Uganda, Zimbabwe), mint ahogy a korábbiakban bemutattam, az iskolák és a 
teleház szorosan együttmőködnek, egymás céljait kiegészítik, számos példa mutatja tehát a 
kezdeményezés életképességét (Roman–Colle, 2001b). 
 

A sikeres motiváláshoz szükséges a segítségnyújtás, támogatás. Tehát a közösségi hozzáférési 
pontoknak, és azon belül a teleházaknak szükséges valamilyen támogatást nyújtani az embereknek, a 
hozzáférés biztosításán kívül. A technológiai háttér szükséges, de nem elégséges feltétel (fizikai 
hozzáférés minden településen) (Roman–Colle, 2001a, Molnár, 2002, Vietórisz, 2002). A teleházak 
közösségi szerepe meghatározó (Detrekıi, 2008). A közösségi szerepet elısegítik a speciálisan képzett 
segítık, az úgynevezett IT-tanácsadók és IT-mentorok, az eddigi tapasztalatok alapján ugyanis 
bebizonyosodott, hogy a digitális írástudatlanság felszámolása csak helyi közvetítık segítségével 
érhetı el (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Molnár is megerısíti azt a felfogást, hogy az 
IKT-eszközök társadalmi haszna akkor maximalizálható, ha a használat által sikerül egyfajta közösségi 
hatást elérni. Ehhez viszont elengedhetetlen az ilyen célú társadalmi beruházások támogatása (állami, 
kormányzati szinten is), és a közösségi hozzáférések mellett a különféle tevékenységek, például 
oktatás, tartalomfejlesztés, IT-mentori szolgálat támogatása, fejlesztése (Molnár, 2008). Dombi is azt 
mondja, hogy az IKT-eszközök elhelyezése nyilvános helyeken csak akkor ér bármit is, ha az kivált 
valamilyen kedvezı társadalmi-gazdasági hatást. A legfontosabb ilyen jellegő hatás a közösség 
megerısítése. A jelentıs motivációhiány legfıbb okait abban látja, hogy a lakosság nincs tisztában a 
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digitális társadalom nyújtotta elınyökkel, és hiányoznak (ez idáig) azok a társadalmi közvetítık, akik 
mindezt közvetlen módon képesek bemutatni. A teleházak alapvetı feladatának tekinthetı a kulturális 
folytonosságot megırzı modernizáció (Vietórisz, 2002). Ha ezt a funkciót sikeresen megvalósítja, a 
teleház képessé válik a társadalmi közvetítı szerepkörének betöltésére. A teleházak azért tekinthetık 
elsısorban a legjobb gyakorlatnak, mert képesek arra, hogy az új info-kommunikációs technológiák 
segítségével a társadalom kirekesztett rétegeit is reintegrálják a társadalomba (Dombi–Kollányi–
Molnár, 2007). 

 
A legjobb teleházak a közösség színterei, ahol az emberek megosztják egymással a tudásukat. A 

teleház a tudásmegosztás színhelye. A szakírók hangsúlyozzák a teleházak mint közösségi színtér 
szerepét. A teleház kapocs, ami összekapcsolja a nagyvilágot a helyi közösséggel (Carvin–Surman, 
2006). A teleházas szakértık többsége egyetért abban, hogy a teleház, mint a közösségi informatika 
egyik fı eleme, alkalmas a digitális egyenlıtlenségek csökkentésére (Rogers–Shukla, 2001, Oestmann–
Dymond, 2001, Roman–Colle, 2001b, Gáspár, 2003a). Ugyanakkor természetesen vannak 
ellenvélemények is, Gómez és Ospina (2001) véleménye szerint a teleház a latin-amerikai példák 
alapján nem elegendı a digitális egyenlıtlenség, a digitális szakadék csökkentéséhez. Végeredményben 
a szakértıi vélemények alapján a teleházmozgalom és a közösségi hozzáférések létrejöttének legfıbb 
célja a digitális egyenlıtlenségek csökkentése, és a szakértık többsége a közösségi hozzáférést 
valamint a teleházakat alkalmasnak tartják a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentésére. 

 
5.5. Teleház és innováció 

 
Az innováció az információs társadalom egy kulcskifejezése. Fontosságát a Lisszaboni Stratégia 

is kiemeli (Halmai, 2006, Török, 2006). A globalizált világban az értékteremtés egyik fı alapja 
(Palánkai, 2007). Az innováció „szervezett kreativitás” (Fodor, 2000: 99. p.). Az OECD 
megfogalmazása szerint az innováció fogalma a következı: „Az innováció új, vagy jelentısen javított 
termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketingmódszer, vagy új szervezési-szervezeti 
módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külsı kapcsolatokban” 
(Holczer, 2007: 95. p.). Egyes szakértık (Pungor, 2001) szerint csak a tárgyiasult, megvalósult 
innovációt tekinthetjük valódi innovációnak. Az innováció fogalmát tágan értelmezı Schumpeter 
szerint, új termék, vagy technológia is érthetı alatta. A hangsúly a kombináción van, ami akár ismert, 
meglévı dolgok újfajta összerendezését is jelentheti (Bıgel, 2008). Ilyen értelemben a teleház már 
leglévı technológiák kombinációjának eredménye. 

 
A teleháznak, mint az innováció megtestesülésének fontos szerepe van a közösség innovációs 

tevékenységének befolyásolásában. A teleház oly módon befolyásolhatja a közösség innovációs 
tevékenységét, hogy példát mutat a vidéki lakosságnak az információs társadalom eszközeinek 
használatában. Egyfelıl a „vas”, tehát a számítógépek használatának módjában, másrészt a 
számítógépek segítségével elérhetı lehetıségek használatában, mint az internet kezelése vagy az 
internetes megjelenés. A teleházak tehát az információs kultúra hordozói és egyben terjesztıi is. 
Hordozói, mert a teleház önnön boldogulása érdekében az innováció segítségével kreatív módon 
kihasználja a számítógépeket és a számítógépek adta lehetıségeket, és terjesztıi is, mert a mód, 
ahogyan ezt teszik, példát mutathat a helyi közösségnek. 

 
A teleházak közvetítı szerepet töltenek be az innováció továbbításában, terjesztésében. A 

folyamat mikéntjére az innováció diffúzióelmélete ad magyarázatot. Diffúzió ebben az értelemben az a 
folyamat, amelynek során az innováció a kommunikációs csatornákon eljut a rendszer tagjaihoz 
(Rogers–Shukla, 2001). Elıször lassan terjed, majd ha már elegen elfogadták, felgyorsul, majd a 
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csúcspontot elérve újból lelassul. A jelenséget grafikonon egy S alakú görbével lehet leírni52. Ha az 
információs társadalomról beszélünk, akkor példának egy új technológiát, mint például vezeték nélküli 
internetet vehetjük. Egy újonnan megjelent technológia kezdetben többnyire igen drága, majd – ha 
sikeres technológiáról van szó – egyre olcsóbb lesz, és egyre szélesebb körben terjed el. A magasabb 
társadalmi-gazdasági státusúak körében gyorsabban terjed – elsısorban tehát inkább gazdasági és 
szociális helyzethez lehet kötni az innovációterjedést (Rogers–Shukla, 2001, Lengyel et al., 2003). 

 
A digitális egyenlıtlenségek létrejötte a diffúziós elméletbıl levezethetı. Ugyanis, ha az 

innovációt elınynek tekintjük, és a társadalom egyes részei anyagi és szellemi elınyre tesznek szert 
alkalmazásával, akkor az innováció hiánya hátrányt okoz. Vagyis azok, akik nem használják az 
innovációt, hátrányban lesznek a használókkal szemben. Amennyiben az innováció minıségi változást 
idéz elı, akkor a késın reagálók lemaradnak. Ugyanakkor, ahogy az innováció egyre jobban elterjed, 
úgy egyre többen fogják használni, ez a folyamat pedig csökkenti a különbségeket, bár meg nem 
szünteti (Molnár, 2002). 

 
A technológia terjedésének folyamatát úgyis lehet jellemezni, mint egy kommunikációs 

tevékenység, melynek átviteli közege a közösség. A teleház itt léphet be az innovációs folyamatba mint 
átviteli közeg. Ha van a helyi közösségben egy olyan hely, amely példát tud mutatni az új eszközök 
használatában, befolyásolhatja az emberek véleményét, hozzáállását, az segíti az innováció elterjedését. 
Ehhez a szükséges helyszínt a teleház tudja biztosítani, azáltal, hogy saját maga is az innovációs 
folyamat része, és fel van szerelve a szükséges technológiai elemekkel. Nem véletlen, hogy a közösségi 
hozzáférési pontok sok országban fontos szerepet töltenek be. Ugyanakkor, ahogy a digitális 
egyenlıtlenségek dimenziói változnak, változik a teleház szerepe is. Kezdetben az infrastruktúra 
biztosításával, a technológiai elemek terjesztésével, megismertetésével tudott hasznára lenni a 
közösségnek, az információs társadalom eszközeinek jelenlegi elterjedtségi szintje mellett példát az 
eszközök használatának bemutatásával tud mutatni. A teleháznak technológiai értelemben abban az 
esetben kell a legnagyobb hatást kifejtenie a közösség életére, amikor a számítógépek még nem 
terjedtek el, mivel ekkor a legnagyobb az új információ, új technológia jelentısége (Lengyel et al., 
2003). Ha ez bekövetkezik, a teleháznak új feladatokat kell találnia az innovációs folyamatban, hogy 
szerepét, a digitális egyenlıtlenségek csökkentését be tudja tölteni. 

 
A teleház mint az innováció központja csökkenti az innováció terjedésének költségeit, ezzel a 

közösségnek jelentıs segítséget nyújt. Az innováció befogadása, alkalmazása kockázatokkal és 
költségekkel jár. A teleház, azáltal, hogy a kezdetben gyakran igen drága eszközöket be tudja mutatni, 
meg tudja ismertetni a közösséggel, a közösség el tudja dönteni, hogy az eszköz beszerzése egyénileg 
megéri-e, vagy nem. Az egyéni kockázatot a teleház magára vállalja, segít eldönteni az egyénnek, hogy 
az innováció megéri-e a ráfordításokat és költségeket. Ez a jelenség mőködik nagyobb méretekben is, a 
teleház nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi költségeket is csökkentheti, azáltal, hogy lehetıséget ad 
az információs társadalom új tevékenységi formáinak, mint például a távmunkának, távoktatásnak a 
kipróbálására, a közösségnek információt nyújt ezek hasznosságáról (Gáspár, 2004). 
 
 
 

                                                 
52 A görbe három szakaszra osztható: 1. a kezdeti lapos, a korai adaptáció kora. 2. az íves szakasz a nekirugaszkodás 
szakasza, 3. az újabb ellaposodás a telítıdés szakasza. Az egyes szakaszokat a digitális egyenlıtlenségek szemszögébıl más 
jellemzıkkel lehet leírni, különféle digitális egyenlıtlenségtípusok határozhatók meg. Az 1-es szakaszban a megosztottság a 
használók és nem használók között van. A 2-es szakaszban az egyenlıtlenségek felhasználó és felhasználó között 
figyelhetık meg, míg végül a 3-as szakaszban az egyenlıtlenségek már a használat módjából fakadnak (Molnár, 2002). 
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5.6. A teleházak mőködési jellemzıi 
 

A következıkben a teleházak fıbb mőködési jellemzıit ismertetem, különös tekintettel azokra a 
jellemzıkre, amelyek alapvetıen befolyásolják a teleházak sikeres mőködését. Így bár a teleház 
mőködési jellemzıihez tartozik a teleház technikai felszereltsége, az épület elhelyezkedése, kinézete, 
bútorzata, az épület alapterülete, és még több egyéb, fıleg materiális jellegő jellemzı, az alábbiakban 
ismertetendı jellemzık között a felsoroltakat nem tárgyalom. Véleményem szerint bár szerepük fontos 
és vitathatatlan, lévén, hogy a szolgáltatások a segítségükkel bonyolódnak le, ugyanakkor teleházak 
sikerességét döntıen nem befolyásolják. Kivételt képez természetesen, ha minıségük és mennyiségük 
jóval átlagon aluli. Ezek a jellemzık könnyen és egzakt módon mérhetık, és az empirikus vizsgálatok 
során kellı figyelmet fordítottak vizsgálatukra, így mennyiségükrıl és minıségükrıl pontos 
információk állnak rendelkezésünkre (Kas–Larsson, 2001, Jehoda et al., 2003, Fabulya, 2006). 

 
Fabulya (2006) vizsgálatai szerint a technikai felszereltséget tekintve, egy teleházban átlagosan 

7 számítógép található. A számítógépes állomány fiatalodik, a gépállomány 1/3-át teszik ki a Pentium 
1–2-es számítógépek. Az internetelérés több mint 60%-a ADSL kapcsolaton keresztül bonyolódik le. 
Majdnem minden teleházban van fénymásoló, fax, szkenner, DVD-íróval több mint 60%, projektorral 
majdnem 25%, digitális fényképezıgéppel pedig több mint a felük rendelkezik. A teleházak több mint 
60%-a 21–70 m2 alapterülető épületben dolgozik, kiemelendı, hogy majdnem 18%-uk épületének 
alapterülete 100 m2 felett van. A teleházak infrastrukturális felszereltségét a technikai avulás 
szemszögébıl érdemes megvizsgálni. A technikai fejlıdés roppant gyors, ezt a különféle iparági 
tapasztalati törvények bizonyítják (Moore-törvény, Gilder-törvény, Ruettgers-törvény, a törvények 
pontos jelentését a 2.1. fejezetben ismertetem). A fejlıdés miatt az eszközök gyorsan elavulnak. 
Ugyanakkor még a gépek mőködése technikailag még évekig kifogástalan lehet, avulásuk mértékétıl 
függetlenül. A géppark állandó frissítése anyagilag irreális terheket róna az üzemeltetıkre, ráadásul 
szükségtelen, mivel a legújabb csúcstechnológiák ára a megjelenéshez képest néhány hét, hónap alatt 
akár a felére is csökkenhet. Így tulajdonképpen nincs is értelme mindig a legújabb technológiákra 
beruházni, hisz némi késedelem után az eredeti árnál jóval olcsóbban beszerezhetık. A legfontosabb 
viszont, hogy még az aránylag régi gépek is képesek mindarra amire egy közösségi pontnak, vagy akár 
egy teleháznak szüksége lehet. Még az olyan alkalmazások mint például a videófelvételek, filmek 
lejátszása, videókonferenciák, három dimenziós alkalmazások sem igényelnek csúcstechnológiát. Így a 
teleházak szempontjából tulajdonképpen minden informatikai eszköz megfelelı, ami nem túl régi. 
Személyes tapasztalataim szerint a számítástechnikában 4-5 évig lehet egy számítógépet úgy használni, 
hogy a mindennapi használatban ne okozzon behozhatatlan különbséget a csúcsmodellekéhez képest.  
 
5.6.1. Szervezeti viszonyok 
 

A teleházak mőködésüket tekintve jellemzıen multiszektorális intézmények, vagyis 
létrehozásukban, mőködtetésükben több szektor egyidejőleg vesz részt. Intézménynek tekinthetık, 
mivel állandó szolgáltatásuk és nyitva tartásuk, munkatársaik vannak, ugyanakkor mégis 
projektszerően mőködnek, mivel létük nagyban függ a megszerezhetı pályázati forrásoktól. Jogilag 
önállóan nem léteznek, mivel a mögöttük álló tulajdonos – befogadó – üzemeltetı szervezetek adnak 
számukra jogi keretet (Fabulya, 2006). A teleházak szervezeti viszonya a gyakorlatban hármas 
felépítéső: 
 

1. A gazda, a teleház tulajdonosa, jogi kerete. 
2. A befogadó szervezet, amelyik helyet ad a teleháznak. Mivel a teleházak anyagi helyzete 

meglehetısen szőkös, egy alakuló teleház nem engedheti meg magának, hogy saját épületet 
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vegyen. Ezért szükség van befogadó intézményre, amelyik engedélyezi, hogy a teleház az 
épületében mőködjön. 

3. Az üzemeltetı, aki közvetlenül nyújtja a szolgáltatásokat saját jogon, vagy a teleházgazda 
megbízásából. 

 
A három szerepkör a gyakorlatban általában nem egy szervezethez kötıdik (Kas–Larsson53, 

2001). A szerepkörök sok esetben elkülönülnek egymástól. Ez a szereplık között kölcsönös 
egymásrautaltságot és bizonyos fokú függıséget okoz. Másrészt az adott feladatkört az a szervezet 
töltheti be, amelyik a legalkalmasabb a feladatra, illetve a külsı kapcsolatokban, mint például az 
együttmőködések, pályázatok, tömegkommunikáció, az a szervezet léphet elıtérbe, amelyik a 
legalkalmasabb az adott szervezettel való kapcsolatra. 

 
13. Ábra: A teleházak szervezeti modellje 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Ideális esetben a feladatok kiosztása a következı (Bihari, 1999): 
  

• Civil szféra: a tulajdonos. Ideális esetben a teleház létrehozója és tulajdonosa a helyi 
közösséget kellıképpen reprezentáló civil szervezet. Csak így biztosítható a teleház feletti 
társadalmi felügyelet, és a teleház függetlenségének megırzése. Az is fontos, hogy számos 
kedvezmény, támogatás, pályázati lehetıség csak a civil szervezetek számára elérhetı. A civil 
szervezetnek mint befogadó és mőködtetı szervezetnek a szerepe csekély, korlátozott anyagi 
lehetıségei miatt. A civil szféra üzemeltetıként bizonytalan mőködést biztosít. 

• Magán (vállalkozói, üzleti) szféra: az üzemeltetı. Fontos, hogy a tulajdonos és az üzemeltetı 
között mindkét fél számára kellı garanciákat biztosító szerzıdés legyen. Az üzleti partner 
érdeke a fenntarthatóság, a szolgáltatások felhasználói igények szerinti alakítása, a fejlesztés és 
innováció, feltéve, hogy nem kerül monopolpozícióba. Befogadószervezetként is elınyös lehet 
a magánszféra, ha nem hozza kiszolgáltatott helyzetbe a teleházat. A teleház számára kedvezı a 
befogadói környezet, mely természetes üzleti szellemet és szolgáltatói színvonalat sugall. 
Elınye, hogy biztonságos, folyamatos mőködtetést tesz lehetıvé. 

• Állami (önkormányzati) szféra: a befogadószervezet. Az önkormányzat 
befogadószervezetként lehet ideális. Mivel a teleház nem rendelkezik akkora forrással, hogy 
saját épületre tegyen szert, az önkormányzat intézményei lehetıséget kínálnak az elhelyezésre. 
Befogadószervezet lehet például egy mővelıdési ház vagy iskola. Az önkormányzat mint 

                                                 
53 A 2001-ben létezı 279 teleház mindegyike részt vett a felmérésben, a feldolgozás után az alapsokaság 229 teleház adatait 
tartalmazta. 
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tulajdonos, nem jó megoldás, mivel a teleház függı viszonyba kerül, és a helyi politika 
eszközévé válhat. Az önkormányzat mint üzemeltetı szintén hasonló problémákat vet fel. 
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14. Ábra: A teleházak szervezeti viszonyai (2001) 
Forrás: Kas–Larsson, 2001 

 
A gyakorlatban a befogadószervezet általában az önkormányzat, a tulajdonos egy civil 

szervezet, az üzemeltetı pedig non-profit szervezet (Kas–Larsson, 2001). Fabulya 2006-os 
vizsgálatai54 során az üzemeltetı szervezeti viszonyaira hasonló eredményeket kapott. Szerinte a 
tulajdonosnak már nincs jelentısége úgy, mint régen, mivel régen a tulajdonos kilététıl függıen 
lehetett pályázati forrásokhoz jutni (a pályázati kritérium szerint a tulajdonosnak civil szervezetnek kell 
lennie). Ma már ennek nincs jelentısége, mert az a kritérium megszőnt, és sok civil szervezet a 
mőködtetéssel együtt a tulajdonosi jogokat is átadta az önkormányzatnak (Fabulya, 2006). Ez viszont 
sok esetben azt jelentette, hogy a három szerepkör egy kézbe, az önkormányzat kezébe került. 

56%

5%

39%
Civil szféra

Magán szféra

Állami szféra

 
15.  Ábra: Az üzemeltetı szervezetek megoszlása 2006-ban 

Forrás: Fabulya, 2006 
 

A teleházmodellek a tulajdonosi modellben, a finanszírozásban és a menedzsmentben 
különböznek egymástól. A fejlıdı országokban a teleházak szervezeti viszonyai másként alakulnak, de 
bizonyos pontok közösek. Általában nemzetközi ügynökség alapítja ıket, és a helyi civil szervezetek 
mőködtetik. A magánszektor külföldön sem hangsúlyozott, maximum mint támogatószervezet jelenik 
meg a teleház életében. A világ teleházai számos tényezıben eltérnek egymástól, egyvalami azonban 

                                                 
54 2005-2006-ban 168 teleház részvételével készült a felmérés, amely az ekkor létezett teleházak körübelül 40%-a. 



 62 

közös bennük, hogy civil szervezetek állnak mögöttük (Roman–Colle, 2001b). Sok esetben az 
üzemeltetés pénzügyi feltételeit is nemzetközi szervezetek biztosítják (Oestmann–Dymond, 2001), és 
számos példa van arra, hogy az üzemeltetı egyben a kormányzat is (Benjamin, 2001, Mayanja, 2001). 
Ennek okát abban kell keresni, hogy a teleház olyan célokat fogalmaz meg az esélyegyenlıség 
erısítése érdekében, amelyek jellemzıen nem finanszírozhatók üzleti alapon. A kormányzati 
beavatkozás, kormányzati részvétel a teleházas projektekben is ez, olyan térségeket és társadalmi 
csoportokat is be kíván kapcsolni az információs társadalomba, amelyeket piaci alapon nem lehetne 
elérni (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
Latin-Amerikában és a Karib-térségben a teleház-kezdeményezések többségét az állam 

támogatja. Az állami részvétel a mőködés szakaszában nagyobb. Az állam nem önmagában fejleszt, 
hanem közösen a magánszektorral és a civil szervezetekkel (NGO55), mivel csak a közös részvétel 
hozhat sikert (Proenza, 2003). A kormányzati és civil szervezetek együttmőködése a teleház sikerének 
szempontjából rendkívül fontos (Roman–Colle, 2002). A szektorközi összefogást szorgalmazzák és 
hangsúlyozzák a hazai szakértık is. A három szektornak összehangoltan kell megoldani a fellépı 
problémákat, már a kezdetektıl fogva (Gáspár–Eckert–Szabó, 2003). A teleházaknak alapvetı 
közösségi jellegüket megırizve kell mindhárom irányban felvenni a meghatározott konkrét 
követelményeknek megfelelı általánosvégpont-szerepeket (közszolgálati - állami, üzleti, civil). Ha ez 
nem következik be, függıségi viszony alakulhat ki valamely szereplıtıl, ami pedig a késıbbiekben a 
fenntarthatóság rovására mehet (Gáspár, 1999). 

 
A szervezeti felépítés vizsgálata a teleházak mőködése szempontjából jelentıs. Ha nem 

megfelelı szervezet tölti be az adott feladatkört, a teleház mőködése nem lesz megfelelı. Különösen 
nagy figyelmet kell fordítani annak megvizsgálására, hogy az önkormányzat és a kormányzat nem 
sajátítja-e ki a teleházat saját céljaira. Az a veszély, hogy a kormányzati szervek úgymond rátelepednek 
a teleházakra, valós (Gáspár, 1999, Gáspár, 2004). Az önkormányzat jelentıs hatással van a teleházak 
életére (Kas–Larsson, 2001, Fabulya, 2006). Ez viszont felveti annak veszélyét, hogy a teleház 
függıvé válik az önkormányzattól, azon keresztül a kormányzattól, és így a mindenkori napi 
politikától. A szervezeti viszonyok kapcsán tehát a következı két kérdést érdemes megvizsgálni: 
 

• Szétválasztható-e a szervezeti összefonódás? Ha a teleházat az önkormányzat mőködteti, 
elıfordulhat, hogy a kormányzat a saját céljaira sajátítja ki a teleházat. Ezen felül a 
késıbbiekben nagyon nehéz – ha nem lehetetlen – lesz a teleház hatásait mérni. Ennek oka az, 
hogy az önkormányzati tevékenység nem választható el a teleház tevékenységétıl. Nem lehet 
meghatározni, melyik tevékenység tulajdonítható az önkormányzatnak, és melyik a 
teleháznak.56 A kérdés tehát az, hogy elválasztható, illetve el kell-e választani a teleház 
tevékenységét a mőködtetı szervezet tevékenységétıl? A választ a fent említett külföldi és 
hazai szerzık már megadták, mivel mind hangsúlyozzák, hogy a különféle szektoroknak együtt 
kell mőködniük a siker érdekében. A teleház mőködése a különféle szektorok összefogása 
nélkül nem lehet sikeres és fenntartható, így a szervezeti együttmőködés és összefonódás 
kívánatos jelenség. Így olyan szervezeti egységek jönnének létre, ahol a tulajdonos, és 
felügyeleti szerv a civileké, de az üzemeltetı- és befogadószerv az önkormányzat. A 
magánszektor, csakúgy, mint külföldön, támogatóként jelenne meg. Az ilyen konstrukciójú 

                                                 
55 non-governmental organisation 
56 Például, ha a teleház rendezvényt szervez a teleház épületében, de a teleház minden dolgozója önkormányzati 
alkalmazott, akkor a rendezvény a teleház rendezvényének tekinthetı-e? Az alkalmazottak státusa sem világos. 
Elıfordulhat, hogy a teleháznak nincs alkalmazottja, mert önkormányzati dolgozók mőködtetik másodállásban, vagy az 
önkormányzati dolgozó munkaköri leírása tartalmazza a teleház mőködtetésének feladatát is. 



 63 

teleházak üzemeltetése könnyebben megoldható, kevésbé instabil. Ugyanakkor megköveteli a 
civil kontroll meglétét, ellenkezı esetben a teleházak kormányzati intézménnyé lényegülnek át. 

• Jó-e, ha önkormányzat mőködteti a teleházat? A teleházak egyik nagy gondja a forráshiány 
(Kas–Larsson, 2001, Fabulya, 2006). Ha a teleházat az önkormányzat mőködteti, a teleház 
mőködése többé-kevésbé biztosítva van. Ez viszont felveti azt a problémát, hogy a teleházak 
anyagi helyzete az önkormányzat anyagi helyzetéhez igazodik. Ha az önkormányzat szegény, a 
teleház is szegény. A teleházak függısége is tovább erısödik így. Ha azonban a teleházat nem 
az önkormányzat mőködteti, elképzelhetı, hogy a teleház fenn sem tud maradni57. A kérdés 
tehát az, hogy melyik a jobb: az önkormányzati mőködtetés, ezáltal igazodás az önkormányzat 
anyagi lehetıségeihez, vagy pedig függetlenül mőködni az önkormányzattól, non-profit 
mőködtetıvel, számolva az esetleges elégtelen piaci kereslet okozta megszőnés lehetıségével. 
Mivel a teleházak olyan piaci környezetben mőködnek, amelyben a tisztán üzleti alapon 
mőködı üzleti vállalkozás nem élne meg, és az állami részvétel a teleházak fenntartásában 
szükségszerő, így véleményem szerint jó, ha az önkormányzat mőködteti a teleházat. A 
vidékfejlesztés szempontjából tekintve azért nem ilyen egyértelmő a helyzet, mivel szegény 
településen az önkormányzat is szegény, tehát az önkormányzat sem fogja tudni mőködtetni a 
teleházat. Emiatt pontosan azokon a településeken lesz bizonytalan a teleház jövıje, ahol a 
lakosság gazdasági, demográfiai és képzettségi jellemzıi alapján a leginkább rászoruló lenne. 
Osztom Dagron (2001) nézeteit, aki szerint a teleházakat olyan konstrukcióban kellene 
mőködtetni, mint a könyvtárakat. A hátrányos helyzető településeken hasonló jellegő 
konstrukcióban látom a megoldási lehetıségeket, esetlegesen kombinálva valamilyen szinten a 
digitális közmő lehetıségével. 

  
5.6.2. Gazdasági mőködés 
 

Fabulya felmérése szerint a teleházak minimálköltséggel dolgoznak, és azokat a bevételeket, 
amelyeket nem pénzbeli támogatásként kapnak, nem feltétlenül számítják be az összköltségvetésbe. 
Felmérése szerint a teleházak negyedének a havi költségei 50 000 Ft alatt vannak, ami, ha van 
alkalmazott is, nyilván irreális58. A havi bevételrıl viszont 40% azt nyilatkozta, hogy az 10 000 Ft alatt 
van59. A felmérés szerint a szolgáltatásokból származó bevételek messze nem elegendıek a teleház 
fenntartásához. Más felmérés szerint is a bevételek legjobb esetben is csak harmadát adják a 
kiadásoknak (Laczkó–Soltész, 2004). Külföldi teleházak esetében a bevételek aránya teljesen változó, 
egyes országokban a szolgáltatásokból származó bevétel adhatja a teljes bevétel akár 50%-át is 
(Roman–Colle, 2001b). A bevételek hiányzó részét az önkormányzati támogatások és a pályázatok 
adják. Az adatokból jól látható, miért rendkívül sérülékeny a teleház. A teleház mőködése jórészt az 
önkormányzat jóindulatától és a pályázati lehetıségektıl függ (ezért projektjellegő a teleház, a 
mőködési idejét az elnyert pályázatokból származó források mennyisége határozza meg). Problémát 
jelent az is, hogy a felmérések szerint a teleházak pénzügyi és egyéb nyilvántartással korlátozottan 
rendelkeznek (Kas–Larsson, 2001, Fabulya 2006). Pontos nyilvántartások hiányában természetesen 
nem lehet reális képet kapni a teleházak valódi gazdasági helyzetérıl. 

 
A teleház gazdasági mőködését a teleházmodell határozza meg. A fı kérdés, hogy mit 

szeretnénk elérni a teleházzal? A támogatott (akár önkormányzat, akár pályázat útján) teleházak 
                                                 
57 Egy kis, pár száz lelkes faluban a teleháznak önkormányzati, vagy egyéb támogatás nélkül nincs esélye fennmaradni, mert 
nincs meg a megfelelı fizetıképes kereslet – különösen, ha szegényebb faluról van szó. 
58 Negyede 50 000 Ft alatt, szintén negyede 50 000–100 000 Ft között, harmada 100 000–250 000 Ft között és 10% 250 000 
Ft felett becsülte a teleház költségeit (Fabulya, 2006). 
59 10 000 Ft alatt 39,7%, 10 000–20 000 Ft között 21,8%, 20 000–30 000 Ft között 12,8%, 30 000–50 000 Ft között 12,2%, 
50 000 Ft felett 13,5% (Fabulya, 2006). 
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kevésbé fenntarthatók, az üzletiek igen. Csakhogy az üzleti megközelítéssel a szociális célok nem 
érhetık el. Teljesen érthetı, hogy az üzleti modellre alapozott teleház nem fog szociális feladatokkal 
foglalkozni, mivel az nem hoz azonnali, közvetlen bevételt számára. A leghasználhatóbb megközelítés 
a vegyes modell, a szociális üzleti modell. Így a szociális célok is elérhetık, ugyanakkor megpróbál 
valamennyi bevételre is szert tenni (Fillip–Foote, 2007). 

 
Véleményem szerint el kell dönteni, hogy a teleház non-profit, vagy profitorientált alapon 

mőködjön. Ha nem profitorientált, nem fog tudni megélni támogatás nélkül, ha viszont üzleti, 
profitorientált alapon mőködik, nem fogja tudni elérni szociális és közösségi céljait. Véleményem 
szerint a teleházak non-profit módon mőködı intézmények, így a tisztán üzleti modell alapján mőködı 
„teleházak” nem tekinthetık teleháznak. 

 
Ugyanakkor külföldi szerzık szerint nincs ideális modell, mindennek vannak erısségei, 

gyengeségei. A kihívást az jelenti, hogy olyan üzleti modellt alkalmazzon a teleház, amely segítségével 
maximalizálni lehet az elınyös hatásokat mindenki számára. Nincs általános üzleti terv a teleházak 
számára. Minden teleház más és más, függenek a helyi viszonyoktól, körülményektıl (Oestmann–
Dymond, 2001, Fillip–Foote, 2007). A hosszú távú fenntarthatóság érdekében szükséges üzleti tervet 
készíteni. A non-profit mőködés egyébként nem feltétlenül jelent bevétel nélküliséget. Ez azt jelenti, 
hogy jóval olcsóbban adja a szolgáltatásokat, mint az üzleti modell, de ugyanakkor ingyen szolgáltatást 
nem, vagy nagyon keveset ad, minden szolgáltatásért kell legalább minimális díjat fizetni. Ezzel a 
megoldással tehát bevétel is keletkezik, de ugyanakkor azok is igénybe tudják venni a szolgáltatásokat, 
akik egyébként nem (Roman–Colle, 2002). Magyarországon a tudatos üzletpolitikát némileg árnyalja, 
hogy 2001-ben még csupán a teleházak 10%-nak volt írásos üzleti terve (Kas–Larsson, 2001). 
 
5.6.3. Nyitva tartás és látogatók 
 

Külön érdemes tárgyalni az e-Magyarország Pontokat, és a teleházakat. A két intézmény ugyan 
integrálódik egymásba, de fejlıdési útjuk különbözı volt. Egy ideig párhuzamosan léteztek egymás 
mellett, ezért érdemes külön is vizsgálni ıket. 

 
Az e-Magyarország Pontok az esetek 95%-ban nyilvánosak, bárki elıtt nyitva állnak, és több 

mint 60%-uk ingyenes. A látogatottságot tekintve átlag feletti látogatottsággal rendelkezik a Dél-Alföld 
és Közép-Magyarország, és átlag alatti látogatottsággal Észak-Magyarország. Árnyalja a képet, hogy 
Észak-Magyarország e-Magyarország Pont ellátottsága kiemelten magas, ennek ellenére a látogatottság 
átlag alatti. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ez azt jelenti, hogy a Pontok vannak rossz helyen, vagy a 
régió aktivitása ilyen gyenge? A források sajnos erre nem adnak választ, de a jelenség további 
vizsgálatokra érdemes. Az adatok hitelességét gyengíti, hogy csakúgy, mint a teleházak esetében, a 
nyilvántartások itt is hiányosak, vagy egyátalán nincsenek. A heti látogatókat illetıen egy felmérés60 
szerint országos átlagban 56 fı használta a pontokat, a régiók között azonban jelentıs különbségek 
vannak. A Dél-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon a heti átlag 78, és 60 fı, míg Észak-Magyarországon 
47 fı (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
Teleházak esetében a 2001-es felmérés szerint az átlagos nyitva tartási idı hetente 40 óra (Kas–

Larsson, 2001). Fabulya 2006-os felmérésében a teleházak háromnegyede 20–50 órát tart nyitva, a 
teleházak tizede pedig több mint 60 órát mőködik hetente (Fabulya, 2006). 

 

                                                 
60 IT Kht., 2006 december (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007) 
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A teleházak látogatói statisztikái hiányosak, rosszul vezetettek, ezért inkább csak tájékozódásra 
alkalmasak, döntéshozásra, pontos elemzésekre nem. A statisztikák hiányosságait (nemcsak a látogatói, 
hanem pénzügyi, gazdasági, egyéb téren is), a késıbbiekben a saját vizsgálataim is megerısítik. A 
teleházak elemzésében igen nagy problémát jelentenek ezek a hiányosságok. Fabulya meg is említi, 
hogy a statisztikák hiánya nemcsak azért okoz problémát, mert nem lehet országosan pontos adatokat 
kapni a látogatók számáról, és az igénybevett szolgáltatások fajtájáról, hanem mert így a teleházak 
tárgyalási pozíciója gyengül, mivel érveiket nem tudják kimutatásokkal, statisztikákkal alátámasztani 
((Fabulya, 2006). Így sok esetben pontos adatok ismerete nélkül, pusztán érzelmi alapokon lehet 
tárgyalni. 

 
A teleházak látogatóiról több felmérés is készült. A 2001-es felmérés szerint a napi becsült 

létszám 20 fı körül mozog (Kas–Larsson, 2001). Ez heti szinten magasabb, mint az e-Magyarország 
Pontok látogatói létszáma. Az e-Magyarország Pontokat elemzı tanulmány külön ki is emeli, hogy a 
teleházak átlag feletti látogatói létszámot vonzanak, és ami a lényeg, hogy közöttük sok a fiatal, és a 
hátrányos helyzető vendég (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 
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16.  Ábra: A teleházak látogatóinak megoszlása (2001)61 

Forrás: Kas–Larsson, 2001 
 

A diagramon látható, hogy a teleházak felhasználói túlnyomórészt a fiatalok, tanulók, gyerekek. 
A gyerekek általában számítógépes játékokat használnak, a tanulók szintén, de náluk már megjelenik 
az internethasználat és a számítógép-használat munkára is. A munkaképes korúak fénymásolásért, 
internet- és számítógép-használatért mennek a teleházba, vagy ha munkanélküliek akkor információért 
és képzésért, oktatásért is. A nyugdíjasok elsısorban fénymásolásért, és információkért. Vannak még 
egyéb csoportok is, akik jelenléte elenyészı (pl. távmunkások, vállalkozások, non-profit szervezetek), 
ık is elsısorban internet- és számítógép-használatért és információkért járnak a teleházba (Kas–
Larsson, 2001). 

 
Más felmérés62 szerint is PIAP-ok fı felhasználói a fiatalok. A 18 éven aluliak számát egy 

2003-as vizsgálat az összes látogató 30–80%-ra teszi63. A 18–25 év közöttiek aránya 15–35% körül, a 

                                                 
61 A szerzıpáros a kategóriákat nem életkor szerint állította fel, hanem a szélesebb értelemben vett korosztály által 
meghatározott életszituációk alapján. 
62 A felmérést PIAP-okon végezték, vagyis közösségi hozzáférési pontokon, túlnyomórészt teleházakon, valamint néhány 
közösségi hozzáférést biztosító könyvtárban. 
63 A válaszadók nagy szórással állapították meg a 18 éven aluli látogatóik számát. Egyes válaszadóknál a 18 éven aluliak a 
teljes látogatólétszám 30%-át tették ki, ugyanakkor voltak olyan válaszadók is, ahol ez az arány 80% volt. 
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26–40 évesek aránya 10% körül van. A nyugdíjas korú látogatók aránya elenyészı, 0–5%-ig terjed. A 
látogatók többsége férfi, a nık aránya 30–50% között van, de vannak olyan helyek is (pl. könyvtárak), 
ahol 70–80%-os a nık aránya. Ugyanakkor sok PIAP-nak vannak hátrányos helyzető (mozgássérült, 
roma, nagycsaládos vagy munkanélküli) vendége (Jehoda et al., 2003). 

 
Egy másik felmérés szintén megerısíti a fiatalok meghatározó szerepét. Laczkó–Soltész (2004) 

felmérésében is a megvizsgált teleházakban mindenhol a gyerekek, fiatalok a meghatározó látogatói 
réteg. Mint látható, a teleházak felhasználói rétege elsısorban a fiatalság. A közgondolkodásban és az 
átlagember felıl sokszor felmerül a kérdés, hogy mi értelme van az olyan teleházaknak, ahová a 
fiatalok járnak, és jórészt számítógépes játékokkal múlatják az idejüket? A felmérések és a vélemények 
szerint ez egyátalán nem baj, sıt akár cél is lehet. Mint azt már az elızı fejezetekben kifejtettem, a 
fiatalok a közösségi hozzáférési pontok fontos célközönsége, mert rajtuk keresztül lehet megváltoztatni 
a közgondolkodást. A teleház eszközeinek segítségével már fiatal korban fel lehet kelteni az 
emberekben az igényt az információs társadalom eszközeinek használatára. A fiatalok megszólítása és 
oktatása lehet a digitális egyenlıtlenségek leküzdésének legeredményesebb területe. Ezt a célt a 
teleházak pedig a fiatalok összegyőjtésével el tudják érni. A vizsgált teleházakban több olyan vélemény 
is elhangzott, egyátalán nem baj, hogy a fiatalok ide járnak játszani, mert a teleház közösségi funkciója 
ilyenkor is mőködik, ismeretségek, barátságok kötıdnek, és a gyerekek felügyelet alatt vannak, ami 
manapság nagyon fontos. Turcsányiné (2003) szintén megjegyzi, hogy a fiatalok számára a teleház 
vonzó közösségi színtérré vált. 

 
5.6.4. Humán erıforrás 
 

A teleházak eszközrendszerének felhasználáshoz megfelelı humán erıforrásra van szükség. Ha 
a teleház technikai felszereltsége a legjobb, de a személyzet nem ért a kezeléséhez, a teleház képességei 
kihasználatlanul maradnak. A teleház dolgozói tehát hatással vannak a teleházra. Ez a hatás kölcsönös, 
a teleház is hatással van a dolgozókra. 

 
Az alkalmazottak hatását a teleház mőködésére két szempontból lehet megközelíteni. Az egyik 

szempont a tudás, az ismeret, a másik szempont pedig maga az ember, a személyiség. A személyzet 
képességeinek és képzettségeinek számbavételénél meg kell különböztetni a teleház vezetıségét – 
menedzsmentjét – a teleház egyéb dolgozóitól. A jó menedzsment nagyon fontos, mert a mőködés 
eredményességének, a szolgáltatás minıségének alapvetı feltétele a jó színvonalú irányítás (Bihari, 
1999). A dolgozók ismeretén, szaktudásán azt a tudást kell érteni, amely képessé teszi ıket a teleház 
feladatainak végrehajtására. 

 
Az ember mint személyiség hatással van a teleházra. A dolgozó munkahelyi elégedettsége, 

fizetése, jövıképe, karrierlehetısége erıs befolyásoló tényezı. A létbizonytalanság, a gyenge karrier 
lehetıségek a pálya elhagyására kényszeríthetik a teleházas munkatársakat. A teleházmozgalom becslés 
alapján nagyjából 2000–3000 embert foglalkoztat a teleházakkal kapcsolatosan valamilyen 
munkakörben (Gáspár, 2003a). A teleház sokak számára jelenthet munkalehetıséget, amely különösen 
elmaradott településeken vonzerı lehet. 

 
A 2001-es felmérésben résztvevı teleházak fele foglalkoztatott fizetett alkalmazottat, átlagosan 

1,8 fıt. Ezek 49%-a szerzıdéses viszonyban állt a teleházzal, 39%-uk közhasznú munkás volt, a 
maradékon pedig a már azóta megszőnt polgári szolgálatosok, és szakmai gyakorlatukat töltı 
alkalmazottak osztoztak. A teleházvezetık 40%-a volt fizetett alkalmazott, 35%-uk önkéntesként, a 
maradék pedig közhasznú munkásként vagy polgári szolgálatosként dolgozott. A teleházak 69%-ban 
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voltak önkéntes segítık, akik többségében alkalmanként segítettek be a teleháznak (Kas–Larsson, 
2001). 
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17.  Ábra: A teleházak munkatársainak létszáma (2006) 
Forrás: Fabulya, 2006 

 
A néhány évvel késıbbi adatokat a 2001-es adatokkal összevetve megállapítható, hogy az 

arányok változtak, de nem gyökeresen. A 2006-os adatokból kiderül, hogy a teleházak majd 
harmadában (29,5%) nincs fizetett alkalmazott, és a teleházak majdnem felében egy fizetett alkalmazott 
található. Eredményként mondható el, hogy a 2001-es felméréshez képest több teleháznak vannak 
fizetett alkalmazottai (majdnem 70%, szemben a korábbi 50%-al). Több alkalmazott egy teleházban 
meglehetısen ritkán fordul elı. Ez azt is jelenti, hogy a teleház vezetıje több státust is betölt a 
teleházban. Ennek oka elsısorban a forráshiány. Jelentıs veszélyforrás a munkatársak 
létbizonytalansága. 

 
Az e-Magyarország Pontok esetében a fıállású alkalmazottak aránya alacsony, 18%-os, az 

esetek majdnem 60%-ban a meglévı feladatkör kiterjesztésérıl volt szó. 10% körül mozog az 
önkéntesek száma, a maradék esetben pedig egyéb módon, részmunkaidıs alkalmazottakkal, vagy 
egyedi megbízással oldották meg a Pont mőködtetését (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
A nemzetközi viszonyokat tekintve Magyarországon a fı- vagy részmunkaidı alkalmazottak 

aránya alacsony az önkéntes segítıkhöz képest. Egy menedzserre vagy legalább egy fizetett 
alkalmazottra szükség lenne minden teleházban. Magyarországon általában egy fizetett alkalmazott 
van, aki egy személyben mindennel foglalkozik. Ritkaságszámba megy az olyan teleház, ahol nem egy, 
hanem több fizetett alkalmazott van, külföldön kevésbé ritka jelenség (Benjamin, 2001). 

 
A létbizonytalanság miatt kontraszelekció jöhet létre, hisz a jól képzett szakember a településen 

kívül is képes munkát találni, ezért a teleházba általában nem a legképzettebb munkaerı jelentkezik. A 
teleház fent említett munkalehetısége lehet negatív tényezı is. Mivel a teleház alkalmazottjainak 
fizetése alacsony, általában minimálbéres (Fabulya, 2006), nem vonzza a magasan kvalifikált 
munkaerıt. Ennek ellenére a teleházakban mégis sok szakember található meg, a teleházmenedzser 
személye általában magasan, vagy a közösség átlagához képest magasabban kvalifikált. A teleház 
vezetıje egyben a teleház mindenese is, sok esetben karizmatikus helyi ember, aki a tevékenységek 
zömében kulcsszerepet játszik. Ebben az is közrejátszik, hogy a teleház szakembereinek zöme nem 
pénzbıl, hanem szakmai elhivatottságból, vagy a közösségért való tenni akarás vágyától dolgozik a 
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teleházban, akár minimális pénzért hobbiból, akár teljesen ingyenesen, önkéntesként. Fabulya (2006) 
szerint a teleház kulcsfontosságú erıforrása a humán erıforrás, mert önmagában is vonzerıt jelenthet. 

 
A humán erıforrást mint a teleház legfontosabb erıforrását számos forrás hangsúlyozza. A 

tapasztalatok azt mutatják, sikerkritériumnak számít, hogy a teleházban magas szintő szaktudás legyen 
jelen, és a teleházat mőködtetı csoport lelkesedése, elkötelezettsége magas szintő legyen. A teleház sok 
esetben összefügg a személyek egyéni sorsával, az egyes egyén elkötelezettsége, tudása sikerre viheti a 
teleházat, ugyanakkor a hozzá nem értés vagy a személyi ellentétek tönkretehetik a teleházat (Gáspár, 
2004, Laczkó–Soltész, 2004). Akár egyetlen személy is sorsdöntı lehet a teleház életében, vannak 
példák, ahol a teleház egy személy, a polgármester elgondolásával, kezdeményezésével és irányításával 
valósult meg (BME-ITTK–GKIeNET, 2007). Az információs társadalomban a kommunikációs és 
információs technológia fejlıdése számos egyéb tényezı mellett csak akkor biztosít társadalmi szinten 
elınyöket, ha a humán erıforrás fejlettsége, képzettsége megfelelı szintő (Mayer, 2003). A szerepüket 
tökéletesen ellátó közösségi hozzáférési pontok mőködése sok esetben kizárólag a helyi motort jelentı 
személyek aktivitásán múlik (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007).  

 
Külföldi szakírók is kiemelten hangsúlyozzák a humán erıforrás fontosságát. A teleház 

sikeréhez a menedzsment a legfontosabb. Nem feltétlenül ért a gépekhez, de energikus, megbízható, és 
köztiszteletben áll (Benjamin, 2001). A teleházat érintı kihívások közül a teleház pénzügyei, 
fenntarthatósága, a partnerkapcsolatok és a bizalom felépítése egyforma fontosságú a teleház 
menedzsereinek kiválasztásával (Kyle, 2001). 

 
Az info-kommunikációs eszközök diffúziója kulcsfontosságú a digitális világban való 

részvételben. Az elsı lépés megtalálni az innovátorokat, adaptáló személyeket (Fuchs, 2003). A teleház 
mint innováció terjedésében szükség van olyan innovátorokra, akik az innováció képviselıi és hirdetıi. 
Szerencsés, ha a közösség innovátorai részt vesznek a teleház mőködtetésében vagy a 
menedzsmentben. Szerepük létfontosságú, ık a korai adaptálók, a véleményformálók. Segíthetnek a 
teleházmozgalom fejlıdésében, és a diffúziós folyamatban fontos szerepet játszanak, ık indítják el az 
ötleteket (Roman–Colle, 2002). Tehát a teleház mint ötlet, mozgalom, a köré győjtött emberek 
képzettségétıl, gondolatvilágától rendkívüli módon függ. A teleházalkalmazottak, teleházinnovátorok 
kulcsszerepet játszanak a teleház hatékonyságában (Fillip–Foote, 2007). A megfelelı tudású 
személyekre nemcsak elinduláskor, hanem késıbb, a teleház mőködtetésének idıszakában is szükség 
van (Fuchs, 2003). Ezek a személyek vagy fizetett alkalmazottak vagy önkéntesek lehetnek. Mint 
ahogy az a felmérésekbıl is kiderül, sok esetben az önkéntesek üzemeltetik a teleházat, egy irányító 
személy felügyelete alatt. Az önkéntesek beszervezése, képzése a teleház mőködésének egyik 
kulcsfontosságú momentuma. Az önkéntesség témakörét a következı kulcsszavakkal lehet leírni: 
beszervezés, képzés, megtartás (Roman–Colle, 2002). Ez a három kulcsszó fedi le az önkéntesekkel 
kapcsolatos valamennyi teendıt. 

 
A képzettség tehát rendkívül fontos a teleház hatékony mőködése szempontjából. Colle (2004) 

szerint a teleházas munkatársak és önkéntesek sok esetben gyengén képzettek, és nincsenek motiválva. 
Ez a teleház fenntarthatóságát és minıségét rontja. Fabulya (2006) vizsgálata szerint sok teleházas 
munkatárs alapképzést sem kapott. Ugyanakkor majdnem háromnegyedük részt vett valamilyen 
teleházas képzésen, és majdnem 80%-uk azt nyilatkozta, hogy szívesen részt venne további 
képzéseken. 

 
A teleházak a világ minden táján nagy figyelmet szentelnek a munkatársak képzésének. 

Ausztráliában többnapos, intenzív teleháztréningek vannak, amelyek pénzügyi, szervezési-
adminisztratív ismereteket, szolgáltatások és termékek ismereteit foglalják magukba (Gooley, 2001). 
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Kanadában többszintes oktatás van, amely végigmegy a technológián, a filozófián és a szolgáltatásokon 
(Sheppard, 2001). A képzések, oktatások olyan fejlıdési lehetıséget biztosítanak a teleházas 
munkatársaknak, hogy sokan nem a pénzért vállalnak részmunkaidıs vagy önkéntes munkát 
teleházakban, hanem a képzésekért, oktatásért cserébe (Short, 2001). A képzés-oktatás olyan motiváló 
tényezı lehet, amely hatására az emberek hajlandóak kevés anyagi ellenszolgáltatás fejében is segíteni 
a teleház munkáját. Ezért lehetséges az, hogy Magyarországon sok teleházat segítenek szakemberek, 
csekély vagy nulla ellenszolgáltatás ellenében. Az ı hasznukat az a tapasztalat és fejlıdés jelenti, 
amelyet munkájuk elvégzése során szereznek. 

 
Magyarországon több kezdeményezés van, amely a teleházas munkatársak képzésével 

foglalkozik. Az MTSZ felismerte azt az igényt, hogy a teleházas munka színvonalát, megítélését, a 
teleházakban folytatott munka presztízsét és a foglalkoztatás biztonságát javítja a megfelelı képzés 
(Gáspár, 2003a). Ennek megfelelıen kidolgozták az IT-mentor (ahol az IT az Információs Társadalmat 
rövidíti) képzést, amely OKJ-minısítéső középfokú végzettséget ad. A szakmára vonatkozó 
elképzeléseket, követelményeket 2005-ben dolgozták ki a MITS infrastruktúra fıirány keretein belül. 
Az IT-mentorok feladata, hogy azokat az embereket segítsék, akik önállóan nem képesek elsajátítani, 
igénybe venni az információs társadalom kínálta eszközöket és szolgáltatásokat. Olyan sajátos 
szakmáról van szó, amelyben az IT-mentor rendszergazda, népmővelı és szociális munkás is egyben 
(Gáspár–Eckert–Szabó, 2003). Munkájának lényege, hogy személyre szóló segítséget nyújt a napi 
szintő informatikai problémákra. Azonban ki kell emelni, hogy a munka szociális része hangsúlyosabb, 
mint az informatikai része, mivel elsısorban az emberek idegenkedését, félelmét kell leküzdeni, ami 
nem technikai, hanem szociális feladat. Az elsı IT-mentorok képzése 2008-ban már megtörtént, és az 
elképzelések szerint akár több ezer IT-mentor foglalkoztatására, képzésére lesz szükség. 

 
Az eddigi tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy a digitális írástudatlanság hatékony 

felszámolása csak helyi közvetítık segítségével érhetı el. Ezt a célt szolgálják a különféle képzések, 
amelyek segítségével olyan helyi szakembereket képeznek ki, akik hatékonyan tudják segíteni a 
digitálisan írástudatlan tömegek képzését. Ennek keretében hozták létre az IT-tanácsadó (vagy 
eTanácsadó) képzést, mely IT-tanácsadói végzettséget ad, megfelelı bemeneti követelmények mellett. 
Ezek a tanácsadók elsısorban az e-Magyarország Pontokon tevékenykednek, tehát többé-kevésbé 
párhuzamosan, egymás mellett az IT-mentorokkal. Az IT-tanácsadók képzésének pilot idıszaka is 
megtörtént, már több száz IT-tanácsadó tevékenykedik az e-Magyarország Pontokon (Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
Az IT-mentor és az IT-tanácsadó feladatai hasonlók egymáshoz, a két szakma között 

koncepcióbeli különbségek vannak. Az IT-mentor feladata a szolgáltatások igénybevételekor felmerülı 
technikai problémák megoldása, segít az IKT-eszközök használatában, közvetítıszerepet tölt be egyes 
szolgáltatások (elektronikus önkormányzati, vagy közszolgálati szolgáltatások) biztosításában, emellett 
oktat és ismeretet terjeszt az IKT-eszközök használatáról. Az IT-tanácsadókat arra képezik, hogy 
társadalmi közvetítıként meggyızzék az embereket az információs társadalom eszközeinek 
használatáról, és próbálják az információs társadalomból kimaradók széles tömegeit rábírni, hogy ık is 
csatlakozzanak (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007). Ez jóval kevésbé technikai feladat, inkább egyfajta 
véleményformáló, véleménybefolyásoló pozíció, bár a két szakma között vannak közös pontok, és 
néhol átfedik egymást. Az IT-tanácsadók jelentıségét az unió is kiemeli, a Lisszaboni Deklaráció külön 
felhívja a figyelmet arra, hogy az e-közigazgatási szolgáltatásokat kombinálni kell a társadalmi 
közvetítık elérhetıségével, akiket megfelelı képzésben kell részesíteni (BME-ITTK–GKIeNET, 2007). 
Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy más országokban, például Észtországban az információs 
társadalom kiépítésének folyamatában a szakképzett segítık, tanácsadók jóval elıbb megjelentek, mint 
nálunk. Magyarországon a teleházak és e-Magyarország Pontok kiépülése, valamint a ráépülı IT-
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mentorok, IT-tanácsadók megjelenése között több év, sıt egy évtized telt el. A két folyamat ekkora 
idıbeli különbsége csökkenti az IT-mentorok és tanácsadók hatékonyságát, célszerőbb lett volna, ha 
ezek a képzések már több évvel ezelıtt megjelennek. 

 
5.6.5. Szolgáltatások 
 

A teleházak fenntarthatósága nagyban függ a helyesen megválasztott szolgáltatáskínálattól. A 
szolgáltatások tehetik fenntarthatóvá a teleházat, ezen belül is a kulcsszolgáltatás a képzés. A 
teleházaknak dinamikus természetük van, vagyis folyamatosan változnak. A változás alatt a 
szolgáltatások széles skálájának változását kell érteni, amelyek a jövıben tovább fognak növekedni és 
diverzifikálódni (Fillip–Foote, 2007). A szolgáltatások fontosságát a szakírók hangsúlyozzák, mint  
olyan tényezıt, amely a teleház sikerességét alapvetıen befolyásolja (Clark, 2001, Jensen, 2003). 
Célcsoport tekintetében nem egységesek az álláspontok, mivel a célcsoportok függenek a teleház 
földrajzi helyétıl is. Jensen (2003) a kisvállalkozásokat, minivállalkozásokat és a helyi üzleti szférát 
tartja a legfontosabb célcsoportnak. A nagy és izolált országokban, mint Ausztrália, szükség van olyan 
szolgáltatásokra, amelyek túlmutatnak a technikai szolgáltatásokon. A célcsoport pedig mindenki, a 
társadalom minden rétege (Clark, 2001). Kanadában, ahol a népsőrőség alacsony, és nagyok a 
távolságok, a teleház-szolgáltatások létfontosságúak lehetnek. Ilyen szolgáltatás például a 
távgyógyászat, ami az orvosi adatok továbbítását, videokonzultációt jelent, a táv-, vagy tele-oktatás 
(felnıttképzésben), a különbözı állami (e-kormányzati) szolgáltatások, az üzleti-közösségi 
szolgáltatások. Külön célcsoport nincs, gyakorlatilag mindenki célcsoportnak számít, az élet minden 
területén (Sheppard, 2001). Ugyanakkor az elmaradott, fejlıdı országokban nem ilyen jellegőek a 
szolgáltatások. Dél-Afrika országaiban, ahol a munkanélküliség magas, és az információforrások 
hiányosak, egy helyi újság vagy rádió üzemeltetése kulcsfontosságú lehet a helyi lakosság tájékozódása 
szempontjából (Benjamin, 2001). Tehát a teleház szolgáltatások mindig a helyi közösség igényeihez 
igazodnak, nincs egységesen követendı szolgáltatáskínálat. 

 
Természetesen vannak szolgáltatások, amelyek nagyjából általánosnak mondhatók. A teleházak 

általában mindenhol lehetıséget nyújtanak az IKT-eszközök használatához, ez közös szolgáltatáselem 
a világ valamennyi teleházában. A teleházak tipikusan nyújtanak telekommunikációs szolgáltatásokat 
(internet, telefon, fax), irodai és multimédia-szolgáltatásokat (számítógép, nyomtató, fénymásoló). 
Ezek a szolgáltatások a fejlıdı államokban jóval hangsúlyosabbak, mint a fejlett országokban 
(Oestmann–Dymond, 2001). 

 
A magyarországi teleházak szolgáltatásainál fontos ismertetni a teleházminimum fogalmát. A 

teleház által nyújtott minimumszolgáltatásokat nevezzük teleházminimumnak. A teleház név 
használatának feltétele a teleházminimum biztosítása (Teleház Stratégia 2007–2013, 2007). A 
teleházminimum fogalma a kezdetektıl fogva folyamatosan változott, fejlıdött. A teleházminimum 
fogalma már Gáspár (1999) a Teleház Minıség Program stratégiai anyagában megjelent. Ebben a 
stratégiában egy lépcsızetes minıségbiztosítási rendszer részeként, a legalsó lépcsıfokként szerepelt a 
teleházminimum fogalma. Kas–Larsson (2001) szerint a teleházminimum két témakörbıl áll össze, a 
mőködési jellemzıkbıl és az alapszolgáltatásokból. A mőködési jellemzık itt még nehezen 
megfoghatók, nehezen mérhetıek, mint például a közösségi színtér és memória, a nyilvánosság fóruma, 
katalizátor, nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó profil. Az alapszolgáltatások listája már 
konkrétabb, kézzelfogható szolgáltatásokat tartalmaz (irodai szolgáltatások, számítógépes munkák 
végzése, internetelérés biztosítása, helyi hirdetés, hírközpont), de itt is vannak olyan szolgáltatások, 
amelyek nehezen definiálhatók (civil szervezetek kiszolgálása, központja). 
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A teleházminimum késıbbi meghatározásai egyre pontosabbak, kézzelfoghatóbbak. A 2005-ös 
szolgáltatásminimum-dokumentum már hármas tagolású. Szolgáltatási minimumot (internet- és 
számítógép-használat, telefon, fax, számítógépes játék, oktatás-képzés biztosítása stb.), technikai 
minimumot (internet- és telefonvonal, jogtiszta szoftverek, CD író-olvasó, szkenner, elıírt 
számítógépes park a település nagyságának függvényében stb.) és mőködési minimumot (civil kontroll, 
minimum 1 fı alkalmazott, megfelelı bútorzat, épület, belsı szabályzatok megléte stb.) ír elı 
(Teleházminimum, 2005). 

 
A Teleház Stratégia 2007–2013 (2007) dokumentumban a teleházminimum szintén hármas 

tagolásban, de másfajta felosztásban jelenik meg. Az elsı a szolgáltatásminimum, a második a 
személyi és technikai minimum, a harmadik pedig a szövetséghez való szervezeti tartozás minimuma. 
Az elızıekben ismertetett minimumkövetelmények nem tőntek el, hanem átsorolták ıket  az új 
besorolás szerint. Új elemként a harmadik minimumszint (statisztikák biztosítása, tagdíj befizetése, 
elérhetıségi adatok folyamatos frissítése, névhasználati szerzıdés stb.) jelenik meg, amely már a 
szervezeti viszonyokra vonatkozik. A Stratégia három különféle együttmőködési lehetıséget kínál a 
teleházaknak. A baráti tagoknak, a végponti tagoknak és a professzionális tagoknak nyújtott 
lehetıségek mind számukban, mind minıségükben eltérnek egymástól, és lehetıséget biztosítanak a 
teleházaknak, hogy erejükhöz mérten vegyenek részt a mozgalom életében. A teleházmozgalom 
fejlıdése szempontjából a harmadik szint megjelenése fontos változásokra hívja fel a figyelmet, arra, 
hogy a nem MTSZ-tag teleházak számára vonzó lehetıség a szövetséghez való tartozás. Emiatt 
azonban bizonyos követelményeknek szükséges megfelelni, amelyeket az MTSZ elıír tagságának. Ez a 
teleházmozgalom evolúciója szempontjából kiemelt jelentıséggel bír, mert csak az egységes, megfelelı 
mérető, és a kiszámítható, mérhetı eredményt produkáló mozgalom tudja sikeresen képviselni tagsága 
érdekeit. 

 
A szolgáltatásokról Colle (2004) megállapítja, hogy a teleházaknak nem kínálatorientáltnak, 

hanem keresletirányítottnak kell lennie. A sikeres teleház olyan szolgáltatásokat nyújt, amilyenekre 
igény van. Az alapvetı szolgáltatásokra épül rá a többi szolgáltatás. A sikeresség szempontjából fontos, 
hogy ne pusztán az alapvetı szolgáltatásokra koncentráljon a teleház, mivel az alapvetı szolgáltatások 
önmagukban kevés bevételt adnak (Roman–Colle, 2002). 

 
Fontos tehát kiemelni és hangsúlyozni, hogy a különféle minimumoknak való megfelelés 

önmagában kevés. Egy teleház nem tud integrálódni a helyi társadalomba, nem tud hosszú távon 
mőködıképes lenni, ha nem nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek túllépnek a 
minimumszolgáltatásokon, és amelyek nélkülözhetetlenné teszik a teleházat a helyi közösség számára. 
A technikai fejlıdés következtében a teleházminimum szolgáltatásai egy-két kivétellel64 már otthon is 
elérhetık. Tehát a teleháznak olyan szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyekre a közösségnek szüksége 
van, és amelyek máshol nem elégíthetık ki, csak a teleházban. 

 
A teleházakban a felmérések szerint a legnépszerőbb szolgáltatások a nyomtatás, fénymásolás, 

szövegszerkesztés, fax, CD-írás, pályázatfigyelés, levélírás, szkennelés, szórólap- és névjegykészítés, 
gépelés, és a számítógépes játék, valamint a képzés és oktatás (Jehoda et al., 2003). A teleházak 
túlnyomó többségében foglalkoznak rendezvény- és klubszervezéssel, tanácsadással, közvetítéssel 
(munkaügyi, közhasznú stb.) és helyi információközpontként is mőködnek. Ez azt jelenti, hogy helyi 
újságot adnak ki, helyi eseménynaptárat szerkesztenek. Sok teleházban értékesítéssel is foglalkoznak 
(pl. térképek, újságok, büfé – kávé, szendvics stb.). Számos teleház lehetıséget biztosít folyóiratok, 

                                                 
64 Kivétel a fénymásolás és a fax, mert ezek nagy értékő berendezések, ezeket nem használják olyan gyakran, hogy érdemes 
legyen otthoni használatra beszerezni. 
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lexikonok olvasására. A feladatok nagyobb részét a teleház saját szakembereivel végezteti el, más 
részét külsı szakemberek segítségével, fıleg a specializált feladatok esetében, mint a fordítás vagy a 
tanácsadás egyes fajtái esetében (Kas–Larsson, 2001). 

 
A teleházak szolgáltatásainál külön érdemes kiemelni a távmunka és a távoktatás szerepét, 

mivel ezen a területen a szakírók fontos szerepet tulajdonítanak a teleháznak (Mayer, 2003, Gáspár, 
2003a). Az egész életen át tartó tanulás a Lisszaboni Stratégia egyik célja. Színterei egyre nagyobb 
hangsúllyal jelennek meg az iskolán kívül. A nem formális képzésben szerzett tudás egyre nagyobb 
jelentıségővé válik. A teleházak feladata a felnıttképzésben a hozzáférés segítése. Az e-tanítás, e-
tanulás aránya a felnıttképzésben alacsony, mindössze 9%. Ennek oka elsısorban az egész életen át 
tartó tanulás hiányosságai, és az intézményi megoldások hiánya (Balassa, 2008). Az információs 
társadalom kiteljesítéséhez szükséges bátorítani a távoktatás és távmunka terjedését, hogy a 
rugalmasság és biztonság együtt járjanak, és a munkavégzés minısége javuljon, ezáltal a megváltozott 
munkaképességőek munkaerı-piaci esélyei is növekedjenek (Képes, 2008). Láthatóan a teleházaknak 
sokan tulajdonítanak fontos szerepet a távmunka és távoktatás terén, azonban az eddig elvégzett 
empirikus vizsgálatok szerint a gyakorlatban a teleházakban egyátalán nem, vagy minimálisan, 
szigetszerően, kísérleti jelleggel dolgoznak távmunkások, és a távoktatás sem létezik abban a 
formájában, amely kívánatos lenne (Kas–Larsson, 2001, Jehoda et al., 2003, Laczkó–Soltész, 2004). 
Bár a távoktatás szempontjából fontos lehet, hogy a tanulók, diákok sokszor a teleházban intézik a 
tanuláshoz szükséges dolgokat, fénymásolást, e-mailezést, interneten keresztül történı jelentkezést, ez 
azonban messze áll a kívánatos távoktatás képétıl. A távoktatás helyzetére magyarázatot adhat, hogy 
az élethosszig tartó tanulás jelenleg még nem szerves része a hazai oktatási-tanulási kultúrának 
(Hunya–Dancsó–Tartsayné, 2006, BME-ITTK–GKIeNET, 2007, Hunya, 2007). 

 
5.7. Gazdasági fenntarthatóság 

 
A teleházak fenntartható, hosszú távú mőködtetése a teleházmozgalom legfontosabb céljai közé 

tartozik. Ez jelenti egyben a teleházak legnagyobb problémakörét is. Kas–Larsson (2001) felmérésében 
a teleházak 70%-nak a pénzügyi forráshiány jelentette a legnagyobb problémát, ezzel minden más 
problémát felülmúlva. Fabulya (2006) felmérésében a teleházak több mint 90% azt nyilatkozta, hogy a 
teleház nem képes teljesen önfenntartóvá válni. Fabulya szerint a legnagyobb kihívás a teleházak 
mőködtetése, fenntartása. Ennek legfontosabb okait a következıkben látja: 
 

• a teleházakat mőködtetı szervezetek létbizonytalansága, forráshiánya 
• az egyes területek tisztázatlan jogi viszonyai 
• a foglalkoztatás bizonytalansága 

 
A teleházak kétharmada a mőködés elsı három évében bezár (Gáspár–Takáts, 1997). 

Kezdetekben az alapítók elgondolása szerint, ha egy teleház túléli az elsı három évet, akkor az hosszú 
távon is fennmarad. Késıbb ez az elképzelés megdılt, mivel a non-profit jellegbıl adódó csekély 
bevételek nem teszik lehetıvé a fenntartható mőködést. Fabulya megállapítja, hogy a fenntarthatóság 
mint mőködési stratégia és ezáltal a hosszú távú, biztonságos mőködtetés modellje még nem alakult ki 
(Fabulya, 2006). A teleházak egyik napról a másikra élnek, bevételeik nem tervezhetıek, valamint 
erıteljesen függenek a pályázati lehetıségektıl (Laczkó–Soltész, 2004). A fenntarthatóság tehát kritikus 
feltétel a teleházmozgalom céljainak eléréséhez. A teleházak életében mindhárom szektornak (állami, 
üzleti, civil) együtt kell dolgoznia, és már a kezdetektıl fogva keresnie kell a megoldást a 
mőködıképes teleházmodell kidolgozásához (Gáspár–Eckert–Szabó, 2003). Amennyiben ez nem 
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történik meg, Gáspár (1999) szerint a teleház nem lesz önfenntartó, és a mindenkori fenntartók 
jóindulatától fog függeni, tehát hosszú távon nem lesz fenntartható. 

 
Külföldi szakírók is hangsúlyozzák a fenntarthatóság témakörének rendkívüli fontosságát. A 

teleház alapítása könnyő, de a fenntartása rendkívül nehéz feladat (Proenza, 2003). A teleházak egyik 
legnagyobb kihívása a pénzügyek kezelése (Kyle, 2001, Jensen, 2003, Fillip–Foote, 2007). 
Fenntarthatóságon azonban nemcsak pénzügyi fenntarthatóságot kell érteni. A fenntarthatóságnak több 
aspektusa is van, ezek közül az egyik, de kétségkívül legfontosabb része a pénzügyi fenntarthatóság,  
amin azt kell érteni, hogy a teleház elı tudja teremteni a kiadások fedezetéhez szükséges bevételeket. A 
közösségi célok érdekében nemcsak pénzügyi fenntarthatóságról, hanem szociális, politikai, kulturális 
és technikai fenntarthatóságról is beszélni kell. A szociális és kulturális fenntarthatóságon a különféle 
igényeknek, célcsoportoknak való megfelelést kell érteni. A politikai fenntarthatóság azt jelenti, hogy a 
teleház alulról jövı kezdeményezés legyen, tehát alulról felfelé, ne pedig fentrıl lefelé vezérelt 
intézmény legyen. A döntés a helyi közösség joga legyen, ne fentrıl hozzák meg a döntéseket, 
amelyeket rákényszerítenek a közösségre (Stoll, 2003). A technikai fenntarthatóság eleme a 
felszereltség és a korszerő, fejlıdı, megújuló technikai berendezések, számítógépek (Proenza, 2001). 
A fenntarthatóság témakörébıl a továbbiakban kiemelem a pénzügyit, mivel nemcsak 
Magyarországon, hanem szerte a világon ez okozza a legnagyobb kihívást. 

 
Külföldön a teleház-kezdeményezések többségét az állam támogatja. Latin-Amerikában és a 

Karib-térségben a teleházak jó része állami támogatással jött létre. Meg kell jegyezni, hogy az állami 
részvétel fajtája függ a teleház környezetétıl. Tehát az állam nem automatikusan támogatja a 
teleházakat, jó adottságú vidéken az állami beavatkozás mértéke minimális. Pénzt minimális mértékben 
ad, ugyanakkor támogatja a partneri együttmőködéseket és a szervezeti összefogást. Szegényebb, 
elmaradottabb részeken az alternatív lehetıségeket keresi, amely több intézmény összefogásában 
nyilvánul meg, például a teleház együttmőködik a helyi rádióval vagy más, szociális intézménnyel. Az 
állami támogatás jelentısen differenciált, ugyanakkor az állami részvétel a mőködés szakaszában 
nagyobb, mint az alapítás szakaszában (Proenza, 2003). Nálunk viszont éppen a mőködésre lehet 
nagyon nehezen forrásokhoz jutni (Fabulya, 2006, Gáspár–Eckert–Szabó, 2003, Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, 2007). Érdemes visszautalni Gáspár (1999) korábbi gondolatához, mely 
szerint a három szektornak együtt kell dolgoznia a sikeres együttmőködés reményében. Proenza (2001, 
2003) azt írja, hogy a már elıbb említett karibi térségben az állam nem önmagában fejleszt, hanem az 
üzleti és civil szektorral együtt, közösen, és csak a közös részvétel hozhat sikert. Tehát a Gáspár által 
kívánatosnak írt közös kooperáció az alapja a latin-amerikai és karibi térségben történı 
teleházfejlesztéseknek. A szektorközi együttmőködést és a hálózatba szervezıdést más külföldi 
szakírók is kiemelik, mint a fenntarthatóság zálogát (Roman–Colle, 2002, Fillip–Foote, 2007). A 
fenntartás a fejlıdı országokban sok esetben külföldi partnerek segítségével történik65, a magánszektor 
szponzorál. Esetenként a teleház franchise alapon mőködik, amely mögött nagy cégek állnak (pl. 
Vodacom Dél-Afrikában) (Oestmann–Dymond, 2001, Roman–Colle, 2001b). 

 
A szakírók azt is hangsúlyozzák, hogy a teleháznak bevételre van szüksége a fennmaradáshoz. 

A bevétel kérdése a teleházak esetében kényes téma, mivel némi ellentmondásban a teleház non-profit 
szemléletmódjával. Laczkó–Soltész (2004) azt írja, hogy külföldi tapasztalatok alapján, ha a teleház 
fenn akar maradni, egy idı után a közösségi funkciók helyett a kereskedelmi funkciók kerülnek 
elıtérbe, a teleház így elkerülheti a megszőnését, de mőködését tekintve bevételorientált lesz. Fabulya 
(2006) felmérése szerint a magyar teleházak 90%-a non-profit mőködésőnek vallja magát. Érdemes 

                                                 
65 ITU (International Telecommunications Union), UNDP (United Nations Development Programme), USAID (U.S. 
Agency for International Development), UNESCO (U.N. Educational Scientific and Cultural Organization) 
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megjegyezni, hogy nagyjából ilyen arányban nyilatkozták az is, hogy teleházuk nem képes 
önfenntartóvá válni. A szakírók külföldön amellett, hogy a non-profit mőködés mellett érvelnek, 
hangsúlyozzák a bevételek fontosságát, az üzleti-stratégia tervek kidolgozását (Proenza, 2001, Roman–
Colle, 2001b). Ugyanakkor a bevételek nem fedezik a kiadásokat teljes egészében, a támogatóknak kell 
a teleház bevételeit a szükséges mértékben kiegészíteni. Angol tapasztalatok alapján a teleházak 
kétharmada veszteséges, vagy éppen csak talpon tud maradni (Oestmann–Dymond, 2001). Ez viszont 
azt jelenti, hogy amelyik nem termel profitot, az elıbb-utóbb megszőnik, hisz a vegetáló-stagnáló 
teleházak hosszú távon szintén nem fenntarthatók. A problémát véleményem szerint az jelenti, hogyha 
a teleház túlzottan a bevételekre koncentrál, mert máshonnan nem kap támogatást, sérül az a célkitőzés, 
amiért eredetileg létrehozták ıket, vagyis a közösségi hozzáférés biztosítása mindenki számára, 
beleértve a szociálisan hátrányos helyzetben lévı rétegeket. 

 
Kérdés, hogy akkor a teleház hogyan tudja magát fenntartani. A hosszú távú fenntartás 

bevételek nélkül kudarcra van ítélve. Afrikában a megalapított teleházak harmada megszőnt, a maradék 
fele pedig részlegesen tud mőködni, és csak a megmaradt teleházak fele képes megfelelı módon 
üzemelni (Benjamin, 2001). Skóciában a támogatási idıszak lejárta után a PIAP-ok alig több mint 
harmada nyilatkozta, hogy folytatja eddigi tevékenységét, 10% nyilatkozta, hogy biztosan nem, a 
maradék több mint 40% pedig valószínőnek tartotta, hogy eddigi tevékenységét a jövıben is végezni 
kívánja (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). A teleházak tehát nem önfenntartók, de az is 
kérdés, hogy valóban tudnak-e önfenntartóak lenni? A fı dilemma, kinek, hogyan és mennyiért 
szolgáltassanak? A szolgáltatásokból származó bevétel igen jelentıs, akár 50-70%-át is adhatja az 
összbevételnek (Proenza, 2001, Oestmann–Dymond, 2001). Ugyanakkor, ha a teleház bevételei nem 
fedezik a költségeket, nem nyújtanak fedezetet az eszközök cserélésére, akkor elkerülhetetlen az 
állapotromlás és avulás (technikai fenntarthatóság), ami a teleház elıbb-utóbbi bezárásához vezet. Ha a 
bevételek még az üzemeltetés költségeit sem fedezik, a teleháznak még hamarabb be kell zárnia. Így a 
fı kérdés továbbra is az, hogy honnan lehet pótolni a hiányzó forrásokat a teleház mőködtetéséhez. 

 
Mind a hazai, mind a külföldi szakírók a teleházak mőködtetésében az állam szerepét 

kulcsfontosságúnak jelölik meg. Véleményük szerint az államnak részt kell vennie a teleházak 
mőködtetésében (Proenza, 2001, Roman–Colle, 2002, Dombi–Kollányi–Molnár, 2007, Gáspár–
Eckert–Szabó, 2003), ugyanakkor a támogatás mikéntjérıl már megoszlanak a vélemények. 
Magyarországon a teleházmozgalom képviselıi állami normatívarendszer kidolgozásában látták a 
megoldást, ez a megoldás azonban a kormányzat ellenállásán elbukott (Fabulya, 2006). A külföldi 
szakirodalom az állami szerepvállalást a partnerségben, és a politikai-jogi környezet kialakításában 
határozza meg elsısorban, a konkrét anyagi források, támogatások biztosítása kisebb jelentıségő, mint 
nálunk (Proenza, 2003, Oestmann–Dymond, 2007). 

 
Érdemes megemlíteni az ausztrál teleházak helyzetét. Ausztráliában kétféle megközelítés szerint 

támogatták a teleházakat. Az egyik megközelítés szerint Kelet-Ausztráliában a teleházak kaptak állami 
és közösségi támogatást az induláshoz, a támogatás feltétele volt, hogy két éven belül váljanak 
önfenntartóvá. Ennek ellenére egy évtizeden belül a teleházak 70%-a bezárt. Nyugat-Ausztráliában 
hasonló módon állami támogatásban részültek a teleházak, a támogatáson felül azonban szakmai és 
szakértıi segítséget is nyújtott számukra az állam. Ennek köszönhetıen a Nyugat-Ausztráliában 
mőködı teleházak kevés kivétellel fennmaradtak (Laczkó–Soltész, 2004). Az állami támogatás 
önmagában nem garantálja a teleházak sikerességét, az államnak a támogatási rendszeren felül más 
eszközökkel is segítséget kell nyújtania. 

 
Az állami beavatkozásnak nem minden formája megfelelı. Az ausztrál példából látható, hogy a 

teleházak puszta anyagi támogatása nem teszi fenntarthatóvá a teleházak mőködését. A túlságosan bı 
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állami támogatásban részesülı teleházak nem motiváltak a gazdaságos mőködés irányába, hajlamossá 
válnak felesleges és drága dolgokba beruházni, mint a túl nagy épület, a túlzott kapacitás vagy a 
felesleges funkciók. A ritkán lakott területeken még nehezebb a fenntarthatóság, mivel kisebb a 
kereslet és magasabbak a költségek. A kielégítı mőködéshez mindenhol az kell, hogy az állam 
támogassa a beruházást és a mőködést. Ugyanakkor a támogatásnak átláthatónak, meggondoltnak és 
célravezetınek kell lennie. Egyes szakértık szerint a teleházak mőködéséhez, hasonlóan az állami 
intézményekhez, folyamatos forrásokat kell biztosítani (Laczkó–Soltész, 2004). Némely külföldi szerzı 
szerint a teleházaknak olyan modell szerint kell mőködniük, mint a könyvtáraknak (Dagron, 2001). 
Érdekesnek tartom Dagron felvetését, mivel ez a modell felveti annak a lehetıségét, hogy a jelenlegi 
hazai gyakorlattal szemben a teleházak nem pályázati, hanem közintézményi keretek között 
mőködjenek. 

 
A gazdaságosság, fenntarthatóság tárgyalásánál végszóként ki kell emelni, hogy a teleházak 

olyan célkitőzéseket fogalmaznak meg az esélyegyenlıség erısítése érdekében, amelyek nem 
finanszírozhatók piaci alapokon. A vidéki teleházak olyan gazdasági környezetben mőködnek, 
amelyben egy piaci vállalkozás nem él meg. Így elvárni a teleházaktól, hogy gazdaságosan, 
önfenntartóan mőködjenek, nem reális elvárás, az állami szerepvállalás szükségszerő. A teleházak 
önállóan, állami beavatkozás és támogatás nélkül életképtelenek66. 

 
5.8. A teleházak hatásrendszere 
 

A teleházak és az egész teleházmozgalom létjogosultságát a teleházak által a helyi közösségre 
gyakorolt hatás vagy hatások alapozzák meg. A teleházak hatásrendszerének megítélésében az egyes 
szakírók között nézeteltérések, véleménykülönbségek vannak. A téma meglehetısen bonyolult, mivel 
sok esetben a szakirodalom olyan hatásokat tulajdonít a teleházaknak, amelyek mérése meglehetısen 
bonyolult, ha nem kivitelezhetetlen, ezáltal könnyő támadási felületet biztosítva a teleházmozgalom 
ellenzıi számára. A szakirodalom feldolgozása és a szakértık által leírt hatások összevetése, 
csoportosítása és kategorizálása után a teleházak hatásrendszere a következıkben leírt dimenziók 
mentén határozható meg. 

 
A hatások mérhetıségének alapján megkülönböztethetünk elsıdleges (primer) és másodlagos 

(szekunder) hatásokat. Az elsıdleges hatások többé-kevésbé mérhetık, számszerősíthetık. A 
másodlagos hatások esetében, amelyek léte az elsıdleges hatásokból vezethetık le, az eredmények 
mérése csak hosszú távon, szociológiai módszerek segítségével valósulhat meg, de így is kérdéses és 
nehezen bizonyítható, hogy az eredménybıl milyen mértékben részesült a teleház. 

                                                 
66 Ez a kijelentés a városi teleházakra vagy más közösségi hozzáférési pontokra (pl. internet-kávézók) nem vonatkozik, 
mivel a városokban a közösségi hozzáférési pontok mőködéséhez megvan a szükséges kereslet. 



 76 

 
18. Ábra: A teleházak hatásrendszere 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A hatásrendszer mőködéséhez alapvetı a közösségi hozzáférés biztosítása, ennek hiányában az 
elınyök nem, vagy csak rendkívül korlátozottan érvényesülhetnek. 

 
1. Közösségi jelleg, közösségi színtér: A szakírók mind a teleházak közösségi hatásának 

fontosságát hangsúlyozzák (Gáspár, 2004, Carvin–Surman, 2006, Detrekıi, 2008). Az egyik 
legfontosabb hatás, hogy a meggyengült, erıtlenné váló kistelepülések közösségeit és a helyi 
társadalom összefogásait, kezdeményezéseit a teleház megerısítse (Dombi–Kollányi–Molnár, 
2007, Fabulya, 2006). Egyes szerzık szerint a teleházak lehetséges eszközei a helyi kultúra 
megırzésének (Laczkó–Soltész, 2004). A teleházak serkentıleg hatnak a helyi szervezıdésekre, 
és közösségépítı hatásuk van (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). Közösségépítı 
hatást tulajdonít tehát a legtöbb szerzı a teleházaknak, de van, aki szerint a teleházak elenyészı 
részének van pozitív hatása a közösségre, és a teleházak túlnyomó része a felsıbb rétegek 
igényeit szolgálja ki (Dagron, 2001). 

2. A koordináció, párbeszéd, partnerség elısegítése: A teleházak kapcsolatot teremtenek a helyi 
közösség, a kormányzat és egyéb létesítmények (pl. egyetemek) között. Koordinálhatják és 
javíthatják a fejlesztéseket a régióban, megoszthatják a tudást és tapasztalatot egyéb 
közösségekkel (pl. más teleházakkal vagy cégekkel, intézményekkel) (Roman–Colle, 2001b). 

3. A digitális egyenlıtlenségek csökkentése: A szerzık többsége egyetért abban, hogy a 
teleházak alkalmasak a digitális egyenlıtlenségek csökkentésére (Oestmann–Dymond, 2001, 
Rogers–Shukla, 2001, Gáspár, 2003a, Laczkó–Soltész, 2004, Dombi–Kollányi–Molnár, 2007). 
Ezt a hatást a többi hatás összességének (információs szint növekedése, igényfelkeltés, 
motiválás, szolgáltatások biztosítása) segítségével éri el. Egyes szerzık azonban külföldi, Latin-
Amerikai példákra hivatkozva azt mondják, hogy a teleház nem csökkenti a digitális 
egyenlıtlenségeket (Gómez–Ospina, 2001), és a teleház éppen a rászorulókat segíti a 
legkevésbé (Dagron, 2001). Ezt erısíti az a kutatási eredmény is, mely szerint a település 
hátrányos vagy speciális helyzető lakói számára specifikus programja alig néhány teleháznak 
van (Jehoda et al., 2003). A digitális egyenlıtlenségek csökkentésében az egyik legfontosabb 
hatásnak tekinthetı, de tisztázni kell: a digitális egyenlıtlenségek csökkentéséhez a teleháznak 
aktívan részt kell venni (pl. programok, események, tanfolyamok meghirdetésével), a passzív 
szolgáltatásnyújtás nem elégséges a hatás eléréséhez. Magyarországon tapasztalataim szerint 
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azonban a teleházak túlnyomó többségének csak a passzív szolgáltatáshoz van elegendı 
erıforrása, így a hatás létrejötte erısen kétséges. 

4. Az információs szint növekedése: A teleház segítségével javulhat az információáramlás a 
helyi közösség és a világ többi része között. A hatás olyan szolgáltatásokkal érhetı el, mint az 
információ-közvetítés, tudástranszfer a nagyvilág és a közösség között, vagy a piaci 
információk beszerzése és közvetítése a közösség számára (Oestmann–Dymond, 2001). Az 
információs szint nemcsak a tágabb környezetbıl származó információkkal növelhetı, hanem a 
helyi tartalmak elıállításával is. Motiválni kell a helyi közösségeket a helyi tartalmak 
elıállítására és felhasználására. Ezáltal a teleház a helyi vállalkozásokat is tudja támogatni az 
információk biztosításával (pl. helyi munkaerı-piaci helyzet alakulása, cégek közötti 
kooperálási lehetıségek feltárása). Az információs szint növekedése csökkenti a távolságokat, 
bekapcsolja a földrajzilag távol esı területeket is az információs társadalom vérkeringésébe, 
elérhetıvé tesz olyan információkat, amelyek beszerzését eddig a távolság megakadályozta 
(Bihari, 1999, Clark, 2001, Sheppard, 2001). 

5. A szolgáltatási szint emelése: Számos hatás csak a teleház által nyújtott szolgáltatások 
segítségével tud létrejönni (pl. digitális egyenlıtlenségek csökkentése). Képzések és oktatás 
segítségével javítani tudja a lakosság munkaerı-piaci lehetıségeit, tehát hatással van a 
foglalkoztatásra és a cégek számára elérhetı munkaerıbázis képzettségi szintjére. A 
szolgáltatások segítségével a teleház motiválhat, és igényt is kelthet bizonyos szolgáltatások 
iránt (pl. e-kormányzat). A szakírók kiemelik a szolgáltatások jelentıségét (Jensen, 2003, 
Fillip–Foote, 2007). A szolgáltatási szint emelésével a helyi közösség olyan szolgáltatásokat is 
igénybe tud venni, amelyre eddig nem volt lehetısége, (pl. videokonferencia, szkennelés, 
projektoros prezentáció lehetısége), csökkentve a lehetıségek hiányából fakadó hátrányokat. 

6. A foglalkoztatás elısegítése: A teleház több szinten is elısegítheti a foglalkoztatási helyzet 
javulását. Egyfelıl önmaga is munkahelyeket generál (pl. IT-tanácsadók, IT-mentorok, fıállású 
alkalmazottak), másfelıl képzéseken keresztül a munkavállalók képzettségét javítva segíti elı 
az elhelyezkedésüket67, de a kisvállalkozásokkal való együttmőködés, koordináció és partnerség 
is javítja a foglalkoztatási szintet. 

7. Motiváció, igényfelkeltés: Támogatást nyújthat az embereknek, különösen a fiataloknak, hogy 
kísérletezıvé, kreatívvá váljanak, kipróbáljanak új szolgáltatásokat (Gáspár–Eckert–Szabó, 
2003). A közösséget motiválni kell, hogy minél több ember képezze magát (Benedek, 2007), 
vegye igénybe az új lehetıségeket (pl. e-kormányzat, elektronikus adóbevallás), ezáltal is 
csökkentve a digitális egyenlıtlenségeket. A motiváció és igényfelkeltés a jövıben a teleházak 
mind fontosabb feladatává válik, mert ennek segítségével mind szélesebb tömegeket lehet 
bevonni az információs társadalomba. 
 
A másodlagos (szekunder) vagy származtatott hatások közé olyan hatások tartoznak, amelyek 

egy része nem számszerősíthetı, másik része kézzel fogható, mérhetı, de nem megfogható, hogy a 
teleház milyen mértékben idézte elı a jelenséget. Azért lehet származtatottnak nevezni a másodlagos 
hatásokat, mivel létük az elsıdleges hatásokból levezethetı. Problémát okoz a mérés szempontjából az 
is, még ha egyes teleházak hatása jól elkülöníthetı a közösség életében, nem összehasonlítható más 
teleházakkal, mert a hatások nem uniformizálhatók, és nem lehet eldönteni, hogy két hatás közül 
melyik a hasznosabb, és mennyivel. Így országos, de még régiós összehasonlító vizsgálatokra azok a 
teleházak sem alkalmasak, amelyeknél történetesen a másodlagos hatások jól mérhetık. Ezek a hatások 

                                                 
67 Érdemes megjegyezni, hogy a vidéki munkavállalók képzettségi szintjük javulásának sok esetben csak a városokban 
vehetik hasznát, tehát ha helyben nincs lehetıség a megnövekedett képzettségi szint kihasználásához, akkor növekedni fog a  
vidéki területekrıl az elvándorlás. 
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ennél fogva alkalmatlanná válnak arra, hogy belılük általánosítást vagy konklúziót lehessen levonni. 
Ilyen hatások a teljesség igénye nélkül a következık (Gáspár, 1999, Gáspár, 2004): 

 
• az életminıség, életkörülmények javítása 
• a vidék népességmegtartó képességének növelése, elmaradottság csökkentése 
• szabadidıs programok lehetıségeit kitágítja, azáltal, hogy a megfelelı adatbázisokat elérhetıvé 

teszi 
• gazdasági, pénzügyi aktivitás erısítése az információk hozzáférhetıségével 
• az információs társadalom polgárává nevelés 
• az információs társadalom kihívásának tudatosulása 
• a település vonzerejének növekedése, az elvándorlás csökkenése, beköltözések 

 
Egyes teleházaknak tulajdonított hatások túlzók, és olyan hatásokat tulajdonítanak a 

teleházaknak, amellyel nyilvánvalóan nem rendelkeznek. Ilyenek például, hogy a vidéken, 
kistelepüléseken élık számára a városban élıkkel azonos életkörülmények megteremtése a városiakkal 
azonos státus megszerzését biztosítja, vagy lebontja azokat a hagyományos idıbeli és térbeli 
akadályokat, amelyek miatt a kistelepüléseken, a nagyvárosoktól távol élıknek kevésbé jut jól fizetett 
állás, jó oktatás, magas szintő egészségügyi tájékoztatás (Laczkó–Soltész, 2004). 

 
A hatásrendszer tárgyalásakor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a technológiai 

haladás a teleházakat is érinti. Ennek következtében bizonyos hatások elhalványulnak, megszőnnek, 
vagy csökkennek. Ilyen hatás az információs- és a szolgáltatási szint emelése. Ennek oka, hogy mind 
több háztartásban jelenik meg az internet és a számítógép, így a puszta hozzáférést biztosító 
szolgáltatások létjogosultságukat vesztik. Az információs szolgáltatások természetesen nem szőnnek 
meg, de csak az esetben, ha a teleház kellı mennyiségő helyi információt tud elıállítani és közvetíteni. 
Az internetkapcsolat puszta léte már nem lesz motiváló tényezı, így sok olyan szolgáltatás megszőnik, 
vagy csökken, amelyre a teleházak kiválóan alkalmasak a szakírók szerint68. Természetesen ezeknek a 
szolgáltatásoknak a megszőnése településfüggı is, de a fiatalabb korosztály, amely jellemzıen 
használja a teleházakat, amennyiben rendelkezni fog otthoni internethozzáféréssel, ezeket a 
szolgáltatásokat már nem a teleházban fogja igénybe venni. Véleményem szerint bizonyos funkciók, 
szolgáltatások iránt az igény ugyanakkor nıni fog, mint például a közösségi színtér funkció. A 
gondolatmenet viszont elırevetíti annak a valószínőségét, hogy azok a teleházak, amelyek a pusztán 
passzív közösségi hozzáférés biztosítására és az alapszolgáltatások nyújtására rendezkedtek be, 
bizonyosan meg fognak szőnni, mivel azok a körülmények, amelyek életre hívták ıket, már nem 
léteznek. 

 
5.9. A teleházak értékelésének elméleti megközelítése 
 

A teleházak vizsgálata, értékelése mára a teleházmozgalom fejlettsége miatt idıszerővé vált. A 
téma fontosságát már évekkel ezelıtt felismerték: „Magyarországon mindezidáig nem foglalkoztunk 
módszeresen a teleházak mőködésének eredményességével, hatásosságával. A minıségbiztosításnak ez 
az alapkérdése. Nem csak egy teleház, de az egész mozgalom értékelésre vár e tekintetben.” (Gáspár, 
1999: 4. p.). Az értékeléshez szükséges fogalmak a hatás és a hatékonyság. A hatáson azt kell érteni, 
hogy milyen hatással van a vizsgálat tárgya, esetünkben a teleház az ıt körülvevı környezetre (Hudson, 
2001). A hatékonyság fogalma több nézıpontból értelmezhetı. Klasszikus megfogalmazásban a 

                                                 
68 Például az elektronikus levelezés, távcsevegés, távügyintézés, e-kormányzat, távkereskedelem, elektronikus üzletvitel, 
távbank, távdiagnosztika, távgyógyászat, távszavazás, e-demokrácia, távtanácsadás stb. (Gáspár, 2004). 
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hatékonyság a ráfordítás és az eredmény arányösszefüggésében fejezıdik ki. Ha nem a gazdasági 
szempontok szerinti hatékonyság fogalmát vizsgáljuk, akkor a hatékonyság annak értékelését fejezi ki, 
hogy egy bizonyos rendszer egészében és különbözı elemeivel együttesen hogyan funkcionál, hogyan 
felel meg alapelveinek és célkitőzéseinek. A hatékonyság nem azonos a hasznossággal vagy a hatással. 
A hatékonyság nem egyenlı az eredményességgel sem. Az eredményesség mindössze arra utal, hogy a 
kitőzött célt sikerült-e megvalósítani, de a ráfordítás hatásfokát nem jelöli (Vas, 1979). A hatékonyság 
megfogalmazható úgy is, hogy mi az összefüggés a kimenet és az anyagi, pénzben kifejezhetı hatások 
között (Hudson, 2001). 

 
Az értékelés egy program és/vagy politika mőködésének és/vagy kimeneteinek szisztematikus 

értékelése, ami összehasonlítja a mőködést és/vagy kimenet-készletet az elvárt standardok készletével, 
ami pedig a program és/vagy a politika jobbítását szolgálja (Weiss, 1998). Az értékelésre váró 
kimenetelek azonban komplexek, nehéz megfigyelni ıket, és sok elembıl állnak. A kimenetelek sok 
esetben szubjektívek, nehezen megfogalmazhatók. Véleményem szerint ez az oka, hogy eddig senki 
nem próbálkozott meg a teleházak komplex, átfogó értékelésével. 

 
A hatás- és hatékonyságvizsgálat véleményem szerint egymással összefüggı, együtt 

vizsgálandó terület. A hatékonyságvizsgálathoz indikátorok szükségesek, amelyeket csak konkrét 
hatásokra lehet meghatározni. Gáspár (1999) szerint a teleháznak rendelkeznie kell saját küldetés- és 
stratégiai célmeghatározással, melybıl kiderül, hogy milyen célokat vállal fel, és ezek nyomán milyen 
hatásokat kíván elérni. Ezeket Gáspár szubjektív hatáselvárásoknak nevezi. A szubjektív 
hatáselvárásokat lehet kimenetként definiálni, mérésükre pedig konkrét indikátorok kidolgozása 
szükséges. A teleházak esetében az elızı fejezetben ismertetett hatások alapján számos indikátort69  
dolgoztak ki (Gáspár, 2004). Teleházak vagy PIAP-ok esetében az értékelések két fı dimenziójáról 
beszélhetünk, amelyen a teleház képességeit és a teleház hatásait kell érteni. A képességek és hatások 
további szintekre bonthatók. 

 
19. Ábra: A teleházak értékelésének dimenziói 

Forrás: Wisner, 2003 
 
A szervezeti képesség témaköréhez tartoznak az erıforrások. A fı kérdés ezen a szinten, hogy 

mik az erıforrások? Idetartozik a számítógépek mennyisége és minısége, a szoftverellátottság, a 
munkaerı, a pénzügyi források és a hálózati kapcsolatok. Többségükrıl elmondható, hogy mérésük 
                                                 
69 Szándékolt hatások és indikátoraik: a teleház nyújtotta lehetıségek eljuttatása az emberekhez (kihasználtság, 
igénybevételi mutatók), új képességek elsajátítása (képzésekben résztvevık száma, megszerzett képességek), foglalkoztatás 
elısegítése (a munkához, jövedelemhez juttatott személyek száma), a közösség nagyobb aktivitása, erısödése (a 
rendezvényeken részt vett emberek száma) stb. (Gáspár, 2004). 
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nem okoz problémát. A szervezeti képesség alá tartozó erıforrások mérése ugyanakkor meghatározza a 
következı szintek mérhetıségét. A mőködési képesség szintjén a fı kérdés, hogy hogyan történik az 
erıforrások felhasználása? Idetartoznak többek között a szolgáltatások, a mőködési jellemzık, mint 
például a nyitva tartás. A hatásoknál elsıdleges a stratégiai célok meghatározása. A fı kérdés, mik a 
programcélok? A cél a célközönség elérése, megszólítása, bevonzása a teleházba, valamint a számára 
megfelelı tevékenységi körök biztosítása. Olyan indikátorok jöhetnek szóba ezen a szinten, mint a 
látogatók száma, a visszatérı látogatók száma, a látogatók által eltöltött idı, vagy a látogatók 
tevékenysége. A legfelsı szinten található a küldetés, amely átfogó, általánosabb célokat fogalmaz 
meg. Szélesebb körő társadalmi, gazdasági, oktatási hatások tartozhatnak ehhez a szinthez. Nagyon 
fontos ismerni azonban, hogy ezek a hatások hosszú távúak, rövid távon nem jönnek létre, ezért a rövid 
távú elemzések esetében nem értelmezhetık (Wisner, 2003). 

 
A hatás- és hatékonyságvizsgálat kérdéskörénél nem lehet megkerülni a teleházak egy 

meglehetısen kényes vizsgálati körét, a gazdasági hatékonyságot. Mint az a korábbi fejezetekben 
megállapítottam a teleházak többsége non-profit módon üzemel (5.6.2. fejezet). Kérdés az, hogy ilyen 
körülmények között van-e értelme gazdasági hatékonyságról beszélni. A teleházakat eleve azért hozták 
létre, hogy ott is legyen ilyen jellegő intézmény, ahol egy gazdasági vállalkozás nem élne meg. A 
kérdés tehát nemcsak az, hogy megfelelıek-e a hatások, hanem hogy a hasznok kiegyensúlyozzák-e a 
költségeket? Nemcsak az egyes teleházak esetében értelmezhetı költségek, jövedelmek számításáról 
van szó, hanem arról, hogy összességében az a tény, hogy egy program vagy mozgalom, legyenek 
bármilyen pozitív eredményei, egyátalán nem biztos, hogy hatékonyan mőködik. Lehetséges, hogy egy 
alternatív program kevesebb költséggel is meg tudná termelni ugyanazokat a hasznokat. A pozitív 
hatások önmagukban nem jelentik azt, hogy a program hatékony módon mőködik (Weiss, 1998). 
Hatékonysági elemzést csak akkor lehet végezni, ha az alapját képezı hatás elemzése megtörtént (Vas, 
1979). Figyelembe kell venni azt is, hogy az üzleti modellek hagyományos értékelése nem 
alkalmazható a non-profi szervezetek tevékenységére, a költség-haszon fogalmak eltérı értelmezési 
lehetıségei miatt (Wisner, 2003). Az e-Magyarország Pontok elemzése során a kormányzat azt a 
következtetést vonta le, hogy a Pontok hozzájárultak a kitőzött célok eléréséhez. Azonban az értékelık 
is elismerik, hogy a folyamat pontos mértékérıl, hatékonyságáról, hatásosságáról, az elköltött pénzek 
hasznosulásáról a rendelkezésre álló adatok alapján semmilyen információjuk nincs. Bár egy költség–
haszon elemzés elvégzése fontos lenne, de jelentıs nehézségekbe ütközik. Az értékelık megelégednek 
azzal a kijelentéssel, hogy nemzetközi elemzések alapján bizonyított, hogy a PIAP-okra (e-
Magyarország Pontok) fordított közpénzek társadalmi és nemzetgazdasági szinten jól megtérülı 
befektetésnek számítanak (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
A teleházak értékelésénél az idınek mint értékelési dimenziónak fontos szerepe van. A 

teleházaknak tulajdonított legtöbb hatás hosszú távú, tehát egy rövid távú megfigyelés nem alkalmas 
ezeknek a hatásoknak az elemzésére (pl. képzettségi szint növekedése) (Hudson, 2001). Ugyanakkor 
nem szükséges megvárni, míg a kimenetelek megjelennek, vagy éppenséggel elmaradnak. Szükséges 
megvizsgálni a köztes idıszakokat is, mert így elıre lehet jelezni a problémás pontokat vagy a 
zavarokat, és láthatóvá válik az elırehaladás. Az idı mint dimenzió másként is befolyásolhatja az 
értékelést. Amennyiben az értékelés csak a folyamat vagy program legvégén történik meg, és nincs 
lehetıség a kiindulási adatok megismerésére, ez esetben a kiindulási értékekrıl (pl. közösségi érzés, 
közösségi kapcsolatok) csak feltételezések lehetnek, és nagyon nehéz összehasonlítani a kiinduló 
állapotot a jelenlegi állapottal (Weiss, 1998). 

 



 81 

6. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
6.1. A kutatás céljai 
 

Kutatásom a következı területekre koncentrált: 
 

1. A teleházak technikai mőködési jellemzıi. A mőködési jellemzık (pl. a mőködıképes 
számítógépek száma) közvetlenül befolyásolják a teleház mőködésének hatékonyságát, így a 
hatékonyságvizsgálat nem kerülheti meg a teleház mőködési jellemzıinek vizsgálatát. 

2. A teleház hogyan, és milyen szinten integrálódott a helyi közösségbe. A teleházak társadalmi 
hatásainak megállapítása, a teleházak hatásrendszerének pontosítása a kutatás egyik célja. A 
teleház segítıinek, társadalmi munkásainak száma, a teleház társadalmi aktivitása (pl. milyen és 
mennyi rendezvényt szervezett a teleház, milyen funkciót tölt be a helyi önkormányzat 
életében) megmutatja a teleház társadalmi elfogadottságát és beágyazottságát. 

3. A teleházak tulajdonviszonyai. A kutatás nagy hangsúlyt fektet a szervezeti viszonyok 
vizsgálatára, mivel a szervezeti viszonyok meghatározzák a teleház lehetıségeit (Bihari, 1999). 

4. A teleház és a munka, távmunka viszonya. A távmunka kérdésének kiemelt kezelése 
szükségessé teszi a teleházak és a távmunka viszonyának megvizsgálását, hogy a távmunkások 
valóban igénybe veszik-e a teleházak adta lehetıségeket, a teleházaknak van-e tényleges 
szerepük a távmunkában. 

5. A teleház és az oktatás, távoktatás viszonya. A teleházban történı oktatás nemcsak bevételi 
forrás lehet a teleház számára, elısegíti a helyi közösségbe való integrálódást is. A tanfolyamok 
száma, jellege, a résztvevık száma fontos információt ad a teleház társadalmi elfogadottságáról. 

6. A teleházak szolgáltatásai, a szolgáltatások összehasonlítása, árképzése. A gazdaságos, 
fenntartható mőködéshez bevételek szükségesek (Proenza, 2001). Kutatásom célja annak 
megállapítása, hogy a teleházak árképzése hogyan befolyásolja a teleházak mőködését. A 
teleházak árképzése a gazdasági fenntarthatóság vizsgálatának fontos eleme. 

7. A teleházak humán erıforrásának felmérése. A teleházak eszközrendszerének 
felhasználáshoz megfelelı humán erıforrásra van szükség. A hatékony mőködés alapfeltétele a 
megfelelıen képzett és motivált munkaerı megléte (Fabulya, 2006). Dolgozatomban ezért a 
humán erıforrás kérdéskörének megvizsgálását kiemelt témakörként kezelem. 

8. Teleházak mint az innováció hordozói. A teleházak fontos szerepet töltenek be a helyi 
innovációs folyamatokban (Gáspár, 2004). A kutatás célja, annak megállapítása, a teleházak 
mint az információs kultúra hordozói és terjesztıi valóban kihasználják-e a technológia 
nyújtotta lehetıségeket, és innovatív módon megjelenve az interneten, a helyi közösség 
szóvivıjeként erısítik-e saját és a helyi közösség pozícióját. 

 
6.2. Kutatási módszerek 
 

A kutatás tartalmaz kérdıíves felmérést, interjúkészítést, statisztikai elemzéseket, társadalmi 
jelzıszámokon alapuló vizsgálatokat, és egyéb kiegészítı módszereket, mint a például teleházas 
honlapok elemzését. A használt módszerek a következık voltak: 

 
1. Kérdıíves felmérés. Magyarországon végeztem egy az egész országra kiterjedı kérdıíves 

felmérést, amely az elemzésekhez szükséges adatbázisok egy részét biztosítja. A felmérés 
paramétereit a következıekben részletesen ismertetem. 

2. Interjúk készítése. A teleházmozgalom vezetı személyiségeivel, a teleházak menedzsereivel 
és az önkormányzat illetékes munkatársaival. 
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3. Statisztikai adatok győjtése és elemzése. A települések adatainak győjtése a teleházak 
mőködési környezetének vizsgálatához (MTSZ, KSH-TSTAR) 

4. Egyéb módszerek. Teleházas honlapok elemzése. 
 

2003 tavaszán történt meg a kérdıíves felmérés anyagának kidolgozása, a próbakérdıíves 
felmérés 2003 nyarán, Pest megyében történt70. A kérdıíves felmérés teljes adatbázisa a 2003–2004-es 
év során készült el. Országos szinten 95 teleházat érintett, megyénként 5-öt. A kiválasztás megyénként, 
véletlenszerően történt. A teleházas honlapok elemzését 2004. január közepétıl 2004. március végéig 
végeztem el. 

  
A Budapesten mőködı, teleházként bejelentett intézményeket kimaradtak az alapsokaságból, a 

vidéki nagyvárosokban mőködı teleházak ugyanakkor benne maradtak. Budapest kiemelt szerepet tölt 
be Magyarország életében, mind társadalmi, mind gazdasági jellemzıi eltérnek a vidéki települések 
jellemzıitıl, kutatásom pedig a vidéki teleházak vizsgálatára koncentrál. A kérdıíveket személyesen, 
az egyetem diákjainak segítségével, levélben vagy e-mailben juttattam el a teleházakba. 

 
3. Táblázat: A kérdıívek célba juttatásának módjai 
 Mód  Mennyiség (db) 

személyesen 41 
e-mailben 28 
diák által 17 

postai levélben 9 
összesen 95 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
A visszaérkezési arány a felmérés végén nem volt megfelelı, mivel a vizsgálatban 32 teleház 

nem vett részt. Az okok a következık voltak: 
 

4. Táblázat: A vizsgálatban részt nem vevı teleházak kimaradásának okai 
Ok Mennyiség (db) 

kapcsolatfelvétel nem volt lehetséges (valószínőleg megszőnt) 17 
a teleház megszőnt (biztosan megszőnt) 7 

a teleház nem adott vissza kérdıívet 6 
a teleház elutasította a vizsgálatban való részvételt 2 

összesen 32 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A 32 eredetileg kiválasztott teleházat ki kellett cserélnem másik teleházra, majd megismételtem 

a felmérést az új teleházakkal. A felmérés befejeztével a visszaérkezési arány 100% volt, tehát 95 
teleházban volt sikeres adatfelvétel. A leggyakoribb módszer a személyes megkeresés volt. Ezekben az 
esetekben a kérdıíves felmérést összekötöttem egy kötetlen interjúval, ahol általában a teleház 
vezetıjével készítettem interjút, de sor került a teleház más alkalmazottaival és néhány látogatóval 
történı beszélgetésre is. A személyes megkeresésbıl és a meglátogatott teleházak nagy számából 

                                                 
70 A próbafelmérés a következı településeken történt meg: Albertirsa, Cegléd, Ecser, Tápiószılıs, Üllı. Ezek a teleházak a 
késıbbi, valódi felmérésben már nem szerepeltek, helyettük 5 másik teleházat választottam Pest megyébıl. A próbafelmérés 
eredményeként a kérdıíveken némi változtatásokra, finomításokra volt szükség. A teleházvezetıkkel való interjúk során sok 
értékes tapasztalatot győjtöttem, ezúton is szeretném megköszönni együttmőködésüket és hasznos tanácsaikat. 
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adódóan értékes tapasztalatot és személyes benyomást győjtöttem a teleházak gyakorlati mőködésérıl 
és mőködési környezetérıl. 

 
A felmérés területi szempontból nem volt reprezentatív, amelynek több oka volt. Egyik ok a 

súlyozás volt. Voltak olyan megyék, amelyekben alig volt néhány teleház (pl. Nógrád 6 darab, Jász-
Nagykun-Szolnok, 10 darab) és voltak olyanok, amelyekben rengeteg (pl. Baranya 37 darab, Zala 38 
darab). A súlyozás azzal járt volna, hogy azokból a megyékbıl, amelyben amúgy is sok teleház van, 
több teleház került volna be a mintába, mint azokból, ahol kevés. Emiatt elıfordulhatott volna, hogy 
egyes megyékbıl egy, vagy egy teleház sem került volna be a mintába, más megyébıl pedig akár 
tucatnyi is. A vizsgálat szempontjából az volt a lényegi szempont, hogy az olyan teleházakat is 
megvizsgáljak, ahol a teleházmozgalom gyengébb. A kutatás szempontjából az érdekesebb teleházak 
pont a kevesebb teleházzal rendelkezı megyékben voltak, ahonnan súlyozás esetében szintén kevesebb 
teleház került volna a mintába. A másik jelentıs ok természetesen anyagi természető volt, a kutatási 
keretbe anyagilag több teleház nem fért bele és figyelembe kellett venni szervezési és logisztikai 
szempontokat is. A kutatás még így is az ebben az idıben nyilvántartásban lévı teleházak jelentıs 
részét (több mint 20%-át) képviseli, és a maga nemében, a 2001-es teleház monitoringon kívül az egyik 
legnagyobb volumenő teleházakra vonatkozó kutatás volt. 

 
2008-ban 5 év telt el az alapozó felmérés óta, így a változások nyomon követéséhez célszerőnek 

látszott a kérdıíves felmérés ismételt elvégzése. A felmérést ugyanazokban a teleházakban 
szándékoztam elvégezni, amelyek szerepeltek az elızı felmérésben. Az elızı felmérésben résztvevı 
teleházak valamennyi elérhetısége (név, telefon, e-mail cím) rendelkezésre állt. Az új felmérés már 
online kérdıív segítségével történt meg, 2008. januárjában. A kitöltésre felkérı 95 kiküldött e-mailbıl 
azonban 50 e-mail cím már nem mőködött, és a kitöltési arány is alacsony volt, mindössze 11-en 
válaszoltak a fennmaradó 45-bıl. Ezért 2008. májusában újabb, megismételt kiküldés történt az 
elérhetı teleházak számára, de a válaszadók száma alig néhány fıvel bıvült. Az alacsony elemszám 
miatt a második felmérés eredményeit nem használtam fel az elemzésekhez. 

  
A kérdıíves felmérés során elıállt adatbázis a 2003-2004-es idıszakra szolgáltatott adatokat. A 

teleházak vizsgálatainak (pl. földrajzi elhelyezkedés) során az MTSZ teleház-adatbázisait (2004-2007), 
a KSH-TSTAR adatbázisait (2004-2007), valamint egyéb, online adatbázisokat (www.telehaz.hu, 
www.telefalu.hu) használtam fel. 

 
Az adatbázis adatainak feldolgozása Excel és SPSS programok segítségével történt. Az 

eredmények egy része numerikus, más része szöveges információkból állt elı, ezért a feldolgozás 
statisztikai számításokat (alapstatisztikák, kereszttáblák, kétmintás T-próba, diszkriminanciaanalízis, 
indexképzés) és szövegelemzést egyaránt igényelt. A teleházas honlapok elemzéséhez igénybe vettem a 
Google keresıszolgáltatásait is. 
 
6.3. Kutatási problémák 
 
6.4. Elméleti problémák 
 

• A vizsgálatok módszertanának hiánya. A teleházak hatás- és hatékonyságvizsgálatának 
tudományos igényő felmérése még nem történt meg71. Nem készült olyan tanulmány, ami a 
teleházak hatékonyságát, használhatóságát vizsgálta volna. Gáspár Mátyás személyes közlése 

                                                 
71 5.9. fejezet: A teleházak értékelésének elméleti megközelítése 
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szerint nincs tudomása olyan anyagról, ami a teleházak hatékonyságának vizsgálatáról készült 
volna. 1997-ben készült egy értékelés a DEMNET-program által alapított teleházakról72, de az 
csak a programban résztvevı teleházakra vonatkozott, a többi teleházra nem. 

• A teleházak hatásának mérése. A teleházaknak tulajdonított hatásrendszer jó része 
hipotetikus, eddig még senki nem vizsgálta meg valóságtartalmukat. Az elméleti problémát az 
indikátorok kidolgozásának, mérésének és ellenırzésének nehézségei adják. A hatásrendszer 
számos olyan elemet tartalmaz, amelyeket objektív indikátorok segítségével nem, vagy csak 
nehezen lehet mérni73. 

 
6.5. Gyakorlati problémák 
 

• A pénzügyi nyilvántartás hiányosságai. A mőködés és a fenntarthatóság vizsgálatához 
szükség van a teleházak pénzügyi adataira. Az eddigi felmérések tapasztalatai alapján a 
teleházak többsége nem rendelkezik valós pénzügyi nyilvántartással, még belsı használatra 
szánt nyilvántartással sem (Kas–Larsson, 2001, Fabulya, 2006). A pénzügyekre vonatkozó 
adatok többsége értékelhetetlen és irreális, mivel csak becslésszinten állnak rendelkezésre. 
Mivel nincsenek megbízható, valódi pénzügyi adatok, a gazdaságosság, fenntarthatóság 
vizsgálatai nem végezhetık el. 

• Az adatgyőjtés nehézségei. A problémák a kapcsolatfelvétel során jelentkeztek, mivel az 
MTSZ adatbázisai nem voltak naprakészek, sok esetben a megadott telefonszám, email-cím 
nem volt használható. A kutatásban részt-vevı teleházak ezért többször is cserélıdtek. A 
teleházak kutatásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a teleházaknak sok esetben „kutatási 
undoruk” van. A teleházak rengeteg felkérést kapnak, hogy vegyenek részt kutatásokban, 
felmérésekben. Többször kaptam olyan választ, hogy nem szeretnének részt venni a 
felmérésben, mert a közelmúltban már több kutatásban is részt vettek, és nincs idejük állandóan 
ezzel foglalkozni. A felmérések céljai között szerepelt, hogy a gazdasági adatok győjtésével 
gazdasági számításokat elvégezve megvizsgálható legyen a gazdaságosság. A gyakorlatban egy 
átadott Excel-táblában kellett volna vezetni a gazdasági és látogatottsági adatokat, azonban már 
a próbakérdıíves felmérés alatt kiderült, hogy ez a módszer nem fog mőködni, annak ellenére, 
hogy a teleházaknak ezt a nyilvántartást a felmérés nélkül is vezetniük kellene. A nyilvántartás 
vezetése plusz adminisztrációs munkát jelentett volna a teleházaknak, amiben nem voltak 
partnerek, mivel közlésük szerint erre nincs kapacitásuk. Véleményem szerint van egy hátsó 
szándék is; a teleházak számára nem feltétlenül lehet elınyös, ha pontos adatok derülnek ki a 
látogatottsági és a pénzügyi vizsgálatokból. A kérdıíves felmérésben szerepelt kérdés a 
pénzügyi helyzetre vonatkozóan74, amirıl az elemzés során valóban bebizonyosodott, hogy 
értelmezhetetlen, egymásnak ellentmondó és irreális adatokat adott meg a teleházak majdnem 
fele75. 

                                                 
72 5.3.2. fejezet: Teleházak Magyarországon 
73 5.9. fejezet: A teleházak értékelésének elméleti megközelítése 
74 K7: A teleház eddigi beruházásai mekkora pénzösszeget tettek ki? (alapítás, fejlesztések, a teleházhoz kapcsolható egyéb 
beruházások, épületfelújítás, bútorozás stb.) Sorolja fel a fıbb beruházásokat, a beruházások értékét, az önrész nagyságát, 
társadalmi munka esetén pedig becsülje meg annak értékét! 
75 46% nem, vagy irreálisan alacsony (500 e Ft alatt) összeget adott meg a teleház összes eddigi beruházási értékének, 
beleértve az alapítás költségeit is. 
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7. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 
 
7.1. A vizsgált teleházak alapvetı mőködési jellemzıi 
 

A teleházak technikai mőködési jellemzıi meghatározzák a teleházak lehetıségeit, a kínált 
szolgáltatások körét és minıségét. Ugyanakkor azokkal a mőködési jellemzıkkel nem foglalkozok 
mélyebben, amelyek meghatározzák ugyan a teleház mőködését, de könnyen vizsgálhatók és nem 
igényelnek mélyebb szintő elemzést (pl. mőködıképes számítógépek száma). Ellenben nagy figyelmet 
szentelek a téma feldolgozását jelentısen befolyásoló gazdasági jellemzıknek, mint például a teleházak 
árképzése és árszintje. Véleményem szerint a teleházak hosszú távú fenntarthatóságát sokkal jobban 
befolyásolják a gazdasági mutatók, mint az eszközpark mennyisége és minısége. A megfelelı anyagi 
hátterő teleház képes az állandó erkölcsi elavulással küszködı géppark leváltására, a teleház belsı 
környezetének megfelelı kialakítására, tehát a gazdasági helyzet minden más jellemzıt meghatároz. 

 
7.1.1. Számítógépek, internet 

 
Az eszközparkot tekintve a teleházak 96,8%-a rendelkezett internetkapcsolattal. A 

mőködıképes számítógépek száma átlagosan 6,61 darab volt teleházanként. A teleházak 51,5% a saját 
településén kívül más településekrıl is vonzott látogatókat. A saját településükön kívül átlagosan 1,43 
környezı települést szolgáltak ki a teleházak. (Kas–Larsson (2001) vizsgálatában átlagosan 5,6 darab 
számítógép volt teleházanként, míg Fabulya (2006) vizsgálatában már átlagosan 7 darab. A 
számítógépes eszközpark az elmúlt idıszakot tekintve nıtt, a 2001–2004-es idıszakot tekintve 
gyorsabb növekedés tapasztalható, mint a 2004–2006-os idıszakban.) 

 
7.1.2. Szervezeti viszonyok 
 

Vizsgálataimban kiemelt szerepet szántam a szervezeti viszonyok vizsgálatának, mert a 
szervezeti viszonyrendszer olyan mőködési jellemzınek tekinthetı, amely jelentıs hatással van a 
teleház fenntarthatóságára. Kas–Larsson (2001) vizsgálatában a teleházak 51%-át civil szervezetek, 
34%-át az önkormányzat üzemelteti. Fabulya (2006) vizsgálatában a teleházak 55,7%-át civil 
szervezetek, 39,3%-át az önkormányzat üzemelteti. Vizsgálataim szerint a teleházak tulajdonviszonyai 
a gyakorlatban a következıképpen alakulnak: 

 
1. Tulajdonos: civil szervezet (72%) 
2. Üzemeltetı: civil szervezet (53%) 
3. Befogadó: önkormányzat (90%) 
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20. Ábra: A teleházak tulajdonviszonyai a gyakorlatban (2003-2004) 

Forrás: Saját szerkesztés, N=95 
 

Az eredmények közelítenek a többi vizsgálat eredményeihez, ugyanakkor vizsgálataim szerint 
az önkormányzatok már nagyobb részben vesznek részt a teleházak üzemeltetésében, mint Kas–
Larsson (2001) és Fabulya (2006) eredményei szerint. A szervezeti viszonyokról tájékoztat az 
alkalmazottak foglalkozási szerkezete is. Azokat a teleházakat, amelyek civil üzemeltetésőnek vallották 
magukat, de az alkalmazottaik mind az önkormányzat személyi állományában jelentek meg, átsoroltam 
az önkormányzati üzemeltetéső teleházak közé. Mivel a költségek legnagyobb részét a bérköltségek 
adják, így azok a teleházak, amelyek alkalmazottai valójában az önkormányzat alkalmazásában állnak, 
nem tekinthetık civil üzemeltetéső teleházaknak, mivel mőködésük az önkormányzat döntésétıl függ. 
Az adatok szerint a munkaadó az esetek 37%-ban az önkormányzat, a fennmaradó 63% megoszlik a 
civil szervezetek, a magánszektor és az önkéntes társadalmi munkások között.  
 

A vizsgálatok szerint ugyanakkor tisztán önkormányzati irányítású teleház (a tulajdonos, az 
üzemeltetı, és a befogadó szervezet az önkormányzat) mindössze a megvizsgált esetek 16%-ban 
fordult elı, míg tisztán civil irányítású teleház (civil tulajdonos, üzemeltetı, de a befogadó az 
önkormányzat) a megvizsgált teleházak 42%-ban fordult elı. Tehát a teleházak valóban 
multiszektorális intézménynek tekinthetık, és bár az önkormányzat/kormányzat jelentıs befolyással bír 
mőködésükre, nem váltak pusztán kormányzati intézménnyé. A tisztán civil irányítású teleházak több 
mint felének volt valamilyen speciális szerepe a helyi önkormányzat mőködésében és a tisztán civil 
irányítású teleházak többsége kapott támogatást az önkormányzattól, jellemzıen a mőködési 
költségekre. Ez azt jelenti, hogy a teleházak, bár nem kormányzati intézmények, döntıen függenek az 
önkormányzat döntéseitıl és anyagi lehetıségeitıl. A szervezeti felépítést megvizsgálva az 
önkormányzati és civil teleházak hosszú távú mőködésében a következı elınyöket és hátrányokat 
látom: 

 
5. Táblázat: A civil és az önkormányzati irányítású teleházak elınyei és hátrányai 

Civil irányítású teleház Önkormányzati irányítású teleház 
Elınyök Hátrányok Elınyök Hátrányok 

1. Független az 
önkormányzattól, és 
ezen keresztül a 
helyi politikától 

1. Bevételi források 
bizonytalanok 

1. Kisebb a 
létbizonytalanság 

1. Kiszolgáltatott a 
fenntartóval szemben 
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2. Jogosultság a 
pályázati források 
igénybevételére 

2. Szőkös pályázati 
források, és folyamatos 
pályázatfüggés 

2. Kevésbé függ a 
pályázati lehetıségektıl 

2. A pályázati lehetıségek 
még jobban beszőkülnek 

   3. A teleház beolvad az 
önkormányzat 
intézményrendszerébe 

Forrás: Saját szerkesztés 
 
Végeredményben elmondható, hogy a teleházak többségében az önkormányzat jelentıs 

befolyással rendelkezik a mőködés és üzemeltetés felett. Az ezzel kapcsolatos véleményemet, mely 
szerint az önkormányzati irányítás nem feltétlenül jelent rosszat a teleháznak, ugyanakkor nem minden 
esetben biztosítja az anyagi biztonságot, az 5.6.1. Szervezeti viszonyok címő fejezetben részletesen 
kifejtettem. 
 
7.2. A teleházak földrajzi elhelyezkedése 
 
7.2.1. Az elemzés módszere 
 

A földrajzi elhelyezkedéssel kapcsolatos elemzések egy része közös munka (Kulcsár–Hohl–
Obádovics, 2009), másik része önálló feldolgozás eredménye. Az elemzéshez elsı lépésben 
felhasználtam a HI vagyis a humán index, a városoktól való távolság76 és a kistérség vidékiség 
jellegének adatait. A kutatók az index alapján rangsorolták a kistérségeket, ezenfelül meghatározták a 
kistérségek vidékiségi jellegét77 (Obádovics–Kulcsár, 2003). A három mutató alapján megvizsgáltam, 
hogy a teleházak milyen típusú településeken jönnek létre. 

 
A következı lépésben szükség volt annak meghatározására, hogy melyek azok a tényezık, 

amelyekkel jellemezhetı egy település, ahol van, és ahol nincs teleház. A szakirodalom szerint (Nemes 
et al, 2002, Hahn, 2004) több olyan mutató van, amely alkalmas egy település fejlettségének, 
jellemzıinek leírására. Ezek közül azonban sok nem állt rendelkezésre, vagy jellegénél fogva nem volt 
alkalmas az elemzésben való felhasználásra. Az adatbázisok összeállítása után sor került a 
felhasználásra kerülı változók meghatározására, majd többváltozós elemzések, többek között 
diszkriminanciaanalízis elvégzésére. A függı változót a település teleházzal való kapcsolata jelentette. 
A kapcsolat jellege szerint a településeket a következıképpen lehetett csoportosítani: 
 

1. Aktív volt és most is aktív (volt, és jelenleg is van, 2004–2007) 
2. Aktív volt és most nem aktív (volt, de már megszőnt, 2004–2007) 
3. Új és aktív (2007-ben újonnan alapították) 
4. Nem aktív (soha nem volt) 

 
Ennek alapján azokat a településeket, amelyekben volt, vagy most is van teleház, az érintett 

települések kategóriájába, és azokat a településeket, ahol soha nem volt teleház, a nem érintett település 
kategóriájába soroltuk. A függı változót a teleházzal való érintettség/nem érintettség jelentette 
(Kulcsár–Hohl–Obádovics, 2009). 
 
7.2.2. Eredmények 
 
                                                 
76 Kategóriái: nagyváros (50 e fı felett), nagyváros 30 km-en belül, nagyváros 30 km-en kívül. 
77 A vidékiség jellegének megállapítása az OECD által kialakított módszertan szerint történt (OECD, 1994) 
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A vizsgálatok szerint nincs közvetlen összefüggés a HI-érték és a teleházak megjelenése 
között, tehát az adott település fejlettsége nem áll összefüggésben egy teleház megjelenésével. 

  
Ugyanakkor a nagyvárosoktól való távolság összefüggésben áll a teleházak megszőnésével. Ha 

egy teleház nagyvároshoz közel (30 km-en belül) helyezkedik el, nagyobb az esélye, hogy 
megszőnik, mint egy olyan településen, amely nagyvárostól távol fekszik. A jelenség nem igényel 
különösebb magyarázatot. Magyarországon nincsenek nagy távolságok, könnyő egy településnek 
nagyváros közelében lenni. A nagyváros közelsége több mindent jelenthet, például konkurenciát, 
magasabb fizetést, jobb életkörülményeket, tehát az emberek kevésbé vannak rászorulva a teleházra, 
ezért nem is veszik igénybe szolgáltatásait. 
 

Az elemzésbe bevitt 47 változóból a diszkriminanciaanalízis öt olyan változót talált, amelyek 
hatása a kölcsönös összefüggések kiszőrése után is szignifikáns maradt. Ezek a változók a következık 
voltak: az öregedési index78,  a munkanélküliek aránya az aktív korú népességben, a 18 éven aluliak 
aránya, a tartósan munka nélküliek aránya a munkanélküliek között és a mőködı non-profit szervezetek 
aránya. A demográfiai szerkezet sajátosságai, a munkanélküliség jelenléte és a civil társadalom 
erıssége voltak azok a tényezık, amelyek legjobban jelezték a teleházakkal kapcsolatos érintettség 
alakulását a települések között, amelynek értékei a következı táblázatban láthatók. 

 
6. Táblázat: A teleházakra vonatkozó településszintő érintettség standardizált kanonikus 
diszkriminanciafunkció és a változók közötti kapcsolatok (2007) 
A település szintő érintettségre ható változók A diszkriminanciafunkció koefficiense 
Öregedési index 0,774 
Munkanélküliek aránya 0,475 
A 18 év alattiak aránya 0,477 
A tartósan munka nélküliek aránya -0,444 
A mőködı non-profit szervezetek aránya79 -0,501 
A funkció szignifikancia szintje 0,000 
A funkció értéke – érintett -0,296 
A funkció értéke - nem érintett 0,061 
Forrás: Kulcsár–Hohl–Obádovics, 2009 
 

Az eredmények szerint azokon a településeken találhatóak statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb eséllyel teleházak, ahol a munkanélküliségi és demográfiai mutatók kedvezıbbek, és a 
civil aktivitás nagyobb. Tehát nem a magas munkanélküliségő, öregedı vagy elöregedı, 
hátrányos helyzető, alacsony gazdasági aktivitású településeken, hanem a jobb helyzetben, jobb 
mutatókkal rendelkezı településeken jönnek létre teleházak. Nagy valószínőséggel mondható, 
hogy a hátrányos helyzetben lévı települések többnyire kistelepülések. Ezt megerısíti a logisztikus 
regresszió elemzésben a településméret (népességszám) változójának alakulása. 
 
7. Táblázat: A teleházakra vonatkozó érintettség logisztikus regresszió béta értékei a település 
mérete szerint (2007) 

Településkategória Béta érték Szignifikancia szint 

1000 fı alatt  -1,413 P=0,000 

                                                 
78 A 60 év felettiek arány osztva a 15 év alattiak arányával 
79A településen mőködı vállalkozásokon belül a non-profit szervezetek aránya. 
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1001-3000 fı  -0,883 P=0,003 

3001-10000 fı  -0,480 P=0,086 

10001 fı felett  0,107 P=0,694 

Forrás: Kulcsár–Hohl–Obádovics, 2009 
 
A 3000 fı alatti lakosú települések esetében jelentısen kisebb a valószínősége, hogy a vizsgált 

évben (2007), vagy régen mőködött a településen teleház, pedig ezek a települések lennének a 
teleházak célcsoportja. 

 
Az érintettséget másféleképpen csoportosítva a rendelkezésre álló adatok és változók (a 

független változók megegyeznek az elızı vizsgálatban használtakkal) alapján sor került további 
diszkriminanciaanalízis elvégzésére. Az érintettség csoportosítása itt aszerint alakult, hogy a 2004–
2007-es idıszakban mennyi mőködı (240 db), mennyi megszőnt (183 db), mennyi új teleház (66 db) 
alakult, és hány településen nem volt egyátalán teleház. A négy településcsoportot szignifikánsan a 
népsőrőség és az aktív korú népesség aránya diszkriminálta. A két változó meglehetısen jól becsülte az 
egyes csoportokhoz való tartozást, mivel 83,7% esetében a településeket az eredeti csoportjukba sorolta 
be. Legjobban a teleházzal még eddig nem rendelkezı csoport besorolása sikerült, ott az arány 99,3%-
os volt. Ebben az elemzésben két funkciót azonosítottunk, az alábbi táblázatból látható, hogy az elsı 
dimenzióval a legszorosabb pozitív kapcsolata az új teleházaknak van, és ez a sajátosság mutatkozik 
meg a második dimenzió esetében is, csak negatív elıjellel. 
 
8. Táblázat: A teleházakra vonatkozó település népességkategóriák szerinti érintettség 
standardizált kanonikus diszkriminancia funkciói és a változók közötti kapcsolatok (2007) 

 Kanonikus funkciók azonosítása 

Érintettség 
Magas népsőrőség és 

alacsonyabb arányú aktív 
korú népesség  

Alacsony népsőrőség és 
közepes arányú aktív 

korú népesség 

nincs teleház -0,03985 -0,01823 

2004–2007 aktív teleház 0,08316 0,105 

2007-ben inaktív teleház 0,153 0,164 

2004–2007 új teleház 0,714 -0,179 

A változók funkcióval való kapcsolata (funkciókoefficiensek) és a kapcsolat szignifikanciaszintje 

A 18–59 évesek aránya   0,308 /0,000 0,999 /0,000 

A település népsőrősége 0,866 /0,000 -0,586 /0,000 

Forrás: Kulcsár–Hohl–Obádovics, 2009 
 

Ezek az eredmények megerısítik az elızıeket, tehát a teleházak földrajzi elhelyezkedésük 
alapján nem a rászoruló, hátrányos helyzető településeken jönnek létre, hanem a kevésbé 
rászoruló, demográfiailag és gazdaságilag is erısebb településeken. 
 
7.2.3. A H1 hipotézis vizsgálata 
 

A H1 hipotézis szerint teleházak nem ott jönnek létre, ahol szükség van rájuk. Az elvégzett 
elemzések szerint statisztikailag igazolható módon nagyobb esélye van annak, hogy olyan 
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településen mőködik teleház, amely demográfiailag és gazdaságilag elınyösebb helyzetben van. A 
H1 hipotézis az elemzések szerint igaz. A hipotézis igazolásának hatása jelentıs, mivel megdönti a 
szakirodalom sok esetben fenntartás nélkül kezelt állítását, mely szerint a teleházak a hátrányos 
helyzetben lévı, szegényebb településeken jönnek létre, segítve az ott élı emberek felemelkedését. Ez 
az állítás egyben a teleházak és az egész teleházmozgalom létrehozásának egyik legfontosabb indoka. 
 
7.3. A humán erıforrás felmérése 
 
7.3.1. Az elemzés módszere 
 

A humán erıforrás fontosságát a 5.6.4. fejezetben elemeztem. Mind a külföldi, mind a hazai 
szakirodalom szerint a teleházak mőködésének és fenntarthatóságának kulcstényezıje a humán 
erıforrás (Benjamin, 2001, Kyle, 2001, Gáspár, 2004, Fabulya, 2006, Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium, 2007). 

 
A felmérés kérdıívek és interjúk segítségével történt. Minden általam személyesen 

meglátogatott teleházban interjút készítettem a teleház elérhetı szakembereivel80. A vizsgálatok a 
következı fıbb területekre koncentráltak: 

 
1. személyes adatok (életkor, végzettség, képzettségek) 
2. vélemények, motivációk 
3. problémamegoldás 
4. munkavégzés, foglalkoztatás 

 
A vizsgálatba összesen 124 munkatársat vontam be. A munkatársak közül két kiemelt csoportra 

koncentrált a felmérés, az ügyfélszolgálatos és a menedzser (teleházvezetı) munkatársakra. Az 
ügyfélszolgálatos munkatárs az a személy, aki a teleházba érkezı vendégekkel közvetlenül foglalkozik, 
segíti ıket, megmutatja, hogyan miként használja a teleház eszközeit, és probléma esetén azonnali 
segítséget nyújt. Az ügyfélszolgálatos képzettsége, hozzáállása kulcsfontosságú a teleház sikeres 
mőködtetésében. A menedzser személye rendkívül fontos, mivel a menedzser intézi a teleház hivatalos 
ügyeit, és képviseli a külvilág felé, kiválasztása stratégiai jelentıségő döntés (Kyle, 2001). Sok esetben 
(a megkérdezettek 58%-a) az ügyfélszolgálatos és a menedzser személye megegyezett. Ebben az 
esetben egy munkatárs képességein áll a teleház sikere. A teleházak sikerét a munkatársak mint 
egyének sorsa jelentısen befolyásolja, kiváltképp, hogy a teleházak jelentıs része egyszemélyes 
teleházként (megvizsgált teleházak 42%-a) üzemel. 

 
Az ügyfélszolgálatos munkatársak esetében a képzettségek, képességek vizsgálata 

mélyrehatóbb volt, itt a különbözı képzettségek, képességek alapján az indexkészítés módszerének 
segítségével ún. tudásindexet számítottam.  A tudásindex a következı összetevıkbıl készült: 
 
Elsı komponens: 

1. ECDL-képesítés megléte 
2. OKJ-képesítés megléte és szintje 
3. olyan képzettségek, amelyek segíthetik a munkát (pl. nyelvtudás) 

                                                 
80 41 teleházban készítettem interjúkat, amely a vizsgált teleházak 43%-a. Az interjú kötetlen beszélgetés volt, néhány 
vezérfonallal. Az interjú fıbb kérdéskörei a személyes motivációra, a teleház mőködésére és hatására a település életére 
vonatkoztak. A beszélgetések során nyitott voltam az interjú alanyainak más jellegő témafelvetéseire, így sok egyéb 
információt és tapasztalatot győjtöttem a teleházak életérıl. 
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4. jelenleg részt vesz-e valamilyen képzésben, ha igen, miben 
5. olvas-e rendszeresen szakirodalmat, ha igen, miket 

Második komponens: 
1. Ért-e, és ha igen sorolja fel… 

… kiadványszerkesztı programokhoz 
… operációs rendszerekhez 
… adatbázis-kezelı programokhoz 
… honlaptervezı programokhoz 
… grafikai programokhoz 

2. A mindennapos szoftverhasználatban bekövetkezı problémákat meg tudják-e oldani? (pl. 
lefagyás, nyomtatótelepítés stb.) 

3. A mindennapos hardverhasználatban bekövetkezı problémákat meg tudják-e oldani? (pl. 
elromlott monitor kicserélését stb.) 

 
A képzettségeket, képességeket súlyozatlanul pontozva minden munkatárs kapott egy 

pontszámot, amelybıl index készült, amelynek értékei a gyenge, közepes, és jó értéket vehették fel. A 
jó minısítéső munkatárs valamennyi vizsgált szakterületen megfelelı kompetenciát tudott felmutatni. 

 
7.3.2. Eredmények 

 
A menedzserek átlagéletkora 40 év, a szélsı értékek 23–57 évig terjednek. A teleházak 

vezetısége jelentıs részben a középkorosztályból kerül ki, végzettségük túlnyomórészt felsıfokú 
(67%). 

3%

30%

67%

alapfokú

középfokú

felsıfokú

 
21. Ábra: A teleházak menedzsereinek végzettsége (2003-2004) 

Forrás: Saját szerkesztés, N=91 
 
Az eredmények szerint az ügyfélszolgálatosok átlagéletkora 31 év, a szélsı értékek 18–57 évig 

terjednek. Az ügyfélszolgálatosok tehát inkább a fiatalabb korosztályokból kerülnek ki. Végzettségüket 
tekintve többségük középfokú végzettséggel (56%) rendelkezik. 
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22. Ábra: A teleházak ügyfélszolgálatos munkatársainak végzettsége (2003-2004) 

Forrás: saját szerkesztés, N=89 
 

A tudásindex alapján a teleház ügyfélszolgálatosainak 45%-a jó minısítést kapott. Az 
eredmények szerint az ügyfélszolgálatos munkatársak tudása és képzettsége megfelelı, a munkatársak 
majdnem fele a megvizsgált, a mindennapi életben szükséges informatikai tudásban fel tudott mutatni 
megfelelı jártasságot. 
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23. Ábra: Az ügyfélszolgálatos munkatársak tudásindexe (2003-2004) 

Forrás: saját szerkesztés, N=89 
  

Az MTSZ és társszervezetei segítik a teleházas munkatársakat, léteznek teleházas tanfolyamok, 
rendszergazdaképzık, amelyek segítségével a munkatársak képezhetik magukat (pl. IT-mentor). 
Fabulya (2006) vizsgálatában az állapította meg, hogy sok teleházas munkatárs alapképzést sem kapott. 
Ugyanakkor majdnem háromnegyedük részt vett valamilyen teleházas képzésen, és majdnem 80%-uk 
azt nyilatkozta, hogy szívesen részt venne további képzéseken. 

 
Önmagában a humánerıforrás-mutatók megismerése nem nyújt elég információt egy teleház 

várható eredményességérıl, szükséges a humán erıforrás gazdasági összefüggéseinek a vizsgálata is. A 
teleházak fı gondját a pénzhiány jelenti (Kas–Larsson, 2001, Jensen, 2003, Fabulya, 2006, Fillip–



 93 

Foote, 2007). Nyilvánvaló, hogy a hosszú távon a humán erıforrás szempontjából az alacsony vagy 
nulla bérezés egyértelmő bukást okozhat. 

 
A megvizsgált teleházak 12%-ában egyátalán nincs fizetett alkalmazott, a teleház munkatársai 

hobbiból, szeretetbıl végzik munkájukat. A vizsgált teleházak 42%-ban mindösszesen 1 fizetett 
alkalmazott volt, ami azt jelenti, hogy a teleházak majdnem fele egyszemélyes, sikere a teleházvezetı 
személyén múlik81. Az állandó, fizetett alkalmazottak száma átlagosan 1,6 fı82. Az ügyfélszolgálatosok 
71%-a kap fizetést munkájáért (jellemzıen önkormányzati alkalmazottként), tehát 29%-uk semmilyen 
fizetséget nem kap munkájáért. Ezenfelül az ügyfélszolgálatosok 82%-a más feladatköröket is ellát a 
teleházban83. A kérdés tehát, hogy a teleházak anyagi lehetıségei mennyire vonzóak egy fiatal számára, 
mennyire tudja a teleház magához vonzani és megtartani a fiatal munkatársakat. Ez a kérdés még 
fontosabbá válik a menedzserek esetében, ahol 54%-uk kap munkájáért fizetséget. Mivel elsısorban 
felsıfokú végzettségő munkatársakról van szó, fennállhat a veszély, hogy elhagyják a teleházat, mivel 
minden esélyük megvan rá, hogy olyan állást találjanak, amely jól (jobban) fizet. Hogy ezt mégsem 
teszik azonnal, annak az az oka, hogy a teleházvezetık többsége hobbiból végzi tevékenységét, illetve 
közösségtudatból. A teleházvezetık 68%-a szerint végez a menedzseri tevékenységen kívül más 
tevékenységeket is, az esetek 54%-ban a menedzser és az ügyfélszolgálatos személye megegyezett84. 

 
Szükséges megemlíteni még az önkéntesek létszámát. Az önkéntesek száma fontos jelzıérték, 

jelzi a teleház társadalmi integrációjának mértékét. A megvizsgált teleházak 71%-ában dolgoztak 
önkéntesek. A teleházak összesen 281 (N=68) társadalmi munkában dolgozó önkéntest jeleztek, ez 
átlagosan 4,1 fı önkéntest jelent teleházanként. Kas–Larsson (2001) vizsgálatában a megvizsgált 
teleházak 69%-ában voltak önkéntesek, összesen 1087 (N=158) fı, ami teleházanként átlagosan 6,8 fıt 
jelent. Az arányokat is figyelembe véve, ez azt jelenti, hogy az önkéntesek létszáma csökkent a két 
vizsgálat között eltelt idıben. 

 
A teleházas munkatársak gyors váltakozása a legtöbb teleházban problémát okoz (Laczkó–

Soltész, 2004, Fabulya, 2006). A munkatársak állandó fluktuációját az anyagi nehézségek, forráshiány 
okozzák. A fluktuáció természetesen állandó bizonytalanságot jelent mind az egyén, mind a teleház 
szempontjából. A teleház munkatársainak képzésére az elmúlt idıszakban több elképzelés is született, 
mint például az IT-mentor, vagy IT-tanácsadó (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007). Ezek olyan képzések, 
amelyek megpróbálják felkészíteni a teleházas munkatársakat a társadalmi problémák komplex 
kezelésére. A fı probléma viszont továbbra is az, hogy a képzett munkatársak hogyan tarthatók meg a 
teleház számára. Ésszerő elgondolás, hogy a gyenge bérezés éppen a legképzettebb munkatársakat 
térítheti el a teleházas karriertıl, ezen a problémán a teleházas munkatársak képzése nem segít. A 
teleház csak akkor tud megfelelı megoldást nyújtani a felmerülı problémákra, ha megfelelı anyagi 
források állnak a rendelkezésére, márpedig ezek jelenleg hiányoznak. 
 

A teleházvezetık jövıbeli, személyes elképzelése befolyásolja a teleház sikeres, hosszú távú 
mőködését. A teleházak anyagi lehetıségeinek ismeretében a motiváció kérdésköre rendkívül fontos, 
mivel egyértelmő, hogy a teleház nem az anyagi lehetıségeivel tud hatni az alkalmazottakra. A „miért 
jött a teleházba dolgozni, segíteni” kérdésre a következı válaszokat adták: 

                                                 
81 Fabulya (2006) vizsgálatában 29%-ban nincs egyátalán fizetett alkalmazott, és 48%-ban van 1 fizetett alkalmazott. 
82 Kas–Larsson (2001) vizsgálatában 1,8 fı. 
83 Takarítás, hivatali ügyek intézése, pénzügyek, irányítási teendık, önkormányzati teendık intézése. Sok esetben a 
munkatárs az önkormányzat alkalmazottja, aki pluszfeladatként kapja meg a teleház mőködtetését. Ez nem jár külön 
juttatással, csupán külön munkával. Tehát a munkatárs nem önként, szívesen vállalja a teleház üzemeltetését, hanem 
kényszerbıl. 
84 Fabulya (2006) vizsgálata szerint 63%. 
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• Személyes okból: hobbi, kihívás, gyakorlatszerzés, egyéb lehetıségek hiánya, megszállottság. 
• Közösségi okból: segítségnyújtás, közösségi érdek, fejlıdés, civilség, digitális tudás erısítése. 

 
A válaszok általában pozitív okokat jelölnek meg, de az egyéb lehetıségek hiánya 

elgondolkodtató, itt ugyanis kényszer szülte munkavégzésrıl van szó. Ez esetben a vezetınek nincs 
motivációja a teleházban dolgozni, ami a teleház szempontjából káros. A többi válasz esetében 
megfigyelhetı, hogy anyagi motiváció egyikben sem szerepel. Ez abból a szempontból jónak 
tekinthetı, hogy a teleházak általánosan rossz anyagi lehetıségei kevésbé befolyásolják a vezetı 
hozzáállását, de ha a motiváció megszőnik, a dolgozónak nem lesz érdeke a teleházban tovább 
dolgozni. Külföldi példák alapján, a teleház dolgozói sok esetben nem anyagi érdekbıl, hanem egyéb 
okok miatt vállalnak munkát a teleházban, például képzésért, oktatásért cserébe (Short, 2001). Érdemes 
kiemelni a megszállottságot mint személyes okot, ami a teleházmozgalom szempontjából 
kulcsfontosságú. A „megszállottság”85, fanatikusság a teleházmozgalom egyik fontos eleme. Arra a 
kérdésre, hogy mi „milyen jövıbeli célja van azzal, hogy a teleházban dolgozik” a következı válaszok 
érkeztek: 
 

• Az egyén számára: gyakorlatszerzési lehetıség, valamint a közösség helyzetének javításával 
saját helyzetén is tud javítani. 

• A közösség számára: a lakosság helyzetének javítása, vállalkozások helyzetének javítása, 
szemléletformálás, közösségfejlesztés, hagyományırzés, esélyegyenlıség. 

• A teleház számára: önálló, jól mőködı teleház, infrastrukturális feltételek javítása, oktatás, 
tanfolyamok beindítása, szolgáltatások iránti igény felkeltése. 

 
A közösségi célok gyakran egybeesnek az egyéni célokkal, ezért lehetséges, hogy a 

teleházvezetı közvetlen anyagi juttatás nélkül is hajlandó a teleház vezetésére. Kérdéses azonban, hogy 
az ilyen szemléletmód mellett a teleházak hosszú távú fenntarthatósága hogyan biztosítható. Vajon 
lehet-e egy országos kezdeményezést hosszú távon az emberek „megszállottságára”, hivatástudatára, 
közösségszeretetére építeni? A válasz nyilvánvalóan nem, ezt bizonyítják az elmúlt évek történései is, a 
teleházmozgalom növekedésének megtorpanása, majd a növekedés csökkenésbe és hullámzásba 
történı átfordulása. 

 
7.3.3. A H2 hipotézis vizsgálata 

 
A H2 hipotézis szerint a teleházak gyenge forráslehetıségeikkel nem vonzzák a magasan 

kvalifikált munkaer ıt, emiatt a munkatársak képzettsége alacsony. Elemzéseim során 
megállapítottam, hogy a teleházalkalmazottak szakmai tudása megfelelınek mondható, a fı problémát 
a jelentıs munkaerı-fluktuáció okozza, amely a forráshiányból és az állandó létbizonytalanságból 
fakad. A teleházak jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetıvé, hogy vonzó életpályát biztosítsanak 
a teleházban dolgozó munkatársak számára. A teleházak hosszú távú fenntarthatósága szempontjából 
kívánatos lenne a munkatársak számára kínált anyagi ösztönzık létrehozása, ennek hiányában a teleház 
hosszú távú fenntartása meglehetısen kétséges. A rossz anyagi lehetıségek ellenére a szakmai tudás 
nem alacsony szintő. A teleház alkalmazottait kevésbé, vagy egyátalán nem motiválják az anyagi 
lehetıségek. Ezért képes a teleház a magasabban képzett munkaerıt is hosszabb idın keresztül 
megtartani, holott a logika azt diktálná, hogy a magasan képzett munkaerı azonnal elhagyja a teleházat. 
A teleházak gyenge forráslehetıségeik ellenére is meg tudják tartani a képzett munkaerıt, 

                                                 
85 A „megszállottság” kifejezést teleházmenedzserek használták az interjúk során. 
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aminek oka a munkatársak motivációiban keresendı. A H2 hipotézis az elemzések szerint 
megdılt, nem tekinthetı igaznak. 

 
7.4. Gazdasági jellemzık 
 
7.4.1. Az elemzés módszere 
 

A gazdasági jellemzık a hosszú távú fenntarthatóság miatt létfontosságúak. Kutatásom jelentıs 
része a gazdasági jellemzık vizsgálatára irányult. A fenntarthatóság gazdasági kérdéseivel a 5.7. fejezet 
foglalkozik. Kutatásom során megkíséreltem a gazdasági mutatók részletes elemzését, sajnos azonban a 
teleházak gazdasági-pénzügyi adatok nyilvántartása hiányos, mint azt a szakirodalom (Kas–Larsson, 
2001, Fabulya, 2006) és a saját kutatásom is megállapította. Ezért bár fontos lenne a költség–bevétel 
viszonyok elemzése, a hagyományos gazdasági számítások, és hagyományos gazdasági fogalmak 
véleményem szerint nem használhatók széleskörően a teleházak gazdasági elemzésénél86. 

 
A teleház gazdasági helyzetére vonatkozó kérdésekre (pl. a teleház eddig beruházásainak 

költségei) általában nem értelmezhetı vagy irreális értékeket kaptam, így a kérdıív ezen részeit sajnos 
nem lehetett felhasználni az elemzésekhez. A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy mindaddig, 
amíg az adatszolgáltatási fegyelem nem javul, addig az ilyen jellegő kérdéseket nincs értelme feltenni a 
hatásvizsgálatokban. Ugyanakkor számos elemzési lehetıséget kínált a teleházak árlistája. A teleházak 
árlistájának segítségével képet lehet kapni a teleházak árképzésérıl, így a teleházak árképzése fontos 
elemzési terület. A bevételek egy részét az árbevétel adja, az árbevétel nagyságát pedig az illetı 
szervezet vagy teleház árképzése határozza meg. A teleházak árképzése tehát a gazdasági 
fenntarthatóság vizsgálatának részét képezi. 

 
A teleházak számos szolgáltatást nyújtanak, ezek közül négy olyan szolgáltatás van, amely 

majdnem minden teleházban87 megtalálható, és alkalmas mélyebb elemzésre: 
 

1. Géphasználat, Ft/óra 
2. Internethasználat, Ft/óra 
3. Nyomtatás, fekete-fehér Ft/lap 
4. Fénymásolás, A4, Ft/lap 

 
A szolgáltatások árait kategorizálva, majd indexet képezve állt elı az adott teleház 

árkategóriája. Az indexképzés során a géphasználat és az internethasználat árait másfélszeres 
súlyozással számítottam be, mert ez a két szolgáltatás alapvetı a teleházak szolgáltatásai között.  

 
7.4.2. Eredmények 

 
A teleházak küldetésükbıl adódóan alapvetıen nem profitorientált szervezetek. Kutatásom 

szerint a megkérdezett teleházak 70%-a tevékenységét non-profitnak jellemezte, 20% állította magáról, 

                                                 
86 Az e-Magyarország Centrum (2007) által készíttetett zárójelentés konkrét költség–haszon elemzéseket végez, az e-
Magyarország Program egészére nézve. A költségek alakulása aránylag pontosan mérhetı az e-Magyarország Program 
egészét tekintve. A Program 7 évére számítva 20 Mrd Ft költséggel, és 39 Mrd Ft társadalmi haszonnal számolnak (2013-
ig). Azonban az e-Magyarország Program kockázatát egy 25 pontos skálán 16 pontra értékelik, és a hasznok számításánál 
sok a bizonytalan tényezı. Az elemzés bebizonyítja, hogy lehetséges az e-Magyarország Pontokról (és benne a teleházakról) 
költség–haszon elemzést készíteni, de csak globális, összegzı szinten, és a bevételeket–hasznokat illetıen még így is sok a 
kérdıjel és a bizonytalanság. 
87 A megvizsgált teleházak 86%-ban rendelkezésre állt mind a négy adat. 
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hogy vegyes – üzleti és non-profit egyszerre – tevékenységet folytat, míg 10% nem válaszolt88. A 
gyakorlati munka során azonban olyan tapasztalatok születtek, hogy a teleházak sok esetben nem 
tudják pontosan meghatározni, hogy mit jelent a non-profit mőködés. Az árképzés a gyakorlatban 
háromféleképpen történhet: 
 

1. Non-profit:  a szolgáltatás ára csak az önköltséget fedezi. 
2. Üzleti: a szolgáltatás árát üzleti alapon határozzák meg, fedezi az önköltséget és ezen felül 

jövedelmet is biztosít. Mivel a teleház non-profit intézmény, a tisztán üzleti alapon történı 
árképzés nem a teleházak sajátja. 

3. Vegyes: a kettı kombinációja, bizonyos szolgáltatásokat önköltségi áron értékesítenek, 
bizonyos szolgáltatásokat pedig üzleti alapon. 
 

39%

26%

35%

Olcsó

Közepes

Drága

 
24. Ábra: A megvizsgált teleházak árindex alapján történı besorolása (2003-2004) 

Forrás: Saját szerkesztés, N=82 
 

Az eredmények szerint a teleházak többsége (39%) az olcsó minısítést kapta, a drága minısítés 
hasonló arányú (35%), míg a közepes minısítés aránya jóval kisebb (26%). A konkrét árakat tekintve, a 
szórás igen nagynak mondható. 

 
9. Táblázat: A négy alapszolgáltatás árainak minimum-, maximum- és átlagértékei (2003-2004) 
Szolgáltatás Minimum (Ft)  Maximum (Ft)  Átlag (Ft) 
Géphasználat, Ft/óra 0 600 113 

Internethasználat, Ft/óra 0 1080 381 

Nyomtatás, fekete-fehér Ft/lap 0 60 19,8 

Fénymásolás, A4, Ft/lap 0 90 12,3 

Forrás: Saját szerkesztés, N=86 
 
A vizsgálat idején voltak teljesen ingyenes teleházak, ugyanakkor a maximumértékbıl látható, 

hogy nagyon drága teleházak is. A kutatás vizsgálta a teleházak által adott kedvezményeket is. A 
megvizsgált teleházak 26%-a adott valamilyen kedvezményt felhasználóinak, ezek jellemzıen 
mennyiségi kedvezmények voltak. Ingyenes csupán néhány teleház volt, több teleház éppen 
ellenkezıleg, mindent a lehetséges, fent bemutatott maximum áron szolgáltatott. A kutatás egyéb 

                                                 
88 Fabulya (2006) felmérésben 90% volt a non-profit jellegő teleházak száma. 



 97 

szolgáltatások árait is vizsgálta, azonban a többi szolgáltatás árai nem álltak rendelkezésre minden 
teleházban, így nem feleltek meg a vizsgálat szempontjából. 

 
Az árképzést és a teleházvezetık véleményét összevetve megállapítható, hogy bár a teleházak 

többsége non-profit mőködésőnek vallotta magát, az adott teleház árképzése és a mőködési mód között 
nincs közvetlen összefüggés. Tehát a magát non-profitnak valló teleházak között ugyanannyi eséllyel 
található drágább árszínvonalú teleház, mint olcsó. A tapasztalatok szerint ennek oka abban keresendı, 
hogy a teleházakra nyomás nehezedik mind a lakosság, mind az MTSZ részérıl, ezért a teleházvezetık 
az inkább non-profit mőködésőnek vallják magukat. A teleházak azonban nagyon nehezen tudnak non-
profit módon mőködni, mert az elvárások nagyok, de a támogatások kicsik. Mőködésre támogatást 
elsısorban az önkormányzattól remélhetnek, a megvizsgált teleházak 34%-a kap valamilyen 
támogatást, elsısorban a helyi önkormányzattól. Mivel a vizsgált teleházak 1/3-a kap valamilyen 
mőködési támogatást, érdekes annak vizsgálata, hogy azok a teleházak, amelyek támogatásban 
részesülnek, olcsóbb árszinttel dolgoznak-e, mint a támogatást nem kapott társaik. Az elemzés során 
azonban kiderült, hogy nincs összefüggés a teleházak támogatása és árszintje között. 

 
Az elemzés során ár-összehasonlító elemzést nem lehetett végezni, mivel a teleházaknak a 

településen általában nincs konkurenciájuk89, így nincs olyan szervezet vagy gazdasági vállalkozás, 
amellyel az összehasonlítás elvégezhetı. Azokon a településeken, ahol a teleházaknak volt 
konkurenciája, nem mutatkozott összefüggés az árak és a konkurencia megléte között. 

 
Nem befolyásolták a teleházak árképzését a szervezeti viszonyok sem. Az elemzések szerint a 

civil és önkormányzati mőködtetéső teleházak nagyjából azonos árszinttel dolgoznak, statisztikailag 
nem mutatható ki különbség közöttük. Nem befolyásolta az árképzést a személyi állomány nagysága és 
összetétele sem. 

 
Az eredmények elemzése során azt a következtetést lehetett levonni, hogy az árszintnek 

tulajdonképpen csekély hatása van a teleház mőködésére. Az eredményekbıl kitőnik, hogy a vizsgálat 
az árszintet számos tényezı szempontjából elemezte, de nem talált olyan tényezıt a teleház 
mőködésében, amellyel a kapcsolata egyértelmően, minden kétséget kizáróan megállapítható lenne. 
Elmondható tehát, hogy a teleház árszintje nincs közvetlen kapcsolatban a teleház mőködésével. 
Ezt megerısítik a teleházvezetıkkel készített interjúk is. Az interjúk során a teleházvezetık 
beszámoltak arról, hogy az árbevétel általában az összes költségek 1/3-ára elegendı, a fennmaradó 2/3-
ot támogatóktól és pályázati forrásokból szerzik be. A teleház árainak a teleház mőködése 
szempontjából igen csekély a jelentıségük. A teleházak vezetıi sok esetben véletlenszerően, 
mindenféle gazdasági elemzés vagy megfontolás nélkül határozzák meg áraikat. Egy adott teleház árai 
így nem tekinthetık a sikeresség/sikertelenség indikátorának, mivel a teleházak árai kevésbé 
befolyásolják a teleház mőködését, mint azt elızıleg sejteni lehetett. 

 
7.4.3. A H3 hipotézis vizsgálata 
 

A H3 hipotézis szerint a teleházak hatékonyságvizsgálatának kulcskérdése a gazdasági 
fenntarthatóság. A hipotézist a szakirodalom áttanulmányozása (Gáspár-Takáts, 1999, Kas-
Larsson, 2001, Kyle, 2001, Jensen, 2003, Laczkó–Soltész, 2004, Fabulya, 2006, Fillip–Foote, 2007, 
stb.) és a teleház alkalmazottaival, menedzsereivel készített interjúk igazolják. A szakirodalom és 
a teleház vezetık adatai alapján a teleházak minden problémáját a gazdasági fenntarthatóság okozza. A 
gazdasági fenntarthatóság határozza meg az egész teleház mőködését. Mindebbıl az következik, hogy a 

                                                 
89 A megvizsgált teleházak 16%-ának van konkurenciája, ez túlnyomórészt iskola vagy mővelıdési ház. 
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hatékonyságvizsgálatot gazdasági elemzésnek kell megelıznie. Ugyanakkor a gazdasági mutatók 
részletes elemzése a gyakorlatban nehézkes a teleházak gazdasági-pénzügyi adatinak nyilvántartása 
miatt. Az információforrások hiányosságai miatt a dolgozat a hatékonyságvizsgálat alapjainak 
meghatározására vállalkozott, mivel magának a hatékonyságvizsgálatnak az elvégzéséhez nincsenek 
meg a szükséges adatok. Az információforrások hiányosságai miatt a hozzáférhetı nyilvános árlistákat 
használtam fel, hogy hozzávetıleges képet kapjak a teleházak gazdasági mőködésérıl. Az árképzést és 
a teleházvezetık véleményét összevetve megállapítható, hogy bár a teleházak többsége non-profit 
mőködésőnek vallotta magát, az adott teleház árképzése és a mőködési mód között nincs közvetlen 
összefüggés. Ez arra utal, hogy bár a gazdasági fenntarthatóság a legfontosabb szempont a teleházak 
mőködésében, még a teleház vezetıknek sem mindig van tiszta képük arról, hogy ez a gyakorlatban mit 
jelent pontosan. 

 
7.5. A helyi közösség és a teleházak kapcsolata 
 

A teleház hatása közvetve vizsgálható a helyi közösség és a teleház kapcsolatának vizsgálatával. 
A cél, hogy a teleház minél inkább integrálódjon a közösség életébe. Az integráció révén a teleház 
kedvezı hatásokat tud kifejteni a közösségre. Az integráció mértéke a teleház által szervezett 
rendezvények, tanfolyamok, események számával és minıségével mérhetı le. A teleház tehát a 
szolgáltatásaival tud kedvezı hatást kifejteni a közösség életére. 

 
A szolgáltatások egy része technikai jellegő, mint a már említett számítógép-használat, 

internethasználat, fénymásolás stb. A közösség szempontjából a teleháznak ezenkívül számtalan olyan 
szolgáltatása lehet, amely elısegíti szélesebb tömegek életminıségének javítását. A teleház jelentıs 
szolgáltató lehet a képzés, oktatás és rendezvényszervezés területén. Kutatásom szerint a megvizsgált 
teleházak 59%-a tartott valamilyen képzést, oktatást, 64%-a pedig foglalkozott rendezvényszervezéssel. 
A különféle tanfolyamok, képzések a következı kategóriákba sorolhatók: 
 

1. szakmák (pl. gépíró, gazdatanfolyam, számítástechnika, jogosítvány, nyelvtanfolyam) 
2. szabadidıs vagy hobbitanfolyamok (pl. gitár- vagy szıvıtanfolyam) 
3. iskolai rendszerő oktatás (általános iskolásoknak számítástechnika, vagy felnıttoktatás) 

 
A teleház számos rendezvény, esemény szervezıje és színtere lehet. A teleházban tartott 

rendezvényeket a következıképpen lehet csoportosítani: 
 

1. egészséggel kapcsolat rendezvények (pl. drogprevenció, parlagfőgyőjtés) 
2. társadalommal, kultúrával kapcsolatos események (pl. szülıklub, nyugdíjasklub, irodalmi klub, 

gyermeknap, jótékonysági bál) 
3. szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos rendezvények (pl. játszóház, filmvetítések) 
4. szakmai, tudományos események (pl. konferenciák, ismeretterjesztı elıadások) 

 
Elıfordulhat, hogy a teleház saját erıforrásaiból már nem képes az adott feladatot elvégezni. 

Ilyenkor külsı segítségre van szükség. A kutatások szerint a teleháznak elsısorban a következı 
tevékenységekhez van szüksége külsı szakértıkre: 
 

1. oktatás (pl. számítástechnika, különféle elıadásokhoz elıadók) 
2. tanácsadás (pl. ügyvédi, pályaválasztási, életviteli) 
3. megbízások (pl. fordítás, weblapkészítés) 
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Sok esetben olyan speciális területekrıl van szó, amelyrıl a teleház nem képes helyben 
információt szolgáltatni, szükséges a külsı szakember jelenléte. A különféle tanácsadási szolgáltatások 
tipikusan ilyen tevékenységek, azonban ezek azok a tevékenységek, amelyek nagyon fontos szerepet 
tölthetnek be a közösség életében (pl. adóbevallás elkészítésében nyújtott segítség). 

 
A teleház hatásainak és szolgáltatásinak elemzésekor nem szabad elhallgatni azt a tényt sem, 

hogy a teleház vendégköre sok esetben a fiatalokból, fıleg a gyerekekbıl áll, és a teleházat nem 
ismereteik bıvítésére, hanem szórakozásra, játékra használják. Ezt mind a saját tapasztalat és kutatás, 
mind tanulmányok megerısítik (Bihari, 1999, Kas–Larsson, 2001, Laczkó–Soltész, 2004). A fiatal 
korosztály jelentıs árbevetélt generál a teleházak számára, még akkor is, ha a használat célja nem túl 
magasztos. Ugyanakkor a gyerekek közösségben vannak, és ami fontos, felügyelet alatt, valós 
társadalmi igényt elégítenek ki. 

 
A teleházak nemcsak a szolgáltatásaikkal tudnak integrálódni a helyi közösség életébe. A 

teleház hosszú távú mőködése során szoros kapcsolatba kerülhet a helyi önkormányzattal. A kutatás 
során megvizsgált teleházak több mint felének van valamilyen speciális szerepe a helyi önkormányzat 
mőködésében, és többségük kap is támogatást az önkormányzattól, jellemzıen mőködési költségeik 
fedezésére. A megvizsgált teleházaknak a következı szerepe volt a helyi önkormányzat életében: 
 

• irodai szolgáltatások 
• pályázatfigyelés, pályázatírás 
• hivatali teendık ellátása 
• közéleti fórum 
• önkormányzati feladatok átvállalása (pl. rendezvényszervezés, könyvtár, szociális feladatok) 
• helyi újság szerkesztése, kiadása, terjesztése (önkormányzati újság) 
• helyi weblap üzemeltetése, karbantartása, frissítése (önkormányzati – települési – weblap) 
• közhasznú információk győjtése és terjesztése 
• programokban való részvétel (pl. rehabilitáció) 

 
Érdemes megjegyezni, hogy a hatások elemzésénél zavaró tényezı az önkormányzat és a 

teleház összefonódása. Nem különíthetı el egyértelmően, hogy egy adott hatás melyik intézménynek 
tulajdonítható. Sok esetben a teleház teljesen az önkormányzat irányítása alatt áll, mert az 
önkormányzat az üzemeltetı és a befogadó szervezet is. Mint azt a szervezeti viszonyok vizsgálatánál 
megállapítottam, az önkormányzat jelentıs befolyással van a teleházak mőködésére. A teleházak 
hatásai ezért nehezen, vagy egyátalán nem különíthetık el az önkormányzat mőködésétıl. 

 
A kutatás során elemeztem a teleházvezetık véleményét is. A helyi teleházvezetık véleményét 

elemezve egy konkrét teleház két fı területen fejt ki hatást adott településen: 
 

• A helyi közösségre pozitívan (pl. változtatott az emberek mentalitásán, a lakosság elégedettebb, 
jobban részt vesz a falu közösségi életében, sokat tett az életminıség javításáért) 

• A szolgáltatásokra (pl. a szolgáltatásokat használják, a fiatalok érdeklıdését felkeltette a 
szolgáltatások iránt) 

 
A hatások szempontjából érdemes megvizsgálni azt is, hogy a teleházaknak mire van 

szükségük, amire igény lenne, de nem tudja nyújtatni a teleház. 
 

• Infrastruktúra (pl. korszerő gépek, hálózati játékok, digitális fényképezés, projektor, laptop) 
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• Szolgáltatások (pl. pályázatírás, falutévé, ingyenes szolgáltatások, tanfolyam, szociális és 
kisebbségi munkák) 

 
Mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások területén vannak olyan pontok, amelyek 

szükségesek lennének, hogy a teleház minden igényt ki tudjon elégíteni. Az infrastruktúra fejlesztését 
én sokkal könnyebb és egyszerőbb feladatnak tartom, mint a szolgáltatások fejlesztését. Az 
eszközbeszerzés jóval kevésbé bonyolult, mint a pályázatíráshoz szükséges szolgáltatások biztosítása 
(pl. megfelelı pályázatíró). Az infrastruktúra fejlesztése csábító lehetıség a mindenkori döntéshozók 
számára, mert itt lehet a legrövidebb idı alatt kézzelfogható eredményeket felmutatni. Véleményem 
szerint ugyanakkor nem a könnyebbik utat kell választani a teleházak fejlesztésekor, annál is inkább, 
mivel az infrastruktúra gyorsan elavul. A szolgáltatások fejlesztésével a teleház jobban tud 
integrálódni, és hasznosabb munkát tud végezni a közösség számára, mint az infrastruktúra 
fejlesztésével. A megfelelı hatás eléréshez természetesen a kettıt együtt kell végezni, de a hangsúlynak 
a szolgáltatások fejlesztésén kell lennie. Tartózkodni kell az infrastruktúra túlfejlesztésétıl, a felesleges 
luxuskiadásoktól, ezeket a forrásokat a szolgáltatások fejlesztésére kell fordítani. 

 
A szolgáltatások elemzésénél az egyik legfontosabb kérdés a humán erıforrás megléte, mivel 

szolgáltatni csak megfelelı mennyiségő és képzettségő szakember segítségével lehetséges. A teleház 
sikerességét komolyan befolyásolhatja, hogy a megvizsgált teleházak 12%-ban nem volt fizetett 
alkalmazott, 42%-uk pedig csak 1 fizetett alkalmazottal rendelkezett. A hiányzó munkaerıt lelkes 
önkéntesek adják, akik ingyen, szabadidejükben dolgoznak a teleházban. Az önkéntes segítık, 
dolgozók száma ugyanakkor fontos mérıszáma a teleház integráltságának, jelzi, hogy a helyiek 
mennyire érzik magukénak a teleházat, így az integráció fontos mérıszámának tekinthetı. 
 
7.6. Teleházas honlapok elemzése 
 
7.6.1. A téma jelentısége 
 

A téma jelentısége az információs társadalomban vitathatatlan. Elıbb-utóbb minden szervezet 
és vállalkozás rendelkezni fog honlappal. Az internetes megjelenés elınyei vállalatok számára a 
következık lehetnek (Lengyel, 1999, Janal, 1999): 

 
• a versenyképesség megırzése 
• jobb információáramlás 
• hatékonyságnövelés 
• költségcsökkentés 
• kiindulópont az elektronikus kereskedelem felé 
• a fogyasztói igények közvetlen megismerése 
• lojális fogyasztói csoportok létrehozása 

 
Az internetes megjelenés elınyei a vállalatok és az önkormányzatok, társadalmi szervezetek 

számára különbözıek. Az önkormányzatok számára az internetes megjelenés elsısorban a tájékoztatást 
szolgálja, valamint egyre nagyobb teret kap az elektronikus ügyintézés is (e-közigazgatás). A teleházak 
számára az internetes megjelenés az információ és a tudás minél gyorsabb terjesztésére, valamint 
virtuális közösségek létrehozására és fenntartására használható. A teleház által üzemeltetett honlap 
pozitív hatásai a következık (Gáspár, 1999): 

  
• az információs társadalom kihívásának tudatosulása 
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• jobb tájékozottság 
• a teleház nyújtotta lehetıségek kihasználása 
• a település elszigeteltségének csökkenése 

 
A teleház honlapjának megléte, üzemeltetése tudatosíthatja az emberekben az információs 

társadalom kihívásait. A teleház jó példát mutatva bátoríthatja és segítheti a helyi kis- és családi 
vállalkozásokat, hogy cégüket megjelenítsék az interneten. A teleház honlapja tájékoztatást adhat a 
teleházról, közzé teheti más teleházak számára saját tapasztalatát, tudását. A helyi közösség 
információforrása lehet, ezáltal javítva a helyi lakosság tájékozottsági szintjét. A teleháznak célszerő 
saját weblappal a nyilvánosság elé lépni, mivel a világhálón való megjelenés megszünteti a 
távolságokat, nem számít, hogy az adott teleház a világ mely részén van, bárkivel kapcsolatot tud 
teremteni, saját és települése elzártságát, elszigeteltségét fel tudja oldani. Még egy érv a teleházas 
honlap elkészítéséhez, hogy a teleház technikai felszereltsége megfelelı hátteret nyújt a weblap 
kivitelezéséhez, így az erıforrások és a teleház nyújtotta lehetıségek kézzelfogható, konkrét 
végtermékké válnak. 

 
A teleházak példát mutathatnak a vidéki lakosságnak az információs társadalom eszközeinek 

használatában. Példát mutathatnak egyrészt a „vas”, tehát a számítógépek használatának módjában, 
másrészt a számítógépek segítségével elérhetı lehetıségek használatában, mint az internet kezelése, 
vagy az internetes megjelenés. A teleház önnön boldogulása érdekében az innováció segítségével 
kreatív módon kihasználja a számítógépeket és a számítógépek adta lehetıségeket. Az a mód, ahogyan 
ezt teszi, példát mutathat a helyi közösségnek. A példa egyaránt lehet pozitív és negatív is, mindez a 
teleház munkáján múlik. 

 
Az elemzés célja, hogy megállapítsa a teleházak, mint az információs kultúra hordozói és 

terjesztıi valóban kihasználják-e a technológia nyújtotta lehetıségeket, és innovatív módon megjelenve 
az interneten, a helyi közösség szóvivıjeként erısítik-e saját és a helyi közösség pozícióját. 
 
7.6.2. Az elemzés módszere 
 

A kutatásban mind a 95 teleház részt vett. A vizsgálat során a Google keresıprogramot 
alkalmazva a keresés megkísérelte megtalálni a teleház honlapját a világhálón. A keresési feltételek a 
következık voltak, ebben a sorrendben: „településnév and teleház”, „településnév”. Ha az elsı feltétel 
nem adott találatot, a következı feltétel alapján kísérelt meg a vizsgálat tovább haladni. Ha egyik 
feltételre sem volt találat, a következı internetcím alapján kísérelte meg a kutatás a teleházat 
megtalálni: „www.településnév.hu”. Ez a cím általában a település honlapjára mutatott, és ott 
kíséreltem meg a teleházról információt találni. Ha egyik keresési mód sem adott értékelhetı 
információt, akkor az elemzés úgy értékelt, hogy az adott teleház nem rendelkezik internetes 
megjelenéssel. 

 
Az elemzési szempontok és a szempontok tartalma az alábbi táblázatban található. Az elemzés 

során azért ezeket a szempontokat alkalmaztam, mivel ezek olyan jól és pontosan mérhetı objektív 
tulajdonságok, ahol az eredményt nem befolyásolhatja a kutató személye. Ugyanezen oknál fogva a 
kutatás nem foglalkozott a weblapok formai és esztétikai elemzésével, ahol a szubjektív tulajdonságok 
értékelése torzíthatta volna az eredményeket. 
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10. Táblázat: A honlapok elemzésének szempontjai  
Elemzési szempont Az elemzési szempont tartalma Az elemzési szempont jelentısége 
A teleház milyen módon 
található meg az interneten? 

A teleház megtalálható-e a teleházas 
adatbázisokban, milyen keresıszavak 
segítségével lehet eljutni a teleházhoz, 
hányadik találat adja a keresıben a 
teleházat, milyen könnyő a település 
honlapjáról eljutni a teleházzal 
kapcsolatos információkhoz. 

Ha a teleház nem található meg a 
keresıben, és az adatbázisokban sincs 
nyilvántartva, a világháló szempontjából 
gyakorlatilag nem létezik. 

A teleház milyen módon 
jelenik meg az interneten? 

A teleházak internetes megjelenése 
azt jelenti, hogy a teleház saját vagy 
részleges honlappal, esetleg 
valamilyen információval van jelen a 
világhálón. Az önálló honlap fogalma 
olyan honlapot takar, amely önálló 
struktúrával és menüpontokkal 
rendelkezik, míg a részleges honlap 
olyan weblap, mely a település 
honlapjának egy része, önálló 
menüpontokkal és struktúrával nem 
rendelkezik.  

A legfontosabb elemzési szempont. A 
teleház a weblap segítségével jelenik 
meg a világhálón. Ha a weblap nem 
megfelelı, nem tölti be funkcióját. A 
weblapon nemcsak az alapvetı 
információkat lehet közzé tenni, hanem 
egyéb teleházas tartalmakat, 
szakanyagokat, tapasztalatokat, 
élményeket is, tehát a helyi szinten 
felhalmozott tudás megjelenhet az 
interneten, lehetıséget adva arra, hogy 
bárki megtekintse és felhasználja. 

A teleház közzé teszi-e 
elérhetıségeit, nyitva tartási 
idejét, szolgáltatásainak árát 
az interneten? 

Közzé van-e téve elérhetıség, amely 
tartalmazza a teleház vezetıjének 
nevét, a teleház címét, telefonszámát, 
email-címét? Megtalálható-e a teleház 
szolgáltatásainak listája, és fel van-e 
tüntetve rajta a szolgáltatások ára? 

A teleháznak mint közszolgáltatónak 
elérhetıvé kell tennie a mőködésére 
vonatkozó legfontosabb információkat, 
hogy bárki naprakészen tudjon 
tájékozódni a teleház mőködésérıl. 

A honlap rendelkezik-e nyelvi 
választási lehetıséggel? 

Milyen nyelveken tekinthetı meg a 
teleház honlapja? 

A teleház honlapja megjelenési felületet, 
„ablakot” mutathat a külvilág felé, 
amelyen keresztül a közösség kiléphet a 
helyi szintbıl, és megjelenhet globális 
szinten is. A globális „ablak” szerepének 
betöltéséhez a teleháznak fel kell 
kínálnia nyelvi választási lehetıségeket a 
weblapján. 

A település honlapjáról 
elérhetı-e a teleház honlapja? 

A település honlapjáról mutat-e link a 
teleház honlapjára, hogyan, milyen 
módon érhetı el a teleházról szóló 
információ vagy a teleház honlapja? 

Ha a teleháznak nincs honlapja, fontos 
szempont, hogy a teleházzal kapcsolatos 
információ milyen nehezen hozzáférhetı 
a település honlapján. Ha túl nehéz a 
hozzáférés, valószínőleg a település 
honlapját megtekintı látogató nem fog 
rátalálni, ezért a teleház gyakorlatilag 
nem jelenik meg az interneten. 

Ha nem található 
teleházhonlap, van-e a 
településnek honlapja? 

- A kérdés azért fontos, mert ha nincs a 
teleháznak honlapja, de a településnek 
van, a település honlapján minden 
információt, akár még fontos teleházas 
tartalmat is meg lehet adni a teleházról, 
egészen kis munka ráfordításával. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7.6.3. Eredmények 
 

A vizsgált teleházak 38,9%-a jelent meg valamilyen módon az interneten. A vizsgált teleházak 
15,7%-a rendelkezett önálló, 12,6%-a részleges honlappal, 10,5%-a pedig minimális információval 
jelent meg a település honlapján.  

15,7%

12,6%

10,5%
61,2%

Önálló weboldal

Részleges weboldal

Település honlapján
megjelenés

Nincs megjelenés

 
25. Ábra: A teleházak internetes megjelenése (2004) 

Forrás: Saját szerkesztés, N=95 
 

A vizsgálatba bevont települések 62,1%-ának volt településhonlapja. Az internetes 
megjelenéssel rendelkezı teleházak linkje az esetek 84,3%-ban megjelent a település honlapján is. 
15,7% esetében a településnek nem volt honlapja, de a teleháznak igen. 

 
Az internetes megjelenéssel rendelkezı teleházak 64,9%-át a „településnév and teleház” keresı 

feltétel segítségével lehetett megtalálni. A „településnév” keresıszó segítségével a teleházak 21,6%-a 
volt fellelhetı, a www.településnév.hu internetcím az esetek 8,1%-ban vezetett eredményre. A maradék 
5,4%-ot ezekkel a módszerekkel nem sikerült megtalálni, megtalálásukban a www.telefalu.hu 
adatbázisa nyújtott segítséget. 

 
Az interneten megjelenı teleházak 81,1%-ban a keresı elsı találata a teleház linkjére mutatott. 

9,1%-ban a második, míg a maradék esetekben háromnál több találat után adta meg a keresı a teleházra 
mutató linket. 

 
Az elérhetıséggel kapcsolatos eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. Teljes 

elérhetıséggel – tehát a teleház címével, email-címével, telefonszámával és a teleház vezetıjének a 
nevével – az interneten megjelenı teleházak 52,8%-a rendelkezett. Az esetek 47,2%-ban az elérhetıség 
hiányos volt, valamelyik elérhetıség hiányzott. Legritkábban – az esetek 63,9%-ban – a teleház 
vezetıjének nevét közölték, míg a leggyakoribb információ a teleházak címe volt, az esetek 80,6%-
ában. 

 
11. Táblázat: A teleházak elérhetıségeinek megjelenése a teleház honlapján (2004) 
 Elérhetıség típusa  Az esetek hány %-ban volt megtalálható a honlapon 
a teleház vezetıjének neve 63,9% 

a teleház címe 80,6% 
a teleház telefonszáma 77,8% 
a teleház e-mail-címe 67,7% 

Forrás: Saját szerkesztés, N=95 
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Az internetes megjelenéssel rendelkezı teleházak 47,2%-a tette közzé nyitva tartási idejét. A 

teleház szolgáltatásait árral együtt az esetek 41,7%-ban közölték. 19,4% esetében a szolgáltatások 
listáját ugyan közzétették, de a lista árakat nem tartalmazott. A fennmaradó 38,9% esetében semmilyen 
információt nem közöltek a szolgáltatásokról és a teleház árairól. 

 
Az világhálón megjelenı teleházak 11,1%-a több nyelven is hozzáférhetıvé tette honlapját. 

Ebbıl 8,3% angol és német, 2,8% pedig csak német nyelvi lehetıségeket tartalmazott. A pontos képhez 
hozzátartozik, hogy ezen honlapok többsége nem önálló weblap, tehát a nyelvi lehetıségeket nem a 
teleház honlapja kínálta fel, hanem az a honlap, ahol a teleházra vonatkozó tartalmat elhelyezték. 

 
A települések honlapjáról a honlappal bíró teleházak weblapjait 81,8%-ban lehetett elérni. 

Ebbıl 59,3%-ban a település honlapjáról közvetlenül, külön teleházas menüpont segítségével volt 
elérhetı a teleház, 37%-ban a fıoldalról nyíló menün keresztül lehetett a teleházzal kapcsolatos 
anyagokhoz jutni. Az esetek 3,7%-ban több menüponton is keresztül kellett jutni a teleházas tartalom 
eléréséhez. A vizsgált esetek 28,4%-ban a település rendelkezett honlappal, azonban a teleház sem a 
település honlapján, sem önálló honlappal nem jelent meg az interneten. 

 
Az eredmények alapján a teleházaknak növelniük kell jelenlétüket a világhálón. A vizsgált 

teleházak 38,9%-os internetes megjelenése alacsony. Kiváltképpen alacsonynak tekinthetı ez az érték, 
ha figyelembe vesszük, hogy önálló honlappal csak 15,7% rendelkezik, a többi teleház részleges 
honlappal, vagy csak valamilyen elérhetıséggel – legtöbb esetben a teleház címével jelenik meg az 
interneten. A teleházak szerepe az internetes megjelenés fontosságának tudatosításában erısen 
korlátozott, a teleházak nem használják ki az internetes megjelenés nyújtotta elınyöket és 
lehetıségeket. 

 
Az internetes megjelenéssel bíró teleházak viszonylag könnyen és gyorsan megtalálhatóak az 

interneten. A vizsgált teleházak 64,9%-ban a teleházak a „településnév and teleház” keresıszavak 
segítségével azonnal, szinte elsı találatra megtalálhatóak voltak. Mindazonáltal szükséges tovább 
javítani ezt az arányt, hogy bármelyik teleház az országban ezekkel a keresıszavakkal azonnal 
megtalálható legyen. 

 
A teleházak által közölt információk hiányosak. Teljes elérhetıséget csupán az esetek 52,8%-

ban adtak meg, a nyitva tartásra és szolgáltatásokra vonatkozó információk szintén hiányosak. Nagyon 
kevés teleház kínálja fel a nyelvi választás lehetıségét. Különösen fontos a kérdés abból a szempontból 
is, hogy nyelvi lehetıségek felkínálása nélkül a teleház nem válhat a helyi közösség globális 
képviselıjévé a világhálón. A vizsgált teleházak között olyan teleház, mely az elemzés szempontjából 
ideálisnak tekinthetı, csupán egy volt. Az ideális honlap fogalmán olyan weblap értendı, mely önálló 
honlappal rendelkezik, minden információt közöl magáról, felkínálva az idegen nyelveken való 
megjelenítés lehetıségét. Tehát a teleházas weblapok szerkezetén, tartalmán változtatni, javítani kell. 

 
Az internetes megjelenéssel rendelkezı teleházak az esetek 81,8%-ban megjelentek a település 

honlapján, ami jó aránynak mondható. Az ideális az lenne, ha minden teleház megjelenési lehetıséget 
kapna a település honlapján. Azonban a vizsgált esetek 28,4%-ban bár a település rendelkezett 
honlappal, és teleház is volt a településen, a teleház ennek ellenére nem jelent meg semmilyen módon a 
település honlapján. Véleményem szerint a teleházaknak ki kell használniuk a már meglévı 
megjelenési felületeket és kooperálva a település honlapjának karbantartóival, komplett teleházas 
tartalommal kell a nyilvánosság elé lépniük. 
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Az elemzés során mélyebb összefüggések vizsgálatára és bonyolultabb statisztikai módszerek 
alkalmazására nem volt lehetıség, mivel a vizsgált teleházak internetes megjelenésének alacsony 
aránya ezt nem tette lehetıvé. A vizsgálat 2003–2004-ben történt, szükség lett volna 5 év elteltével a 
megismételt vizsgálat elvégzésére, hogy a változásokat nyomon lehessen követni. Azonban olyan 
kevés teleház maradt meg az eredeti 95-bıl, hogy a megismételt vizsgálat statisztikai megalapozottsága 
nem lenne megfelelı90. Érdekességképpen megemlítem, hogy a „A teleházak, mint az információs 
kultúra hordozói és terjesztıi. Teleházas honlapok elemzése.” címő tanulmány 2004-ben élénk 
sajtóvisszhangot kapott91. 
 
7.7. A magyar teleházmozgalom értékelése 
 

A teleházmozgalom már több mint 10 éves, 2004-ben ünnepelte a mozgalom a 10 éves 
fennállását. A mőködés közben eltelt idıszak megfelelıen hosszú, hogy a mozgalom értékelhetı legyen 
összességében. A teleházakról rendelkezésre álló adatok mennyisége és fajtája azonban nem teszi 
lehetıvé az eredeti célkitőzésekben szereplı célt, a teleházak egyedi értékelését. Az értékelés adatokat 
igényel (Weiss, 1998), jelen pillanatban azonban a szükséges adatok hiányoznak. Bár a 
hatékonyságmérés idıszerő lenne (Gáspár, 1999), nem érkezett el az ideje, mivel sok esetben csak 
feltételezésekre lehet támaszkodni, amelyet empirikus adatok nem támasztanak alá. A teljes körő 
elemzéshez az adatokat már a kezdetektıl fogva győjteni kellett volna. A megtörtént értékelések, 
adatgyőjtések nem elégségesek, mert sokszor ugyanazt mérték, és nem fordítottak figyelmet a 
hatáselemzésre, inkább a mozgalom mőködésére (számítógépek száma, alkalmazottak száma stb.). A 
mozgalom mőködik átfogó hatáselemzés nélkül is, de mivel nincs alátámasztva konkrét 
eredményekkel, nehezen védhetı a mozgalmat nem ismerı külvilág elıtt92. Az elmondottak alapján az 
értékelés a meglévı adatok, tapasztalatok, dokumentumok és szakirodalom alapján ezért csak a 
teleházmozgalom egészére végezhetı el. 

 
A mozgalom fennállásának idıszaka lehetıvé teszi, hogy a teleházak mőködési szakaszait 

többféle szempont szerint el lehessen különíteni, korszakolni. A mozgalom besorolásához többféle 
lehetıség kínálkozik93. A teleházmozgalom fejlıdési céljai és eseményei alapján a következı 
korszakolást tartom célszerőnek. 
 

1. Az alapítás kora: 1994–1997. Létrejönnek az elsı teleházak, megalakul az MTSZ, 1995-ben. 
2. A növekedés kora: 1997–2005. Kiírják az elsı pályázatokat. A politika felfedezi a teleházakat, 

számos minisztérium felkarolja a teleházak ügyét. 1999-ben megalapítják a 100. teleházat. Ez a 
korszak a stratégiakészítés kora is, megszületnek az elsı teleház-stratégiák. Megjelennek az e-
Magyarország Pontok, amelyek párhuzamosan mőködnek a teleházak mellett. 

3. Útkeresés kora: 2005– a mozgalom terjedése megtorpant, 2006-ban csökkent a teleházak 
száma. Megújul a teleházmozgalom, jelentıs személycserék történnek a vezetıségben. Az e-
Magyarország Pontok hálózata és a teleházmozgalom hálózata egyesül. A stratégiák immár nem 
a mennyiségi fejlesztésrıl, és az eredmények megerısítésérıl, hanem a minıségi fejlıdésrıl 
szólnak. 

                                                 
90 A második, megismételt kérdıíves felmérés visszaérkezési aránya csupán 11% volt. 
91 Index.hu (2004): Siralmas a teleházak internetes megjelenése. http://index.hu/tech/net/telehaz0407/ 
92 Személyes tapasztalatom szerint számos embernek van negatív attitődje a teleházakhoz. Sok alkalommal hallottam már 
azt a véleményt, hogy a teleházaknak nincs semmilyen hasznuk, és ehhez képest rengeteg pénzt emésztenek fel. 
Ugyanakkor személyes tapasztalataim alapján nem tudom egyértelmően elutasítani álláspontjukat, és meggyızni ıket 
állításuk ellenkezıjérıl, mivel én sem rendelkezek megfelelı információkkal a kétkedık meggyızéséhez. 
93 Ha a teleházra, mint innovációra tekintünk, akkor az innovációs elméletek alapján a teleházakat az S alakú innovációs 
görbén (Dombi–Kollányi–Molnár, 2007) véleményem szerint a telítıdési szakaszban lehet elhelyezni. 
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Másfajta megközelítés szerint leegyszerősítve a teleházmozgalom életét két szakaszra 

oszthatjuk, a mennyiségi növekedés és a minıségi növekedés szakaszára. Véleményem szerint a 
mozgalom jelenleg a minıségi fejlıdés szakaszában van. Ha a teleházat, mint technológiát 
értelmezzük, akkor a teleházakat a lassulás és érettség szakaszában (Bögel-Forgács, 2003) helyezem el. 
Ez azt jelenti, hogy a teleházmozgalom elérte növekedésének korlátait, ugyanakkor egyre jobban 
beleolvad a hétköznapi életbe, annak részét képezi. Az adatok arra utalnak, hogy a teleházmozgalom 
növekedése megállt és stagnál. A mozgalom megítélésében a következı táblázat nyújt segítséget: 

 
12. Táblázat: A teleházmozgalom értékelésének tényezıi 

Pozitív tényezık Negatív tényezık 
forrásteremtés képessége adminisztráció hiányosságai, elsısorban teleházak 

részérıl 
teleházak érdekképviselete, a lobbyképesség javítása ötletszerő, nem tudatos bıvülés, a pályázati 

lehetıségeknek megfelelıen 
partneri viszonyok megteremtése, hálózatok kialakítása fenntarthatóság nem megoldott, pályázat- és 

politikafüggés 
teleházas szakmák megteremtése (pl. IT-mentor) önkormányzat/kormányzat túlsúlya a civil kontroll 

helyett 
teleház márkanév megteremtése alkupozíciót rontja, hogy nincsenek a hasznosságot 

alátámasztó, egzakt módon megállapító kutatások 
teleházak létszáma, mennyisége alkupozíciót javító 

tényezı 
személyi ellentétek a mozgalmon belül 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

A teleházak és az egész teleházmozgalom megítélését, értékelését számos pozitív és negatív 
tényezı határozza meg. A megítélést jelentısen árnyalja, hogy azok a történelmi körülmények, 
amelyek annak idején a teleház mozgalmat Magyarországon létrehozták, ma már nem léteznek. Ezért a 
mennyiségi növekedésre alapozott stratégia szükségszerően csıdöt kell, hogy mondjon. Ugyanakkor, 
mint az elızıekben is hangoztattam, a teleházmozgalom ma már nem a mennyiségi, hanem a minıségi 
növekedésre helyezi a hangsúlyt, amely a teleházmozgalom stratégiai dokumentumaiban is tükrözıdik, 
ez pedig azt jelenti, hogy a teleházaknak és a közösségi hozzáférési pontoknak a megváltozott 
körülmények ellenére is van létjogosultságuk (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
Az elsı stratégiákban elsısorban a terjeszkedésre és az elért eredmények megszilárdítására 

helyezték a hangsúlyt (Gáspár, 2000, Gáspár, 2003a). A késıbbi stratégiák már a minıségi 
fejlesztéssel, a szolgáltatások, képzések, digitális tartalomfejlesztés, közösségfejlesztés, hálózati 
mőködés koordinálásának kérdéseivel foglalkoznak (Teleház Stratégia 2007-2013, 2007). Ugyanez a 
szemléletmódváltás érhetı tetten a teleházminimum meghatározásában. Kas–Larsson (2001) szerint a 
teleházminimum két témakörbıl áll össze, a mőködési jellemzıkbıl és az alapszolgáltatásokból. A 
késıbbi dokumentumokban már szolgáltatási, technikai és mőködési minimumot határoznak meg 
(Teleházminimum, 2005), míg az utóbbi stratégiákban már megjelenik a szövetséghez tartozás 
minimuma is (Teleház Stratégia 2007-2013, 2007). Tehát a teleházmozgalom egyértelmően a 
mennyiségi változásokról a minıségi változásokra helyezte a hangsúlyt. A szemléletmódváltozás 
elkerülhetetlen volt a mozgalom fejlıdése szempontjából, ha ez nem következik be, véleményem 
szerint a teleházmozgalom minden bizonnyal néhány éven belül teljesen megszőnt volna, vagy 
beolvadt volna valamelyik párhuzamos intézménybe. 
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A teleházak megítélését tehát számos tényezı árnyalja. Az értékelésben segítséget nyújt, hogy 
2007-ben az e-Magyarország Centrum készített egy értékelést az e-Magyarország Pontokról. Mivel a 
teleházhálózat egyben tagja az e-Magyarország Pontok hálózatának is, az értékelés felhasználható a 
teleházak értékelésében is. Az e-Magyarország Pontok hálózatába összesen 3053 közösségi hozzáférési 
pontot kötöttek be. A nyertesek fı csoportjai túlnyomó többségben közintézmények közül kerültek ki: 
nyilvános könyvtárak, közmővelıdési intézmények, önkormányzatok, kórházak, alapítványok, 
közalapítványok, illetve kisebb részben gazdálkodó szervezetek voltak. A programnak két fı 
eredménye volt, az egyik, hogy kiépült maga az infrastruktúra, létrejöttek a korábban ismeretlen 
fogalomnak számító közösségi e-pontok. A másik fı eredmény pedig, hogy a sok támogatott szervezet 
közül kiválasztódtak az aktív e-közösségek, ahol rendszeresen használják ezt a szolgáltatást. Az e-
Magyarország Pontok fıbb kritikái a következık (e-Magyarország Centrum, 2007): 
 

1. A kialakított e-Magyarország Pontok elszigeteltsége, magárahagyottsága, amely a lelkesedés 
alábbhagyását követıen a hétköznapi mőködés során a szolgáltatás színvonalának leromlását és 
egyes esetekben a szolgáltatás teljes leállását jelentette. Ez a probléma a teleházak esetében is 
fennáll. Mivel a teleházak fenntarthatósága nem megoldott, a támogatási források elfogyása sok 
esetben a minıség romlását vagy a teleház bezárását jelentette. Sok esetben az alapítás 
mindenféle koncepciót nélkülözött, nem törekedett szinergikus hatások kifejtésére, csupán a 
„másnak is van, nekünk is legyen” szemléletmód jegyében hoztak létre teleházakat. Ez a fajta 
szemléletmód a források elaprózódásához és elpazarlásához vezetett sok esetben. 

2. A másik lényeges probléma az e-Pontokon kialakult felelıs szakértıi hiány. Ez a teleházak 
esetében is fennáll, bár a teleház képes magához vonzani a megfelelı képzettségő 
szakembereket, és meg is tudja tartani, a megfelelı képzettségő szakemberekbıl nem mindig áll 
elegendı rendelkezésre. Ezért a teleházak nem mindig tudnak a kívánt minıségben szolgáltatni. 

3. A harmadik probléma az egységes kormányzati problémakezelés hiánya, a különbözı 
minisztériumok nem kommunikálnak egymással, nincs közöttük információáramlás. Ez a 
jelenség megfigyelhetı volt már a teleházak alapításának kezdeti szakaszában is, amikor 
számos minisztérium írt ki teleházra pályázatot, ugyanakkor a különbözı pályázatok között 
semmilyen kapcsolat nem volt. 

 
Az általános bírálat szerint a kiépített pontok kis hányadában, szervezetlenül, és szők 

szolgáltatási körben mőködik jelenleg a rendszer, ezért az e-Magyarország Program számos, valóban 
jogos bírálatot kapott a sajtótól és állami szervektıl. A program végsı célja egy szektorközi, többcélú 
szolgáltatórendszer létrehozása, azaz általános közösségi hálózati szolgálat kialakítása, ennek 
gazdasági, közigazgatási, társadalmi beágyazása. A cél nem valósult meg, mivel bár vannak olyan 
hozzáférési pontok, amelyek valódi szolgáltatási helyként mőködnek, ezek mőködése szinte kizárólag a 
„helyi motort” jelentı személyiségek ambiciózusságán és aktivitásán múlott (e-Magyarország 
Centrum, 2007). A bírálatok a teleházakra is vonatkoztathatók. Az eddigi eredmények és 
tapasztalatok alapján elmondható, hogy a teleházak jelentıs része nem a mozgalom által 
megszabott célt szolgálja. Sok esetben a teleházak alapítását a könnyő pénzszerzés (pályázati források 
megszerzése) motiválta, nem volt mögötte semmilyen koncepció vagy közösségi szándék a megfelelı, 
közösség számára hasznot hajtó mőködésre. A valóban hasznos és a nem mőködı, „alibi” teleházak 
számának ismeretéhez további elemzések szükségesek, mivel a rendelkezésre álló információk nem 
elégségesek az elemzés elvégzéséhez. 
 
7.8. Teleházjövıkép 
 

Az egész teleházmozgalom központi kérdése: van-e jövıje a teleházmozgalomnak? A 
kérdésre adott válasz függ az eddig elért eredményektıl. A mozgalom csak a teleházak sikeres 
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mőködése mellett tud fennmaradni. A teleházas vezetık véleménye megoszlik a teleházak 
sikerességérıl, a vezetık fele szerint teljesítette teleházuk a küldetését, másik fele szerint nem. A 
sikeres mőködését jelzi, hogy a teleházvezetık mennyire elégedettek a teleház mőködésével, mennyire 
tartják sikeresnek saját magukat. Az általam megkérdezett teleházvezetık fele szerint a teleház csak 
részben, vagy egyátalán nem érte el a kitőzött célt. A vezetık véleménye szerint a következı 
területeken nem valósult meg az általuk kitőzött cél: 
 

1. Szolgáltatások terén: távmunka, a teleház kihasználtsága. 
2. A helyi és tágabb közösségben: szellemi centrum kiépítése, az idısek és a romák bevonása, 

együttmőködés önkormányzatokkal. 
3. Mőködés terén: Nem fenntartható gazdaságilag. 

 
A távmunka, távoktatás terén a teleházak jó részének nem sikerült haladást elérniük (Kas–

Larsson, 2001, Jehoda et al., 2003, Laczkó–Soltész, 2004), bár ez annak is köszönhetı, hogy 
Magyarországon a távmunka és a távoktatás nem elterjedt (Balassa, 2008). A teleházak kihasználtsága 
sem tökéletes, a célközönség nem minden esetben használja ki a teleház adta lehetıségeket. A teleház 
fı közönsége a fiatalság, akik elsısorban játékra használják a gépeket (Jehoda et al., 2003, Laczkó–
Soltész, 2004). Fontos, hogy a vezetık hogyan látják a teleházak erısségeit, gyengeségeit. A 
teleházvezetık szerint a teleházak erısségei általánosságban a következık: 
 

1. Lehetıséget biztosít: internet, információszolgáltatás, technikai eszközök. 
2. Megfelelı mőködés: rugalmas nyitva tartás, non-profit mőködés, alkalmazkodó képesség. 
3. Szolgáltatások: a szolgáltatások széles körőek, gyorsaság, megbízhatóság, kulturális és 

szociális tevékenység. 
4. A helyi és a tágabb közösségben betöltött szerep: közösségi összefogóerı, önkéntesség, 

nyitottság, bizalom, kapcsolattartás civil szervezetekkel. 
5. Teleház humán erıforrás készlete: megfelelıen szakképzett személyzet, az alapítótagok 

kitartása. 
 

A jövı szempontjából a gyengeségek ismerete a legfontosabb. A megkérdezett teleházvezetık 
szerint a teleházak gyengeségei a következık: 
 

1. Infrastruktúra:  elavult eszközök, eszközhiány. 
2. Teleház humán erıforrás-készlete: a munkatársak állandó fluktuációja, és minısége. 
3. Anyagi problémák: bizonytalan bevételi források, szőkös pályázati lehetıségek, 

pályázatfüggés. 
4. Szervezettség: a teleházak közti összetartás hiánya, kapcsolattartás a felsı vezetéssel. 
5. A helyi és tágabb közösségben betöltött szerep: alacsony kihasználtság, a lakosság 

érdektelensége, a lakosság nem ismeri a lehetıségeket, az elfogadtatás nehezen megy. 
 

Egyes területek egyaránt erısségei és gyengeségei a teleháznak, mint például a humán 
erıforrás. A személyzet képzettsége általánosságban megfelelı, azonban az állandó pénzhiány 
folyamatos cserélıdést okoz. Az infrastruktúra szintén erıssége és gyengesége a teleháznak, mivel a 
teleház sok géppel rendelkezik, azonban ezek közül jó néhány elavult, elöregedett. Az infrastruktúra 
fejlesztésére nincs elegendı forrás, a géppark cseréjére nincsenek, vagy csekély mértékben áll 
rendelkezésre pályázatok. A szolgáltatások a teleház erısségének számítanak, de hiába magas 
színvonalúak, ha a lakosság nem veszi igénybe azokat. A non-profit mőködés szintén a teleház 
elınyének tekinthetı, így azonban a teleházak állandó pénzhiánnyal küzdenek. 
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A teleház szakértık a teleházak jövıjeként és továbbfejlıdési lehetıségeként egyértelmően a 
teleházak hálózatba szervezıdését jelölik meg (Roman–Colle, 2002, Proenza, 2003, Fillip–Foote, 
2007). A hálózatba szervezıdést mint sikertényezıt gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják (Laczkó–
Soltész, 2004). A teleházak jelentıségét a jövıben az e-kormányzás általánossá válása növelheti. A 
PIAP-ok fontos feladatává válik az e-kormányzati szolgáltatások felhasználóinak kinevelése, ami még 
a legfejlettebb országokban is hosszú évekig tartó folyamat lesz (Jehoda et al., 2003). A teleházak 
jövıje szempontjából kulcsfontosságú, hogy nem magának az információ-technológia szolgáltatásának 
kell megjelenni a teleházak szolgáltatásában, hanem az erre épülı közösségi szolgáltatásoknak, mint a 
távmunka, távoktatás, e-kormányzat stb. (Fabulya, 2006). A teleházak jövıjét tehát az úgynevezett 
sikertényezık befolyásolják. Ezek azok a tényezık, amelyek megléte mellett a teleház sikeres lehet a 
jövıben is. 
 

1. Hálózatba szervezıdés (Roman–Colle, 2002, Proenza, 2003, Fillip–Foote, 2007) 
2. Humán erıforrás:  a technológiai ismeretek, a tudás, a teleház menedzsmentje megfelelı 

minıségő legyen (Benjamin, 2001, Jensen, 2003, Laczkó–Soltész, 2004) 
3. Keresletorientáltság: az igények kiszolgálása (Jensen, 2003) 
4. Szolgáltatások fejlesztése: nem feltétlenül technikai, hanem közösségi értelemben, például az 

információk a közösség szempontjából megfelelı feldolgozása, lokális tartalmak biztosítása 
(Benjamin, 2001, Fillip–Foote, 2007) 

5. Külsı kapcsolatok: külsı partnerkapcsolatok fejlesztése (Benjamin, 2001). 
6. Közösség részvétele: a teleház sikere szempontjából a közösség részvétele a döntı. Fontos, 

hogy a célközönséget elérje (Roman–Colle, 2002, Vietórisz, 2002). 
 

A teleházak szempontjából érdekes módon a fenntarthatóság nem tartozik a sikerkritériumok 
közé. Ugyanakkor a lista alapján az következik, amennyiben a sikerkritériumokat sikerül kivitelezni, az 
megoldja a gazdasági problémákat is. Tehát amelyik teleház teljesíteni tudja a sikerkritériumokat annak 
a teleháznak van jövıje. Gáspár közlése szerint a valódi, közösségi teleházaké a jövı. Gáspár (2008b) a 
teleházak jövıjét a következıkben látja: 
 

1. Intézményorientáltság helyett személy- és szolgáltatás-központúság. 
2. Info-kommunikációs és szervezési támogatás a méretgazdaságos helyi közszolgáltatásokhoz. 
3. Kultúraközvetítı, digitális szolidaritási (e-Befogadási, digitális esélyegyenlıségi) küldetés, 

közfeladat. 
4. Képessé tétel, egyes emberek és a közösség kompetenciafejlesztése az IKT minıségi 

használatára. 
5. Ágazat- és szektorköziségen alapuló nyitott szolgáltatási rendszer. 

 
A többi e-Magyarország Pont (nem teleház) esetében is beszélhetünk jövıképrıl. A jövıkép 

szerint az e-Magyarország Programnak a közép-európai térség mintaértékő közösségi 
internethozzáférési projektjévé kell válnia. A Pontok jövıképe a következı (e-Magyarország Centrum, 
2007): 
 

1. 2010-re valódi, mőködı – akár többszintő – hálózattá kell fejlıdniük. 
2. 2015-ig mint többfunkciós közösségi hozzáférési helyekre mindenképpen szükség lesz a 

hátrányos helyzető kistérségekben, ahol még hosszú távon lesznek olyan állampolgárok, akik 
nem tudják saját részükre biztosítani a modern eszközöket, így a használatukat sem képesek 
elsajátítani. 

3. Hosszú távon (2013-ig) az állami finanszírozás mellett részben önfenntartó hálózattá kell 
válniuk. 
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Az e-Magyarország Pontok jövıképét a mindenkori politika és gazdasági helyzet jelentısen 

befolyásolja. A fenti célok csak akkor valósulhatnak meg, ha az e-Pontok kormányzati támogatása 
megmarad, és az ütemezésnek megfelelıen folytatódik. Ellenkezı esetben a program kimenetele a 
biztos bukás lesz. A gazdasági és politikai támogatás sem jelent automatikusan sikert. A kritikáknak 
megfelelıen módosítani kell a program mőködését, ellenkezı esetben a program ugyan nem lesz bukás, 
de sikeresnek sem lesz mondható. A teleházak esetében elmondható, hogy egy teleház akkor mőködhet 
a jövıben is, amennyiben eleget tesz a sikerkritériumoknak. Ellenkezı esetben hosszú távon 
bizonyosan kudarcra van ítélve. A teleházmozgalom egészének az elkövetkezı évtizedben egészen 
biztosan van jövıje, amennyiben képes élni a lehetıségekkel, és teljes erejével a sikeres teleházhálózat 
kiépítésén fáradozik. Sikeresen mőködı teleházak nélkül nincs sikeresen mőködı teleházmozgalom 
sem. A teleházmozgalom jövıjét a sikeresen mőködı teleházhálózat jelenti. Amennyiben a mőködı 
teleházak száma jelentısen megfogyatkozik (a nem sikeres mőködés következtében), és csak 
néhány jól mőködı teleház marad, úgy a teleházmozgalom is elveszíti pozícióját és jelentıségét. 
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8. ÚJ ÉS ÚJSZERŐ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

A következı fıbb eredményeket kívánom kiemelni. Véleményem szerint a számos kisebb, a 
dolgozatban részletesen kifejtett eredmény mellett az alábbiak tekinthetık a dolgozat legfontosabb 
gyakorlati eredményeinek. Külön kiemelem az egyes pontot, mivel alapjában kérdıjelezi meg a 
teleházszakértık és a teleházmozgalom által a teleházaknak tulajdonított digitális egyenlıtlenségeket 
csökkentı hatás meglétét, amely az egész teleházmozgalom létrejöttének fı oka. 
 

1. A KSH-TSTAR és az MTSZ adatbázisainak összefésülésével, valamint 47 független változó 
felhasználásával, a diszkriminanciaanalízis módszerének felhasználásával témavezetımmel 
közösen megállapítottuk, hogy melyek azok a változók, amelyek mentén szignifikánsan 
megkülönböztethetık egymástól a teleházzal rendelkezı és nem rendelkezı települések. Öt 
ilyen változót találtunk: 1) öregedési index, 2) munkanélküliek aránya, 3) a 18 év alattiak 
aránya, 4) a tartósan munkanélküliek aránya, 5) a mőködı non-profit szervezetek aránya. 
Ezáltal megállapítást nyert, hogy a teleházak eredeti céljaikkal szemben elsısorban nem a 
hátrányos helyzető, elmaradott településeken jönnek létre, hanem ellenkezıleg, a kedvezıbb 
demográfiai és gazdasági helyzető térségekben. A településeket besoroltam a kistérségi HI-
értéknek megfelelı kategóriákba. Az elemzés során azt az eredményt kaptam, hogy a HI-érték 
nincs közvetlen összefüggésben a teleház megjelenésével, tehát a település HI-érték szerinti 
fejlettsége nem befolyásolja a teleház meglétét. Ez a eredmény az elızı megállapítást erısíti, 
arra utal, hogy a teleházak nem azon a településen jönnek létre, amelyek rászorulók. 

2. A nagyvárosoktól való távolság összefüggésben áll a teleházak megszőnésével. Ha egy teleház 
nagyvároshoz közel (30 km-en belül) helyezkedik el, nagyobb az esélye, hogy megszőnik, mint 
egy olyan településen, amely nagyvárostól távol fekszik. 

3. A teleházak fı szolgáltatásainak áraiból (géphasználat, internethasználat, nyomtatás, 
fénymásolás) alkotott index alapján megállapítható, hogy a teleházak árai nincsenek közvetlen 
összefüggésben a teleház mőködési módjával (non-profit, profitorientált, vegyes mőködés), a 
teleházak árképzése az esetek többségében nem tudatos tervezés eredményeként jött létre, 
hanem véletlenszerően ad hoc módon, gyakran a költségvetési hiány összegének elıteremtése 
szándékával. Az árképzés a fenntarthatóság témakörének egyik alapja, mivel a bevételek 1/3-a a 
szolgáltatásokból származik. 

4. A megvizsgált teleházak személyzetére vonatkozóan különféle készségek, képességek 
vizsgálatával tudásindexet készítettem. A személyzet „humán erıforrás-értékét” meghatározó 
index segítségével megállapítottam, hogy nem a munkatársak anyagi elismertségének mértéke 
határozza meg a stáb stabilitását. A személyes interjúk és a kérdıíves felmérés során 
megállapítottam, hogy az aránylag jól képzett személyzetet milyen tényezık motiválják a 
maradásra, annak ellenére, hogy az anyagi elismerés mértéke csekély vagy nulla. 

5. Egyszerő, könnyen használható egységes kérdéssort állítottam össze a teleházas honlapok 
vizsgálatának és értékelésének megkönnyítésére. Ennek alapján megállapítottam, hogy a 
teleházak internetes megjelenése számos, magát a teleház-mozgalmat és a vidékfejlesztés 
tágabb célkitőzésrendszerét segítı lehetıséget hordoz még magában. 
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9. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
9.1. Pályázati rendszer 
 

Tapasztalataim és véleményem szerint a pályázati rendszer nem megfelelı a teleházak 
alapításához és mőködtetéséhez. Számos pályázó pusztán azért pályázott teleházra, hogy az esedékes 
számítógépes infrastruktúra fejlesztéséhez forrást szerezzen, nem volt mögötte közösségfejlesztési 
szándék vagy magasabb cél. Más esetekben a teleház mintegy alibiként, fedıszervként mőködött a 
további pályázati források megszerzése érdekében. Mivel a teleházak bevételeinek a 2/3-a származik 
pályázati pénzekbıl és egyéb támogatásokból, a pályázati rendszer a legfontosabb a teleházak 
közvetlen mőködésre. Jelenleg jellemzıen rövid távú pályázati lehetıségek vannak, amelyek egyfelıl 
jelentısen függenek az adott évi kormányzati elképzelésektıl, másfelıl jelentıs pályázati függést 
okoznak. Javaslom, hogy a pályázati idıtartama a rövid távról mozduljon el a középtávra, 3–5 
évre. Ezáltal könnyebb tervezni a teleházaknak, illetve az esetleges személycserék, pillanatnyi politikai 
történések kevésbé befolyásolják a támogatás megszerzésének lehetıségét. Ezenfelül az alapításról a 
mőködtetésre, munkahelyteremtésre tevıdjön a hangsúly. A teleházak egyik legfıbb problémája, 
hogy a megalapítás után rendkívül korlátozott mértékben állnak rendelkezésre források, emiatt a 
teleház erıforrásainak zömét nem a tényleges tevékenysége köti le, hanem a források megszerzésére 
irányuló erıfeszítés. A teleházak humán erıforrásának anyagi megbecsültsége csekély. Ha hosszabb 
távon, 3–5 évre tudna munkahelyet biztosítani, csábítóbb lehetıség lenne a helyi, megfelelı 
képzettséggel rendelkezı lakosság számára is. 

 
A pályázati rendszer átalakításakor figyelembe kell venni a H1 hipotézist. Eszerint nem igaz, 

hogy a teleházak általánosságban az elmaradottabb, hátrányosabb helyzető településeken jönnek létre. 
A jó eredménnyel pályázó települések sok esetben jobb helyzetben vannak mind gazdaságilag, mind 
demográfiailag, mind képzettségben. Teleházak alapításakor fokozottan figyelembe kell venni a 
település helyzetét. Figyelembe kell venni, hogy az igazán elesett települések valószínőleg pályázni 
sem tudnak, mivel hiányzik az erıforrásuk, mind anyagi, mind humán oldalról a pályázáshoz, és a 
pályázat megvalósításához. Ezért a halmozottan hátrányos települések esetén központilag 
irányított, középtávú kísérleti programok indítását javaslom – megfelelı erıforrások biztosítása 
mellett. 

  
A teleházak alapítása és mőködtetése nem állhat egyszerő infrastruktúra-fejlesztésbıl. A 

pályázatok megvalósításának rendszerszemléletőnek kell lennie. Nem gépvásárlásból kell állnia, hanem 
komplex programból, ami kiterjed az infrastruktúrára is természetesen, de figyelembe veszi a helyi 
kulturális, etnikai, és gazdasági adottságokat, és komplex programot készít nemcsak a teleház 
alapítására, hanem az azt követı mőködésre, tervekre, elképzelésekre. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb, 
de nagyobb összegő pályázatok szükségesek, amelyek segítségével megoldható az alkalmazottak 
kérdése, van lehetıség a teleház népszerősítésére, és van idı megalapozni a teleház mőködését és 
beépülését a közösség életébe. Mivel nagyobb támogatási összegekrıl van szó, szükséges az 
utógondozás és utólagos ellenırzés, ami jelenleg nincs, vagy minimális. Javaslom a pályázati 
források utógondozását és ellenırzését. 

 
9.2. Humán erıforrás 

 
A teleházak humán erıforrása kulcsfontosságú a teleház sikeressége szempontjából. A 

teleházak humán erıforrása általánosságban megfelelı minıségő, azonban anyagilag nem elismert. 
Ugyanakkor a teleházakban a szakembereket elsısorban nem a pénz motiválja, hanem az új ismeretek, 
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készségek megszerzésének a lehetısége. Az önkéntesek és munkatársak megtartásához különféle 
képzések (fontos, hogy ingyenesek legyenek) segíthetnek hozzá. Ezenfelül a megfelelı kihívást jelentı 
feladatok biztosítása is fontos tényezı (pl. rendezvényszervezés, vagy programok, projektek 
lebonyolítása, az itt szerzett tudást, kapcsolatot az élet más részein is tudja használni), mivel fejlıdési 
lehetıséget biztosít, tehát motiváló tényezı. Javaslom a teleházas képzések, képzési rendszerek 
minél szélesebb körben való terjesztését, mivel ez az a motiváló tényezı, amellyel külön anyagi 
ráfordítások nélkül megtarthatók az önkéntesek és szakemberek. 

 
9.3. Gazdasági helyzet, fenntarthatóság 
 

A gazdasági fenntarthatóság a teleházak egyik legproblémásabb, legkényesebb területe. Ennek 
egy részérıl, a pályázati rendszerrıl már volt szó. A magyarországi teleházak bevételeinek 1/3-át adják 
a szolgáltatási bevételek. A külföldi szakirodalom szerint a teleházak bevételeinek akár 50%-át is 
adhatják a szolgáltatások (Roman–Colle, 2001b). Ha sikerülne a szolgáltatási bevételek arányát 
növelni, az tovább csökkentené a pályázati függést. Itt az egyik kulcsszó a partnerség. Az MTSZ is 
törekszik a partnerségi kapcsolatok kialakítására és mőködtetésére. Nagyon fontos a helyi cégekkel, 
vállalkozókkal, egyéni vállalkozókkal kialakított kapcsolat, együttmőködés. Az ebbıl származó haszon 
nem feltétlenül csak anyagi természető, lehet természetbeli juttatás is. Nem feltétlenül informatikai 
cégekkel kell a kapcsolatot keresni, és a teleháznak a szolgáltatásaival nem szükséges konkurálnia a 
helyi informatikai cégekkel (akár mint informatikai szolgáltató). Ezt károsnak ítélem meg, mivel a 
teleház feladata a rászoruló néprétegek támogatása, nem a helyi magáncégekkel történı 
konkurenciaharc (gondolok itt a weblapkészítésre, és a teleház mint internet-szolgáltatóként való 
megjelenésére, bár adott esetben erre is szükség lehet, de véleményem szerint a teleház ebben nem 
veheti fel a versenyt egy professzionális céggel). A partnerség elképzelhetı egymás szolgáltatásainak 
kiegészítésében, egymás kölcsönös hirdetésében is, akár anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A gazdasági 
fenntarthatóságot segítheti az állami szerepvállalás, de nem mint feltétel nélküli támogató, hanem 
szolgáltatásvásárlás formájában. Az állam támogatást nyújt a teleházaknak, amiért cserébe a teleházak 
szolgáltatnak. Javaslom a partnerségi kapcsolatok erısítését, nemcsak országos, hanem helyi 
szintő erıteljesebb kiépítését, valamint a szolgáltatásvásárlás koncepciójának pontos 
kidolgozását, mivel ez a terület még kidolgozatlan, de ugyanakkor nagy lehetıségek rejlenek 
benne. 

 
A teleházakat ért kritikák közül az egyik szerint a teleházakat csak gyerekek látogatják, és  

játékra használják a teleházak erıforrásait. Hogy a jelenség létezik, azt a szakirodalom és a saját 
tapasztalataim is megerısítik. Ugyanakkor a szakirodalom szerint a teleházak egyik fı célcsoportja a 
gyerekek. İk még alakíthatók, könnyő az igényfelkeltés elérése esetükben. Fontos piaci rés a teleházak 
számára, hogy a gyerekek hálózatban tudnak játszani egymással, amit otthon nem tudnak megtenni, 
mivel több gép és hálózat kialakítása az otthonokban jelenleg is ritkaságnak számít. Javaslom, hogy a 
teleházak fı célcsoportjuknak a gyerekeket és fiatal felnıtteket tekintsék, és tegyenek ebbe az 
irányba konkrét lépéseket (marketing, hirdetés területén). 
 

A gazdasági fenntarthatóság vizsgálatakor megállapítottam, hogy a teleházak árképzése nem 
gazdasági alapokon történik, hanem véletlenszerően. Javaslom, hogy az MTSZ dolgozzon ki a 
teleházak árainak kialakítására pontos irányelveket, és azokat megfelelıen propagálja. A 
megfelelı árpolitikának nagy jelentısége van a szolgáltatási bevételek alakulásában. 
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9.4. Adminisztráció, közönségkapcsolatok 
 

A szakirodalom és saját tapasztalataim szerint a teleházak nyilvántartása nem megfelelı, 
hiányos. Sokszor a legalapvetıbb nyilvántartások sem léteznek (látogatók száma, pénzügyi 
nyilvántartások). Emiatt jelenleg nincs „fegyver” a teleházmozgalom kezében, amellyel sikerrel 
védhetné álláspontját a teleház ellenzıivel szemben. Ez a helyzet hosszú távon azonban tarthatatlan, és 
aláássa a mozgalom hitelességét. Kiemelkedı fontosságú a mozgalom sikeressége szempontjából, hogy 
naprakész, pontos nyilvántartások legyenek minden mőködési területükrıl, még olyan áron is, ha ez 
sok esetben az ellenzık véleményét erısítené. Nem megengedhetı, hogy állami eszközökbıl olyan 
projekteket támogassanak, amelyek nem tudnak elszámolni a pályázati pénzek hasznosulásával. 
Javaslom az MTSZ számára a nyilvántartások rendszerének egységesítését és erıteljes 
ellenırzését, mivel a megfelelı adatok megléte kulcsfontosságú a teleházmozgalom értékelése 
szempontjából. 

 
Az egységes, és ezáltal összehasonlítható nyilvántartások alapján rendszeres felmérések 

elvégzését javaslom, amelyekkel végre pontos adatok állnának rendelkezésre a teleházak hatásáról és 
hatékonyságáról. Rendkívül fontos a kapott eredmények széles körben történı publikációja. Jelenleg a 
teleházak média megjelenése gyenge, vagy éppenséggel negatív. Ha rendelkezésre állnának megfelelı, 
egzakt módon mért pontos adatok, azokat a nyilvánosság elé tárva számos támogatót szerezhetne a 
mozgalom. Az eredményeket széles körben interneten (országos portálokon és szakmai portálokon), 
televíziós csatornákon, rádiókon keresztül lehetne terjeszteni. Javaslom a nyilvántartásokból kapott 
eredmények széles körben, több médiumon keresztül történı propagálását, a teleházmozgalom 
minél szélesebb körben történı megismertetése érdekében. 

 
Vizsgálataimban megállapítást nyert, hogy a teleházak internetes megjelenése elégtelen. Mivel a 

teleházak az innováció hordozói, megengedhetetlen, hogy pont az internetes megjelenés területén 
nyújtsanak elégtelen teljesítményt. Javaslom az MTSZ részére a teleházak és a teleházmozgalom 
egységes internetes arculatának kidolgozását, megfelelı minıségő és információtartalmú 
portálok és weboldalak kialakítását. Itt nemcsak a teleházas szakemberek számára való 
kommunikációról van szó, mivel arra van a teleházmozgalomnak megfelelı felülete (www.telehaz.hu, 
www.telefalu.hu), hanem a széles körő nyilvánosság számára elérhetı információk, tartalmak 
szolgáltatására is szükség van, amelynek a kommunikációja jelenleg nem megfelelı. 
 
9.5. Népszerősítés, igényfelkeltés 
 

Külföldi példákban a szakirodalom hangsúlyozza, hogy a különféle informatikai programokat 
kormányzati részrıl erıteljes marketing és reklámkampány kísérte. Magyarországon kormányzati 
részrıl ilyen kezdeményezéseket nem, vagy minimálisan láttunk (egyes cégek, internet-szolgáltatók 
részérıl láthattunk ilyen kezdeményezéseket). Magyarországon az információs társadalom kiépítését 
nem kísérte olyan tevékenység, amellyel megismertetnék az emberekkel, hogy mi az az információs 
társadalom, és miért fontos részt venni benne. Javaslom a szakpolitikusok számára, hogy dolgozzák 
ki egy népszerősítı kampány részleteit, amellyel meg lehet ismertetni az információs 
társadalomból eddig kimaradt néprétegekkel az információs társadalom lényegét és fontosságát. 
Ez természetesen egyátalán nem oldja meg a problémákat, de legalább azok a széles néprétegek 
tudomást szereznek róla, amelyek eddig nem is hallottak errıl, és bedobná a köztudatba az információs 
társadalom fogalmát. Nem lehet úgy az információs társadalmat építeni, hogy a lakosság jelentıs része 
magát a fogalmat sem ismeri, és nem tudja, hogy miért jó, és miért van rá szüksége. 
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A globalizáció napjaink legfontosabb társadalmi, kulturális és gazdasági folyamata. Az 
információs társadalom és a globalizáció szoros kölcsönhatásban áll egymással, az információs 
társadalom létrejöttét a globalizáció, globalizálódás tette lehetıvé. A globális kommunikáció, amelyet a 
mobilkommunikáció és az internet forradalmasított, új lehetıségek és új problémák sorát hozta létre. A 
meglévı gazdasági-társadalmi különbségek az új lehetıségek ellenére nem csökkentek. Az a 
romantikus képzet, hogy a gépek megváltoztatják a világot és csökkentik a társadalmi feszültségeket, 
téveszmének bizonyult. A globális mérető kommunikáció és az internet nem teremtett olyan világot, 
amelyben az emberek toleránsabbak lennének, és jobban tisztelnék és becsülnék egymást (Stehr–
Strasser, 2003). 

 
Az információs társadalom egyik legnagyobb problémája a digitális egyenlıtlenségek  

problémaköre. A digitális egyenlıtlenségeket tulajdonképpen az információs társadalom eszközeinek 
használatában rejlı különbségek okozzák. A teleházak felfoghatók a digitális egyenlıtlenségekre adott 
válaszként is. Ha egy területen, például vidéken nem biztosítjuk hozzá a gyakorlási lehetıségeket – 
nincs számítógép, nincs internet – akkor végzetes elmaradás következhet be. A közösségi hozzáférés 
fontossága a 90-es években vitathatatlan volt, azonban az elmúlt évtizedben az otthoni hozzáférés oly 
mértékben elterjedt, hogy a közösségi hozzáférés létjogosultsága kétségessé vált. Tény, hogy a 
közösségi hozzáférés nem szőnik meg a jóléttel, mivel a különbségek, a hátrányok kumulatívan 
újratermelıdnek (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 2007). 

 
Az értekezés egyik célkitőzése volt, hogy tudományosan meghatározza, mik a teleház 

létrejöttének fı okai, hol, milyen településen jönnek létre teleházak, a másik fı célkitőzése a teleházak 
hatékonyságságának a vizsgálata. A célkitőzések teljesítéséhez három hipotézist állítottam fel. 
Dolgozatomban a célkitőzések és a hipotézisek ismertetése után bemutattam az általános, majd a 
teleházas szakirodalmat. Ezt követıen ismertettem a kutatás és elemzés módszereit, majd az elemzések 
és vizsgálatok során kapott tudományos eredményeket. 

 
A teleházak kutatói axiómaként fogadják el azt a kijelentést, hogy a teleházak fıleg vidéken, az 

elmaradottabb, vagy hátrányos helyzetben lévı, elzártabb településeken jönnek létre. (Gáspár–Takáts, 
1997, Bihari, 1999). Ez a fı oka a teleházak és az egész teleházmozgalom létrejöttének. A H1 hipotézis 
szerint azonban a teleházak nem ott jönnek létre, ahol szükség van rájuk. Az elvégzett elemzések 
szerint statisztikailag igazolható módon nagyobb esélye van annak, hogy olyan településen 
mőködik teleház, amely demográfiailag és gazdaságilag elınyösebb helyzetben van. Tehát nem a 
célcsoportnak tekinthetı hátrányos helyzető települések részesülnek a teleház nyújtotta elınyökbıl 
elsısorban, hanem a jobb helyzetben lévı, kevésbé rászoruló települések. Azok a települések, amelyek 
a leginkább rászorulnának a teleházak nyújtotta szolgáltatásokra, nagy valószínőséggel kiszorulnak 
errıl a piacról. Ennek oka részben saját alacsonyabb szintő emberierıforrás-készletük és gyengébb 
kapcsolati tıkéjük, másrészt a vonatkozó szektorpolitikák hibás megközelítései. 

 
Az emberi tényezıknek láthatóan elsıdleges szerepük van a teleházak hatékonyságában, s 

nemcsak a vezetıkre, menedzserekre, munkatársakra kell gondolni, hanem a térség társadalmi, 
kulturális jellemzıire is. A H2 hipotézis szerint a teleházak gyenge forráslehetıségeikkel nem vonzzák 
a magasan kvalifikált munkaerıt, emiatt a munkatársak képzettsége alacsony. A teleházak vonzereje a 
fiatalokra kicsi, hisz a jórészt középfokú végzettségő vidéki fiatalok is találnak vidéken olyan munkát, 
amely jövedelemmel jár, szemben a teleházak minimális vagy semmilyen jövedelemkínálatával. 
Elemzéseim során megállapítottam, hogy a teleházalkalmazottak szakmai tudása megfelelınek 
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mondható, a fı problémát a jelentıs munkaerı-fluktuáció okozza, amely a forráshiányból és az állandó 
létbizonytalanságból fakad. A teleházak jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetıvé, hogy vonzó 
életpályát biztosítsanak a teleházban dolgozó munkatársak számára. A rossz anyagi lehetıségek 
ellenére a szakmai tudás nem alacsony szintő, mivel a teleház alkalmazottait kevésbé, vagy 
egyátalán nem motiválják az anyagi lehetıségek. 
 

A H3 hipotézis elemzése és vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a teleházak 
hatékonyságvizsgálatának alapvetı kérdése a gazdasági fenntarthatóság. Csak az a teleház mőködhet 
hatékonyan, amely fenntarthatóan is mőködik. A fenntarthatóságot nagyban befolyásolja a non-profit 
mőködésmód. Ugyanakkor az árképzést és a teleházvezetık véleményét összevetve megállapítható, 
hogy bár a teleházak többsége non-profit mőködésőnek vallotta magát, az adott teleház árképzése és a 
mőködési mód között nincs közvetlen összefüggés. A fenntarthatóság szempontjából fontos árbevétel 
általában az összes költség 1/3-ra elegendı, a fennmaradó 2/3-ot támogatóktól és pályázati forrásokból 
szerzik be. A teleházak fenntarthatóságát jelentısen befolyásolja az aktuális támogatási politika, a 
pályázatfüggés. Ennek is köszönhetı, hogy a teleházak többségében az önkormányzat jelentıs 
befolyással rendelkezik a mőködés és üzemeltetés felett. Az eredeti elképzelések szerint a teleházak 
erıs civil irányítás alatt mőködnek, ez Magyarországon nem valósult meg. A teleházak és az egész 
teleházmozgalom jelentısen függ a mindenkori kormányzattól és szakpolitikától. 

 
A hatás- és hatékonyságvizsgálatot jelentısen árnyalja, hogy a teleházak olyan gazdasági 

környezetben mőködnek, amelyben egy piaci vállalkozás nem él meg. Így elvárni a teleházaktól, hogy 
gazdaságosan, önfenntartóan mőködjenek, nem reális elvárás, az állami szerepvállalás szükségszerő. A 
teleházak önállóan, állami beavatkozás és támogatás nélkül életképtelenek. Ennek oka, hogy a teleház 
olyan célokat fogalmaz meg az esélyegyenlıség erısítése érdekében, amelyek jellemzıen nem 
finanszírozhatók üzleti alapon. 
 

Véleményem szerint a teleházmozgalom jelenleg a minıségi fejlıdés szakaszában van. A 
teleházak és az egész teleházmozgalom megítélését, értékelését számos pozitív és negatív tényezı 
határozza meg. A megítélést jelentısen befolyásolja, hogy azok a történelmi körülmények, amelyek 
annak idején a teleházmozgalmat Magyarországon létrehozták, ma már nem léteznek.  

 
Az eddigi eredmények és tapasztalatok alapján nem szabad elhallgatni azt a tényt sem, hogy a 

teleházak jelentıs része nem a mozgalom által megszabott célt szolgálja. Sok esetben a teleházak 
alapítását a könnyő pénzszerzés (pályázati források megszerzése) motiválta, nem volt mögötte 
semmilyen koncepció, vagy közösségi szándék a megfelelı, közösség számára hasznot hajtó 
mőködésre. 

 
Az egész teleházmozgalom központi kérdése: van-e jövıje a teleházmozgalomnak? A 

teleházmozgalom egészének az elkövetkezı évtizedben egészen biztosan van jövıje, amennyiben 
képes élni a lehetıségekkel, és teljes erejével a sikeres teleházhálózat kiépítésén fáradozik. 
Amennyiben a mőködı teleházak száma jelentısen megfogyatkozik, és csak néhány jól mőködı 
teleház marad, úgy a teleházmozgalom is elveszíti pozícióját és jelentıségét. 

 
Az elemzések és eredmények valószínősítik, hogy a digitális egyenlıtlenségek térbeli 

jellegzetességei fennmaradnak, sıt a digitális szakadék egyes dimenziók mentén tovább mélyülhet 
Magyarországon is. Az elmaradott térségek fejlesztésének természetesen csak egy szelete a teleházak, a 
digitális technológia támogatása. A vidékfejlesztés intézkedései között a hosszú távú elképzeléseknek a 
jelenleginél sokkal nagyobb teret kellene biztosítani. 
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11.  SUMMARY 
 
Nowadays the globalization is the most significant social, cultural and economic process going 

on. The information society and the globalization are closely related to each other: the evolution of the 
information society has been enabled by the globalization. Global communication, revolutionized by 
mobile communications and the Internet, has created series of new possibilities as well as new issues. 
Despite these new possibilities the existing social and economical differences did not decreased. The 
romantic notion that the machines would change the world and ease the social tensions proved to be a 
fallacy. Global-sized communications and the Internet did not created such a world, where people are 
more tolerant and respectful to each other (Stehr–Strasser, 2003). 
 

One of the biggest problems of the information society is digital disparity, which, actually, is 
due to the differences in the use of the information society's tools. Telecottages can be considered as 
responses given to this digital disparity. If a certain area, for example in the country, is not provided 
with possibilities for exercising – there are no computers, no Internet –, it can inevitably fall behind. 
The importance of community access was obvious in the 1990s. However, in the past decade, home 
access has penetrated so much that the reason for existence of community access became questioned. 
The fact is that prosperity does not cease community access, since the differences and disadvantages 
are being reproduced in a cumulative way. (Ministry of Economics and Transport, 2007). 
 

The purpose of this thesis, on the one hand, is to scientifically define the main reasons for 
establishing a telecottage and the characteristics of the settlements where they are established, and, on 
the other hand, to examine efficiency of telecottages. To accomplish these purposes, I have developed 
three hypotheses. In my thesis, after presenting the purposes and hypotheses, I showed the literature on 
general topics and on telecottages. Afterwards I reviewed the methodology of researches and analyses, 
then the scientific outcomes resulted from them. 
 

The statement that telecottages, particularly in the country, are established in lagging or 
underprivileged, isolated settlements is taken as fundamental assumption by researchers. (Gáspár–
Takáts, 1997, Bihari, 1999). This is the main reason for the establishment of telecottages and the whole 
telecottage movement. However, hypothesis H1 states that telecottages are not established where those 
are needed. According to the completed analyses, it is statistically proven that it is more likely to 
find cottages in such settlements that are in a more favourable economical situation. So the 
benefits of telecottages are not received by the underprivileged settlements – considered as the target 
group of the movement – but those that are less needy. And the settlements that would principally need 
those benefits, are probably sidelined. This is due to, on the one hand, the fact that they have a lower 
level of human resource and social capital, and, on the other hand, the wrong approach of the relevant 
sector policy. 
 

Apparently, human factors play a core role in the efficiency of telecottages, and this does not 
include only the leaders, managers and employees, but also the social and cultural characteristics of the 
region. Hypothesis H2 states that it is the poor financial resources why telecottages do not attract the 
highly educated workforce, and that is the reason why employee qualification is low. Telecottages do 
not attract the youth either, since they can find a profitable job in the county, even with a secondary 
qualification, so they don't want to work in a telecottage that offers a minimum – if any – remuneration. 
During my study I observed that the professional skills of the client service associates of the 
telecottages are quite appropriate. The main problem is the significant proportion of workforce 
fluctuation that is due to the constant lack of financial resources and social insecurity. Current 
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economic conditions of the telecottages do not support providing an attractive career for the employees 
of the telecottages. Despite poor financial possibilities the professional skills are not at a low level, 
because employees are less – If at all – motivated by financial compensation. 
 

Analysing and examining hypothesis H3, I concluded that the basic element of telecottages' 
efficiency is the economic sustainability. To be effective, telecottages need to be operated sustainably. 
Sustainability is largely effected by the non-profit way of operation. At the same time, comparing the 
pricing with the opinions of telecottage leaders, it can be determined that there is no direct link between 
the pricing and the way of operation, although most of them declared to work non-profit. Sales revenue 
– which is important from the point of view of sustainability – covers only the 1/3 of the total cost. The 
remaining 2/3 is covered by sponsors and tenders. Sustainability of telecottages is highly influenced by 
the current subsidy policy and the dependence on tenders. This is one of the reasons why the local 
governments have significant influence over the operation of most telecottages. The original concept of 
telecottages operating under strong civil control, did not work out in Hungary. Telecottages and the 
entire telecottage movement greatly depend on the current governance and policy. 
 

Impact and efficiency assessment is tinged by the fact that telecottages work in such an 
economic environment in which a business venture does not sustain. Thus it is not a realistic 
expectation that telecottages should operate economically and self-sustainably – governmental 
participation is necessary. Telecottages are not viable without intervention and subsidy. This is due to 
the fact that telecottages have such purposes – to enhance providing equal opportunities – that 
commercially cannot be financed. 
 

In my opinion the telecottage movement is currently in the phase of qualitative development. 
Appreciation of the entire telecottage movement is defined by several positive and negative factors. 
One of these is the fact that the historical circumstances that induced the movement in Hungary no 
longer exist. 
 

Based on the results and experience we've got so far, we cannot conceal the fact that the 
purpose served by the vast majority of telecottages is not what was aimed at by the movement. In many 
cases establishment of the telecottage was motivated by easy money-making (obtaining tender 
resources), and there was no underlying concept or community purpose for providing the appropriate 
operation that serves the community.  
 

The central issue of the entire telecottage movement is if it has a future. It is sure enough that 
the telecottage movement as a whole does have a future in the coming decade in case it is able to take 
advantage of the possibilities, and focuses all of its energy on creating a successful telecottage network. 
In case the number of existing and operating telecottages would significantly decrease and only 
the most efficient ones will remain, the telecottage movement will lose its position and 
importance. 
 

Based on the analyses and results it is quite probable that geographical characteristics of digital 
disparity will sustain, moreover, the digital gap – along certain dimensions – could widen further in 
Hungary, too. Supporting telecottages and the digital technology is, of course, just one aspect of 
developing the underprivileged regions. We have to provide a much more space for long term ideas 
among the measures of regional development. 
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12.4.  A kutatások költségei 
 
Elızetes költségbecslés (készült 2003 ıszén) 
 
Költségnem Költség (Ft) 
Anyagköltség (nyomtatás fénymásolás) 11 000 
Postai költség – 
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Diákoknak kifizetett munkadíj 27 500 
Szállásköltség – 
Utazási költség (üzemanyag autópálya-matrica) 62 500 
Telefonköltség 44 000 
Összesen: 145 000 
 
Tényleges költségek (készült 2004 telén): 
 
Költségnem Költség (Ft) Eltérés %-ban 
Anyagköltség (nyomtatás, fénymásolás) 8 000 -28% 
Postai költség 500 nem volt betervezve 
Diákoknak kifizetett munkadíj 22 500 -18% 
Szállásköltség 9 000 nem volt betervezve 
Utazási költség (üzemanyag, autópálya-matrica) 140 000 +57% 
Telefonköltség 15 000 -64% 
Összesen: 195 000 +24% 
 
Magyarázat 
 
Költségnem Magyarázat 
Anyagköltség (nyomtatás, fénymásolás) Nem volt szükség mind a 100 (95+5 próbakérdıív) 

kérdıívre, mivel a kérdıívek harmada email-ben lett 
kiküldve. 

Postai költség Nem volt betervezve, mert úgy látszott nem lesz rá 
szükség. 

Diákoknak kifizetett munkadíj Eredetileg a diákok végezték volna el az adatgyőjtés 
javát. A késıbbi nehézségek miatt azonban nem volt 
szükség rájuk, mivel a felmerülı nehézségek személyes 
megkeresést igényeltek. 

Szállásköltség Az elıkészítés során nem volt betervezve több napos 
adatgyőjtés. A gyakorlatban erre kétszer is sor került. 

Utazási költség (üzemanyag, autópálya-
matrica) 

A többletköltségek az utazási költségek ugrásszerő 
növekedésébıl adódnak. A kutatás folyamán láthatóvá 
vált, hogy az adatgyőjtés személyes részvételt igényel. 
Így a teleházak felét személyesen látogattam meg, ami 
jelentıs többletköltségeket eredményezett. Továbbá a 
költségszámítás során alacsonyabb üzemanyagárak 
(átlagosan 230 Ft/l) voltak mérvadóak. Az utazásokat 
tömegközlekedési eszközzel nem lehetett végrehajtani, a 
jelentıs távolságok, és a meglátogatni kívánt falvak 
tömegközlekedési viszonyai miatt. 

Telefonköltség A költségek jelentıs csökkenését mobilszolgáltató-váltás 
okozta. 
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12.5. Felhívás a kérdıíves felmérésre 
 
Tisztelt Teleház! 
 

Hohl Ferenc vagyok a Szent István Egyetemrıl, Gödöllırıl. A Gazdaság és 
Szervezéstudományi Doktori Iskolában vagyok doktorandusz-hallgató. 

A doktori disszertációmhoz végzek az egész országra kiterjedı kutatást a Teleház Szövetség 
támogatásával. Minden megyében 5 teleházat keresek fel, személyesen, email-ben, levélben. Tehát 
összesen 95 teleházat fogok megvizsgálni. A teleházak hatását és hatékonyságát vizsgálom. 

Kérem, olvassák el figyelmesen a kérdıíveket! Bármi kérdésük van, email-en, telefonon 
elérhetı vagyok. 
 
Megjegyzések: 

• A menedzserkérdıív olyan személyé, aki a teleház menedzselését, reklámozását, a teleház 
képviseletét intézi. Teljesen mindegy, hogy társadalmi munkában vagy fizetésért dolgozik. 

• Az ügyfélszolgálatos az a személy, aki a legtöbbet foglalkozik a gépekkel, segít a 
felhasználóknak, dolgozik a gépeken stb. 

• Az eseti (Teleház, K18) szerzıdéses munka csak a szerzıdéssel kötött munkára vonatkozik, pl. 
rendezvényszervezés. 

• Ha az önkormányzat, vagy más szervezet alkalmazza Önöket, és nincs külön 
teleházalkalmazott, azt az alkalmazottak (Teleház, K21-K22) kérdésnél jelezzék a 
megjegyzésben. 

 
Segítségüket elıre is köszönöm. 
 
Kérem, töltsék ki a fejlécet is, ahol a dátum, megye, és a teleház elérhetıségei szerepelnek! 
 
Hohl Ferenc 
 
12.6. Kérdıívek 
 
12.6.1. Teleházkérdıív 
 

 
 

Teleházkérdıív 
 
A kérdezıbiztos tölti ki! 
Település neve:………………………………………………Dátum:…………... 

Megye:……………………………………………………….. 
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Kérdezıbiztos neve:………………………………………….Mobil:…………… 

Teleház email-je:…………………………………………………………………. 

Teleház telefonszáma:……………………………………………………………. 

 
Tisztelt Válaszadó! 
A kérdıív kitöltése önkéntes. Ha valamelyik kérdésre nem kíván válaszolni, azt a kérdést 
hagyja ki. 
A kérdıív adatai összesítetten, név nélkül kerülnek felhasználásra a doktori 
disszertációmban. 
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a kérdıívvel kapcsolatban, akkor a 
következıképpen tud kapcsolatba lépni velem: 
Hohl Ferenc: 30/352-2014.  Email: hohlferenc@freemail.hu 
Segítségét elıre is köszönöm! 
 
Teleházalapadatok 
K1. Mikor alapították a teleházat? 

���������������� év �������� hónap 
K2. Hány mőködıképes számítógép van a teleházban? 

�������� darab 
K3. Van-e internetelérése a teleháznak? 
 1� Igen 

2� Nem 
K4. Mely környezı településeket szolgálja ki a teleház? Sorolja fel! 
…….…….…………..……………………………………………………………. 

……….….…………...…………………………………………………………… 

…………..………………………………………………………………………... 

K5. Milyen alapon mőködik a teleház? 
1� Non-profit 
2� Üzleti 
3� Vegyes 

K6. A teleház alapításához milyen pályázatot vettek igénybe? 
1� Nem vettek igénybe pályázatot 
2� Teleház Kht. 
3� IKB: Informatikai Kormánybiztosság 
4� Demnet 
5� SZCSM: Szociális és Családügyi Minisztérium 
6� FVM: Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 
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7� IKTA: Információs és Kommunikációs Technológiák Alkalmazása 
8� KHVM: Közlekedésügyi, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 
9� NKÖM: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 
10� Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 
11� Phare 
12� Egyéb, éspedig:……………………………………………………... 

K7. A teleház eddigi beruházásai mekkora pénzösszeget tettek ki? 
(alapítás, fejlesztések, a teleházhoz kapcsolható egyéb beruházások, épületfelújítás, 
bútorozás stb.) 
Sorolja fel a fıbb beruházásokat, a beruházások értékét, az önrész nagyságát, társadalmi 
munka esetén pedig becsülje meg annak értékét! 
Beruházás megnevezése Összeg (e Ft) Önrész (%) Társadalmi munka (%) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
K8. Ki a teleház tulajdonosa? 

1� Civil szervezet (alapítvány, egyesület, szövetség) 
2� Önkormányzat/kormányzat 
3� Oktatási intézmény 
4� Üzleti vállalkozás 
5� Magánszemély/vállalkozó 

K9. Ki a teleház mőködtetıje? 
1� Civil szervezet (alapítvány, egyesület, szövetség) 
2� Önkormányzat/kormányzat 
3� Oktatási intézmény 
4� Üzleti vállalkozás 
5� Magánszemély/vállalkozó 

K10. Ki adta be a teleházpályázatot? 
1� Civil szervezet (alapítvány, egyesület, szövetség) 
2� Önkormányzat/kormányzat 
3� Oktatási intézmény 
4� Üzleti vállalkozás 
5� Magánszemély/vállalkozó 

K11. Ki az épület tulajdonosa? 
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1� Civil szervezet (alapítvány, egyesület, szövetség) 
2� Önkormányzat/kormányzat 
3� Oktatási intézmény 
4� Üzleti vállalkozás 
5� Magánszemély/vállalkozó 

K12. A teleházban keletkezett számlák kinek a nevére szólnak? 
1� Civil szervezet (alapítvány, egyesület, szövetség) 
2� Önkormányzat/kormányzat 
3� Oktatási intézmény 
4� Üzleti vállalkozás 
5� Magánszemély/vállalkozó 

K13. Kap-e a teleház valamilyen szervezettıl (amely nem azonos a mőködtetı 
szervezettel!) támogatást a teleház mőködéséhez? 
 1� Igen 

2� Nem 
K14. Ha igen, milyen szervezet milyen célra ad támogatást? 
Szervezet Támogatás célja 
  
  
  
  
  
K15. Van-e valamilyen konkurenciája a településen a teleháznak? 
 1� Igen 

2� Nem 
K16. Ha igen, sorolja fel! 
…………………………………………………………………………………….…..…

………………………………………...……………………………………….……..……

…………………………………………………………………….. 

 
A teleház és a munka 
K17. Van-e a teleháznak eseti szerzıdéses munkája? 
 1� Igen 

2� Nem � KÉREM, FOLYTASSA A K21 KÉRDÉSSEL! 
K18. A teleház az elmúlt évben hány eseti szerzıdéses munkát vállalt? 

�������� darab 
K19. Ezek a munkák milyen jellegőek voltak? 
…………………………………………..…...…………………………………… 
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…………………………………………….….…………………………………... 

………………………………………………..…………………………………... 

K20. Általában ki foglalkozik ezekkel a munkákkal? Több válasz is jelölhetı! 
1� A teleház alkalmazottja    
2� A teleház önkéntes segítıje     
3� Külsı, teleháztól független szakértı 

K21. Kérem, jelölje a teleház alkalmazottainak feladatköreit és létszámát! A segítık, 
társadalmi munkások létszámát a K23 kérdésnél kell megadni! A mindenes feladatkör az 
összes többi feladatkört magába foglalja. 
Feladatkör Létszám 
Mindenes 

�������� fı 
Menedzser 

�������� fı 
Rendszergazda/számítógépfelügyelı 

�������� fı 
Könyvelı 

�������� fı 
Szociális munkás 

�������� fı 
Karbantartó/takarító 

�������� fı 
Egyéb, 
éspedig:…………………………………………………………… �������� fı 

K22. A teleház alkalmazottjainak összetétele: 

�������� fı állandó alkalmazott 

�������� fı közhasznú munkás 

��������  fı polgári szolgálatos  

�������� fı munkaügyi központon keresztül igényelt fiatal pályakezdı 

�������� fı munkaügyi központon keresztül igényelt dolgozó egyéb konstrukcióban 
(Írja bele a megjegyzésbe, hogy milyen konstrukcióban!) 
Megjegyzés: 
………………………………………………..……………………...…………… 

K23. Kérem, jelölje a teleház segítıinek feladatköreit és létszámát! A teleház segítıjén 
olyan személyt kell érteni, aki valamilyen munkát elvégez a teleház számára (pl. 
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számítógépek karbantartása, szoftverproblémák javítása), de nem a teleház állandó, vagy 
szerzıdéses alkalmazottja. A mindenes feladatkör az összes többi feladatkört magába 
foglalja. 
Feladatkör Létszám 
Mindenes 

�������� fı 
Menedzser 

�������� fı 
Rendszergazda/számítógépfelügyelı 

�������� fı 
Könyvelı 

�������� fı 
Szociális munkás 

�������� fı 
Karbantartó/takarító 

�������� fı 
Egyéb, 
éspedig:…………………………………………………………… �������� fı 

K24. A teleház felhasználói közül végez-e valaki valamilyen távmunkát a teleház 
segítségével? 

1� Igen 
2� Nem � KÉREM, FOLYTASSA A K30 KÉRDÉSSEL! 

K25. Hány ember végez távmunkát a teleház segítségével? 

���������������� fı 
K26. Milyen munkát végeznek? Sorolja fel!  
………………………………………..……………...…………………………… 

………………………………………………..……...…………………………… 

………………………………………………..……...…………………………… 

K27. A teleház számára végez-e valaki távmunkában munkát? 
1� Igen 
2� Nem � KÉREM, FOLYTASSA A K30 KÉRDÉSSEL! 

K28. Hány ember végez távmunkát a teleház számára? 

���������������� fı 
K29. Milyen munkát végeznek? Sorolja fel! 
………………………………………..…………………………………………... 

………………………………………………..…………………………………... 

………………………………………………..…………………………………... 
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A teleház szolgáltatásai 
K30. Kérem, adjon a kérdezıbiztosnak egy árlistát, és jelölje meg rajta, hogy mely 
szolgáltatások kereslete minimális, illetve mely szolgáltatásokra nincs igény! 
Megjegyzés: 
………………………………………………………………………………….… 

K31. Vannak-e olyan szolgáltatások, amelyeket a teleház jelenleg nem tud nyújtani, de 
lenne rá igény? 

1� Igen 
2� Nem 

K32. Ha igen, melyek ezek? Sorolja fel! 
………………………………………..……………………………………...…… 

………………………………………………..…………………………...……… 

………………………………………………..…………………………...……… 

K33. Melyek azok a szolgáltatások, amelyekhez a teleháznak külsı szakértı segítségét 
kell kérnie? (Pl. fordítói munka) Sorolja fel! 
……………………….……………………………...….………………………… 

…………………………………………………………...…………………..…… 

………………………………………..……………………………………...…… 

K34. Vannak-e valamilyen rendezvények/foglalkozások a teleházban? Sorolja fel ıket, 
és írja mellé azt is, hogy milyen rendszeresen! 
Rendezvények megnevezése Rendszeresség 
  
  
  
  
  
K35. Van-e a teleháznak valamilyen speciális szerepe a helyi önkormányzat 
mőködésében? 

1� Igen 
2� Nem  

K36. Ha igen, írja le! 
………………………………………..……………………………………...…… 

…………………………………..………………………………………………... 

………………………………..…………………………………………………... 

 
A teleház és az oktatás 
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K37. A teleház az elmúlt évben hány tanfolyamot tartott? 

�������� darab 
K38. Sorolja fel, hogy a teleház milyen tanfolyamokat tartott az elmúlt évben, és a 
tanfolyamok adtak-e valamilyen végzettséget, bizonyítványt! Húzza alá a megfelelı 
választ! 
Tanfolyam megnevezése Végzettség, bizonyítvány 
 Igen  Nem 
 Igen  Nem 
 Igen  Nem 
 Igen  Nem 
 Igen  Nem 
K39. Részt vesz-e valaki a teleházban valamilyen távoktatási programban? 

1� Igen 
2� Nem � KÉREM, FOLYTASSA A K42 KÉRDÉSSEL! 

K40. Hány ember vesz részt a teleház segítségével távoktatási programban? 

���������������� fı 
K41. Ezek milyen programok? Sorolja fel! 
………..………………………………………………………………...………… 

…………..…………………………………………………………….…..……… 

……………..…………………………………………………………...………… 

 
Teleházprogramok és pályázatok 
K42. Részt vesz-e a teleház valamilyen programban? 
 1� Igen 
 2� Nem 
K43. Ha igen, milyenekben? Sorolja fel, és írja le azt is, hogy milyen szervezet irányítja 
a programot! 
………………………..……………………………...…………………………… 

………………..……………………………………...…………………………… 

…………………………………..…………………...…………………………… 

K44. Van-e a teleháznak valamilyen folyamatban lévı pályázata? 
 1� Igen 
 2� Nem 
K45. Ha igen, mennyi? 

�������� darab 
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K46. Tervezik-e hogy negyedéven belül részt vesznek valamilyen pályázatban? 
 1� Igen 
 2� Nem 
Kérem, adja át a kérdıívet a kérdezıbiztosnak! 
Köszönöm a segítségét! 
 
12.6.2. Ügyfélszolgálatos kérdıív 
 

 
 

Ügyfélszolgálatos kérdıív 
 
A kérdezıbiztos tölti ki! 
Település neve:………………………………………………Dátum:…………... 

Megye:……………………………………………………….. 

Kérdezıbiztos neve:………………………………………….Mobil:…………… 

 
Tisztelt Válaszadó! 
A kérdıív kitöltése önkéntes. Ha valamelyik kérdésre nem kíván válaszolni, azt a kérdést 
hagyja ki. 
A kérdıív adatai összesítetten, név nélkül kerülnek felhasználásra a doktori 
disszertációmban. 
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a kérdıívvel kapcsolatban, akkor a 
következıképpen tud kapcsolatba lépni velem: 
Hohl Ferenc: 30/352-2014.  Email: hohlferenc@freemail.hu 
Segítségét elıre is köszönöm! 
 
Amennyiben Ön kitöltötte a menedzserkérdıívet is, kezdje a kérdések 
megválaszolását a K11-es kérdéssel! 
  
Személyes adatok 
K1. Életkor: 

�������� év 
K2. Iskolai végzettség 
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1� Alapfokú 
2� Középfokú 
3� Felsıfokú 

K3. Végzettségének megnevezése:…………….………………………………… 
K4. Mióta dolgozik a teleházban? 

���������������� év �������� hónap 
A teleház mint munkahely 
K5. A teleház alkalmazottja-e? 
 1� Igen 

2� Nem 
K6. Milyen munkaviszonyban? 

1� Fıállás 
2� Másodállás 
3� Külsı munkatárs 
4� Egyéb, éspedig:……………………………………………………... 

K7. Kap-e munkabért a munkájáért? 
 1� Igen 

2� Nem 
K8. Ha nem kap munkabért, milyen juttatásban részesül munkájáért? 
……………………………………………………………………………………. 
K9. Dolgozik-e ezenkívül másik teleházban is? 

1� Igen 
2� Nem  

K10. Milyen munkaviszonyban? 
1� Fıállás 
2� Másodállás 
3� Külsı munkatárs 
4� Egyéb, éspedig:……………………………………………………... 

K11. Végez-e más feladatokat is a teleházban a számítógépekkel kapcsolatos 
feladatokon kívül? 

1� Igen 
2� Nem 

K12. Ha igen, miket? Sorolja fel! 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
Képzettségek 
K13. Van-e ECDL-képesítése? 
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1� Igen 
2� Nem 

K14. Van-e számítógépes OKJ-képesítése? 
1� Igen 
2� Nem  

K15. Ha van számítógépes OKJ-képesítése, milyen szintő? 
1� Alapfokú 
2� Középfokú  
3� Felsıfokú  

K16. Rendelkezik-e olyan egyéb oklevéllel/bizonyítvánnyal, amely Ön szerint segíthet a 
teleház mőködtetésében/fenntartásban? 
(Nyelvvizsgák, tanfolyamok, tréningek stb.) 
Sorolja fel, és írja mellé azt is, hogy mennyi gyakorlattal rendelkezik! 

Oklevél/bizonyítvány Gyakorlat (év/hónap) 
  
  
  
  
  
K17. Részt vesz-e jelenleg valamilyen tanfolyamon/oktatáson? 

1� Igen 
2� Nem 

K18. Ha igen, milyenen? 
……………………………………………………………………………………. 
K19. Olvas-e rendszeresen szakkönyveket, szakfolyóiratokat? 

1� Igen 
2� Nem 

K20. Ha igen, miket? Sorolja fel! 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
Képességek 
K21. Milyen szövegszerkesztı/kiadványszerkesztı programokhoz ért? Sorolja fel! 
…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

K22. Milyen operációs rendszerekhez ért? Sorolja fel! 
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…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

K23. Milyen adatbáziskezelı programokhoz ért? Sorolja fel! 
…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

K24. Milyen honlaptervezı programokhoz ért? Sorolja fel! 
…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

K25. Milyen rajzprogramhoz/grafikai programhoz ért? Sorolja fel! 
…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………...……….. 

K26. Meg tudják-e oldani a programok mindennapos használata közben felmerülı 
problémákat külsı segítség nélkül? 
 1� Igen 

2� Nem  
K27. Meg tudják-e oldani a mindennapos használat közben bekövetkezett 
hardverhibákat külsı segítség nélkül? 

1� Igen 
2� Nem 

K28.  Milyen rendszerességgel tájékozódik a Teleház Szövetség honlapján? 
1� Naponta 
2� Hetente 
3� Havonta többször 
4� Havonta egyszer 
5� Negyedévente 
6� Soha 

 
Kérem, adja át a kérdıívet a kérdezıbiztosnak! 
Köszönöm a segítségét! 
 
12.6.3. Menedzserkérdıív 
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Menedzserkérdıív 
 
A kérdezıbiztos tölti ki! 
Település neve:………………………………………………Dátum:………….…….. 

Megye:……………………………………………………….. 

Kérdezıbiztos neve:………………………………………….Mobil:………………..... 

 
Tisztelt Válaszadó! 
A kérdıív kitöltése önkéntes. Ha valamelyik kérdésre nem kíván válaszolni, azt a kérdést 
hagyja ki. 
A kérdıív adatai összesítetten, név nélkül kerülnek felhasználásra a doktori 
disszertációmban. 
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a kérdıívvel kapcsolatban, akkor a 
következıképpen tud kapcsolatba lépni velem: 
Hohl Ferenc: 30/352-2014.  Email: hohlferenc@freemail.hu 
Segítségét elıre is köszönöm! 
 
Amennyiben Ön kitöltötte a számítógépekért felelıs személy kérdıívét is, kezdje a 
kérdések megválaszolását a K11-es kérdéssel! 
 
Személyes adatok 
K1. Életkor: 

�������� év 
K2. Iskolai végzettség 

1� Alapfokú 
2� Középfokú 
3� Felsıfokú 

K3. Végzettségének megnevezése:…………….………………………………………. 
K4. Mióta dolgozik a teleházban? 

���������������� év �������� hónap 

A teleház mint munkahely 
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K5. A teleház alkalmazottja-e? 
1� Igen 
2� Nem  

K6. Milyen munkaviszonyban? 
1� Fıállás   
2� Másodállás   
3� Külsı munkatárs  
4� Egyéb, éspedig:…………………………………………………………... 

K7. Kap-e munkabért a munkájáért? 
1� Igen 
2� Nem 

K8. Ha nem kap munkabért, milyen juttatásban részesül munkájáért? 
…………………………………………...…………………………………………….. 
K9. Dolgozik-e ezenkívül másik teleházban is? 

1� Igen 
2� Nem 

K10. Ha igen, milyen munkaviszonyban? 
1� Fıállás 
2� Másodállás 
3� Külsı munkatárs 
4� Egyéb, éspedig:…………………………………………………………... 

K11. Végez-e más feladatokat is a teleházban a menedzseri feladatokon kívül? 
1� Igen 
2� Nem 

K12. Ha igen, miket? Sorolja fel! 
…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
Motiváció, cél 
K13. Miért jött a teleházba dolgozni/segíteni? 
…………………………………………………….………………………………………

….....….……….……………………………..………………………………………...…

…….……...…………………………………….……………………………….… 

K14. Van-e valamilyen jövıbeli célja azzal, hogy a teleházban dolgozik? 
...…..……….……………………………………………………………...………………

……….……...…………………………………………………………………….… 
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…….……...………………………………………………………………………….… 

K15. Határozza meg a teleház küldetését! 
………………………………………………………………………………….………...

……….…………………………………………………………….………………… 

……...……….…………………………………………………………….…………… 

 

Vélemények 
K16. Elérte-e a teleház a kitőzött célt? 

1� Igen 
2� Nem 
3� Részben 

K17. Ha nem, vagy csak részben érte el a teleház a kitőzött célokat, melyek azok a 
célok, amelyek nem valósultak meg? 
…………...……….…………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………….

..………………….…………………………………………………………….… 

K18. Hogyan értékeli a teleház eddigi munkáját? 
……………….………………………………………………………………………… 

…………...……….…………………………………………………………….…………

…………….………………………………………………………………………… 

K19. Miben látja a teleház erısségeit? 
………………………………………………………………………………….…………

…...……….…………………………………………………………….………………….

..……….…………………………………………………………….………………….…

………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………… 

K20. Miben látja a teleház gyengeségeit? 
………………………………………………………………………………….…………

…...……….…………………………………………………………….………………….

..……….…………………………………………………………….……………………

….………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………….…... 
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Kérem, adja át a kérdıívet a kérdezıbiztosnak! 
Köszönöm a segítségét! 
 
12.7. A vizsgálatban résztvevı teleházak 
 
Adács, Badacsonytördemic, Bakonysárkány, Balástya, Becsvölgye, Bejcgyertyános, Berekfürdı, 
Bezenye, Biharugra, Bükkszentkereszt, Csanádalberti, Császártöltés, Csatka, Cserénfa, Csökmı, 
Csurgó, Darnózseli, Deszk, Dunapataj, Dunaszeg, Egerág, Egerszólát, Egyházasgerge, Érsekvadkert, 
Felsırajk, Fülöpjakab, Füzérkomlós, Gersekarát, Gyékényes, Gyirmót, Gyomaendrıd, Gyırsövényház, 
Hosszúhetény, Ipolytarnóc, Isztimér, Jármi, Jásd, Jászfelsıszentgyörgy, Jászszentlászló, Kajdacs, 
Kamut, Kilimán, Kisgyır, Kisköre, Kolontár, Körösnagyharsány, Körösszakál, Kunhegyes, 
Lispeszentadorján, Márokpapi, Mecseknádasd, Mekényes, Mihálygerge, Nagyvázsony, Nézsa, 
Nyírlugos, Ópályi, İriszentpéter, Pálfa, Parád, Pécel, Pély, Peresznye, Petneháza, Pusztahencse, 
Ráckeresztúr, Rákócziújfalu, Sárkeresztes, Sárszentágota, Sásd, Sátoraljaújhely, Szada, Szárazd, 
Székkutas, Szentbalázs, Tát, Tatárszentgyörgy, Törtel, Túrkeve, Újiráz, Újtikos, Úny, Vadna, Varsád, 
Vaskút, Vasvár, Vecsés, Vértessomló, Vése, Zákányszék, Zalalövı, Zámoly, Zánka, Zsadány, Zsáka 
 
12.8. A kérdıíves felmérés fontosabb alapstatisztikái 
 

Frequency Table  

Árindex   

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Olcsó 32 33,7 39,0 39,0 

Közepes 21 22,1 25,6 64,6 

Drága 29 30,5 35,4 100,0 
Valid  

Total 82 86,3 100,0  

Missing System 13 13,7   

Total 95 100,0   

 

HI index   

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

magas 20 21,1 21,5 21,5 

közepes 38 40,0 40,9 62,4 

alacsony 35 36,8 37,6 100,0 
Valid  

Total 93 97,9 100,0  
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Missing System 2 2,1   

Total 95 100,0   

 

Vidékiség jellege  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

alapvetıen városi 6 6,3 6,4 6,4 

jellemzıen vidéki 30 31,6 31,9 38,3 

alapvetıen vidéki 58 61,1 61,7 100,0 
Valid  

Total 94 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 95 100,0   

 

Várostól való távolság  

 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

közeli, nagyváros 30 km-es 
körzetén belül 

53 55,8 56,4 56,4 

távoli, nagyváros 30 km-es 
körzetén túl 

41 43,2 43,6 100,0 
Valid  

Total 94 98,9 100,0  

Missing System 1 1,1   

Total 95 100,0   

 

Régió  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Közép-Magyarország 10 10,5 10,5 10,5 

Közép-Dunántúl 15 15,8 15,8 26,3 

Nyugat-Dunántúl 15 15,8 15,8 42,1 

Dél-Dunántúl 15 15,8 15,8 57,9 

Valid  

Észak-Alföld 10 10,5 10,5 68,4 
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Dél-Alföld  15 15,8 15,8 84,2 

Észak-Magyarország 15 15,8 15,8 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

Alapítás idıpontja  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1996 1 1,1 1,1 1,1 

1997 3 3,2 3,3 4,4 

1998 12 12,6 13,3 17,8 

1999 19 20,0 21,1 38,9 

2000 9 9,5 10,0 48,9 

2001 15 15,8 16,7 65,6 

2002 27 28,4 30,0 95,6 

2003 3 3,2 3,3 98,9 

2004 1 1,1 1,1 100,0 

Valid  

Total 90 94,7 100,0  

Missing System 5 5,3   

Total 95 100,0   

 

Alapításhoz igénybevett pályázat  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Teleház Kht. 26 27,4 31,7 31,7 

Informatikai Minisztérium  29 30,5 35,4 67,1 

Egyéb 27 28,4 32,9 100,0 
Valid  

Total 82 86,3 100,0  

Missing System 13 13,7   

Total 95 100,0   

 

Mőködési mód  



 149 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Non-profit  67 70,5 78,8 78,8 

Vegyes 18 18,9 21,2 100,0 Valid  

Total 85 89,5 100,0  

Missing System 10 10,5   

Total 95 100,0   

 

Mőködıképes gépek száma  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

2-3 14 14,7 15,2 15,2 

4-7 48 50,5 52,2 67,4 

7- 30 31,6 32,6 100,0 
Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Hány környezı települést szolgál ki?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 45 47,4 49,5 49,5 

1-2 27 28,4 29,7 79,1 

3- 19 20,0 20,9 100,0 
Valid  

Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   

Total 95 100,0   

 

Fizetett alkalmazottak száma  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  0 14 14,7 15,2 15,2 
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1 35 36,8 38,0 53,3 

2- 43 45,3 46,7 100,0 

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Társadalmi munkások száma  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 52 54,7 56,5 56,5 

1-2 21 22,1 22,8 79,3 

3- 19 20,0 20,7 100,0 
Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Rendezvények/foglalkozások száma  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 51 53,7 56,0 56,0 

1-2 26 27,4 28,6 84,6 

3- 14 14,7 15,4 100,0 
Valid  

Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   

Total 95 100,0   

 

Tanfolyamok száma  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 53 55,8 57,6 57,6 

1-2 19 20,0 20,7 78,3 

Valid  

3- 20 21,1 21,7 100,0 
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Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

A teleház a mőködtetı szervezeten kívül kap-e máshonnan támogatást?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 32 33,7 34,8 34,8 

Nem 60 63,2 65,2 100,0 Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Van-e konkurencia?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Van 15 15,8 16,3 16,3 

Nincs 77 81,1 83,7 100,0 Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

A teleháznak van-e speciális szerepe az önkormányzat mőködésében?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Van 47 49,5 51,1 51,1 

Nincs 45 47,4 48,9 100,0 Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Van-e távmunkás a teleházban?  
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 6 6,3 6,5 6,5 

Nem 86 90,5 93,5 100,0 Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Van-e távoktatásban résztvevı látogató a teleházban?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 5 5,3 5,4 5,4 

Nem 87 91,6 94,6 100,0 Valid  

Total 92 96,8 100,0  

Missing System 3 3,2   

Total 95 100,0   

 

Van-e valamilyen kedvezmény a szolgáltatások áraira?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 25 26,3 32,9 32,9 

Nem 51 53,7 67,1 100,0 Valid  

Total 76 80,0 100,0  

Missing System 19 20,0   

Total 95 100,0   

 

Elérte-e a teleház a kitőzött célokat?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 39 41,1 48,8 48,8 

Nem 41 43,2 51,3 100,0 Valid  

Total 80 84,2 100,0  
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Missing System 15 15,8   

Total 95 100,0   

 

Az ügyfélszolgálatos és a menedzser személye megegyezik  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 53 55,8 58,2 58,2 

Nem 38 40,0 41,8 100,0 Valid  

Total 91 95,8 100,0  

Missing System 4 4,2   

Total 95 100,0   

 

Ügyfélszolgálatos végzettsége  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Alapfokú  6 6,3 6,7 6,7 

Középfokú 50 52,6 56,2 62,9 

Felsıfokú 33 34,7 37,1 100,0 
Valid  

Total 89 93,7 100,0  

Missing System 6 6,3   

Total 95 100,0   

 

Ügyfélszolgálatos kap-e fizetést a munkájáért?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Nem válaszolt 4 4,2 4,5 4,5 

Igen 64 67,4 71,9 76,4 

Nem 21 22,1 23,6 100,0 
Valid  

Total 89 93,7 100,0  

Missing System 6 6,3   

Total 95 100,0   
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Ügyfélszolgálatos végez-e más munkát is az ügyfélszolgálatos teendıkön kívül?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 73 76,8 82,0 82,0 

Nem 16 16,8 18,0 100,0 Valid  

Total 89 93,7 100,0  

Missing System 6 6,3   

Total 95 100,0   

 

Ügyfélszolgálatos tudásindexe  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0-5 27 28,4 30,3 30,3 

6-7 22 23,2 24,7 55,1 

8- 40 42,1 44,9 100,0 
Valid  

Total 89 93,7 100,0  

Missing System 6 6,3   

Total 95 100,0   

 

Menedzser végzettsége  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Alapfokú  1 1,1 2,7 2,7 

Középfokú 11 11,6 29,7 32,4 

Felsıfokú 25 26,3 67,6 100,0 
Valid  

Total 37 38,9 100,0  

Missing System 58 61,1   

Total 95 100,0   

 

Menedzser kap-e fizetést a munkájáért?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Nem válaszolt 1 1,1 2,7 2,7 

Igen 20 21,1 54,1 56,8 

Nem 16 16,8 43,2 100,0 
Valid  

Total 37 38,9 100,0  

Missing System 58 61,1   

Total 95 100,0   

 

Menedzser végez-e más munkát is a menedzseri teendıkön kívül?  

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Igen 25 26,3 67,6 67,6 

Nem 12 12,6 32,4 100,0 Valid  

Total 37 38,9 100,0  

Missing System 58 61,1   

Total 95 100,0   

 
Descriptives  

Descriptive Statistics  

 
 N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation 

Ügyfélszolgálatos életkora 87 18 57 31,66 9,60 

Menedzser életkora 37 23 57 40,14 9,30 

Valid N (listwise) 35     

 


