
Dunakavics
A Dunaújvárosi Egyetem online folyóirata 2016. IV. évfolyam X. szám

Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Gyula Gubán−László Kadocsa
Virtual training opportunities
in higher education in the area of 
engineer and vocational teacher 
training

Zakota Zoltán
Interaktív tanulási környezet és 
a felhasználók által létrehozott 
tartalom kihívásai a felsőokta-
tásban

Izsák Hajnalka
Fejlesztő, korrektív pedagógiai 
és pszichológia programok vizs-
gálata a börtönökben

Ardelean Tímea
Információs társadalom és digi-
tális kultúra



Dunakavics
A Dunaújvárosi Egyetem online folyóirata 2016. IV. évfolyam X. szám

Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Megjelelenik évente 12 alkalommal
Szerkesztőbizottság

András István, Király Zoltán, Kukorelli Katalin, Palotás Béla,
Rajcsányi-Molnár Mónika.

Szerkesztőség
Ladányi Gábor (Műszaki)

Nagy Bálint (Informatika és matematika)
Szakács István (Gazdaság és társadalom)

Klucsik Gábor (technikai szerkesztő)

Felelős szerkesztő Németh István
Tördelés Duma Attila

Szerkesztőség és a kiadó címe 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.

Kiadja DUE Press, a Dunaújvárosi Egyetem kiadója
Felelős kiadó Dr. habil András István, rektor

A lap megjelenését támogatta TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051 
„Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja 

a Dunaújvárosi Főiskolán”.
http://dunakavics.duf.hu

ISSN 2064-5007



Dunakavics – 2014 / 6.Dunakavics – 2014 / 7.

Tartalom
  
GyULA GUBÁN−LÁSZLó KADOcSA         

Virtual training opportunities in higher education in the area of 
engineer and vocational teacher training  (Towards Virtual University)            5

ZAKOTA ZOLTÁN         

Interaktív tanulási környezet és a felhasználók által létrehozott 
tartalom kihívásai a felsőoktatásban (1. rész)              17

IZSÁK HAjNALKA         

Fejlesztő, korrektív pedagógiai és pszichológia programok vizsgálata 
a börtönökben (1. rész)                  39

ARDELEAN TíMEA         

Információs társadalom és digitális kultúra (1. rész)                                 63

Galéria
(Sóti István fotói)                  78

Dunakavics – 2016 / 10.



4 Dunakavics – 2016 / 10.



5Dunakavics – 2016 / 10.

Abstract: In the past decade the emergence and spread of info communica-
tion technology has changed to a great deal the extensity and workflow of 
economic processes and had a great effect on the planning and organiza-
tion of pedagogical processes in higher education. These changes are clearly 
marked by the disappearance of physical distance, appearance of home of-
fice, possibilities for online purchase and e-learning forms, which are all 
put in new dimensions. In virtual laboratories, factories, offices, classrooms 
in accordance with theoretical knowledge virtuality is shown realistically, 
sometimes even more effectively, through (VR/AR) research, observation, 
experiment. New opportunities arise in the field of knowledge sharing and 
formation. This realistic type of learning corresponds to the needs of genera-
tion Z, who constitute the majority of university students, moreover to the 
particularities of human learning. 

The notion of virtual space as the interactive three dimension environ-
ment, generated by electronic systems, has been formulated in the past two 
decades, which users were able to experience. In this space, virtual reality 
is the artificial environment created by computer systems, in which the vir-
tual identity (avatar) of the user establishes real time connection with the 
symbolic represent of real entities. The 3D virtual laboratory requires active 
participation and interactive learning processes by students. The technologi-
cal development is so advanced nowadays that steps for establishing "Virtual 
University" can be done. [1]

In our study, based on the results of the survey of teacher training, in 
which we analysed the methodological culture of teachers, we outline the 
potential applications of virtual reality in higher education, in the field engi-
neer and teacher training. We summarize the main directions of the project 
(named "Virtual University") and the research areas of investigation teams 

r Dunaújvárosi Egyetem,
Tanárképző Központ
E-mail: guban.gyula@unidu-
na.hu

rr Dunaújvárosi Egyetem,
Tanárképző Központ
E-mail: laszlo.kadocs@uni-
duna.hu

[1] Baranyai Péter−Galambos 
Péter: c-learning (2015): 
Virtuális valóság alapú okta-
tási koncepció az új generá-
ciók számára. In: Kadocsa 
László−Németh István 
(Szerk.): Virtuális Egyetem. 
Dunakavics könyvek 11. 
Dunaújváros: DUFF Press. 
Pp. 384−389.
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which were carried out at the University of Dunaújváros. We demonstrate the development outcomes (stu-
dent classroom virtual avatars, welding lab, Gleeble laboratory, electron microscope lab) that could help 
after further development our teaching work and we present the results of teacher and student’ surveys 
relating to the receipt of new technology.

Methodological research on the culture of professional teachers and main results

The international teacher researches also emphasize the importance of teachers' professional preparation. 
The studies of the European Union's education policy experts highlight the competencies required from 
the teachers, including knowledge of teaching methodology related. Announcements of the past ten years 
about vocational training also confirmed the importance of the methodological knowledge. The copen-
hagen Declaration (2002) focuses on EU dimension, training transparency and mutual recognition of the 
quality of qualifications, the Maastricht communiqué on European cooperation (2004) highlights the 
involvement of resources, open learning methods, the development of learning environment, individu-
als responsible for training. Helsinki communication (2006) emphasize the importance of EUROPASS, 
EcVET, whilst the Bordeaux communication (2008) focuses on the extension of cooperation, strengthen-
ing the relation of the training and the labour-market.

All these antecedents made it necessary to examine the methodological culture of the teachers partici-
pating in masters course and also their own colleges’ in their own schools. The main elements of teaching 
practice manifested in this culture are:
− specialist knowledge in the science curriculum and the teaching of subjects 
− knowledge concerning students and learning (organization/management and assistance of learning
− knowledge concerning teaching: teaching strategies, IcT

Our hypotheses was that most of the professional teachers apply the "traditional" teacher-centred 
methods, fewer recognize innovative methodological solutions suitable for the development and differen-
tiation, or if they know these methods they do not to apply them in practice. During the research we paid 
high attention on exploring and collecting ideas on applied teaching methods, group work, problem solv-
ing activities which are the essential of the research basically. We were curious to learn the opinions about 
class differentiation, classroom effectiveness, teaching infrastructure and the forming of learning environ-
ment. We wished to gain information from the participants of the research about their former education 
experiences, methods they have been involved in during their study. In 2014−15, based on the domestic 
and regional data, we reached out for more than 3000 pedagogues (non representative sample) with the 
help of our on-line questionnaire for which we received 539 completed forms.

                          Gyula Gubán−László Kadocsa 
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The first finding of the research was that professional teachers prefer the direct transfer of knowledge 
rather than the conservative approach to the constructivist approach, which builds on the active participa-
tion of students. The responses confirmed our assumption that not only the general education teacher is 
characteristic of methodological monism, this is also typical of professional teachers in our study as well. 

1. Figure. The frequency of applied methods and tools.

We realised, that the teachers prefer the projector and the Internet. (Figure 1.)Regarding the use of 
IcT tools we can report an improvement compared to previous surveys. Respondents up to 60% to 65% 
are taking the advantage of the possibilities offered by computer. However, the application of interactive 
boards (developed during an earlier project) found massively in the schools is extremely low (78% hardly 
uses them).

Research shows that young teachers do not excel in the use of tools after graduation. Ten to fifteen years 
have elapsed, we can say that using IcT becomes a regular tool!

 After all this raises the question of where you stand today in electronic devices for the purposes of 
higher education, how to accept the new methods and tools, the possibility of virtual education?

Virtual training opportunities in higher education in the area of engineer and vocational teacher training 
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Virtual education

A number of factors can influence the educational process effectiveness that at once, 
often helping each other or inhibiting their effects.  In the case of neither the educa-
tional environment or for other factors, we can’t say that the success of the process 
depends solely on one factor. It is very rare to find, when the failure is caused by just 
one factor. The participants, the applied methods, the learning organization proce-
dures influence the efficiency of the process beside the educational factors, but yet 
the structured of the educational content and the basic principles of its selection. 
Setting out from this would be a mistake to think that the application of the virtual 
environments is the only road of the coming education. 
It would be wrong, if we would leave a tested solution out of consideration because 
of the aversion turning up generally opposite the modern technique and a prejudice, 
and we would not examine the opportunity of its application. One of the principles 
of the didactic, that there are not universal good solutions for everybody, in all situ-
ations. This is true for the educational application of the virtual learning environ-
ments naturally.

The electronic (digital) devices look back at more decennial past in the education 
and the e-learning appeared on the turn of the millennium between EU governing 
principles. (e-learning initiative – Designing Tomorrow’s Education, 2000) Presently 
the on-line courses has applied everywhere in universities of the advanced world 
(OEcD) countries.

The different media's (script, video, pictures, animations, controlling task, rows, 
ect.) application is typical of the construction of the courses and the interaction 
coming true in the different measure. 

Lately the efficiently was expected from the insistence on the importance of single 
media (video) role. More recently 3D appearance offers an opportunity. compared 
to the two-dimensional line surfaces in three-dimensional space and the other peo-
ple (avatars) on an individual or for real-life virtual appearance, and the work done 
there after a certain period of time it is more personal, more direct feel compared 
to other real or online activity. The virtual environment is therefore often more per-
sonal, more vivid and more realistic than that of an average online text-based chat 
interface. [2]

Pedagogical models of virtual space so learning- and action-oriented to face dif-
ficulties in the interpretation of the independent special student involvement and 

[2] csiszér Annamá-
ria−Gubán Gyula 
(2015): Nemzetközi 
kitekintés a virtuális 
egyetemi képzés-
re, üzemekre és a 
felsőoktatási duális 
képzésre. In: Kadocsa 
László−Németh Ist-
ván (Szerk.): Virtuális 
Egyetem.  Dunakavics 
könyvek 11. Dunaúj-
város: DUFF Press. 
Pp. 268−283.
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learning. The virtual environment for users, especially for more experienced users 
seem natural that if someone has correct routine, it certainly meets the expectations 
towards the students. The successful learning is likely to be very little, but currently a 
lack of developed virtual learning methodology is the obstacle to effective assistance 
of students.

Learning process and teaching in virtual environment

New learning spaces focuses on learning and activities, and the emphasis is so much 
on the previous one that it is difficult to separate the student’s role and the learning 
process itself. In the virtual environment users, mostly advanced users are thought 
to meet the requirements of students if they have practice in teaching. For successful 
learning a virtual learning methodology would be useful to be written up. Studies 
on features of teaching process in virtual environment and on student and teacher 
competencies fit to this theory. According to the teachers’ experiences who took 
part in the tentative teaching project Virtual Learning Environment 2010−2012 
made by ELTE PPK, we can state the followings:
− Teaching in virtual environment, more information sources needed to be used 
parallel that makes teaching more tiring that usual. Using virtual environment is a 
heavy interactive and audio-visual pressure.
− Teacher’s activity may be more efficient if not only one but two teachers’ avatars 

are present. 
− The processes in virtual environment should less planned but its microstructure 

be more detailed and has to have several offset points. 
− Before entering the education process, we have to be sure that participants are 

able to set technical connection, or rather they are able to make a decision on 
leaving if there are problems. This may mean significant loss of time. 

List of students’ and teachers’ activities and abilities in virtual environment 
made in the SLEN-project [3] may be a standard. competencies required: practic-
ing/preparing learning process in virtual environment, providing sufficient learning 
process with the help of proper means, transfer of abilities gained in virtual environ-
ment into real world, communication.

Virtual teaching methods are not fully written up, similar to learning process’ 
and student’s role. just like student participation, discussion of teacher’s role and the 

[3] Salt, B.−Atkins, 
c.−Blackall I. (2008): 
Engaging with Second 
Life: Real Education 
in a Virtual World. 
Literature Review – 
The SLENz Project 
for the new Zealand 
Tertiary Education 
commission 2008. 
Online: http://slenz.
files.wordpress.
com/2008/12/sllit-
eraturereviewa1.pdf 
[2012. 07. 31.]

Virtual training opportunities in higher education in the area of engineer and vocational teacher training 
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teaching is virtual environment is confined to the cases when a teacher meets the 
students only or mainly in virtual space. Here are the list of virtual teacher’s activities 
and abilities according to the above mentioned SLEN-project [3]: 
− creating and using virtual learning environment:
− The teacher has to be able to create effective and proper virtual learning spaces, 

which can be used by different learning groups and learning styles. 
− The teacher has to be able to choose those scripts and equipment that serve the 

actual virtual teaching and learning process in the most effective way. 
− The teacher has to take care of the proper communication among students, and 

help, support and correct it if it’s needed. 
knowing the barriers of a second life environment:

– The teacher has to realize the pedagogical and technical barriers of second life 
virtual world. He has to know when to use mixed learning environments. 

– The teacher has to be able to control in regular, prepared periods if his students 
can use second life’s possibilities and equipment effectively. 

proper use of communication equipment during teaching and learning:
– The teacher has to know the communication possibilities and use them properly. 

The usage of above mentioned equipment may the teaching and learning process 
more fluent and higher levelled. 

Effective usage of virtual environment’s evaluation equipment:
− The teacher has to be able to create or choose the proper equipment, technics to 

make either formative or summative evaluations. 

The project

The 3D virtual laboratory requires active participation, it is an interactive learning 
activity including more channels and media. By now the technological development 
has reached a level that makes it possible to build a “Virtual university”. University 
of Dunaújváros started this work when began its project called “Virtual university in 
attached to industry’s competition and innovation” with Széchenyi István University 
as a consortia partner. The project focuses on IcT. The main aim and purpose of the 
project was to increase the partners R+D+I potential. According to this, the partici-
pants divided their work into 4 main topics:

[3] Salt, B.−Atkins, 
c.−Blackall I. (2008): 
Engaging with Second 
Life: Real Education 
in a Virtual World. 
Literature Review – 
The SLENz Project 
for the new Zealand 
Tertiary Education 
commission 2008. 
Online: http://slenz.
files.wordpress.
com/2008/12/sllit-
eraturereviewa1.pdf 
[2012. 07. 31.]
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1. Development of researchers and research work: setting up and educating researcher groups who can 
try for implementing national and international research projects and industrial development projects.

2. Making research and innovation cooperation: for increasing significantly the chances of getting 
funds from Horizon 2020, we build active international R+D connections with the knowledge and tech-
nology participants and the research management organizational development partners – mostly from 
European Union.

3. Writing up a methodology for sustaining researcher groups: organizational and operational model 
development and introduction in order to provide mid-term research groups’ operational effectiveness. 

4. Pilot researches: its aim is to develop human resource in the field of research and innovation, and to 
strengthen research capacity. 
The primary target group members of the project are the researchers, teachers, MSc students preparing 
their thesis and the PhD students taking part in the consortia’s R+D work. 

According to the above introduced aims, the University of Dunaújváros has developed the following 
laboratories: Welding laboratory, Gleebe laboratory, classroom, virtual avatar.
Features of virtual laboratories: 
− Budget cut: in virtual laboratories, instead of real (expensive) ones, attempts can be done cheap. 
− Objects not real yet can be presented 
 − significant role in the R+D activity
 − technology of the future can be studied and observed
− „Knife doesn’t break” syndrome – even the failed prototypes and technological processes can be tried in 
safe conditions. 
− In a virtual reality the laboratory park can be extended with no limits, activities may be done in every 
important areas.
− Remote access:
 − gives the possibility of international collaboration;
 − gives the possibility of creating  the nationally cooperated institutions common laboratory park.

During the development we made two assessments. On one hand, we interviewed the persons con-
cerned in the developments about the systems and the professional work. On the other hand we made a 
survey among the students about virtual spaces. The results of the personal interviews made with a small 
sample (10 persons) are the follows:

1. The virtual laboratories are capable of reviews and measurement practice, and a future improvement 
may make them capable of concrete measures and simulations. creating more laboratories, we can simu-
late industrial and company works.

2. The student avatar is primarily for speeding up the administration but it will be a feedback about the 
actual state of studies and also will provide the possibility of virtual administration. 

Virtual training opportunities in higher education in the area of engineer and vocational teacher training
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3. Students, teachers, industrial professionals, laboratory workers, researchers and administrative col-
leagues will use these spaces. 

4. Although the colleagues taking part in the project got the system know during whiles it was devel-
oped, the rest of the employees need to be prepared, they don’t know it yet. 

5. From the user’s part basic computer and teaching methodology knowledge is needed. 
6. Operation of virtual spaces is the institution’s duty but it doesn’t mean ongoing costs. The develop-

ment itself has costs, the operation is done by the institution’s net. 
7. To the question if they had ever used virtual space before, most of the interviews said yes as all the 

computer games are in virtual space. 
The result of personal interviews was supplemented with a questionnaire in order to find out the reac-

tions to the virtual space and the requirements about it. We made an online survey and got 27 answers (18 
men, 9 women), most of them (13) is a teacher in the university. Besides this there were 5 administrative 
employees, 4 students, 3 leaders and 2 laboratory workers. 

All the 27 of them have met the term “virtual reality” earlier. In most cases the term was connected 
with computers, animation and communication, and most of the responders think that virtual reality is 
the physical reality’s replica into computing devices. The most common keywords in the answers are: real 
world, reality, computer and realistic.

Despite the fact that the majority of responders don’t use devices that they connect with virtual reality, 
the answers show that most of them think that simple computer programs, devices are part of virtual real-
ity. We received the following answers:
− Games, VIRcA 3D frame
− It can be used by any device if its software is designed for it (tablet, telephone, Pc)
− devices for playing 3D films + VIRcA
− VircA (virtual collaborative arena)
− Smart phones, Pcs
− Design programs that makes it possible to present a virtual space. SketchUp, Virca, Solidworks
− Smart phone, tablet
− Facebook, Skype, Internet
− My opinion is that the glasses for 3d TVs or Pc give the experience of virtual reality. I haven’t tried the 
helmet version. 
− Most pf the computing devices I use, and the Internet itself can be connected to virtual reality. 

Another group of questions focused on the responders’ opinion about virtual spaces. They connected 
the term with the words education, travelling, computers and animation. These answers are a bit different 
from the words connected to virtual reality. It was not connected to travelling but virtual space had 12 
answers to this option. 

                          Gyula Gubán−László Kadocsa 
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Figure 2. Opinions on virtual space.

For the majority of respondents a virtual space is a computer-generated artificial environment, in real-
ity non-existent place, where people can meet each other and spend time.

Keywords most often used by the answers were in the virtual reality, the computer and the "non-ex-
istent" words. Most of the survey's statements are "The design of the virtual space can revolutionize edu-
cation," "Besides the establishment of virtual spaces to keep the natural physical space is needed in edu-
cation" and "virtual spaces facilitate communication (virtual meetings, consultations)" statements were 
aware of the greatest agree.

However, the development of purely "virtual university" only a small percentage of the respondents be-
lieved. Only two people believed that "the development of virtual spaces physically terminate institutions 
of higher learning may occur" only "virtual universities". It is interesting to point out that all but one of the 
respondents was conceivable that virtual spaces to use in education. Among them is "only" 21 people use 
them welcome.

The majority of the respondents had heard about virtual lab developed the college of Dunaújváros, 
but only 20 people met them. Or they developed - tested them or meet with them before the conference. 
Most of them are fairly satisfied with these labs. The labs properties are asked to evaluate the following: 
animation, colours, usability, clarity, usability, usefulness, technical requirements necessary for the opera-

Virtual training opportunities in higher education in the area of engineer and vocational teacher training 
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tion of personal skills and the necessary information is available. Overall, the examined having all of the 
respondents are more satisfied.

The majority of the respondents had heard of the institution has developed a virtual classroom stu-
dents avatars but only 18 people met them. Or they developed - tested them or meet with them before 
the conference, most of them are fairly satisfied with these students in the virtual classroom avatar. The 
student classroom virtual avatars properties are the same characteristics we asked to evaluate, as in the 
case of virtual labs: animation, colours, usability, clarity, usability, usefulness, necessary for the operation 
of the technical requirements, personal skills and the information required. Overall, the majority of the 
characteristics tested were only moderately satisfied the majority of respondents, the highest percentage of 
visibility evaluated the best.

The vast majority of respondents have heard of virtual training room developed in the institution, the 
students' avatars, but only 18 people met them. Or they developed - tested them or meet with them before 
the conference. Most of them are fairly satisfied with these students in the virtual classroom avatar. The 
student classroom and virtual avatars properties are the same characteristics we asked to evaluate, as in the 
case of virtual labs: animation, colours, usability, clarity, usability, usefulness, necessary for the operation 
of the technical requirements, personal skills and the information required. Overall, the majority of the 
characteristics tested were only moderately satisfied the majority of respondents, the highest percentage of 
visibility evaluated the best. 

The next steps

Development, application and methodological study of application of modern 3D virtual study spaces. 
Virtual classrooms, laboratories, library and university.

Graphical design of university’s 3D collaboration spaces

converting e-learning materials in Moodle into 3D environment

The aim of this part is to develop a mechanism that makes it possible to convert the present e-learning 
materials in ppt, prezi, text or video form automatically into a space. Spaces are going to be designed to 
provide the possibility to the users to take notes in the e-learning material. There will be teacher-student 
and student-student communication interfaces. The spaces will be collaborative and we will make it pos-
sible to both teachers and students to personalise them.

 

                          Gyula Gubán−László Kadocsa 
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Supplement of present e-learning materials in Moodle with 3D materials

Users will be provided with the opportunity to supplement the e-learning materials with 3D content 
(animations) enriching the presentation possibilities used in the teaching process. We will make these 
spaces possible to teach from/on them. 

converting present and to be simulations to objects (e.g.: laboratory measurements 

The aim of this task is that present or to be simulations can be assigned into objects in the space. With 
this method moving or programming of robot arms can be done in the space without using real robots. 
This solution may reduce the costs of education and provides devices to students that would be very ex-
pensive.

creating remote laboratories (remote access)

In this task we work out the mechanism to provide remote access to laboratories via the virtual space. 
This solution makes it possible to make an industrial robot programming partly virtually, then virtual 
objects may be changed into real ones. This way we give the possibility of more practice to more students 
and they do only the final tests on real robots.

Writing a methodological guide on the application of virtual spaces

Results:

converting e-learning materials into 3D environment.

content development to virtual learning spaces.

Development of 3D virtual learning spaces, classrooms, laboratories, virtual library, virtual university.

Methodological suggestions, guide on application of modern learning spaces to reduce the dropout.

Virtual training opportunities in higher education in the area of engineer and vocational teacher training 
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Összefoglalás: A rohamos ütemű technológiai fejlődés és az IKT-eszkö-
zök egyre szélesebb körű elterjedésével a formális iskolai intézményeket 
egyre inkább felváltják a nyitott művelődés virtuális környezetei, mely-
nek hatására az interaktív tanulási környezetek és a felhasználók által 
létrehozott tartalmak az oktatás kiemelkedő kérdésköreivé váltak. [1]
Az e-learning elektronikus technológiára vagy eszközre támaszkodó, illetve 
annak segítségével kivitelezett oktatás. A legtágabb értelmezés szerint ideér-
tendő minden olyan tanulási tevékenység, amely információs és kommuni-
kációs eszköz felhasználásával történik. Használata hozzájárul a tudáspiac
fejlődéséhez oly módon, hogy új és kiegészítő válaszokat ad a felmerülő 
szükségletek kielégítéséhez. [2]
Kulcsszavak: Technológiai fejlődés, nyitott művelődés virtuális környezetei, 
e-learning.

Abstract: With the rapid pace of technological progress and the widespread 
diffusion of IcT formal educational institutions are increasingly being rep-
laced by the virtual environments of open education, which make interactive 
learning environments and the user-generated content an outstanding issue 
of education. [1] E-learning is education relying on electronic technology or 
devices. According to the broadest interpretation this includes all learning 
activities that are carried out using information and communication tools. 
The use of e-learning contributes to the development of the knowledge mar-
ket in such a way that it gives new and additional responses in order to meet 
the emerging needs. [2]
Keywords: Technological progress, virtual environments of open education, 
E-learning
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Bevezetés

A téma jelentősége, aktualitása

Az elmúlt évtizedek rohamos ütemű technológiai fejlődése az élet számos területe 
mellett az oktatásra is jelentős hatást gyakorolt, amely pozitívan befolyásolta az e-
learning elterjedését. A rohamos ütemű technológiai fejlődés és az IKT-eszközök 
egyre szélesebb körű elterjedésével a formális iskolai intézményeket egyre inkább 
felváltják a nyitott művelődés virtuális környezetei, melynek hatására az interaktív 
tanulási környezetek és a felhasználók által létrehozott tartalmak az oktatás kiemel-
kedő kérdésköreivé váltak. [1]

Az e-learning elektronikus technológiára vagy eszközre támaszkodó, illetve an-
nak segítségével kivitelezett oktatás. A legtágabb értelmezés szerint ideértendő min-
den olyan tanulási tevékenység, amely információs és kommunikációs eszköz fel-
használásával történik. Használata hozzájárul a tudáspiac fejlődéséhez oly módon, 
hogy új és kiegészítő válaszokat ad a felmerülő szükségletek kielégítéséhez. [2]

Az elektronikus tanulás egyre szélesebb körű elterjedésével jelentősen átalakul a 
tanulási környezet, amely új lehetőségek és kihívások megjelenésével jár. jelen ku-
tatásban az e-learning oktatásban való használatának vizsgálta zajlik az interaktív 
tanulási környezetek és a felhasználók által létrehozott tartalom kihívásainak bemu-
tatásán keresztül. Vizsgálatuk azért fontos, mert a tanulásban való használatuk és 
hatásaik megismerésével átfogóbb képet kaphatunk az e-learning oktatásban betöl-
tött szerepéről.

A téma szakirodalmi, kutatási előzményei

Az elmúlt évtizedekben kibontakozó technológiai fejlődés következtében átalakuló 
oktatás a tudományos kutatások egyik leggyakoribb témájává vált. czeizer Zoltán 
2003-ban a formális oktatás és az e-learning kapcsolatát vizsgálta. Véleménye sze-
rint a közeljövő egyik nagy kérdése lehet, hogy az iskola képes lesz-e olyan komp-
romisszumot kötni az elektronikus tanulással, amelyben az iskola feladja a tudás 
birtoklásának illúzióját, az e-learning pedig képes benntartani a hagyományos is-
kolai hierarchiát megtagadó fiatalokat. Ha ugyanis az a cél, hogy az internet, mint 

[1] Benedek András 
(2008): Digitális ped-
agógia. Tanulás IKT 
környezetben. Buda-
pest: Typotex.

[2] Kovács Ilma 
(2010): Az új tech-
nológiák és az okta-
tás. In: Dávid Gábor 
csaba−Zelényi An-
namária (2010): lin-
gua. Tanulmánykötet 
Vízy István tiszteletére 
90. születésnapja 
alkalmából. Budapest: 
corvinus Egyetem.
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új kommunikációs tér, ne robbantsa szét az iskolát és a meglévő társadalmi 
berendezkedést, akkor nem engedhetjük, hogy tömegessé váljon a rendszert 
elhagyó diákok száma. A tanulók legfontosabb elvárasai az időbeli és térbeli 
korlátozások nélküli információ-hozzáférés, a költséghatékony oktatás, a ta-
nulás-központú oktatás, a szükségleteik és igényeik kielégítése és a képessé-
geik fejlesztése. czeizer úgy véle, az új technológiák képessé teszik az oktatási 
intézményeket az említett kihívások teljesítésére, ha hajlandóak a szükséges 
szerkezeti és minőségi átalakulást véghezvinni. [3]

Az évized elején Duchon jenő az online környezetben zajló csoportos ta-
nulással foglalkozott. Munkája során külön figyelmet fordított az egymást 
tanító tanulók és az együttműködő csoportok szerepére az oktatásban.  Vé-
leménye szerint a közösségi tanulás a tanítás-tanulás egyik legelőnyösebb 
formája, melynek oka a magabiztosság és a munkamotiváció növekedése. A 
tanároknak fontos szerepe van abban, hogy ösztönözzék a tanulók ismere-
teinek egymás közötti megosztását, ugyanakkor engednie kell, hogy egymás 
támogatása révén egymás tutoraivá, illetve mentoraivá váljanak. Az együtt-
működő csoportok szerepét abban látja, hogy segít a különböző hátterű ta-
nulók kapcsolatainak kialakításában, ösztönzi a feladatmegosztás és fejleszti 
a problémamegoldást. A tanár ebben az esetben tanácsadóként funkcionál. 
A folyamatban pedig általában jelentős szerep hárul a web 2.0-ás eszközök 
használatára. [4]

Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben című munkájában Ko-
vács Ilma behatóan foglalkozik a e-learning helyzetével és oktatásban betöl-
tött szerepével. Véleménye szerint az elektronikus tanulás térnyerésével az 
egyéni pedagógusi feladatok helyét kollektív munkavégzés veszi át, és emel-
lett a tanulási motiváció is jelentősen átalakul. Megnövekszik a tutorok szere-
pe, akik koordinálják és segítik a hallgatók által elvégzett munkákat, továbbá 
megnövekszik a hallgatók önállósága, kezdeményező-készsége és probléma-
megoldó képessége is. [5]

Komenczi Bertalan a 2013-as Elektronikus tanulási környezetek című 
munkájában többek között a hálózati tanulás és a világháló által nyújtott le-
hetőségekkel foglalkozott. Az online tanulás során a hallgatók egyénileg és 
egymástól elkülönülve lépnek interaktív kapcsolatba a tananyaggal, ezáltal a 
tanítás és tanulás kettőséből az előbbi megszűnik. Az elektronikus infokom-
munikációs technológia nagymértékben kiszélesíti a személyes, szuverén 

[3] czeizer Zoltán (2003): 
Formális oktatás és e-learn-
ing. Education. 12. évf. 3. sz. 
411−417. Budapest.

[4] Duchon jenő (2010): 
csoportos tanulás online 
környezetben. Taní-tani. 15. 
évf. 2. sz. Budapest.

[5] Kovács Ilma (2011): Az 
elektronikus tanulásról a 21. 
század első éveiben. 226. 
Magánkiadás, Budapest.
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tudásszerzés lehetőségét az által, hogy a tartalmak különböző modulokban, 
adatbázisokba szervezve, saját igények szerint összeállítva érhetők el. A szerző 
szerint a tanulás ezen formája integrálja legjobban az informális és spontán 
tanulást a tudásépítés folyamatába. A formális oktatás legfontosabb felada-
tának azt tekinti, hogy segítségével minél többen hozzájuthassanak ehhez a 
lehetőséghez, ugyanis ennek következtében a tanulás önállósodik és biztosí-
tottá válik az egész életre kierjeszthető, állandó képzési lehetőség is. [6]

Szűts Zoltán az interaktív tanulási környezet és felhasználók által létre-
hozott tartalom kihívásainak problematikáját is érintette. Véleménye szerint 
a felsőoktatás egyik legaktuálisabb kérdése a felhasználók által létrehozott 
tartalmak és a közösségi oldalak szerepe. A digitális eszközök és a világháló 
mindennapi életbe való beépülésével az információszerzés és a tanulás me-
chanizmusa is jelentősen átalakult. Az egyetemi hallgatók napi rutinjává vált 
a közösségi oldalak, azon belül is elsősorban a Facebook használata, amely 
időtől és tértől független információszolgáltatása mellett lehetőséget biztosít 
virtuális tanulói csoportok létrehozására is. Ezek a csoportok rendszerint a 
kurzusok teljesítésével és szakirodalmakkal kapcsolatos kérdésekkel foglal-
koznak, esetenként az oktatók aktív közreműködésével. Hangsúlyuk elsősor-
ban a hallgatók közötti kommunikáción és együttműködésen van. A techno-
lógiai fejlődés hatására a tanárok szerepe is jelentősen átalakult. Elsősorban 
már nem az információ forrásaként, hanem sokkal inkább moderátorként 
funkcionálnak. [7]

Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin és Egervári Dóra 2015-ben megje-
lenő munkájukban az internet oktatásban betöltött szerepével és az informá-
ciószerzés átalakuló helyzetével foglalkoztak. Vizsgálatuk alapján a kötelessé-
gek teljesítéséhez, mint a munkahelyi vagy tanulmányi feladatok, a szükséges 
információk elsődleges forrásának a könyvtárak számítanak. Megfigyelhető 
továbbá, hogy az információszerzésben az internet szerepe folyamatosan nö-
vekszik, a könyvtárakkal való összehasonlításban tapasztalható lemaradás 
azért áll fenn, mert a felhasználók többsége egyáltalán nem, vagy csak ala-
csony szinten képesek használni a világháló nyújtotta lehetőségeket. [8]

[6] Komenczi Bertalan (2013):
Elektronikus tanulási környe-
zetek kutatásai. Eger: Eszter-
házy Károly Főiskola.

[7] Szűts Zoltán (2014): Egye-
tem 2.0. Budapest: Kodolányi 
jános Főiskola.

[8] Sipos Anna Magdolna−
Varga Katalin−Egervári Dóra 
(2015): Net! Mindenekfelett? 
Pécs: Pécsi Tudományegye-
tem.
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Az interaktív tanulási környezet és felhasználók által létrehozott tartalom
 vizsgálatának elméleti háttere

E-learning a felsőoktatásban

Az e-learning korunk oktatásának egyik leggyakrabban használt kifejezése. Radácsi Imre és Benedek And-
rásné 2005-ös munkájukban behatóan vizsgálták a fogalom értelmezésének kérdését. Véleményük szerint 
az e-learning-fogalom számos értelmezése használatos, amely alaposan megnehezíti a témában történő 
tájékozódást. A fogalom tisztázása érdekében fontos megvizsgálni az e-learninget megelőző időszakban, a 
hagyományos osztálytermi képzéstől eltérő oktatás fogalomrendszerét. Ide kapcsolódik a távoktatás, ame-
lyet a 19. és 20. század fordulójának társadalmi igényei hívtak életre. Az igények megjelenése elsősorban 
azzal magyarázható, hogy a korszakban megfigyelhető gazdasági átalakulás hatására megváltozott a mun-
kához jutás, illetve a társadalmi felemelkedés szerepe és fontossága. A folyamat eredményeként kialakul-
tak az esti és levelező iskolák, valamint a szakképzettséget széles rétegek számára elérhetővé tevő oktatási 
intézmények is.

A társadalmi igények az 1960-as években csúcsosodtak ki, amikor megszületett a nyitott egyetem, vagy 
távegyetem fogalma. Az így kialakult intézmények legfontosabb módszertani elemei:
− második esély biztosítása széles társadalmi réteg számára,
− tanuláshoz való hozzáférés kiterjesztése térben,
− ingyenes, vagy a lehetőségekhez mértem olcsó oktatás,
− hivatalos korlátok lebontása,
− a munkaidő és szabadidő-struktúrákból, illetve az általános időbeosztásból adódó eltérő tanulási struk-

túrák kialakítása.
Az ismertetett módszertan szerinti oktatást eleinte hagyományos papíralapú munkafüzetek jellemez-

ték. Szintén jellemző volt a munkafüzetek mérete, a tanulók megszólítása, a kapcsolódó oktatásszervezés 
és a képzési célok megvalósítása is. A későbbiekben, a televíziózás és a videotechnológia elterjedésével új 
lehetőségek jelentek meg, a korábbi tisztán papíralapú tananyagok kiegészítésre kerültek a televízión ke-
resztül sugárzott előadásokkal. Még később elérhetővé váltak az előadások videokazettákon is, jelentősen 
javítva ezzel a távoktatás időbeli rugalmasságát.

Az oktatás fejlődésének másik irányát a nyitott képzések megjelenése jelentette. Ezek alapvetően nem 
egyetemi szintű, de mindenképpen a felnőttkori és tanfolyami képzés társadalmi hozzáférhetőségének biz-
tosítása érdekében jöttek létre. Az open learning jellemzően egy új szakma, nyelv vagy készség elsajátításá-
ra induló tanfolyamot jelent. Mivel a képzés elsődleges célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és 
az oktatást a társadalom széles rétegei számára elérhetővé tétele, elsősorban olyan kisebb képzési ciklusú, 
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nyitott képzési anyagok készültek, amelyek elmélyítették a hozzáférhetőség 
javítására és a kirekesztés tompítására kialakított oktatástechnológiai mód-
szerek eredményességét.

Az említett két oktatási kultúra ugyan egyaránt a megváltozott társadal-
mi igények hatására jött létre, egymással nem épített ki sok kapcsolatot. Az 
open learning alkalmazott tananyaga sokkal összetettebb volt, mint a nagy 
tudásanyagot felépítő, de konkrét képzést nem megvalósító távegyetemeké. A 
nyilvánvaló különbségek ellenére az európai terminológiában a két fogalom 
az 1990-es években összeolvadt és ODL, azaz open and distance learning for-
mában vált használatossá.

A nyitott képzések másik jelentős mozgatója a munkáltatói igények vol-
tak. A kor társadalmi és gazdasági változásai hatásra megnövekedett az igény 
a nagy tömegek gyors és rugalmas képzésére, vagy átképzésére. Mindezek 
eredményeképpen megjelent a programozott oktatás fogalma, amely azt az 
újdonságot hozta magával, hogy az oktatáselmélet elsődleges kérdésévé az 
vált, mely módszerek teszik lehetővé a munkavállaló számára a szükséges 
készségek leggyorsabb elsajátítását.

A második világháborút követően megjelentek az oktatógépek. Később, 
a számítógépek teljesítményének növekedésével lehetővé vált a világ jelentő-
sebb cégei és intézményei számára a programozott oktatási elveken alapuló, 
nagy tömegek kiképzésére alkalmas oktatás. A programozott oktatás jelen-
tette az alapját a mai számítógéppel támogatott oktatás kialakulásának. Az 
oktatás ezen ága a számítógép köré épül, mint oktató és szervező gép köré. 
Az IBM-típusú személyi számítógépek elterjedésével a módszer széles kör-
ben elterjedté vált. Ez az oktatás a jól körülhatárolható tudást, célorientált 
és készségközpontú módszerei révén rövid idő alatt képes átadni, azonban a 
munkahelyi keretek révén a korábban ismertetett nyitott és távoktatástól is 
elmaradt a motiváció tekintetében.

Az ismertetett komplex oktatási forma, valamint az azt kiszolgáló esz-
közrendszer a későbbiekben átalakult az elektronikus tanulássá, vagy e-lear-
ninggé. Az oktatástechnika, oktatástechnológia és a technológiai alapú képzés 
elektronikus tanulásba olvadása tovább bővítették a forma komplexitását (1. 
ábra). [9]

 

[9] Radácsi Imre−Benedek 
Andrásné (2005): Az e-
learning a felnőttképzésben 
(trendek, perspektívák, európai 
környezet). Kutatási záróta-
nulmány. Horváth cz. jános. 
(Szerk.) Budapest: Nemzeti 
Felnőttképzési Intézet.
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1. ábra. Az e-learning kialakulásának forrásai.

(Forrás: Radácsi–Benedekné, 2005) 

Komenczi Bertalan 2006-os Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben című ta-
nulmányában alaposan körüljárja az e-learning-fogalom értelmezésének kérdéskörét. Véleménye szerint 
az általuk végzett helyzetfelmérés világossá tette, hogy hazánkban az e-learning-fogalommal jelzett taní-
tási-tanulási technológia átfogó implementációjának bevezető szakasza zajlott az elmúlt évtized közepén. 
Ennek eredményeképpen fontos feladat az értelmező és felfedező szakaszon túllépve az e-learning straté-
giai szerepet kapjon a felnőttoktatásban.

Az e-learning-fogalom definícióinak jelentős része megreked a politikai marketing és a technofil futu-
rológia szintjén, míg más értelmezések a mechanikus tanulásról és tanulási szoftver-gép világról szólnak. 
A definíciók között ugyan találhatók átfogó igénnyel készült, a gazdasági, társadalmi és technikai elemeket 
leltárszerűen sorra vevő meghatározások is, ezekkel azonban az a probléma, hogy nem adnak a döntésho-
zók számára világos képet vagy támpontos, így gyakran az általánosságok programba emelésén túl nem is 
történnek lépések.

Komenczi olyan jól strukturált értelmezéseket keresett, amelyek alkalmasak egy fejlesztési stratégia 
különböző szintjein releváns beavatkozási pontok kijelölésére. Mivel a definíciók csak bizonyos elemeiben 
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képesek megfelelni ennek a feltételnek, egy új, ezekre az elemekre valamint egy korábbi modellre épülő 
e-learning-értelmezés is kialakításra került a kutatómunka során. Az új értelmezés stratégiai dimenzióját 
rendszerszemlélete és logikai koherenciája adja. Fogalomrendszer az e-learning programok és tananyagok 
értékelésénél és fejlesztésénél is alkalmazható, azáltal hogy integratív és komplementer módon értelmezi a 
tradicionális oktatás és az e-learning viszonyát.

Komencziék definíciója szerint az e-learning-fogalomban összefoglalható fejlesztések, programok, tan-
anyagok a tanulásszervezés, tanulásirányítás és tanulás-támogatás olyan formáit jelentik, amelyek az alábbi 
három forrásból merítenek:
− számítógéppel segített tanulás eszközrendszere (computer based learning),
− az internetes, webalapú tanulás eszközrendszere (web based learning),
− a távoktatás tapasztalatai és eszközrendszere (distance learning).

2. ábra. Az e-learning fogalom.

(Forrás: Komenczi, 2006) [10]

Ennek értelmében Komenczi Bertalan szerint „az e-learning a három forráshalmaz közös halmaza, 
metszete, különböző rendszerszintű operatív programok gyűjtőneve, melyek a számítógép és a hálózati 
adatbázisok, illetve internetes kommunikáció használatával, a tanulási folyamat egészének rendszerszem-
léletű megközelítésével, illetve hatékony rendszerbe szervezésével törekszenek a tanulás eredményességé-
nek és hatékonyságának javítására”.

                          Zakota Zoltán
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A jól szervezett e-learning-rendszerek karakterisztikus jellemzői:
− didaktikai tervezés
− modularitás
− rendszerszemlélet.

Az e-learning-rendszerek jól szervezett tudástartalmak, az elsajátításukhoz szükséges instrukciók és 
mérőprogramok elérhetőségét teszik lehetővé, és kommunikáció lehetőséget biztosít a közös tudáskonst-
rukcióhoz és a tanulási, technikai problémák megoldásához.

Komenczi a stratégiaalkotás és a rendszerfejlesztés operatív tervének kialakítása érdekében az e-lear-
ning-fogalom különböző értelmezési lehetőségeire is jelentős figyelmet fordít.
− Az e-learning felfogható a hagyományos, jelenléti oktatás alternatívájaként. Az első alternatív elemként

 a távoktatás jelent meg, mint a tanulás, tanítás megvalósításának új formája. Az új paradigma eltávo-
lodást jelent a korábbi jelenléten alapuló oktatási keretrendszerétől, amely a tanárokkal és diákokkal 
szembeni követelmények módosulását is jelentette. Később a számítógéppel támogatott oktatás és az 
internetes tanulás megjelenése tovább bővítette az alternatív tanulási formákat.

− Az e-learning jelentheti a hagyományos oktatás addiktív módon történő kiegészítését. A kiegészítés két
módon történhet:

− Az oktatás valamennyi rendszerszintjén alternatív módon biztosítják a tananyag, kurzus, képzés elek-
tronikus változatát. Ebben az esetben „új megoldásról” beszélhetünk, ahol az e-learning az oktatás 
modernizációjának számos tényezője közül egy lehetőség.

− Az oktatás tananyaga, kurzusai kiegészítésre kerülnek elektronikus tartalmakkal, illetve hálózati kom-
munikációs lehetőségekkel.

− Az e-learning és a hagyományos oktatás kapcsolata komplementerként is értelmezhető.  Ebben az eset-
ben a tananyag és kurzus teljes áttervezése történik a rendelkezésre álló IKT-eszközök oktatásba illesz-
tésével, azzal a céllal, hogy a képzés eredményessége és hatékonysága javuljon. Az előző értelmezéshez 
hasonlóan szintén két altípusa különíthető el, esetében az által, hogy az oktatás átalakulásával a megma-
radt személyes találkozások változatlanok maradnak, vagy módosulnak:

− helyettesíthető blended learning, ha a személyes találkozások tartalmi és módszertani szempontból
 változatlanok maradnak.

− átalakítható blended learning, ha a megmaradt találkozások tartalmi és módszertani szempontból
 átalakulnak.

− Az e-learning értelmezhető a kurzusokon, tantárgyakon, és tananyagfejlesztésen túl egy intézmény
rendszerszintű átalakulásának legfontosabb transzformatív tényezőjeként is. Ebben az esetben, tágabb 
értelemben véve, az intézmény funkcióinak az IKT-eszközök segítségével történő átalakítása zajlik, ahol 
a világháló szerepe kulcsfontosságú. Az átalakulás a tanítás és a tanulás új formáinak dominanciát ered-
ményezi.

Interaktív tanulási környezet és a felhasználók által létrehozott tartalom kihívásai a felsőoktatásban



26 Dunakavics – 2016 / 10.

− Az e-learning jelentheti az oktatás rendszerszintű átalakításának nagyigényű programját is. Ebben az
esetben az e-learning az oktatás és azon belül a felnőttképzés olyan új rendszerének kialakítását jelenti, 
amely a jelenlegi trendek közeljövőbeli kiterjesztéséből adódik.

Komenczi továbbá foglalkozik tanulmányában az e-learning és az egész életre kiterjedő tanulás kap-
csolatával is. Az egész életre kiterjedő tanulásnak két jellegzetes dimenzióját különíti el a szakirodalom: 
lifelong learning, lifewide learning. Míg a lifelong learning az idődimenzió mentén helyezi el a tanulás 
folyamatát, addig a lifewide learning a minden életterületre és helyzetre kiterjedő, horizontális jellegre 
helyezi a hangsúlyt.

Az egész életre kiterjedő tanulás koncepcionális modellje egységes keretben kezeli a tanulás időbeli 
kiterjedését és a három alapvető tanulási formát. A második negyedben helyezkedik el az iskolarendszer-
szerű oktatás, a harmadikban a nem formális oktatás felnőttképzés része, az első és negyedik negyedben 
pedig a kötetlenebb nem formális oktatás található. Az egyes területek elszigeteltek, nem kapcsolódnak 
szervesen egymáshoz.

 
3. ábra. A tanulás dimenziói.

(Forrás: Komenczi, 2006) [10]
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Az új megközelítés a tanulást egységes folyamatnak tekinti, amelyben az egyes di-
menziók, szakaszok és tevékenységformák egymáshoz szervesen kapcsolódó, egy-
másra épülő komponenseket jelentenek. Az e-learning azt az általános, infokom-
munikációs infrastruktúrát adja, amely lehetővé teszi a tanulás egységes kontin-
uumának megvalósítását. Az e-learning technikai eszközkészlete egyúttal az egész 
életre kiterjedő tanulás infrastruktúrája is. Két fontos és egyértelműnek tűnő jövő-
trend került felvázolásra:
1. Valószínűsíthető, hogy az informatikai infrastruktúra „mindenüttjelenvalósága” 

természetessé válik, az e-learning szó elejéről leválik az e betű és újra csak tanulás 
lesz. Ebből a szempontból tehát az e-learning efemer, átmeneti fogalom.

2. Az elektronikus IKT-eszközrendszer nem csak átformálja a távoktatást, hanem a 
fogalmát is feloldja és átmenetivé teszi. Az új technológiai lehetőségek elterjedé-
sének következtében irreleváns lesz, hogy ki honnan és milyen formába kívánja 
elérni a számára szükséges tartalmat. [10]

A technológiai fejlődés hatása a felsőoktatási kompetenciák 
átalakulásában

A technológiai fejlődés és a digitalizáció az élet számos területére komoly hatást 
gyakorol. Ezek közé a területek közé tartozik az oktatás, azon belül is elsősorban a 
felnőttképzés és a felsőoktatás. Az IKT-eszközök növekvő jelenléte az oktatás tar-
talmában és az alkalmazott módszerekben is átalakulást eredményezett, melynek 
következtében a kompetenciák szerepe és jelentősége is megváltozott.

Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin és Egervári Dóra 2015-ös tanulmányában 
[8] éppen a digitális univerzum kompetenciáinak vizsgálatával foglalkoznak. Az in-
formációs műveltség hazai állapotát vizsgáló empirikus kutatásának eredményeit 
összefoglaló és szintetizáló tanulmányában az információs műveltség hazai jellem-
zőinek ismertetése, különös tekintettel a felsőoktatásban és a munka világában élők 
helyzetére és a közöttük meglévő, tudományos módszerekkel is igazolható különbö-
zőségek megállapítása szerepel.

A munka tartalmának bemutatását megelőzően érdemes figyelmet szentelni az 
információs műveltség fogalmának. Az írásban az alábbi módon említik a termi-
nust: „Az információs műveltséget a világ mértékadó nemzetközi szervezetei a 21. 
század olyan alapműveltségének tartják, amely feltétele az egész életen át tartó tanu-

[10] Komenczi Berta-
lan (2006): Az E-lear-
ning lehetséges szerepe 
a magyarországi 
felnőttképzésben. Ku-
tatási zárótanulmány. 
(Szerk) Horváth cz. 
jános. Budapest: 
Nemzeti Felnőttkép-
zési Intézet.

[8] Sipos Anna Mag-
dolna−Varga Kata-
lin−Egervári Dóra 
(2015): Net! Minde-
nekfelett? Pécs: Pécsi 
Tudományegyetem.
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lás megvalósulásának, és a digitális ökoszisztéma kulcsfontosságú komponense. Az információs műveltség 
(information literacy) az egyén rendkívül összetett, integráló jellegű, sok részterületet, tudáselemet, gya-
korlati rutint magában foglaló kompetenciája, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy el tudjon igazodni az 
információs és a tudásalapú társadalomban, hogy ennek a társadalomnak az építőköveit alkotó informá-
ciókat felelősen és értően tudja kezelni, továbbá maga is hasonló információkat legyen képes előállítani.”

Sipos et al. az információs műveltség komponenseit az általános definíció alapján az alábbiakban azo-
nosította:
1. Az információs igények pontos meghatározása;
2. A szükséges információk hatékony és eredményes megszerzése;
3. Az információk és az információs források kritikus értékelése;
4. A kiválasztott információk beépítése a már meglévő tudásba;
5. Az információk hatékony alkalmazása a meghatározott célok érdekében;
6. Az információhasználat szociokulturális, gazdasági és jogi környezetének ismerete, jogszerű, valamint 

etikus információgyűjtés és használat.
Ennek értelmében látható, hogy az információs műveltség kategóriája az információs tartalmak keze-

lésének kérdéseivel, módszereivel foglalkozik és bár kapcsolódik az információs eszközök technikai keze-
lésére vonatkozó kompetenciákhoz, a két fogalom nem összekeverendő.

A Sipos−Varga−Egervári által végzett komplex empirikus vizsgálat figyelmet fordít a tanulásban, a 
munkában és a szabadidő eltöltésében az IKT-eszközök és a digitalizáció szerepével, valamint az informá-
ciószerzés módjaival, az internetes keresési metódusokkal, a könyvtárak és adatbázisok szerepével, hasz-
nálatával, illetve az információs források hitelességének megítélésével is.

A vizsgálatukban szereplő hallgatói eredmények alapján a felsőoktatásban résztvevő digitális bennszü-
löttek tanulmányai során előszeretettel használják a különféle típusú és formátumú információkat, akár 
papíralapon, akár IKT-eszközön keresztül elérve azokat. Tanulmányi szokásaikra jelentős hatást gyakorol, 
hogy mely IKT-eszközök állnak rendelkezésükre, valamint hogy beiratkozott olvasói-e valamely könyvtár-
nak. A vizsgákra való felkészülésben a kötelező olvasmányok és segédletek kapják a legnagyobb hangsúlyt, 
csak ritkábban fordulnak elő egyéb könyvek, internetes források, vagy folyóiratok. jellemző továbbá, hogy 
a hallgatók többsége a tananyag felhasználásában és a ráfordított időben is a középértéket képviseli.

A vizsgálatuk a gyűjtött adatokon túl figyelmet fordít a hazai és nemzetközi tapasztalatokra, valamint 
az információs műveltség követelményrendszerére is. A szerzők szerint az információs műveltség elenged-
hetetlen a felsőoktatásban felmerülő feladatok teljesítéséhez és a későbbiekben a diplomás munkakörök 
betöltéséhez. Napjainkban több olyan kompetencia megléte is elvárás az oktatásban és a munkaerőpiacon 
egyaránt, amelyek nem képezik az oktatás szerves részét. A felmérésből nyilvánvalóvá válik, hogy a diplo-
mások többsége nem rendelkezik megfelelő információs kompetenciákkal.

                          Zakota Zoltán
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Az utóbbi időkben az információs kompetenciák helyzetének értékelése a felsőoktatás hallgatóinak köré-
ben a szakirodalom egyik leggyakrabban kutatott témájává vált. Varga a hazai tapasztalatok értékelésénél 
kiemeli az ELTE Információs Társadalom Oktató- Kutatócsoportjának 2013-as átfogó kutatását, amely a 
digitális állampolgárság kompetenciarendszerét és ezek összefüggéseit vizsgálta. A kutatás alapját a PPK 
ITOK digitális állampolgárság modell részkompetenciáinak átfogó vizsgálata adta. A kutatócsoport az 
egyes részterületek definiálásával, az erre épülő mérőeszköz kidolgozásával és reprezentatív módon tör-
ténő mérésével megfelelő alapot adott a digitális kompetenciák elemzéséhez, illetve az összefüggések és 
különbözőségek alapján a következtetések levonásához.

A digitális állampolgárság kompetenciamodelljének elemei:
− digitális eszközhasználat;
− digitális tevékenység;
− digitális értékteremtés és produktivitás.

A kutatócsoport által végzett empirikus felmérés mintája összesen több mint kétezer főből állt, és sze-
repelt közöttük közoktatásban és felsőoktatásban tanuló, tanár és más felnőttek is. A vizsgálat legfontosabb 
megállapításai:
− A tanulók eszközhasználat tekintetében kellőképpen digitálisak, a népszerűségi listán a megszokott

közösségi oldalak vezetnek.
− A munkavállalók kevésbé érdeklődnek az internetes lehetőségek iránt, mint nem dolgozó társaik, vala-

mint a digitális tevékenységeik között is mutatkoznak eltérések.
− A vizsgálatban résztvevő személyek a munkához, hivatáshoz, szakmához kapcsolódó információk kere-

séséhez, valamint a kapcsolattatáshoz és a mindennapi tevékenységekhez kapcsolódóan szerezték a leg-
több gyakorlatot.

− A résztvevők a tanuláshoz és ismeretátadáshoz kisebb mértékben használják az internetet, kisebb a ta-
pasztalatuk a blogírásban, honlapszerkesztésben, prezentációkészítésben, valamint video-hanganyagok 
készítésében és megosztásában is.

− A felmérés szerint a digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat során viszonylag kevés inter-
netes szolgáltatást vesznek igénybe a mintában szereplők. A szükséges információk megszerzéséért a 
kedvenc eszközeikhez nyúlnak.

− A pedagógusok rendelkeznek bizonyos szintű informatikai ismeretekkel, de ezek nem egyeznek meg a
digitális kompetenciák elsajátításával vagy meglétével, így a különböző web 2.0-s és IKT-eszközök okta-
tásba történő beépítése gyakran nehézségeket okoz számukra.

Varga a friss nemzetközi tapasztalatok ismertetéséhez két amerikai, egy brit és egy német felmérést 
mutatott be részletesebben. A hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt megegyeznek abban, hogy a fel-
növekvő tudós generáció számára a legjelentősebb kihívást az információk válogatása és értékelése jelenti. 
Nincsenek birtokában a megfontolt döntésekhez szükséges tudásnak és nem is érzékelik ennek fontossá-
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gát. Általánosságban felületesség jellemzi őket, amely nagy valószínűséggel a 
későbbi munkavégzésükre is kihat majd. Ennek eredményeképpen az okta-
tásnak jelentős figyelmet kell fordítnia a hallgató speciális, szakmaspecifikus 
információs műveltségének hatékonyabb fejlesztésére.

Varga továbbá szót ejt az információs műveltség követelményrendszeréről 
a felsőoktatás és a munkavállalók szempontjából is, tanulmányuk szempont-
jából számunkra az előbbi fontos. Véleménye szerint a kompetenciakövetel-
mény keretet ad az információs műveltséggel rendelkező egyén értékeléséhez.

A felsőoktatásban kidolgozott kompetenciakövetelményt a közoktatás-
ban megszerzett kompetenciákhoz szükséges igazítani. Minden hallgatóval 
szemben az alábbi követelményeknek való megfelelés az elvárás, ugyanakkor 
adott esetben az egyes tudományterületek helyezhetnek nagyobb hangsúlyt 
bizonyos kompetenciákra.

A kompetenciák öt követelményszintből és huszonkét teljesítménymuta-
tóból állnak, a felsőoktatás valamennyi szintjén a hallgatók szükségleteihez 
igazodva. Mivel a kutatás témája szempontjából leginkább a követelmények 
bemutatása érdekes, a teljesítménymutatók és kimeneti mutatók bemutatásá-
tól ebben az esetben eltekintünk. Követelmények:
− Az információs műveltséggel rendelkező hallgató meg tudja határozni és

meg tudja fogalmazni a szükséges információ természetét és mértékét.
− Az információs műveltséggel rendelkező hallgató hatékonyan és eredmé-

nyesen jut hozzá a szükséges információhoz.
− Az információs műveltséggel rendelkező hallgató kritikusan értékeli az in-

formációkat és azok forrásait, a kiválasztott információkat beépíti saját tu-
dásbázisába és értékrendszerébe.

− Az információs műveltséggel rendelkező hallgató – egyénileg vagy egy cso-
port tagjaként – hatékonyan tudja alkalmazni az információt egy meghatá-
rozott cél elérésének érdekében.

− Az információs műveltséggel rendelkező hallgató ismeri az információ
használatát körülvevő gazdasági, jogi és társadalmi problémákat, az infor-
mációkhoz való hozzáférést és azok alkalmazását etikusan és jogszerűen 
végzi. [8]

[8] Sipos Anna Magdolna−
Varga Katalin−Egervári Dóra 
(2015): Net! Mindenekfelett? 
Pécs: Pécsi Tudományegye-
tem.
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Az elektronikus tanulási környezetek és a hálózati tanulási környezet 
szerepe az oktatásban

A 21. század oktatásában jelentős szerep hárul az elektronikus tanulási környezetek alkalmazására. Ko-
menczi Bertalan 2013-as az elektronikus tanulási környezetek kutatásairól szóló tanulmányában behatóan 
foglalkozik a hálózati tanulással. Munkájának egyik kiemelt célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az 
elektronikus tanulási környezetek legjellemzőbb vonásait. Mindemellett fontosnak tartotta a figyelemfel-
hívást azokra a kihívásokra, amelyeket az információ- és kommunikációtechnikai eszközök jelentenek az 
oktatás tradicionális struktúrái és rögzült, nehezen változtatható gyakorlata számára. Emellett foglalkozott 
a hálózati tanulás lehetőségrendszerének bemutatásával is.
Az említett tényezők bemutatásához szükséges az elektronikus tanulási környezet fogalmának értelmezé-
se. Komenczi az elektronikus tanulási környezet sajátosságait hat pontban összegezte:
1. Az elektronikus tanulási környezet fogalma olyan tanulási környezetet jelent, ahol a tanulás ás tanítás 

feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információs- és kommu-
nikációtechnikai eszközöknek. Az eszközök jellemzője, hogy interaktív kommunikációs és információ-
szolgáltató platformként szolgáló interfészekkel rendelkeznek, felületük alkalmas a tanulást elősegítő 
információk széles körének megjelenítésére, amelyek optimális esetben jól szervezett tudástartalmak 
formájában érhetőek el.

2. Az elektronikus tanulási környezet egyúttal virtuális tanulási környezet is, ugyanis a képernyőkön válto-
zatos, interaktív, tanulást segítő információs és kommunikációs hatásrendszerek generálhatók.

3. Az elektronikus tanulási környezet információs erőforrásai részben delokalizáltak virtuális dimenziójuk
következtében. Ezek az erőforrások a hiperlinkek aktiválásával elvileg bárhol és bármikor elérhetőek. 
A sokrétűség és szétszórtság miatt fontos az úgynevezett didaktikai dizájn, amely a tanulási és tanítási 
folyamat tényezőinek hatékony, a tanulás eredményességének valószínűségét növelő rendszerbe szer-
vezése.

4. Az elektronikus tanulási környezet kommunikációs csatornát biztosít a tanuló számára szükséges hu-
mán információforrásokhoz: tanulótársak, közös tudáskonstrukció, a tanulás során felmerülő problé-
mák megoldásához segítségül hívható szakértők, tutorok, tanárok.

5. Az elektronikus tanulási környezet digitális tanulási környezetnek is nevezhető, ami az információk gépi
feldolgozhatóságára, tárolhatóságára, módosíthatóságára és továbbíthatóságára utal digitális technoló-
giák segítségével.

6. Az elektronikus tanulási környezet nem a hagyományos tanulási környezetek alternatívája, nem is a tra-
dicionális iskolával szembenálló elektronikus, szép, új világ ígérete, hanem a történetileg kialakult ta-
nulási színterek új fejlődési fázisa, amelynek eredményeképpen eszköztáruk az új infokommunikációs 
technikával bővül. 
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Komenczi ezen túlmenően foglalkozott tanulmányában az elektronikus tanulási környezet és a tradici-
onális oktatás kapcsolatával. Véleménye szerint az elektronikus tanulási környezet értelmezésére a korábbi 
rendszerszemléletű tanítási-tanulási folyamatmodellek csak korlátozottan alkalmasak. Új, holisztikus fo-
lyamatmodellekre van szükség, amelyek számolnak:
− a tanulási környezet delokalizációjával,
− a tanulási folyamat többirányú kiterjesztésével,
− az iskola kétes hatásfokúságával.

Az elektronikus tanulási környezet szervezése és működtetése során figyelembe kell venni, hogy a köz-
oktatásban részt vevő tanulók számára a domináns információs inputok a tágabb értelemben vett teljes 
„kognitív habitusból”, és azon belül egyre nagyobb arányban a médiaszférából érkeznek.

Fontos továbbá az a probléma, hogy a tradicionális oktatásrendszerben a tanulás terei, a tananyagok, a 
tantervek, a tanulástesztelés és tanulási folyamat nincs összhangban az új médiumok és információszerzési 
eljárások által generált kulturális változásokkal.

 4. ábra. A 21. századi tanulás keretrendszere.

(Forrás: DuFour & DuFour, 2010 nyomán Komenczi, 2013) [2]

Az elektronikus tanulási környezet bemutatása során Komenczi Bertalan a hálózati tanulás lehetőség-
rendszerét is vizsgálta. Az elektronikus tanulási környezet ma már hálózati tanulási környezet. Az egyes 
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készülékek adatelérési és adattárolási kapacitása határtalanná vált, a számítógép-processzorok nagy volu-
menű számítási feladatok elvégzésére alkalmas szuperrendszerré szervezhetők, a hipertext-technológia 
pedig az internet működésének alapját képezi.
Az internet számos új lehetőséget jelent, amely tovább szélesíti a tartalomfejlesztők és a tanulók számára 
rendelkezésre álló választékot. Az internetes alkalmazások és szolgáltatások száma folyamatosan a több-
szörösére emelkedik, mégis a tanulás támogatásához használatosak többsége három kategóriába sorolható:

− hálózati kommunikáció
A hálózati tanulás lehetőségei közül az egyik legfontosabb a hálózati kommunikáció. Ebben kulcsszerepet 
játszanak az online számítógépek. Ezek olyan eszközként funkcionálnak, amelyek a személyes kommuni-
káció kiegészítőjeként vagy alternatívájaként a kommunikációs formák széles kínálatát nyújtják. A távoli 
partnerek közötti valós idejű kommunikáció, információcsere és együttműködés leggyakrabban az alábbi 
formákban és alkalmazások segítségével valósul meg: email, voice-mail, chat, fórumok, beszélgetőprogra-
mok, videokonferencia alkalmazások, közösségi oldalak. 

Az internet elterjedése előtt a tanulás folyamatában az interakciót elsősorban a tanulók tananyaggal 
kialakított kapcsolata adta, az internet elterjedésével azonban már a tanulók egymással, tanárral, tutorral 
vagy tanácsadóval létesített interakciói is a tanulási folyamat jelentős szereplőivé váltak. Mivel a tudás 
alapvetően társas konstrukciónak tekinthető, a hálózati kommunikáció ígéretes lehetőség az új tanulási-
tanítási kultúra kialakításában.

− nyitott információforrások
Az online tanulásban rendelkezésre álló információforrásokat alapvetően jellemzi a nyitottság, mivel az in-
terneten hozzáférhető elektronikus dokumentumok jelentős része a hipertextes információszerzésből adó-
dóan szabad hozzáférésű. jellemző emellett, hogy az elektronikus dokumentumokból elérhetővé válnak 
további dokumentumok, adatbázisok. A nyitottság az esetek többségében azzal is társul, hogy a felhasz-
nálónak lehetősége nyílik a dokumentum szerzőjével, vagy a honlap készítőjével való közvetlen kapcso-
latfelvételre. jellemző tulajdonság, hogy az információforrások könnyedén változtathatók, módosíthatók, 
kiegészíthetők, bővíthetők vagy átírhatók.

− kiterjesztett/kibővített valóság
A kiterjesztett valóság lehetőségének vizsgálata két részben kerül bemutatásra, ugyanis a kiterjesztett való-
ság részben kibővített, részben pedig kiegészített valóságot jelent.
− Az ember története során mindig igyekezett leküzdeni biológiai korlátait a környezetének észlelésében.

A valóság kiterjesztésnek eszközei voltak a szemüveg, a távcső és a mikroszkóp is. Az elektronikus adat-
átviteli forradalom tovább bővítette a válóság kiterjesztésének lehetőségeit. A vizuális, akusztikus perifé-
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riák és a szélessávú adatátviteli csatornák napjainkban lehetővé teszik a jó minősé-
gű lép és hangátvitelt, a közeljövőben pedig további előrelépés várható a területen. 
A műholdas rendszerek a teljes földfelszínre és az intersztelláris térbe terjesztik ki 
az észlelés akciórádiuszát.
A tanulás még jórészt kiaknázatlan területének számít a távoli valóságok valós ide-
jű megfigyelése. A megfigyelés nem feltétlenül korlátozódik a passzív szemlélésre, 
lehetőség nyílhat a beavatkozásra és a fizikai rendszerek működésének befolyáso-
lására anélkül is, hogy ténylegesen jelen lennénk. 

− A kiegészített valóság az informatikai forradalom eredménye. Új lehetőséget je-
lent, amelyben a valós környezet olyan számítógép által generált elemekkel egé-
szül ki, melyek segítik a környezetben végzett tevékenység eredményességét. Az 
argumented reality legegyszerűbb formája a szignálok, jelzések valós idejű meg-
figyelése, kifinomultabb formája pedig a virtuális objektumok valós környezetbe 
helyezése, a valóság és a realitás kombinációja. „A kiegészített valóság abban jelent 
teljesen új viszonyt ember és környezete között, hogy a valóságra vonatkozó tudás 
nem a biológiai belső mentális reprezentációban van jelen, hanem kívülről érkezve 
közvetlenül a környezetre szuperponálódik, új dimenziót adva ember és környe-
zete interakciójának.”

Oktatási szempontból jó lehetőség a tárgyakról, épületekről, műalkotásokról 
nyerhető olyan információk, amelyek adott helyen vezeték nélküli kapcsolat hasz-
nálatával lehívhatók. Az intelligens környezet lehetséges formája, amikor a dolgok 
elmondják történetüket, rendeltetésüket, vizuális kiegészítő információkat bocsá-
tanak rendelkezésükre maguk és környezetük korábbi és valószínűsíthető jövőbeli 
állapotukról.

Összefoglalva tehát az elektronikus tanulási környezet olyan tanulási környezetet 
jelent, amelyben meghatározó szerepe van az IKT-eszközöknek. Az internetes alkal-
mazások és szolgáltatások száma exponenciálisan növekszik, a többségük azonban 
az említett három kategóriába sorolható. A mai és a közeljövőbeli kínálat alapka-
rakterisztikáról kialakításra kerülő átfogó kép érdekében fontos, a kategóriák minél 
pontosabb jelentésének és összetevőinek megismerése. [6]

Napjainkban a tanulás és oktatás vizsgálatában jelentős figyelem hárul a háló-
zatosodásra és a hálózati környezetekre. Molnár Pál (2013) [11] véleménye szerint 
hálózatos társadalomban élünk. Az elmúlt két évtizedben lezajló internet- és mobil-
technológiai-térnyerés nagy hatást gyakorolt az emberi kapcsolathálózatok alakulá-
sára. A folyamatos fejlődés következtében javultak a hálózatok tanulási, döntéshoza-

[6] Komenczi Bertalan
(2013): Elektronikus 
tanulási környeze-
tek kutatásai. Eger: 
Eszterházy Károly 
Főiskola.

[11] Molnár Pál (2013):
Hálózatosodás és 
tanulás hálózati kör-
nyezetben. Budapest: 
Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem.

                          Zakota Zoltán



35Dunakavics – 2016 / 10.

tali és problémamegoldási módjai is. A társadalmi hálózatok átalakulása lehetővé tette az ember számára a 
kapcsolataik változatosabbá tételét és a hatékonyabb tájékozódási lehetőségek elérését.

A folyamatban kulcsszerepet játszott az internet, amely minden eddiginél nagyobb kommunikációs és 
információgyűjtő potenciállal és kapacitással bír, valamint lehetővé tette, hogy felhasználói megnyilvánul-
janak, kommunikáljanak és új kapcsolattartási módokat fejlesszenek ki. További lökést adott a folyamat-
nak a mobil eszközök elterjedése, amelyek napjainkra testünk részévé váltak és lehetővé teszik a helytől 
független valós idejű kommunikációt és információcserét.

Molnár Pál 2013-as munkájában azt írja, hogy az elmúlt évtizedekben megjelenő technológiák minden 
korábbinál jobban beépültek mindennapjainkba. Az emberek a technológiát gyakran használják kapcsola-
taikhoz. Az internet többek között alkalmazható:
− beszélgetésre, üzenetváltásra, kommunikációra;
− online kapcsolathálózatok létrehozására és működtetésére;
− közösen szerkesztett tartalmak, ismeretek elérésére, szerkesztésére.

Az internet tehát sokoldalú felhasználhatósága révén új kommunikációs és kooperációs lehetőségeket 
nyitott meg, és lehetővé tette a személyek közötti interakciós formák széles körben történő elterjedését.

Molnár Pál foglalkozott Rainie és Wellman munkája nyomán az internet megjelenésekor megfogalma-
zott Putnam-gondolattal, mely szerint olyan világban élünk, amelyre a csökkenő bizalom, csökkenő társas 
kohézió és széles körben elterjedt magányosság jellemző, valamint a helyi közösségek és szervezetek iránti 
elkötelezettség csökkenése. Az említett szerzők a képet azonban ennél árnyaltabbnak látták és úgy vélték, 
a korábbi kisebb és sűrűbben összefonódott csoportokkal jellemezhető társadalmi rendet fokozatosan fel-
váltja egy kevésbé átfedő csoportosulások társas hálózati rendszere. A hálózati individualizmus társas sza-
badságot biztosít, azonban az emberek közötti kapcsolattartás és összekapcsoltság növelése mellett foko-
zott terhelést is jelent. A hálózatokban tevékenykedő egyének interakciós eszközeik segítségével aktivizál-
hatják kapcsolataikat, emellett pedig a kapcsolatalapú média lehetőséget nyújt az alkotásaik megosztására 
és az együttműködésre. Az internet, a mobiltechnológia és a kapcsolathálózataik révén bárhol és bármikor 
képesek a kapcsolatteremtésre és az információcserére, amely a közösségépítés új formáit teszi lehetővé.

Több, a témában végzett kutatás is az igazolja, hogy az internet nem veszi el a teret a kapcsolattartástól, 
sőt, minél több emberrel áll valaki kapcsolatban az interneten, annál valószínűbb, hogy személyesen és te-
lefonton is több emberrel lép rendszeresen interakcióba. Mindezek alapján az internet inkább segíti a kap-
csolatok fenntartását, mintsem hátráltatná azt, a személyes kapcsolattartás kibővítéseként lehet tekinteni az 
online jelenlétre.A technológiának köszönhetően a társas hálózatok nagyok és változatosak lettek, amely a 
hatékonyságukra is pozitív hatást gyakorolt, ugyanakkor a technológiára épülő kommunikáció a személyes 
kommunikációval szemben társas izoláltságot okoz. Az internet segíti a távoli és gyenge kötődéssel ren-
delkező emberek közötti kapcsolattartást. Ezek a kapcsolatok gyakran nyújtanak kritikus információkat és 
támogatást olyan kérdésekben, mint a munkahelykeresés, egészségügyi kérdések, vagy vásárlási döntések.
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Az emberek közötti kapcsolatok és hálózatok már az internet megjelenése és elterjedése előtt is jelentős 
változásokon mentek keresztül, azonban ezt a változást az új technológiák megjelenése nagymértékben 
felgyorsította. Molnár munkájában bemutatásra kerül Rainie és Wellman, a hálózati individualizmus ki-
alakulása felé vezető folyamat kilenc kulcsfontosságú változása:
− a közlekedési eszközök és az infrastruktúra javulása miatti széleskörű összekapcsolódás;
− az elérhetővé és megfizethetővé váló telekommunikációnak és számítástechnikának köszönhető hatéko-

nyabbá és személyesebbé váló kommunikáció és információszerzés;
− a békefolyamatoknak köszönhető kereskedelmi és társas összekapcsolódás növekedése;
− a csoporthatárok lazulása, a háztartások hálózatosodása, a családi összetétel, a szerepek és a felelősségek

csoport jellegűből hálózatos jellegűvé válása;
− a spontán szerveződő, nyitott és informális civil kezdeményezésű hálózatok elterjedése, ezzel párhuza-

mosan a strukturált és határokkal rendelkező önkéntes szerveződések visszaszorulása;
− a tömegmédia többcsatornássá és kevésbé kontrollálttá válása miatti kulturális változások;
− a fejlett gazdaságokban a munka rugalmassá válása és az információ alapú, kreatív munkavégzés elterje-

dése miatti együttműködési hálózatok elterjedése;
− etnikai, nemi, vallási és szexuálisjellegű nyitottság előtérbe kerülése egyes, főleg nyugati társadalmak-

ban;
− a nyugdíjrendszer változása, mely rákényszeríti az embereket, hogy nagyobb mértékben járuljanak hoz-

zá saját jövőjük alakításához – szintén főleg a nyugati társadalmakra jellemzően.
Az internet folyamatosan új lehetőségeket biztosít az emberek különböző módon, helyen és időben 

történő kommunikációjához és kapcsolattartásához, emellett pedig információforrásként és együttműkö-
dési felületként is képes funkcionálni. Az internet megjelenése gyakorlatilag az élet minden szegmensére 
komoly hatást gyakorolt, és olyan eszközök elérését tette lehetővé, amelyek segítségével információt keres-
hetünk, alkothatunk, megoszthatjuk alkotásainkat, írásainkat, gondolatainkat, csoportokat alkothatunk 
és csatlakozhatunk mások által létrehozott csoportokhoz. Az internet egyes eszközei a kapcsolathálózat 
bővítéséhez is hozzájárulhatnak, és tudatosabbá tehetik hálózati jelenlétünket. Fontos továbbá Molnár sze-
rint, hogy az internet megváltoztatta az alkotásról alkotott közvélekedést, ugyanis korábban kevesebben 
gondolták, hogy aktív alkotók is lehetnek, az alkotói eszközök széles körű elterjedése azonban lehetővé 
tette ezt.

Molnár Pál úgy fogalmaz: „Az internet fejlődése során eljutott abba a szakaszba, amikor az online 
kapcsolattartás és információ-megosztás uralja az emberek mindennapjait.” A népszerű online kapcsolat-
hálózatok (Facebook, MySpace, Twitter) a kapcsolathálózatokon alapuló hírmegosztás és hírfogyasztás, 
online kapcsolattartás és kommunikáció, az informálódás, a követői hálózaton alapuló uralkodó hálóza-
tokká váltak.
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A hatékony és aktív hálózati részvételhez szükségesek a felhasználók részéről bizonyos kompetenciák 
megléte. Molnár ezen kompetenciák bemutatásának alapjául a korábbiakhoz hasonlóan Raine és Wellman 
2012-es munkáját vette, amely az alábbiakban jelölte meg a hálózati részvételhez szükséges ismeretek: 
− vizuális műveltség, 
− navigációs ismeretek, 
− összefüggés és kapcsolat-feltárási ismereteket, 
− összpontosítási ismereteket, 
− kételkedési ismereteket, 
− etikai ismereteket, 
− kapcsolattartási ismereteket.

A hálózatosodás, mint az élet számos más területére, a tanulásra is jelentős hatást gyakorolt. Fontos sze-
rep hárul ebben az online információs és kommunikációs technológiákra. Napjainkban egyre több olyan 
alkalmazás érhető el, amely online, számítógépünkre történő telepítés nélkül is igénybe vehető. Terjednek 
továbbá a nyílt forráskódú szoftverek és az ingyenesen használható szolgáltatások. A leggyakrabban hasz-
náltak ezek között a kapcsolathálózat alapú forrásgyűjtő-, jegyzetfüzet-alkalmazások, hírgyűjtő- és olvasó 
szolgáltatások, személyes- és szakmai kapcsolathálózatok, hírgyűjtő- és megosztási kapcsolathálózatok, 
fájlmegosztó-szolgáltatások, fénykép-, zene- és videómegosztó szolgáltatások. Az említett alkalmazások és 
szolgáltatások jól alkalmazhatók személyes, tanulási és munkavégzési célokra, azonban a megfelelő hasz-
nálat kihívást is jelent.

Molnár kiemeli a személyes tanulói hálózatok szerepét, amelyekben véleménye szerint megtalálható 
minden szükséges információ, legyen az online vagy személyesen elérhető. Hosszú időn keresztül az okta-
tás és tanulás elsődleges helyszíne az iskola volt, a mai világban azonban a tanulás már jelentős mértékben 
az interneten zajlik. A hálózatosodó világban az oktatási intézmények kiemelt feladata, hogy továbbra is 
meghatározó tényezői maradjanak az oktatás rendszerének, és sikeresen illeszkedjenek a világháló nyúj-
totta új lehetőségekhez.

Napjainkban a gyermekeket szoros kapcsolat fűzi technológiai eszközeikhez. A tanulók többnyire úgy 
gondolják, hogy ismerik és kezelni tudják a kapcsolathálózatokat, azonban nem feltétlenül képesek tanu-
lási célokra is felhasználni ezeket. A tanulóknak szükségük van arra, hogy tanáraik megmutassák, hogyan 
tudják hálózataikat tanulási célra hasznosítani és ápolni.

A személyes tanulói hálózatokon keresztüli ismeretszerzésben az elsődleges az ismeretekhez való 
hozzáférés. A tanulás továbbra is társas tevékenység, azonban a világháló több lehetőséget ad a közös, 
kísérletező, felfedező és ismeretalkotó tanulásra, mint a személyes tanulási helyzetek. Az online tanulói 
hálózatoknak kiemelkedő jelentősége van a tanulási közösségek kialakításában és együttműködésében. 
Az együttműködések olyan előnyökkel is járnak, mint az információáradat hatékony szűrése, közös isme-
retalkotás, problémamegoldás és feladatvégzés.

Interaktív tanulási környezet és a felhasználók által létrehozott tartalom kihívásai a felsőoktatásban
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Molnár Pál tanulmányában továbbá bemutatja Richardson és Mancabelli 2011-es 
kutatását, amelyben globális tanulói hálózatok jellemzőit az alábbiakban foglalják 
össze: a tanulók felkészültebbek az életre és a munkára, az osztálytermek vonzóbbak, 
a tanulók felelősek saját tanulásukért, az oktatás személyesebb, a felnőttek jobban 
teljesítenek munkájukban és fejleszthetik problémamegoldó képességeiket, a tanu-
lók elővigyázatosabbak, az iskolák időt és pénzt takarítanak meg. [11]
 

5. ábra. A személyes tanulási környezet.

(Forrás: Wheeler–Malik, 2010 és Seitzinger, 2009 nyomán Molnár, 2013) [11]
 

[11] Molnár Pál (2013):
Hálózatosodás és 
tanulás hálózati kör-
nyezetben. Budapest: 
Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem.

                          Zakota Zoltán
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Összefoglalás: A börtönökben zajló fejlesztő és korrekciós programok a bün-
tetés-végrehajtás és zártintézeti nevelés alappilléreinek számítanak. Módos 
Tamás szerint a nevelés az a tevékenység, amely során a személyiség befolyá-
solása olyan módon történik, hogy az, az adott társadalomnak való megfe-
lelést elősegítse. [1]
Az új európai börtönmodell szabadságvesztés végrehajtásra vonatkozó el-
veinek hazai bevezetése, gyakorlatba történő átültetése napjainkban is zajló 
folyamat. Az utóbbi évtizedben bekövetkezett paradigmaváltás az európai 
büntetés-végrehajtásban megkérdőjelezte a zárt totális intézmény kötele-
ző nevelésre épülő gyakorlatát és kritikával illette a rendszer hatékonysági 
mutatóit. A büntetés-végrehajtás modern szemlélete próbálja feszegetni a 
hagyományos (tradicionális) börtönelképzelések kereteit, felismerve annak 
korlátait és eredménytelenségét.
jelen kutatás a fejlesztő, korrektív pedagógiai és pszichológiai programok 
börtönökben történő alkalmazását vizsgálja. A börtönökben zajló nevelés 
hatékony működésének egyik legjelentősebb kihívásaként megjelenő prog-
ramok jelenlegi helyzetének és a sikerességüket befolyásoló legfontosabb té-
nyezők feltárásán keresztül lehetőség nyílik a szükséges fejlesztési irányok 
meghatározására.
Kulcsszavak: Zártintézeti nevelés, új európai börtönmodell, büntetés-végre-
hajtás modern szemlélete.

Abstract: The correctional and development programmes taking place in pe-
nitentiaries are considered to be the fundamental pillars of prison education. 
According to Tamás Módos education is the activity in the course of which 
the influence on personality is carried out in such a way that it promotes 
compliance with the given society. [1]
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The implementation of the principles governing imprisonment in the new European 
prison model is a process taking place in our country even nowadays. The paradigm 
shift in the European prison system of the last decade questioned the practice of 
compulsory education in closed institutions and criticized the performance indica-
tors of the system. The modern approach is trying to push the limits of the traditio-
nal conception of prison, recognizing its limitations and ineffectiveness.
This research examines the application of correctional pedagogical and psychologi-
cal programmes in prisons. Exploration of the most important factors that influence 
the effectiveness and success of current programmes provides the opportunity to 
identify the necessary directions for development.
Keywords: Prison education, new European prison model, modern approach of the 
traditional conception of prison.

Bevezetés

A téma jelentősége, aktualitása

A börtönökben zajló fejlesztő és korrekciós programok a büntetés-végrehajtás és 
zártintézeti nevelés alappilléreinek számítanak. Módos Tamás szerint a nevelés az a 
tevékenység, amely során a személyiség befolyásolása olyan módon történik, hogy az 
,az adott társadalomnak való megfelelést elősegítse. [1]

Az új európai börtönmodell szabadságvesztés végrehajtásra vonatkozó elveinek 
hazai bevezetése, gyakorlatba történő átültetése napjainkban is zajló folyamat. Az 
utóbbi évtizedben bekövetkezett paradigmaváltás az európai büntetés-végrehajtás-
ban megkérdőjelezte a zárt totális intézmény kötelező nevelésre épülő gyakorlatát és 
kritikával illette a rendszer hatékonysági mutatóit. A büntetés-végrehajtás modern 
szemlélete próbálja feszegetni a hagyományos (tradicionális) börtönelképzelések ke-
reteit, felismerve annak korlátait és eredménytelenségét.

jelen kutatás a fejlesztő, korrektív pedagógiai és pszichológiai programok börtö-
nökben történő alkalmazását vizsgálja. A börtönökben zajló nevelés hatékony mű-
ködésének egyik legjelentősebb kihívásaként megjelenő programok jelenlegi hely-
zetének és a sikerességüket befolyásoló legfontosabb tényezők feltárásán keresztül 
lehetőség nyílik a szükséges fejlesztési irányok meghatározására.

[1] Módos Tamás 
(1996): Kérdőjelek. 
Nevelés, átnevelés, 
netán valami más? 
Börtönügyi Szemle. 
14. évf. 4. sz. Pp. 
114−117. 
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A téma szakirodalmi, kutatási előzményei

A témában történő kutatások rendkívül sokrétűek. Vizsgálják többek között a fej-
lesztő és korrektív programok elméleti hátterét és működését, kriminálpedagógiai 
és -pszichológiai alapjait, valamint az eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen té-
nyezőket is.

Módos Tamás 1983-as munkájában a fogvatartottak magatartásával és neve-
lésével foglalkozott. Véleménye szerint az ilyen jellegű fegyelmezőtevékenység 
szükségszerű, mert a jelenlegi feltételek nem teszik lehetővé az elítéltek megfelelő 
megismerését és ezáltal a nevelési módszerek maximális eredményességű alkalma-
zását, másrészt pedig kényszerű megoldás is egyben, hiszen az elítéltek előélete tár-
sadalomellenes, az erkölcsi normáik eltérnek a társadalmilag elfogadottaktól. Úgy 
gondolta, a fegyelmezés önmagában nem vezet eredményhez az elítélteknél, egyéb 
nevelési módszerekkel szükséges elérni, hogy a fogvatartottak megértsék a bünte-
tésük okát. [2]

A büntetés-végrehajtásban zajló neveléssel foglalkozik Módos Tamás 1996-ban 
megjelenő munkája is. A börtönök működésében a kezdetektől jelen van a nevelés, 
elsősorban a zárintézeti együttélésből eredő konfliktusok, a leépítő hatások mérsék-
lése és a reszocializáció elősegítése érdekében. A korszerű büntetés-végrehajtással 
rendelkező államok mindegyikében létrejöttek olyan szerveződések, amelyek olyan 
nevelési feladatokat látnak el, mint az oktatás, a kulturális tevékenységek szerve-
zése és a konfliktuskezelés. A nevelés, a személyiségnek a társadalmi normáknak 
való megfelelés elősegítéséhez történő tudatos befolyásolása. Az elítéltek többsége 
védekezik a börtönbeli lét befolyásoló hatásai ellen, így az együttműködés gyakran 
korlátokba ütközik. Az ellenálló magatartás felszámolása kulcsfontosságú feladat, 
ugyanis a büntetés-végrehajtás fő céljaként megjelenő átnevelés és az erkölcsi meg-
javulás csak akkor valósul meg, ha az elítélteket nem a büntetéstől való félelem, 
hanem meggyőződésük tartja távol a törvény megsértésétől. [3]

Ruzsonyi Péter 1999-es Javíthatatlanok? című írásában a büntetés-végrehajtási 
korrekciós nevelés fejlődési trendjeit tárta fel. Munkája során a kriminálpedagógia 
fejlődésének bemutatásán keresztül elemezte és értelmezte a büntetés-végrehajtási 
intézmények viszonyait és a bennük zajló korrekciós nevelési munka működését, 
eredményességét. Véleménye szerint a korrekciós nevelés a kriminálpedagógia szer-
ves részét képző szakterület, amely önálló neveléselméleti koncepcióval rendelke-
zik. Legfontosabb célja a konstruktív életvezetés megalapozása és a társadalmilag el-

[2] Módos Tamás 
(1983): A fogva tar-
tottak magatartása, 
fegyelmezése. Mód-
szertani Füzetek. 1. 
sz. Pp. 46−50. 

[3] Módos Tamás 
(1998): Büntetés-
végrehajtási nevelés. 
Budapest: Rejtjel.
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fogadott magatartási és tevékenységi formák kialakítása az elítéltek körében. 
Alapvetően olyan pedagógiai tevékenységnek tekinthető, amely a résztvevő 
együttműködési szándékára alapozva korrigál és fejleszt. [4]

Boros-csetneky Börtönpszichológia című 2002-es könyvükben a börtö-
nökben zajló nevelési tevékenységek pszichológiai oldalával foglalkozott. A 
nevelési tevékenységet alapjaiban határozza meg az együttműködési hajlan-
dóság, így a program előkészítése során fontos szerepet kell szánni a megis-
mertetésnek és az elfogadtatásnak. A programok végrehajtásában a börtön 
teljes személyi állománya részt vesz, azonban legfontosabb szereppel az egyé-
ni nevelői foglalkozásúak bírnak. Az egyéni foglalkozásokat végző nevelők 
munkájuk során a kinti és a benti élettel egyaránt foglalkoznak, leggyakrab-
ban az egyes helyzetek és problémák megoldásának keresésében támogatják 
az elítélteket. Feladatuk elsősorban azonban nem a problémák megoldása, 
sokkal inkább a támogató háttér biztosítása. [5]

Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt 
című 2008-as munkájában Kapa-czencer Orsolya főként a fiatalkorúak hely-
zetén keresztül közelíti meg a büntetés-végrehajtási nevelés kérdéskörét. Vé-
leménye szerint az alternatív büntetések csökkentik az oktatási és szakképzé-
si elmaradottságokat és a személyiségi hibákat, továbbá lehetőséget adnak a 
bűnelkövetéshez vezető környezeti és életviteli okok leküzdésére, valamint az 
áldozat és a közösség kártalanítására is módot ad. A kutatásban továbbá sor-
ra veszi a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteit hazánkban és jellemzi 
őket a szerző, saját szempontjai szerint. Szó esik a nevelési programok egyes 
elemeiről, mint az oktatás, a szakképzés, a munka, a közösségi foglalkozások, 
a drogprevenció és gyógyító-nevelő tevékenység, valamint a szabadulásra 
való felkészítés általános és intézmény-specifikus bemutatásáról is. [6]

A magyar büntetés-végrehajtási nevelés problémáival foglalkozott For-
gács judit 2013-as munkájában. Úgy véli, hogy a nevelési szakterületen túl 
az egész magyarországi büntetés-végrehajtás is jelentős problémákkal küsz-
ködik, amelyeket fontos lenne orvosolni, hiszen a szervezet egészének mű-
ködése szükségeltetik a nevelési tevékenység megfelelő eredményességéhez. 
Fontos azonban azt is figyelembe venni, hogy maga a nevelés területén is 
megfigyelhetők problémák. Ide sorolja Forgács az elavult pedagógiai módsze-
rek használatát, a büntetés-végrehajtási intézmények dolgozóinak, azon belül 
is a nevelők szerepének átalakulását, valamint a nem megfelelően összehan-

[4] Ruzsonyi Péter (1999): 
javíthatatlanok? A büntetés-
végrehajtási korrekciós neve-
lés fejlődési trendje. Börtön-
ügyi Szemle. 18. évf. 4. sz. Pp. 
24−45.

[5] Boros−csetneky (2002): 
Börtönpszichológia. Budapest: 
Rejtjel-RTF.

[6] Kapa-czenczer Orsolya 
(2008): Fiatalkorúak reszoci-
alizációs nevelése a szabad-
ságvesztés büntetés alatt. Pp. 
251−367. Budapest: Károli 
Gáspár Református Egyetem.
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golt elméleti és gyakorlati megközelés jelenségét a nevelési munkában. Ezeknek a 
megoldását a szerző négy fő feladatban összegezte. Az első ezek közül a céloknak és 
törekvéseknek megfelelő módszerek kiválasztása, a második a fegyőr-szubkultúra 
hatásrendszerének kialakítása, a harmadik a büntetés-végrehajtási oktatás terüle-
tén rejlő csapdák azonosítása. az utolsó pedig a gyakorlati terület elméleti területtel 
szembeni előnyben részesítése. [7] 

A börtönökben zajló fejlesztő, korrektív pedagógiai 
és pszichológiai programok elméleti háttere

A büntetés-végrehajtási nevelés történeti áttekintése

Ruzsonyi Péter 1999-es munkájában jelentős figyelmet fordít a büntetés-végrehaj-
táshoz kapcsoló nevelési tevékenység történetére. Már az ókorban megjelenő gon-
dolat volt az elítéltek nevelésének kérdése. Protagorasz úgy vélekedett, értelmes 
ember nem a múltra, hanem a jövőre tekintettel büntet. A kérdéskör a középkor-
ban háttérbe szorult, azonban teljes mértékben nem merült feledésbe. A büntetés 
központi kérdésévé újra csak a 16. században vált. A középkorban a nevelési tevé-
kenységet egyértelműen a nagyfokú szigor jellemezte, a büntetés akár szélsőségesen 
durva vagy megalázó is lehetett az elítélteknek. Ennek oka, hogy a középkori gon-
dolkodásmódot alapvetően a vallás és az eredendő bűn eszméje határozta meg. Úgy 
gondolták, az ember alapvetően hajlik a bűnbeesésre és gonosz indulatok tartják 
fogva, így nagyfokú szigorra van szükség a megfelelő fegyelmezéshez. A valláserköl-
csön alapuló nevelés csak a megfélemlítés és az elrettentés, valamint a testi fenyítést 
használta és gondolta hatékony eszköznek, hatványozottan igaz ez a bűnelkövetők 
nevelésére.

A szabadságvesztés önálló büntetési formaként való megjelenése csak a 17. szá-
zad végére tehető. Oka, hogy az újkor polgárosodó társadalmában egyre inkább 
értékké kezdett válni az emberi munkaerő és a szabadság. Az első időszakban azon-
ban még nem a maihoz hasonló körülmények és feltételek között történt a bünte-
tés-végrehajtás, hanem valószínűsíthetően sokkal kevésbé humánus módon, lévén 
hogy ez a büntetési forma közvetlenül a testi fenyítés, a csonkítás és a halálbüntetés 
helyére lépett. [4]

[4] Ruzsonyi Péter 
(1999): javíthatatla-
nok? A büntetés-
végrehajtási korrek-
ciós neve-lés fejlődési 
trendje. Börtönügyi 
Szemle. 18. évf. 4. sz. 
Pp. 24−45.

[7] Forgács judit 
(2013): Miért beteg 
a magyar büntetés-
végrehajtási nevelés? 
Börtönügyi Szemle.
32. évf. 2. sz. Pp. 
1−16. 
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Hazánkban az első büntetés-végrehajtási intézet csak a 18. században kezdte meg 
működését, gróf Eszterházy Ferenc jóvoltából, a Pozsony megyei Szempcen. Közel 
ötven éves működés után 1831-ben szűnt meg. Működése közös rendszerben zaj-
lott, az egyetlen lekülönítési tényezőt a nemek jelentették. Kezdetlegessége ellenére 
nevelési szempontból igen előremutató volt és maradandót alkotott abban a tekintet-
ben, hogy intézményesítette az elítéltek javításának gondolatát. Ennek eszközeként 
elsősorban a munkavégzés jelent meg, de fontos szerepet tulajdonítottak a vallásnak 
is. A börtön saját lelkésze naponta tartott istentiszteletet az elítélteknek, emellett a 
rendszeres hittanoktatás is a feladatai közé tartozott. A javító szándék és a keresztény 
erkölcsi tanítás ugyan modern szellemiségről tanúskodik, mindazonáltal azt is látni 
kell, hogy a fogvatartottakhoz való viszonyulás a középkori viszonyokhoz hasonlatos 
volt. Erről tanúskodnak azok a gyakran előforduló megnevezések, mint a javíthatat-
lanok, istentelenek, elvetemült csőcselék. [4]

A 19. század személet változást hozott a hazai büntetés-végrehajtásban is. Deák 
Ferenc a tömlöcök viszonyait embertelennek látta. Úgy gondolta, a büntetés értelmét 
veszti, ha célja csupán a bűnelkövetés megbosszulása és nem törekszik az elítéltek 
javítására, akkor szerepe akár negatívnak is ítélhető, hiszen a bűnbánó elítélt, az őt 
ért börtönbeli kegyetlenkedések hatására akár „kitanult gonosztevővé” is válhat. A 
helyzet javítására Deák Ferenc javaslattal ált elő, amely rendszer követelményeinek 
megfelelően alakították ki a márianosztrai, majd később a balassagyarmati és a ko-
máromi börtönt is. A javaslat haladó elképzeléseket fogalmazott meg, többek között 
az uradalmi és törvényhatósági tömlöcök bezárására, az egységes szabályozású bör-
tönrendszer bevezetésére. Ennek gyakorlati megvalósítására nem került sor, ugyanis 
valamennyi előterjesztés elbukott. Ennek hatására Magyarországon a 19. század má-
sodik felében sem jutottak érvényre a modern büntetés-végrehajtási elvek, és néhány 
kivételtől eltekintve a feudális tömlöcrendszer maradt a büntetés letöltésének helye. [4] 

A történelem eseményei egy időre felfüggesztették a büntetés-végrehajtás átala-
kulását. A következő lépést a szabadságharc leverése után a neoabszolutizmus tette 
meg. Ekkor az osztrák kormány hazánkban is bevezette az osztrák büntető törvény-
könyvet, és tette ezzel Magyarországon is általános büntetési formává a szabadság-
vesztést. Az új rendelkezés a tömlöcök bezárását és a börtönügy további fejlesztését is 
elrendelte. Nagyszabású fegyházépítési program indult, amely elsődleges szempont-
jai a gyorsaság és az olcsóság voltak. A törekvés megvalósítása így elsősorban a ko-
rábbi várak és középületek fegyházzá történő átalakulásából állt. Az elavult épületek 
a korszerű eszméknek nem feleltek meg, nem voltak alkalmasak a megfelelő elhelye-
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zésre és differenciálásra, valamint a javító szándékú munkavégzést és nevelést sem 
tették lehetővé. Az akkori rossz telepítés hatására a hazai börtönügy olyan irányba 
mozdult el, amely negatív hatásai máig is érzékelhetőek. Az egységesítési törekvések 
hatására elrendelték a hatósági fogházak megszervezését. Működésénél kívánalom 
volt a rend és fegyelem és a differenciálás is, még ha eléggé kezdetleges módon is. Az 
intézmények létrehozása a gondolkodásmód és az elítéltekhez való formálódását is 
jól mutatta, esetükben ugyanis tiltottá vált a fogvatartottak szidalmazása és előírták 
a lelki oktatást is, ugyanakkor a szükséges esetekben még továbbra is elfogadott volt 
a testi büntetés alkalmazása. [4]

A kiegyezés jelentős változásokat hozott a börtönügyben is. A polgári jellegű 
államapparátus és jogrend kiépülésével megszületett az első magyar büntető tör-
vénykönyv. A törvénykönyv korlátozta a halálbüntetést, megszüntette a testi és 
megszégyenítő büntetéseket, és törvényi szintre emelte a szabadságvesztés bünte-
tési nem alkalmazását. A börtönépítési program hatására épült fel a Szegedi Bör-
tön, a Soproni Fegyház és a Budapesti Országos Gyűjtőfogház is. A változások az 
elítéltek foglalkoztatására is hatást gyakorolt, amely skálája fokozatosan szélesedett. 
A munka mellett megjelent az oktatás is, a hazai börtönügyben ez volt az első al-
kalom, amikor a folyamatos fegyelmezés és fenyítés helyett a büntetés-végrehajtás 
elsődleges eszközeként a nevelés jelent meg. Az oktatás határozott pedagógiai tö-
rekvések érvényesítését tűzte ki célul. Érdemjegyek kerültek kiosztásra, lehetőség 
nyílott a továbblépésre, és a jutalmazás is megjelent a zenetanulás lehetőségeként, 
így sarkallva az elítélteket az együttműködésre és a szellemi gyarapodásra. A gyors 
ütemű fejlődés hatására a század végére a hazai börtönügy képes volt felzárkózni a 
nyugat-európai szintre. [4]

A kriminálpedagógiai nézetek hazai büntetés-végrehajtási nevelésben már a 20. 
század elején megjelentek, párhuzamosan a haladó nemzetközi trendekkel, azon-
ban a kor uralkodói nézeteivel való szembenállás miatt hatást nem voltak képesek 
kifejteni a büntetés-végrehajtás alakulására. Az évszázad elején a gazdaság növe-
kedésének visszaesése a börtönügy alakulására is hatást gyakorolt. A támogatások 
arányának jelentős csökkenése többek között a személyi állományok alakulását is 
negatívan érintette. A lemaradás abban a tekintetben is fontos volt, hogy ebben az 
időben indult meg az európai ítélkezési rendszer átalakulása, amely a korábbiakkal 
ellentétben a tett-arányos szemlélet helyett a tettesre fordította figyelmét. Ennek ha-
tására büntetés-végrehajtásban egyre hangsúlyosabbá vált a pszichológia a pedagó-
gia és a kriminológia alkalmazása is.
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Az első világháború befejeztével, a trianoni békediktátum utáni években a korábbi-
akban ismertetett negatív folyamatok tovább erősödtek, amelyet mélyített a gazdasá-
gi helyzet és az uralkodó kriminálpolitikai személet is. Ebben az időszakban a refor-
mok véghezvitele lehetetlenné vált, a tárgyi és szellemi hiányosságok miatt a nevelés 
helyett az elszigetelés és az elrettentés vált az elsődleges céllá a büntetés-végrehajtási 
intézmények működésében. A nyugat-európai viszonyokhoz képeset érezhető lema-
radás az anyagi és fizikai feltételek mellett elméleti síkon is jelentős volt. Hazánkban 
általánossá vált Makarenko meglehetősen leegyszerűsített felfogása, mely szerint a 
büntetés-végrehajtás alapvetően nem különbözik a normális gyermekeken végzett 
nevelőtevékenységtől, ezért nincs szükség semmilyen speciális nevelésre. A szem-
léletmód több évtizeden át kitartott és hatásai bizonyos szinten ma is érezhetőek 
maradtak. [4] 

A 20. század közepén az uralkodó ideológia a büntetőügyre is hatást gyakorolt 
azáltal, hogy az elítéltek számának addig nem látott tömeges növekedését generálta. 
Megszűnt a szándékos és a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény megítélése 
közötti különbség és a fokozatosság; az igazságszolgáltatás egyszerűsödött és egysé-
gesedett. A sztálini politika a börtönügy személyi és szervezeti feltételeit is saját igé-
nyeihez igazított, amely gyakorlatilag a börtönben dolgozó teljes személyi állomány 
cseréjét jelentette. Az új személyzet kiválasztásánál az elsődleges szempontot nem a 
képzettség vagy a szakmai tapasztalat jelentette, hanem a politikai megbízhatóság. A 
működést pedig alapvetően befolyásolta, hogy gondolkodásuk alapját az a szemlélet 
képezte, mely szerint az elítéltek ideológiai ellenfelek. 1952-ben a büntetés-végrehaj-
tási terület az igazságügyi-miniszter fennhatósága alól a belügyminiszter alá került, 
így a katonai szemlélet előtérbe, míg a javítási és nevelési szándék gyakorlatilag teljes 
mértékben háttérbe szorult. Visszatértek az olyan, ebben a korban már elítélt eszkö-
zök, mint a fizikai fenyítés, durva bánásmód, megalázás és megvetés. Az évszázad 
elejétől érzékelhető nyugat-európai helyzethez viszonyított elmaradás és a korrekci-
ós nevelés helyzetéből adódóan egyértelműen kijelenthető, hogy ez az időszak jelen-
tette a mélypontot a hazai büntetés-végrehajtásban. [4] 

Az ötvenes évek végén meginduló változás és konszolidáltabb viszonyok újra fel-
színre hozták a humánusabb börtönügy kialakításának gondolatát. Az új, 1955-ös 
Büntetés-végrehajtási Szabályzatban már bizonyos fokon megjelent a nevelés gon-
dolata is, azonban ez gyakorlati változást nem, vagy csak alig okozott. Az elmélet és 
gyakorlat teljes mértékben ellentétben állt, a személyzet a korábbiakhoz hasonlóan 
kitartott a durva és embertelen bánásmód mellett, a humánizmus börtönügyben 
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történő érvényre jutását egyenesen veszélyforrásként értékelték. Az 1957-ben meg-
jelenő új büntetőpolitikai tézisek alapvetően a lenini elvekhez történő visszatérést 
jelentették. Ugyan a hivatásos bűnözőkkel és az ellenforradalmárokkal szemben 
szigorú és kegyetlen fellépés jellemezte, a bűnelkövetők többségét a kapitalizmus 
romlottságának áldozataként kezelte és ezért törekedett a társadalomba történő 
bekapcsolásuk elősegítésére. Hatására a büntetés-végrehajtásban ismét megjelent a 
nevelőtevékenység, célja pedig társadalmi munkamegosztásba történő visszaillesz-
kedés elérése volt. Bizonyos tekintetben ez az intézkedés teremtette meg a nevelés 
elvi, jogi és szervezeti feltételeit a hazai börtönügyben. A törekvés hamarosan tör-
vényi szintre is emelkedett. Előírás lett, hogy az elítéltek többségénél el kell érni a 
bűncselekmény megbánását, a fegyelmezett és rendszerető magatartást, valamint a 
törvény és munkaszerető magatartást, valamint a szocialista társadalmi rend tiszte-
letét. Ugyan a korrekciós nevelés ismét fontos szerepet kezdett betölteni a büntetés-
végrehajtásban, ez főként csak a szabálykövetést és az önálló gondolatok és cseleke-
detek elvetését jelentette, a törekvés valódi pedagógiai tartalommal való feltöltése 
elmaradt. [4]

A büntetés-végrehajtás 1963-ban újra az igazságügy-miniszter felügyelete alá 
került, ezzel is jelezve, hogy az az igazságszolgáltatás részét képezi. A nevelési tevé-
kenység ebben az időszakban mereven ragaszkodott a neveléselméleti elvek és mód-
szerek mechanikus alkalmazásához, és tartotta magát az a naiv optimizmus, mely 
szerint a zártintézeti működés pozitív hatást gyakorol az eredményességre. Az 1966-
os büntetés-végrehajtási jogszabály lehetőséget nyitott a nyugat-európai viszonyok-
kal szembeni lemaradás leküzdésére. Az új szabályozás az elítélteket a büntetés-vég-
rehajtás tárgya helyett alanyaként kezelte, emellett ez a rendelkezés tekinthető a ma-
gyar büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés tényleges kezdőpontjának. A nyugati 
és keleti tömb országaiban közel egyidőben ismerték fel a nevelés addigi kudarcainak 
okát. Az átnevelési szemlélet a morális átnevelést a bűnelkövető saját meggyőződé-
séből fakadó tartózkodását tűzte ki céljául, ennek megvalósítását pedig elsősorban a 
pszichológiai és pedagógiai módszerek alkalmazásával látták elérhetőnek. Nyugat-
Európában már az 1960−70-es években vizsgálták klinikai szempontból a büntetés-
végrehajtási nevelést, amelyben eleinte túlzott optimizmussal, az 1970-es évektől 
pedig határozott pesszimizmussal kezelték a korrekciós nevelés kérdéskörét. csu-
pán az 1980-as években sikerült kimutatniuk a korrekciós nevelés eredményességét, 
amely ismét elősegítette a témához való pozitív viszonyulást meghonosodását. [4]
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Magyarországon az 1970-es években a börtönök személyzete jelentős generációváltáson 
ment keresztül. Az új dolgozók felkészültsége már lehetővé tette a korábbi ideológiai terhek-
től való megszabadulást és a problémák felismerése és megoldás felé történő elmozdulást. A 
változások hatására egyre több pszichológus és pedagógus bevonása történt meg a nevelés 
folyamatokba, amely elindította a börtönügy tudományos igényű kutatásának kiszélesedé-
sét. Az évtized közepére már egyértelművé vált, hogy bár a cél az elítéltek átnevelése, az 
ehhez tartozó szakmai és anyagi feltételek nem állnak rendelkezésre. Mivel az uralkodó 
ideológia nem engedte meg a cél feladását, hamarosan új erőforrások bevonása követke-
zett, amelyek már valóban lehetőséget biztosítottak a nevelési tevékenység lehetőségeinek 
kibontakoztatására. Az 1980-as években a politikai befolyás fokozatosan kezdett háttér-
be szorulni, és egyre inkább a szakmai szempontok érvényesültek. Elkezdtek kialakulni 
a büntetés-végrehajtás szervezetei, kiépültek az elítéltekkel foglalkozó szakmai csoportok, 
valamint korszerűsödött, differenciálódott és humánusabbá vált börtönök működése és a 
bennük tapasztalható bánásmód. A változások hatására egyre inkább az együttműködés 
vált a nevelési tevékenység elsődleges mozgatójává. [4]

A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés és a kriminálpedagógia helyzete 
a tudományok rendszerében

A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés bemutatásához nélkülözhetetlen 
a kriminálpedagógia rendszertani tagozódásának felvázolása.

A kriminálpedagógia napjainkban, művelői szerint, mint önálló, illetve önállósodásért 
küzdő tudományág létezik, a pedagógiai szakma ezzel azonban nem ért egyet. A büntetés-
végrehajtási nevelésnek a pedagógiai szakma kevésbé tulajdonít nagy jelentőséget, gyakran 
a pedagógia alterületei között sem jelölik meg. A felsorolás azonban ezekben az esetek-
ben nem fedi le teljes mértékben a pedagógia tevékenységi körét, hiszen a bűnelkövető 
és kriminálisan veszélyeztetett helyzetben lévő mentálisan egészséges emberekkel történő 
pedagógiai foglalkozás hiátusa szembeötlő annak ellenére, hogy ennek tudományos igényű 
működése elengedhetetlen a büntetés-végrehajtási intézmények eredményes működéséhez.
Ruzsonyi Péter [8] úgy vélekedik, hogy a kriminálpedagógia mind elméletben, mind pedig 
gyakorlatban a pedagógia tudományágai közül leginkább az általános pedagógia, a szociál-
pedagógiai és a gyógypedagógia által feltárt alapokra építkezik. 
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A kriminálpedagógia emellett támaszkodik még a pszichológia, azon belül is 
a szociálpszichológia, a szociális munka és a kriminológiai ismeretanyagára, 
mindezek alapján kialakítva saját tudományos rendszerét és szakspecifikus 
gyakorlatát.

A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés a kriminálpedagógia részét 
képező nevelési szakterület, amely rendelkezik önálló, más pedagógiai terü-
letektől független neveléselméleti koncepcióval. Alapvető célja a bűnelköve-
tők és kriminálisan veszélyeztetettek körében a konstruktív életvezetés meg-
alapozásának elősegítése. Ennek elérése érdekében olyan büntetés-végrehaj-
tási korrekciós nevelési eljárás kialakítására törekszik, amely társadalmilag 
elfogadott, egyénileg is képes eredmények elérésére, és a már meglévő pozitív 
tulajdonságok és viselkedési formák pozitív megerősítésére és elmélyítésé-
re is képes. Ezen felül tudásanyaga és lehetőségei révén szakmódszertanával 
részt vállal a prevencióban és a rehabilitációban.

A büntetés-végrehajtási nevelés alkalmazása alapvetően zárintézeti kö-
rülmények között történik, de bizonyos veszélyeztetett helyzetben lévő cso-
portok esetében preventív céllal az intézeteken kívül is alkalmazásra kerül. A 
nevelés alkalmazza az általános és szakpedagógiai, pszichológia, a szociális 
munka és a kriminológia eredményeit is. Alapvetően nem gyógyító jellegű 
tevékenység, sokkal inkább a résztvevők együttműködési szándékán alapuló 
korrigáló és fejlesztő pedagógiai módszer. Az általános pedagógiától a neve-
lés alanyaiban, a pedagógiai szituációban és az alkalmazott módszerekben is 
különbözik.

A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés sajátosságai ismeretében bi-
zonyos esetekben felesleges különbséget tenni a nevelőintézetek és bünte-
tés-végrehajtási intézetekben folyó tevékenység között, így elegendő a zárt 
intézeti korrekciós nevelés fogalmának használata. A zárt intézeti korrekciós 
nevelés alapját jelenti, hogy valamilyen külső kényszer következtében köte-
lezően előírt nevelési helyzet, amelyből az alanyok képtelenek kilépni. A zárt 
intézeti jelleg alapvetően azt jelzi, hogy az érintettek állampolgári jogai bizo-
nyos mértékben korlátozva vannak. [4]
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1. ábra. A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés helye a tudományok rendszerében. 

(Forrás: Ruzsonyi Péter: javíthatatlanok? Ruzsonyi Péter nyomán saját szerk.) [4]

Ruzsonyi Péter [9] 2006-os munkájában a kriminálpedagógia tudományterület-
re fókuszál. Úgy gondolta, hogy az emberi magatartás és viselkedés magyarázatá-
nak alapiskolái közül a biológiai, a szociológiai és a pszichológiai megközelítéseket 
érdemes megemlíteni. Létezik azonban egy úgynevezett kriminológiai értelmezés 
is, amely interdiszciplináris jellegű, számos tudományterület, így a szociológiai és a 
pszichológiai is jelentős szerepet játszik benne. A kriminálpedagógia nem függetle-
níti és nem is függetleníthető a társtudományai tételeitől, azonban igényt tart arra, 
hogy a személyiség vizsgálatát és a nevelést a saját tudományterültének megfelelő 
rendszer szerint dolgozza ki.

A büntetés-végrehajtás jelenlegi szabályozása értelmében a szabadságvesztés cél-
ja a törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során az elítélt szabadulása 
után a társadalomba történő visszailleszkedésének az elősegítése. Ruzsonyi úgy véli, 
ez a cél csak akkor tartható, ha az elítéltek büntetésük letöltése alatt szellemi, fizikai 
és szakismereti állapotát képes fenntartani, vagy fejleszteni, illetve ha hajlandó aktív 
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nok? A büntetés-
végrehajtási korrek-
ciós nevelés fejlődési 
trendje. Börtönügyi 
Szemle. 18. évf. 4. sz. 
Pp. 24−45.

[9] Ruzsonyi Péter 
(2006): A kriminálpe-
dagógia lehetősége a 
börtönadaptáció és a 
társadalmi integráló-
dás érdekében. Bör-
tönügyi Szemle. 25. 
évf. 2. sz. Pp. 21−33.
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közreműködést vállalni élete és kapcsolatai alakításában, valamint ha törekszik az 
önállóság és a felelősségteljes viselkedés kialakítására. Ezek a feladatok, csak tuda-
tosan megtervezett, előkészített és szervezett szakemberi munkával valósíthatóak 
meg, amely gyakorlatilag a nevelést jelenti. A nevelés célja a konstruktív életvezetés 
definiálása, megismertetése és kialakítása az elítélteknél. Fontos rávilágítani arra a 
tényre, hogy a büntetés-végrehajtásban a nevelés nem cél, csupán eszköz, a célok 
elérésének egyik, de nem egyedüli módja. [9]
 

2. ábra. A büntetés-végrehajtás elméleti rendszere.

(Forrás: Ruzsonyi: A kriminálpedagógiai lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi 
integrálódás érdekében. Szerk.: Ruzsonyi) [9]

A büntetés-végrehajtási nevelés pszichológiai háttere

csetneky László 2002-es, Boros jánossal közösen írt könyvében [5] a börtönpszi-
chológia területével foglalkozik. Vizsgálata során önálló alfejezetet szentel a bün-
tetés-végrehajtási nevelés pszichológiai hátterének bemutatására. Úgy gondolja, a 
szűkebb értelemben vett bánásmód a direkt nevelői foglalkozásokat, az egyéni ne-
velési foglalkozásokat és az egyénre lebontott módszereket jelenti, ahol az egyéni 

[5] Boros jános−
csetneky László
(2002): Börtönpszi-
chológia. Budapest: 
Rejtjel-RTF.

[9] Ruzsonyi Péter 
(2006): A kriminál-
pedagógia lehetősége 
a börtönadaptáció és 
a társadalmi integ-
rálódás érdekében. 
Börtönügyi szemle. 
25. évf. 2. sz. Pp. 
21−33.
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nevelési program végrehajtásának fontos módszereiként is megjelennek.Munkájuk-
ban önálló egységként mutatják be az egyéni foglalkozást, a csoportos foglalkozást, 
az elítéltek öntevékenységét, valamint a jutalmazás-büntetés pszichológiai vonatko-
zásait.

Az elsőként bemutatásra kerülő egyéni foglalkozás esetében a szerzők az egyéni 
foglalkozás kifejezést szélesebb értelemben használják, ugyanis nem csak a közvet-
len nevelői hatáskeltést értik ezalatt, hanem minden olyan interakciót és kommuni-
kációt, amely a nevelő és az elítélt között négyszemközt zajlik le, így ide tartozik a 
nevelő kihallgatás is, ahol többnyire adminisztratív ügyeket intéznek. A kihallgatá-
sok azonban a bánásmód nem specifikus elemei közé tartoznak, hiszen esetükben 
általában olyan ügyek intézésére kerül sor, amelyekre világos szabályozási rendszer 
vonatkozik. Specifikus elemek közötti tárgyalását az indokolja, hogy ha a fogvatar-
tott kihallgatást kér, azzal lazítja a rabszolidaritás normáit, amely tiltja a kommu-
nikációt a felügyelettel, így lehetőséget nyit a nevelő számára a nevelés speciális és 
tudatos elemeinek alkalmazására. Amikor a rab interakcióba lép a nevelővel és meg-
fogalmazza az általa kért kedvezményt, amely nem kötelező, csupán engedélyezhe-
tő a nevelő számára, a nevelő megfogalmazza elvárásait, amelyeket elvár az elítélt-
től a kérése teljesülése ellenében. Mivel ezek az elvárások ellenkeznek a börtönbeli 
szubkultúra elvárásaitól, a formális kihallgatások akár a nevelés tudatos elemeivé is 
válhatnak, amelyek pozitív hatásokat fejtenek ki az elítéltek szociális és értékorien-
tációjára is. Ennek értelmében, amikor a nevelő a kihallgatás során döntéseket hoz 
bizonyos ügyekben alapvetően nevelőtevékenységet végez, hiszen döntései megho-
zásával tudatosan befolyásolja az elítéltek személyiségét és magatartását is. A nevelő 
és a rab kapcsolatában alapvető fontosságú az együttműködés. A kihallgatáson kiala-
kult viszony így nem csak egy üzlet, hanem a bizalom és az együttműködés alapjául 
szolgáló tényező is lehet. [5]

Boros−csetneky a nevelési folyamatot négy alegységként értelmezik:
1. befogadás,
2. a nevelési program előkészítése,
3. a nevelési program végrehajtása,
4. a szabadulás előkészítése.

A nevelési program a befogadással veszi kezdetét. A személyes találkozást meg-
előzően célravezető lehet az iratok és dokumentumok tanulmányozása, amelyből 
objektív információk nyerhetőek az elítélt börtön előtti életéről. Fontos tényező az 
elítéltek kapcsán, hogy első bűntényes elkövetőről vagy visszaesőről van szó, először 

[5] Boros jános−cset-
neky László
(2002): Börtönpszi-
chológia. Budapest: 
Rejtjel-RTF.
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van börtönben, vagy már rendelkezik tapasztalattal, milyen iskolái vannak, van-e szakmája, családja, gyer-
mekei, milyen a lakáshelyzete, volt-e munkája, milyen beosztásban dolgozott. fontos továbbá mentális és 
fizikai egészségi állapota is, kezelték-e elmegyógyintézetben, szenvedélybeteg-e. Gyakori jelenség, hogy a 
többszörösen visszaeső elítéltek, akik hosszabb börtöntapasztalattal rendelkeznek, kint is és bent is tagjai a 
szubkultúrának, azokkal kapcsolatban a nevelő motiváltsága is kisebb, és nevelőtevékenysége is csak a mi-
nimálisan elvártra korlátozódik. Abban az esetben azonban, amikor az elítélt első bűntényes, van szakmá-
ja, biztos családi és anyagi helyzettel rendelkezik, és nem szenved sem mentális sem szenvedélybetegség-
ben, a nevelőnek különösen nagy figyelmet kell fordítania arra, hogy az elítélt ne kerüljön be semmilyen 
szubkultúrába, és hogy részt vegyen azokon a foglalkozásokon és programokon, amelyek segítik a büntetés 
letelte után a társadalomba történő visszailleszkedését. Fontos, hogy az elítélt bizalommal forduljon és 
merjen segítséget kérni a pszichológustól, orvostól, nevelőtől, vagy a börtön személyi állományának bár-
mely tagjától. Nyilvánvaló, hogy a megfelelő nevelési terv elkészítéséhez elengedhetetlen az elítéltek lehető 
legalaposabb megismerése, ugyanis ezáltal jelölhetőek ki a leghatékonyabb módszerek és eljárások. Meg 
kell ismerni továbbá az elítéltek teherbírását, mert nem igazán jó, ha túl sok feladatot kapnak a rabok és 
minden percük ki van töltve. Az optimális állapot az, amikor az elítélt nincs túlterhelve, de nincs lehetősé-
ge az unatkozásra vagy a prizonizációra. A nevelőnek a foglalkozások során olyan attitűdöt kell felvennie, 
amely segít az elítélt számára az önértékelés növelésében, valamint a szorongás és a depresszió csökken-
tésében. Ennek hiányában ugyanis az elítéltek gyakran választják a szubkultúrát, amely gyors szocializáció 
révén ellehetetleníti a további nevelési tevékenység eredményes működését.  

A nevelési tevékenység második része a nevelési program elkészítése. Ugyan az előző pontban már álta-
lánosságban szó esett róla, a tartalommal való megtöltésnél további szempontok figyelembe vétele is szük-
séges. Ilyen például, hogy mely csoportba kerüljön, milyen oktatás és munka lenne célravezető, valamint 
milyen nevelői foglalkozásokra lesz szükség. Ebben a szakaszban kell dönteni többek között arról is, hogy 
alkalmazzák-e a különféle pszichoterápiás módszerek valamelyikét, illetve hogy a szabadulás előkészíté-
sénél javasolnak-e pártfogóval történő együttműködést az elítéltnek. Fontos szempont a terv kialakításá-
nál, hogy az egyes időszakok értékelésénél, amennyiben szükséges, legyen lehetőség a terv módosítására. 
A nevelői munka túlterheltsége miatt a nevelők elsődleges feladata az, hogy segítsenek azon elítélteken, 
akik hajlandóak az együttműködésre, esetleg önként vállalják a részvételt. Ennek azonban az a nyilvánvaló 
hátránya, hogy a nevelési tevékenység fókuszából kikerülőek nagy valószínűséggel a szubkultúrában szo-
cializálódnak.

A nevelési program harmadik eleme a végrehajtás. Ebben a szakaszban gyakorlatilag a börtön teljes 
személyi állománya részt vesz valamilyen módon, azonban a legjelentősebb szerep a nevelőkre hárul. Az 
egyéni nevelői foglalkozásoknak alapvetően valamilyen probléma vagy konfliktus megoldása a célja, de 
ez lehet akár az élettörténetből eredő negatív tulajdonságok vagy készségek megtárgyalása is. A nevelő el-
sődleges feladata nem a probléma megoldása, hanem sokkal inkább a probléma megszüntetéséhez vezető 
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lehetőségek felvázolása, illetve a megoldáshoz szükséges támogató háttér kialakítá-
sa az elítélteknél. Ez a nevelői attitűd alapvetően hasonlatos a pszichológusok által 
munkájuk során alkalmazottal. Az elítéltek coping-repertoárjukat a kinti életükből 
hozzák magukkal, ezek a börtönben eltöltött időszak alatt alig fejlődnek. A nevelő-
nek három lehetősége van ennek fejlesztésére:
− Az egyéni foglalkozásokon segít kiválasztani az elítélt problémáinak megoldásá-

ban leginkább hasznos coping-technikákat.
− Az egyéni foglalkozások alkalmával igyekszik az elítéltet az alacsonyabb szintűtől 

a magasabb szintű, kognitív módszereket is magában foglaló coping-technikák 
felé irányítani.

− Az elítéltek által a korábbikban nem alkalmazott technikák elsajátítását kezdemé-
nyezi.

Az egyéni foglalkozások utolsó eleme a szabadulás előkészítése. A szabadulás 
utáni sikeres beilleszkedésben Boros−csetneky a Módos Tamás által meghatározott 
három egymással összefüggő feltételt veszi alapul. 
1. feltétel: Az első ezek közül a börtönben való viselkedés a kezelési programokban 

való részvétel, ugyanis ezek alapozzák meg a beilleszkedési szándék kiala-
kulását.

2. feltétel: A szabad életben rendelkezésre álló anyagi feltételek, mint a lakás és a
munkahely, megléte.

3. feltétel: A támogató emberi közösség, pozitív emberi kapcsolatok, elsősorban a
család és a barátok megléte.

A három feltétel közül csak az első kapcsolódik közvetlenül a büntetés-végrehaj-
tás időszakához, de a nevelőtevékenység fontos feladata a másik két feltétel elérésé-
hez való segítségnyújtás és motiváció is. Fontos, hogy a társadalomba történő beil-
leszkedés már a nevelési program megkezdésénél, a célok, módszerek és feladatok 
kijelölésénél az elsődleges szempontok között szerepeljen. A legtöbb programban 
nagy hangsúly helyeződik a a szociális kapcsolatok fenntartása és a társadalmi in-
tegráció segítésére. A nevelő kiemelt feladatai közé tartozik az elítélt családi és baráti 
kapcsolatainak fenntartására irányuló segítségnyújtás. A konfliktusok esetén bevált 
módszer például a szakember bevonás (pszichológus, családsegítő), vagy a börtön-
ből való eltávozás engedélyezése. Az oktatás, a szakképzés és a munka pedig az olyan 
készségek megalapozásában kulcsfontosságú, amelyek segítenek a munkaerő-piaci 
pozíció erősítésében és alkalmassá teszik az elítéltet a szabadulása utáni munkavég-
zésre. [5]

[5] Boros jános−cset-
neky László
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A második, bemutatásra kerülő nevelési módszer a csoportos foglalkozások. Ezek között Boros−cset-
neky négy típust különít el:
− eligazítás,
− tematikus foglalkozás,
− problémamegoldó csoport,
− készségfejlesztő tréning.

Az eligazítás az egyik legrégebbi nevelési módszer a börtönök, elsődleges feladata a rezsim működé-
sének elősegítése. Az elítéltek nagyobb létszámú csoportjai, mint a nevelési csoport vagy munkacsoport, 
esetében alkalmazzák többnyire. Esetükben általában a nevelő direkt módon közli az elvárásokat, amely 
gyakran számonkéréssel együtt zajlik. A főként egyoldalú kommunikáció olyankor kiegészül az elítéltek 
véleményformálásával, de ez nem jellemző. A módszer alkalmával kevésbé kerül előtérbe a csoporthatás 
eredményes felhasználása, az elsődleges szempont sokkal inkább az információk hatékony közlése.

A tematikus foglalkozás általában kisebb méretű csoportokban zajlik, témájuk pedig a benti vagy kinti 
élettel kapcsolatos. Lehet ez a fegyelmi helyzet, a munka és oktatási teljesítmény, vagy akár a családdal 
és barátokkal való kapcsolattartás nehézsége. Az előzőhöz képest jelentősebben jelenik meg a kétoldalú 
kommunikáció. Pozitív hatása a nevelői munkán túl abban is rejlik, hogy a pozitív gondolkodású elítéltek 
véleményeikkel jó irányba lehetnek képesek befolyásolni rabtársaikat.

A csoportos foglalkozások harmadik típusa a problémamegoldó csoport. A kis csoportos, körülbelül 
nyolc-tíz fő kiválasztásával történő foglalkozások esetében lehet leghatékonyabban felhasználni a csopor-
tos működésből adódó pozitív hatásokat, amelyeket az elítéltek egymásra fejtenek ki. A nevelő feladata 
ebben az esetben átalakul és korlátozódik a csoportnormák meghatározására, a vélemények közlését a 
csoporttagok végzik egymás felé. A problémamegoldó csoportok eredményes működésében fontos szere-
pet játszik a börtön orientációja is. Míg a szigorú, őrzésre összpontosító intézmények esetében általában 
a többszörös visszaeső elkövetők vannak túlsúlyban, az erős szubkulturális hatás jelentősen korlátozza a 
foglalkozások hatékonyságát, addig a nyitottabb, nevelésorientált börtönökben nagyobb szerep jut a te-
matikus és problémamegoldó csoportos foglalkozásokra is, amelyek így rövidebb idő alatt és jelentősebb 
eredmények elérésére képesek. A problémamegoldó csoprotok esetében fontos a rendszeresség is, hiszen 
csak akkor képes igazán javító hatást kifejteni, ha meghatározott időközönként (hetente, kéthetente) meg-
ismétlésre kerül.

A negyedik és egyben utolsó típusa a csoportos foglalkozásoknak a készségfejlesztő tréning. A bünte-
tés-végrehajtási neveléssel foglalkozó szakirodalom általánosságban egyetért azzal, hogy a büntető szank-
ciók önmagukban nem elegendőek a bűnelkövetési visszaesés csökkentésére, szükségesek rehabilitációs 
szolgáltatások is a megfogalmazott célok eléréséhez. A rehabilitációs szolgáltatások három legfontosabb 
pszichológiai elve:
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1. A legmagasabb visszaesési rizikójú elítéltek számára treatment programokat kell szervezni.
2. Kriminogén szükségleteket kell megcélozni a programban.
3. Olyan fajtájú kognitív-magatartási programokat kell alkalmazni, amelyek illeszkednek a résztvevők 

szükségleteihez és stílusához.
A kriminális személyiségeknél gyakran figyelhető meg olyan személyiségtorzulás, amely az antiszoci-

ális viselkedés alapját is jelentheti. Fontos feladat a kriminogén gondolkodási minták felismerése és meg-
változtatása. Az egyes országok eltérő módon közelítik meg a problémát mind gyakorlati, mind pedig 
elméleti területen is. Az Egyesült Államokban az elítéltek kognitív torzulásainak felismerése az elsődleges 
cél, majd ezt követően igyekeznek olyan módszereket és technikákat elsajátíttatni velük, amelyek segítenek 
megváltoztatni és visszaállítani a torzulást. A kanadai elveken működő svédországi rehabilitációs program 
nem kognitív torzulást, hanem kognitív deficitet feltételez az elkövetőknél. Ezek a gondolkodásmód, a 
világnézet, az értékrend, az empátia, a problémamegoldó és az alkalmazkodó képesség. A program céljai 
ennek megfelelően a következők:
1. kontrollálni az egocentrikus, impulzív személyiséget,
2. megtanulni a cselekedetek következményeinek mérlegelését,
3. elsajátítani az alternatív válaszlehetőségeket az interperszonális konfliktusokban.

A program alapvetően hét területre fókuszál a kognitív képességek fejlesztésében, egyrészről a régiek 
javításával, másrészt az újak kialakításával:
− problémamegoldás,
− szociális készségek,
− megküzdés a nehézségekkel
− érzelmek kontrollálása
− kreatív gondolkodás
− értékek erősítése
− kritikai gondolkodás.

A norvégiai fejlesztési programban az 1990-es években felügyelőket képeztek ki, akik speciális trénin-
geket képesek vezetni a Központi Kiképző Iskolában. Ezt követően egy évre büntetés-végrehajtási intézmé-
nyekbe visszatérve csoportokat szerveztek az elítélteknek, amelyek keretei között szociális ügyességfejlesz-
tő tréninget szerveznek. A program eredményes működésének hatására folytatták, ennek hatására pedig 
egyre kiterjedtebb körben szerveztek tréningeket a fogvatartottaknak.

Boros és csetneky a képességfejlesztő tréningek ismertetésénél részletesen foglalkoznak McGuire és 
Priestley 1989-es tanulmányával, amelyben a speciális szociális ügyességfejlesztő tréningek kilenc fajtáját 
mutatják be, amelyek:
− társalgási készség,
− új munkahelyi meghallgatás,
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− beszélgetés a másik nemmel,
− családi interakciók és konfliktusok a szülővel,
− összeütközés a rendőrséggel,
− perspektíva kialakítása,
− ellenállás a nyomásnak, hogy igyál,
− agresszió és erőszak,
− attitűd önmagad és mások irányában.

A társalgási készség alapvető jelentőségű készség, hiszen az élet minden területén szükséges a kommu-
nikáció. Az ennek fejlesztésére irányuló tréningek alapvető típusa a kiscsoportos foglalkozás, amely során 
a csoporttagok párba állnak, és egy-egy maghatározott hétköznapi témáról tesznek fel kérdéseket és adnak 
válaszokat. Ezeket a beszélgetéseket rögzítik, majd a foglalkozás második részében visszanézik és elemzik 
őket. A módszer eredményessége néhány foglalkozás után is érzékelhető, a tréning lezárultával pedig a 
független szakértők is igazolták a társalgási színvonal emelkedését.

Az új munkahelyi meghallgatáson való sikeres megjelenés fejlesztésére irányuló tréning alapját az a 
jelenség képezi, mely szerint a bűnelkövetők általánosságban kisebb hajlandóságot mutatnak a munkahely 
megszerzésére irányuló interjúkon való pozitív benyomás keltésére. A meghallgatásokon való eredményes 
szereplést elősegítő tréning felépítése:
− instrukció,
− a helyzet modellálása,
− szerepjáték, feedback (videofelvétel elemzése).

A tréning hatékonyságát bizonyítja, hogy viszonylag gyorsan sikerült a résztvevők videofelvételen lát-
ható hibáit kijavítani, és begyakorolni a helyes metakommunikációt, testtartásokat és szemkontaktust.

A másik nemmel való beszélgetés sok ember számára szorongást keltő tevékenység, különösen igaz ez 
a szexuális bűnelkövetők esetében. Az erre irányuló tréning három hónapos időszak alatti tizenhat foglal-
kozásból áll. Az egyes foglalkozások menete: instrukció, a helyzet modellálása, szerepjáték és visszajelzés. 
A tréning jelentős figyelmet fordít a nonverbális és a verbális kommunikációra is. A férfi bűnelkövetők 
foglalkozásán a női szerepet a csoportvezető segédje tölti be. 

A családi interakciók és konfliktusok a szülővel-altípus a tréning fontos eleme. Az alaphelyzet szerint 
anya-lány, apa-fia családi párok kerülnek kialakításra, segítségükkel pedig olyan szituációkat hoznak létre, 
amelyek leggyakrabban képezik a konfliktusok alapját. 

A tréning menete szerit a párok először eljátsszák a konfliktust úgy, ahogy az a valóságban is megtör-
tént.  Ezt követően sor kerül egy tárgyalási ügyességfejlesztő tréningre, amelyen megtörténik a konfliktus 
azonosítása, a szakaszainak felismerése, a választások felismerése, valamint a világos és tiszta érvelés gya-
korlása. 
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A tréning eredményessége szempontjából fontos, hogy bizonyos idő elteltével szerepet 
cseréljenek a párok tagjai, ezáltal ugyanis rugalmasabban képesek az érveket alkalmazni. 
A tréning lezárultával a bűnelkövetők képesek a családi problémák kezelésére és jelentős 
javulás következik be a tárgyalási készségükben is.

A rendőrséggel történő összeütközés a bűnelkövetők esetében jelentős problémaként je-
lenik meg. A konfliktus alapját gyakran a szülőkkel fennálló összeütközésekhez hasonlóan 
a hatalommal való szembeszegülés jelenti. A rendőrséggel való kapcsolat a bűnelkövetők 
életében akár döntő jelentőségű elem is lehet, ezért ennek kezelése rendkívül fontos része a 
börtönökben zajló korrekciós nevelésnek. Az ezzel foglalkozó tréning a rendőrséggel kiala-
kított kapcsolat négy aspektusát tartja különösen fontosnak:
− „nyílt arccal” való kommunikáció,
− udvariasság a rövid válaszokban,
− a megjavulás kifejezése,
− a megértés és kooperáció kifejezése.
A tréning felépítése az előzőekben felvázoltakkal megegyezik.

A perspektíva kialakítására irányuló tréning arra a kutatási eredményre épül, hogy a 
fiatalkorú bűnelkövetők magasabb egocentrizmust mutatnak, mint társaik, amely jól meg-
mutatkozik viselkedésükben és gondolkodásukban is. A tréningek során a résztevőknek 
olyan, életkoruknak megfelelő helyzetekben kell szerepeket játszaniuk, amelyekben vala-
milyen kellemetlenség vagy konfliktus van jelen. A bűnelkövetőknek el kell játszaniuk a 
kellemetlenség okozóját és elszenvedőjét is, majd ez követően a korábbiakhoz hasonlóan 
video feedback segít a problémák elemzésében és megoldásában.

A szenvedélybeteg elítélteknél fontos az alkoholfogyasztási késztetésnek való ellenállás-
ra irányuló tréning is, ugyanis gyakori jelenség, hogy az alkoholos befolyásoltság és a bűn-
cselekmény elkövetése szoros kapcsolatban állnak egymással. A trénig alapját olyan coping 
technikák gyakorlása jelenti, amelyek segítenek leküzdeni az ivásra és lerészegedésre való 
késztetést.

A bűnelkövetők többségénél elengedhetetlen az agresszió és az erőszakos viselkedés ke-
zelése. Az agresszív viselkedést általában valamilyen interakció vagy konfliktus váltja ki, 
ahol kontrollálatlan érzelmek és viselkedésmódok manifesztálódnak. A tréningen azok az 
alternatív viselkedési módok kerülnek gyakorlásra, amelyek segítésével lehetőség nyílik a 
helyzet kezelésére. A tréning utolsó altípusát az önmaguk és mások irányába tanúsított at-
titűdje jelenti, amely lényegében azokat a szociális ügyességfejlesztő tréningeket takarja, 
ahol a szerepjáték-módszerek a programban résztvevők önmaguk és másokkal szembeni 
viselkedésére, szorongásszintjük csökkentésére és az önkontroll növelésére irányulnak. [5]

[5] Boros já-
nos−csetneky 
László
(2002): Bör-
tönpszicholó-
gia. Budapest: 
Rejtjel-RTF.
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Boros-csetneky munkájukban jelentős figyelmet fordítanak az önállóság foko-
zására irányuló nevelési módszerek pszichológiai hátterére is. A börtön szociális 
klímáját meghatározó tényezők között szerepel:
− a csoport életében való részvétel,
− a személyzet támogatása,
− az önkifejezés lehetősége,
− a csoport és az egyén önállósága,
− a gyakorlati és személyes problémák megoldási lehetőségei,
− a rendszer szervezettsége, kiszámíthatósága,
− a felügyelet ellenőrzési stílusa.

jól látható, a nevelők és felügyelők nem csak támogatók és szervezők, hanem a 
hatékony ellenőrzési rendszer megalapozói is, amely a rend fenntartásán túl teret en-
ged az öntevékenységnek is. Általánosságban megfigyelhető az a jelenség, hogy a nyi-
tottabb intézetek, a kedvezőbb összetételű fogvatartottak (több első bűntényes, eny-
hébb bűncselekmények), valamint az öntevékenység jelentősen csökkenti az énkép-
negativizálódást és a szorongást, így nem jön létre rabszolidaritáson alapuló ellenál-
lás a felügyelettel szemben, ami a szubkultúra kialakulásának elsődleges oka. Ennek 
eredményeképpen az elítéltek a börtön szervezeti struktúrájához szocializálódnak, 
amely kedvező hatásokat fejt ki a korrekciós nevelési programok hatékonyságára is. [5]

A börtönökben zajló nevelési tevékenység pszichológiai hátterének vizsgála-
takor elengedhetetlen a jutalmazás és büntetés kérdéskörének vizsgálata, hiszen a 
pedagógiai ezen ősi módszerei az elítéltek viselkedésének alakításában is kulcsfon-
tosságúak. Boros−csetneky a büntetést és jutalmazást a viselkedésszabályozás as-
pektusából vizsgálják, elemzik Sears, Maccoby és Levin 1957-es tanulmányát, amely 
a viselkedéskontroll három szintjét mutatja be. Mindhárom szint esetében jelentős a 
szerepe van a jutalmazásnak és a büntetésnek is.
1. Az első szint (amely egyben a legegyszerűbb is) esetében egy külső személy gya-

korolja a kontrollt, aki az elfogadott viselkedésmódok esetében semleges marad, 
vagy jutalmaz, a hibás viselkedésnél azonban azonnal büntet. Az első szint alkal-
mazása az egészen kis gyermekek, illetve az értelmi fogyatékos elítéltek esetében 
funkcionál. A hibás viselkedés büntetését a felügyelet (formális szabályozás), vagy 
egy elítélttárs (informális szabályozás) gyakorolja.

2. A második szint a kontroll tipikus példájaként jelenik meg, esetében ugyanis a
viselkedést a jutalom reménye, illetve a büntetés elkerülése motiválja. A börtön-
szituáció a szint kialakításának lehetőségét kínálja az elítélt számára, azt mutatva, 

[5] Boros jános−
csetneky László
(2002): Börtönpszi-
chológia. Budapest: 
Rejtjel-RTF.
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hogy ha betartja a felügyelet és a börtön magaviseletre vonatkozó szabályozását, akkor jutalomban ré-
szesülhet, ami az étkeztetés javulásán túl akár a szabadulás korábbi időpontját is jelentheti, míg ha nem 
képes megfelelni az irányába támasztott elvárásoknak a megrovástól kezdve akár szigorúbb büntetésekre 
is számíthat. A második szint által jelentett kontrollt a börtön személyzete mellett akár a szubkultúra is 
gyakorolhatja, azonban ebben az esetben a jutalmazás és büntetés rendszere a szubkultúra által elvárt 
viselkedési norma teljesülésének, illetve nem teljesülésének a függvénye. Ebben az esetben a korábbival 
ellentétben a negatív viselkedési formák megerősödését okozza.

3. A harmadik szintet a belső kontroll vagy önkontroll jelenti, ahol a viselkedés irányításának alapját a 
belső értékek, normák és attitűdök jelentik. A szint börtönökben csak ritkán alakítható ki jutalmazás és 
büntetés által, ehhez ugyanis komplex treatment-programok szükségesek.

A jutalmazás és büntetés kérdésköre esetében is fontos tényező a börtönszocializáció hatása. A vizsgá-
lati eredményekből az derül ki, hogy a szigorú börtönökben a szubkulturális normák viszonylag könnyen 
megváltoztatják az elítéltek értékrendjét, és az ehhez történő alkalmazkodás pozitív megerősítést vált ki a 
rabtársakból. Minél inkább tiltani próbálja ezt az intézmény, annál inkább fontossá válik a rabtársak visz-
szaigazolása az önértékelésben.

A magyar büntetés-végrehajtási intézmények a magyarázattal kísért fegyelmi büntetések alkalmazását 
preferálják. A részletesen szabályozott és komoly jogi garanciákat tartalmazó fegyelmi szabályzat elősegíti 
ennek törvényességét, azonban jelentősen el is nyújtja az eljárást. Késleltetett büntetésről akkor beszélhe-
tünk, ha a hibás viselkedés befejezésével azonnal vagy rövid idő elteltével megtörténik magyarázat kísé-
retében a büntetés kiszabása, végrehajtásáig azonban napok vagy adott esetbe akár hetek is eltelhetnek. 
Az 93-as bv. törvény szűkítette a fegyelmi büntetések fajtáit, és fellebbezést is biztosít az elítéltek számára.

A büntetés és jutalmazás hatékonyságában fontos szerepe van a személyiségdimenzióknak. A témában 
zajló kutatások azt bizonyítják, hogy az extrovertált személyek jutalomérzékenyek és kevésbé fogékonyak a 
büntetésekre, míg az introvertált személyek szorongásuk révén a büntetésre érzékenyek, a jutalomra pedig 
nem. Ennek következtében a büntetés-végrehajtási nevelés megkezdésekor fontos megtudni, a nevelésben 
résztvevő elítélt extro- vagy introvertált személyiségű, hogy ennek ismeretében kerüljön alkalmazásra a 
jutalmazás és büntetés módszere.

Fontos továbbá a szociálpozitív viselkedésmódok gyakoroltatása az elítéltekkel. A tanulási folyamatban 
a pozitív és negatív megerősítések három fajtáját ismerjük:
− szociális,
− anyagi,
− tevékenységbeli.

Ezeket következetesen a kívánt magatartás után közvetlenül minden esetben alkalmazni kell, hogy 
megfelelően rögzüljön. A témára irányuló kutatások alapján a fiatalok esetében kevésbé hatékony a pozi-
tív megerősítés, ezért egy úgynevezett zsetonrendszer alkalmazása ajánlott. Működése egyszerű, a kívánt 
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magatartást produkáló elítélt bizonyos mennyiségű zsetont kap viselkedése megerő-
sítése érdekében, amelyet a későbbiekben beválthat különféle tárgyakra, ételre, vagy 
szolgáltatásokra. A zseton így alapvetően pénzként funkcionál, amellyel a szabályok 
adta kereten belül szabadon gazdálkodhat. A rendszer alkalmazásának lényeges 
eleme, hogy a negatív viselkedési formák zseton vagy pontvesztéssel járjanak. A 
magatartáskutatók ezt a büntetési formát a pozitív ingerek megvonásának nevezik.

A leghatékonyabb módszert az jelentette, amikor a büntetés-végrehajtási intézet 
egyik részén a pozitív és negatív zsetonrendszert (ahol nyerni és veszíteni is lehet 
zsetont) kombinálták különböző tréningekkel, amelyeken az elítéltek tanulnak vagy 
egyéb készségeik fejlesztésére kerül sor. A magatartási problémák bizonyos szint 
után olyan mértékű zsetonvesztést okoznak, hogy az elítéltet kizárják a kísérletből 
és visszakerül a normál rezsimbe. A nyolc hónapos kísérleti időszak alatt a résztve-
vők többsége pozitív változást mutatott, ami a kísérlet lezárulta utáni időszakra is 
jótékony hatást gyakorolt.

A zsetonrendszer alkalmazásának legfontosabb tanulságai:
1. A fiatalkorú, extrovertált elítélteken esetében hatékony a módszer alkalmazása a

kívánt magatartásmódok megtanulására.
2. A negatív zseton-módszer eredményesnek bizonyult elkerüléstanulásos teljesít-

ményének javítására.
3. A fiatalkorúak között lévő introvertáltak esetében is hatékony a negatív zseton

módszer, ami valójában a pozitív ingerek megvonását jelenti.
4. A zseton-módszer különféle tréningekkel kombinálva csökkenti a bűnismétlés 

esélyét.
A módszer eredményességében alapvető fontosságú az azonnali megerősítés. Al-

kalmazásával lehetőség nyílik a jutalmazás és a fegyelmi büntetés kiküszöbölésére, 
ami az elnyújtott és bürokratikus ügymenet miatt veszít hatékonyságából. Emellett 
lényeges szempont az is, hogy a módszer során alkalmazott pontszámcsökkentés, a 
fegyelmi büntetéssel ellentétben, nem vált ki szorongást, csökkenő önértékelést és 
nincs stigmatizáló hatása. [5]

[5] Boros jános−
csetneky László
(2002): Börtönpszi-
chológia. Budapest: 
Rejtjel-RTF.
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Összefoglalás: Az „információs társadalom” kifejezés a ’60-as évek japán tár-
sadalomtudományában jelent meg először. Azóta sem igazán tisztázott a 
pontos definíció, de az bizonyos, hogy egy társadalmi átstrukturálódásról 
beszélünk. Ezt az átalakulást a technikai innovációk által előidézett kom-
munikációs és információs fejlődés idézte elő, mely során ezek a területek 
előtérbe kerültek, és még nagyobb teret, hatalmat kaptak a társadalom mű-
ködésében. Tehát ez az átalakulás végső soron nem csak az IKT-eszközök 
fejlődését, kulturális megjelenési formáját jelöli, hanem egy mély társadalmi 
átalakulást is. [1]
Kulcsszavak: Információs társadalom, társadalmi átstrukturálódás, kommu-
nikációs és információs fejlődés.

Abstract: The term "information society" first appeared in the japanese social 
sciences in the '60s. Its exact definition still has not been clarified, but it is 
certain that we are talking about a social restructuration. This transforma-
tion was brought about by the development of information and communica-
tion technology, areas which thus came to the fore and were given even more 
space and power in society. So ultimately, this transformation does not only 
represent the development and cultural manifestations of IcT tools, but also 
a profound social transformation.[1]
Keywords: Information society, social restructuration, development of infor-
mation and communication technology
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Az „információs társadalom” kifejezés a ’60-as évek japán társadalomtudo-
mányában jelent meg először. Azóta sem igazán tisztázott a pontos definíció, 
de az bizonyos, hogy egy társadalmi átstrukturálódásról beszélünk. Ezt az 
átalakulást a technikai innovációk által előidézett kommunikációs és infor-
mációs fejlődés idézte elő, mely során ezek a területek előtérbe kerültek, és 
még nagyobb teret, hatalmat kaptak a társadalom működésében. Tehát ez az 
átalakulás végső soron nem csak az IKT-eszközök fejlődését, kulturális meg-
jelenési formáját jelöli, hanem egy mély társadalmi átalakulást is. [1]

Az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment át a média. Ennek 
hátterében technikai invenciók, és társadalmi folyamatok is állnak. jürgen 
Habermas már a hatvanas években írt a nyilvánosság átrendeződéséről, A 
társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című könyvében. A nyilvánosság 
a történelem során folyamatosan változik. A huszadik században − a tömeg-
média hatására is – a magánszféra ügyei tematizálódtak szélesebb fórumokon 
is, így megvitatásra kerülhettek a közszférában is. [2]  A „társadalmi nyilvá-
nosság” kifejezés Hannah Arendtől származik, aki a társadalom alapvető je-
lenségének tartotta az emberek igényét a láttatásra, megmutatni akarásra. [3] 
Ebből az átrendeződésből fakadóan strukturálódott át a média.Az újfajta hír-
szerkesztési irányelvek (például a tabloidok kialakulása) olyan nyilvánosságot 
hoztak létre, ahol a magánélet hírei nem differenciálódnak a közéleti hírektől. 
[3] Évtizedekkel később ebbe a nyilvánosság-felfogásba jól illeszkedik bele a 
közösségi média, ahol a felhasználók nyomon követhetik egymás online pro-
filját, és hírt adhatnak saját életük alakulásáról.

Ezzel a társadalmi átalakulással, és az ehhez alapot adó technikai invenci-
ókkal megjelent a digitális kultúra, amely több mint fél évszázada robbanás-
szerűen a szélessávú internet és a digitális képalkotóeszközök elterjedésével 
kezdett el fejlődni. A digitális kultúra nem elválasztható a holisztikus érte-
lemben vett kultúrától, hanem kölcsönhatásban áll vele. A digitális kultúra 
kifejezés is több területet foglal magába. Ide tartozik maga az eszköz, az inf-
rastruktúra. A digitális eszközök folyamatos fejlődésben vannak, amely által 
újabb és újabb területeket nyitnak meg. Az információs írástudás az az atti-
tűd, amely során a digitális kultúrát értékteremtő módon használjuk fel. A di-
gitalizálás egy másik összetevője a digitális kultúrának. Ez a korábban létrejött 
kulturális javak digitális módon való megőrzését jelenti. Az idő előrehaladtá-
val egyre nagyobb mennyiségben keletkeznek kulturális értékek rögtön digi-
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tális formában, így gyakran megfeledkezünk a digitalizálás fontosságáról. Ez 
veszélyforrás, mert a digitális kor előtti kultúra a digitális kultúra gyökere, 
amelyről nem szabad megfeledkeznünk. A Rab által meghatározott negye-
dik terület a digitális úton létrejött kulturális elemek, amelyek egyre jobban 
meghatározzák egyéni, csoportos életünket, a szórakozást, a kereskedelmet, 
vagy az üzletei életet. [1]

Digitális egyenlőtlenségek

A már lezajlott, és a még folyamatosan zajló technikai és társadalmi folyama-
tok, változások megítélése nem egyértelmű. Léteznek olyan olvasatok, me-
lyek szerint az információhoz való könnyebb és szabadabb hozzáféréssel bi-
zonyos értelemben eltűnnek a klasszikus társadalmi különbségek. Mindenki 
− függetlenül attól, hogy a társadalom mely rétegéhez, csoportjához tartozik 
− hozzájuthat valamilyen tudáshoz, valamint szabadon csatlakozhat külön-
böző diskurzusokhoz. Ezáltal eltűnnek, de legalábbis elhomályosodnak azok 
a különbségek, melyek korábban megmutatkoztak az oktatáshoz, munkale-
hetőséghez, vagy egyéb információhoz való hozzájutás területén. [4]

A pesszimista szemlélet szerint ezek a folyamatok csak jobban felerősí-
tik a társadalmi különbségeket azáltal, hogy nem azonos magához a digitális 
technikához való hozzáférés (elsődleges digitális szakadék), valamint a hasz-
nálat mértékében és minőségében is megmutatkozhatnak különbségek. Még 
mindig léteznek − Magyarországon is – olyan társadalmi csoportok, amelyek 
kirekesztődnek a technikához való hozzáférés tekintetében, mégis az elsőd-
leges digitális szakadék elmélete meghaladottá vált. Már az az elsőszámú kér-
dés, hogy azok, akik használják a digitális technikát, milyen szerepet töltenek 
be, ugyanis ebből az aspektusból is megragadhatók egyenlőtlenségek. [4]
Mégis érdemes szót ejteni az elsődleges digitális szakadékról is. Akármeny-
nyire is intenzíven hódít teret az internet, és a hozzá kapcsolódó információs 
technológiai megoldások, így is elmondható, hogy van egy jól körülhatá-
rolható csoport, akik kívül esnek a digitális univerzumon. A digitális anal-
fabetizmus (akik nem használnak digitális technikát) mögött általánosság-
ban szociális okok húzódnak meg. Az Ifjúság 2004 és 2008 kutatásai alapján 
elmondható, hogy a kérdésben meghatározó szerepet játszó szempontok a 
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fiatal korosztály körében az életkor, az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, 
és kevésbé markánsan a településtípus. A 2008-as felmérés szerint a 15−29 
éves roma fiatalok 62%-a tartozott a digitális írástudatlanok csoportjába. [4] 
Ugyan nem számítanak frissnek ezek a kutatások, valószínűleg az összefüg-
gésrendszer ma is hasonló. Ráadásul a számítógéppel való ellátottság növe-
kedése évről-évre lassul. Az Ifjúság 2008-as és 2012-es felmérését összeha-
sonlítva azt látjuk, hogy a komputerrel felszerelt háztartások aránya 4 év alatt 
csupán 1 százalékponttal növekedett. [5] Ez persze azzal is összefüggésben 
van, hogy a hagyományos számítógépek kereslete erősen visszaesőben van az 
új infokommunikációs eszközök feltűnésével.

Ugyanakkor az internet-hozzáférés növekedése sem volt rohamosnak 
nevezhető a 2008 és 2012 közötti időszakban az Ifjúság mérései alapján. A 
mindössze 4 százalékpontos növekedés magyarázható azzal, hogy a 2008-as 
felmérés idején a hazai internet-hozzáférés már elérte a telítettségi pontját, 
így természetszerűen lassult a további bekötések száma. [5] Ugyanakkor az a 
következtetés is levonható, hogy a „kinnrekedtek” száma nem csökkent látvá-
nyosan négy esztendő leforgása alatt.

A médiahasználat módja, és az egyének digitális térben betöltött szerepei 
ugyancsak eltérőek. A „másodlagos digitális egyenlőtlenség” éppen azt a sza-
bályszerűséget igyekszik jelölni, hogy nem csak a digitális technikához való 
hozzáférési lehetőség mögött húzódnak meg szociális okok, hanem az azzal 
való bánásmód, a felhasználás milyensége és minősége is hasonló indikáto-
rokra vezethető vissza.A már említett Ifjúság 2008 kutatási adataiból Ságvári 
megalkotott egy szegmentációs modellt, amely elkülönített „médiafogyasztá-
si és életstílus-csoportokból” épül fel a 20−29 éves fiatalok körében. Ságvári a 
hatcsoportos hierarchikus modelljében három felső („Digitális elit”, „Digitális 
bennszülöttek”, „Digitális középosztály”), egy átmeneti („Hagyományos tö-
megkultúra fogyasztók”), és két hátrányos helyzetű („Hagyományos szóra-
kozók”, „Elveszett nemzedék”) csoportot különböztet meg. [4] A következők-
ben röviden bemutatom Ságvári modelljét, mert ezek a 2008-as jelenségeket 
tükröző csoportok nagyon kifejezően világítanak rá a médiafogyasztás és az 
egyéb társadalmitőke-típusok közötti összefüggésre a fiatalok körében.
− A „digitális elit” tagjai jellemzően nők (kétharmados arányban), a főváros-

ban, illetve a nagyobb városokban élnek. Szinte mindegyikük aktív státu-
sú. Az iskolázottságot tekintve majdnem mindegyikük legalább középfokú 
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végzettséggel bír, a diplomások aránya is ebben a csoportban a legmagasabb, míg a családi körben is 
gyakori a diplomás. Az idegen nyelvismeret is jellemző erre a csoportra, nem csak magyar nyelvű médi-
umokból, fórumokról szerzik az információt. Ez a csoport az első az internethez való hozzáférésben is, 
97%-a használ számítógépet, többségük napi szintű internet-felhasználó. A mobiltelefon penetrációja is 
teljesnek mondható a csoportban.

− A következő meghatározott felső csoportot az úgynevezett „digitális bennszülöttek” alkotják. Hasonlóan
a „digitális elithez”, erre a csoportra is jellemző, hogy (többnyire nagyobb) városokban élnek jó családi 
körülmények között. Szintén közös vonás, hogy átlag feletti iskolázottsággal rendelkeznek, idegen nyel-
veket beszélnek és aktív státusúak. Fontos megjegyezni, hogy a tárgyalt mérés alapján a csoportban kö-
rülbelül fele-fele arányban oszlanak meg a 25 alatti és feletti fiatalok, így a gyakori aktív státus nem csak 
az oktatásban való részvétel miatt van. Ami fontos különbség az előbbi csoporthoz képest az, hogy e cso-
port tagjai alig használnak olvasáshoz hagyományos médiumokat. Míg a „digitális elit” tagjai rendsze-
resen olvasnak könyveket, politikával, vagy gazdasággal foglalkozó lapokat, addig a „digitális bennszü-
löttek” szinte kizárólag digitális forrásból informálódnak. Közöttük a legmagasabb azok aránya, akiknek 
a kommunikációs szokásai egyértelműen a digitális platform köré szerveződik. Internet-használatban a 
„digitális elitet” is túlszárnyalják, a digitális eszközök használata szinte folyamatos. A médiahasználat is a 
digitális világ köré szerveződik. A tévénézés háttérbe szorul ennél a csoportnál, a médiatartalmakat (úgy, 
mint a zenéket és a filmeket) rendszerint az internetről töltik le. Ebből következik, hogy a szabadidő 
eltöltésében is fontos szerepet játszik a digitális világ. A korosztályukhoz viszonyítva (tehát nem életko-
ri sajátosságról beszélünk) ebben a csoportban a legmagasabb a háztartásra jutó játékkonzolok száma. 
Hétköznapokban a szabadidő eltöltésében első helyen a számítógép szerepel, hétvégén második helyre 
szorul a baráti társaságban való időtöltés mögé. 

− A „digitális középosztály” csoportjában is magas az internet-használat. A hagyományos médiafogyasz-
tás mértéke alacsony, itt a legkevesebb a tévénézés, rádióhallgatás, vagy újságolvasás. A digitális kultúra 
elsődleges szerepe ebben a csoportban már kevésbé jellemző, de intenzív számítógép-, internet- és mo-
biltelefon-használatról beszélhetünk.

− A „hagyományos tömegkultúra fogyasztók” az egyetlen átmeneti csoport a jó és a hátrányos helyzetű 
csoportok között. A magaskultúra (például színházlátogatás) nem jellemző rájuk, igaz ez összefügghet 
azzal is, hogy ebben a csoportban a legkisebb a fővárosban, illetve a nagyobb városokban élők aránya. 
A hagyományos tömegmédia-fogyasztás erősebb a csoportban, sok időt töltenek televíziózással, és ők a 
legnagyobb fogyasztói a bulvárlapoknak, és az egyéb ilyen jellegű tartalmaknak. Az internetet kevésbé 
használják szórakozásra, és kapcsolattartásra, mint az eddig bemutatott csoportok. Ennek oka lehet az is, 
hogy ebben a csoportban igen magas a házasságban élők, illetve gyermeket nevelők aránya, így a társas 
kapcsolataik kevésbé kiterjedtek, és a szórakozásra fordítható szabadidejük is korlátozott. Ugyanakkor 
szociálisan nehezebb helyzetben vannak. A többség rendelkezik érettségivel, de kisebb arányban, mint 
az előző csoportokban, valamint az idegen nyelv ismerete is kisebb arányú.

Információs társadalom és digitális kultúra
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− A „hagyományos szórakozók” már a hátrányos helyzetű csoportok közé taroznak. Ez a médiafosztói és
életstílus-csoport többsége férfiakból áll, akik a szabadidejüket tévénézéssel töltik, a méghozzá a legtöbb 
időt a többi csoporthoz viszonyítva. A tévénézés mellett, a barátokkal való együttlét, és a kocsmázás a jel-
lemző. Tehát elmondható, hogy erre a csoportra nem jellemző a szervezett szabadidőtöltés, és a tudatos 
kultúrafogyasztás. A szociális mutatókat tekintve a vizsgált csoportok közül ebben a legmagasabb a mun-
kanélküliek aránya. Diplomás nincs a csoportban, többségüknek alapfokú, vagy szakmunkás végzettsége 
van. Többségük községekben él. A romák száma magas ebben a csoportban, a vizsgált minta roma tagjai-
nak közel kétharmada került ebbe a csoportba. Otthoni internet-hozzáféréssel a csoport kevesebb, mint 
fele rendelkezett a vizsgálatkor. A mobiltelefon penetrációja magas, de a használata kevésbé intenzív. 
Ennél a csoportnál már beszélhetünk a másodlagos digitális egyenlőtlenségről, hiszen az alacsony isko-
lázottság, a nyelvtudás hiánya befolyásolják a digitális technika használatának módját. Mivel a csoport 
több, mint fele rendelkezett otthoni internet-hozzáféréssel, így elsődleges digitális egyenlőtlenség is jelen 
van, sokaknak lehetőségük sincs belépni a digitális világba, és kihasználni a benne rejlő lehetőségeket.

− Az utolsó és egyben legrosszabb helyzetben lévő csoport az „elveszett nemzedék”. E csoport tagjainak
több mint egyharmada inaktív, illetve munkanélküli. Tovább erősíti a hátrányos helyzetet, hogy a nagy-
többség általános iskolát, vagy szakmunkásképzőt végzett, diplomás nincs a csoportban. A csoport nagy 
része falvakban él. A csoport majdnem fele hozzáfér számítógéphez, ami a tejes magyar lakossághoz 
viszonyítva nem rossz arány, ugyanakkor így is erős lemaradás mutatkozik a „digitális” klaszterekhez 
képest. Az otthoni internet-hozzáférés igen alacsonynak tekinthető, és ez általában a kultúrafogyasztás-
ról is elmondható. A teljes minta roma tagjainak majdnem fele ebbe a csoportba tartozik, ami rávilágít a 
roma fiatalok különösen nehéz helyzetére a digitális integrációval kapcsolatban is. Ők még ezen a lema-
radt klaszteren belül is a legrosszabb pozícióban vannak a számítógéphez való hozzájutás tekintetében.

Szándékosan igyekeztem kerülni a konkrét arányszámok idézését, hiszen ezek nagy valószínűséggel 
változtak 2008 óta. A mobilhálózatok folyamatos kiépülése, terjeszkedése, az internetes ügyintézés min-
dennapossá válása, az ezeket és a szórakozást, kommunikációt segítő applikációk előretörése, az okoste-
lefonokhoz való egyre könnyebb hozzájutási lehetőség folyamatosan nagyobb tömegekhez juttatják el a 
digitális világot. Az erősödő penetrációt némileg cáfolja ugyan az Ifjúság 2008-as és 2012-es méréseinek 
összehasonlítása, melyben azt látjuk, hogy a tárgyalt négy év alatt a mobiltelefonok személyi használata a 
fiatal korosztály körében stagnált. Ennek legfőbb oka valószínűleg az, hogy az elterjedtség elért egy nagyon 
magas szintet (93%). Ugyanakkor ebből az is következik, hogy van egy 7%-os csoport, akiknek ez idő alatt 
sem nyílt lehetőségük átugrani a digitális szakadékot. [5]

Azért tartottam mégis fontosnak Ságvári modelljének vázolását, mert nagyon jól rávilágít − ahogy a 
tanulmánya címében is szerepel − azokra a szociális alapú „törésvonalakra”, amelyek jelen voltak és azóta is 
jelen vannak a fiatalok média- és kultúrafogyasztásában, valamint a digitális világban, való jelenlétükben. 
Az első három csoportnak jó lehetősége van hozzáférni a digitális kultúrához, és képes alakítani is azt. 

                         Ardelean Tímea



69Dunakavics – 2016 / 10.

Az is előremutató tény, hogy bár a három „digitális” klaszter hagyományos kul-
túrafogyasztásában (pl. a könyvhöz, újságolvasáshoz fűződő viszonyban) érzékel-
hető különbségek vannak, a digitális úton való információszerzés, tanulás, ügyin-
tézés közös és meghatározó elem. A digitális térben betöltött szerepük, és a techni-
ka-használatuk sokkal összetettebb, mint a többi csoport esetében, amely mögött 
(csakúgy, mint az optimális hozzáférés mögött) az olyan szociális tőkék húzódnak 
meg, mint a jó anyagi háttér, magas szintű iskolázottság, vagy az idegen nyelvek 
ismerete. Fontos megjegyezni, hogy Ságvári a klaszterek kialakításakor nem vette 
figyelembe a számítógéphez, illetve az internethez való hozzáférést. [4] Gazdasági-
társadalmi hierarchia alapján alkotta meg azokat, mégis megfelel a digitális térben 
betöltött szerepek hierarchiájának is. A digitálisan írástudatlan fiatalok 90 százaléka 
az elkülönített alsó három csoportban szerepelt. További adalék, hogy a romák ezen 
a téren is hátrányt szenvednek a többségi társadalommal szemben. [4]

Pozitív aspektusból is meg lehet közelíteni a fent leírtakat. A vizsgált korosztály 
minden csoportjának tagjai − különböző módon ugyan − hozzáférnek az internet-
hez. Az azóta eltelt időben az internet-hozzáférés még szélesebb körben elterjedt, és 
a jövőben ez a tendencia várhatóan folytatódni fog. így egyre több fiatal hozzájuthat 
a digitális kultúrához, azok is, akik azelőtt ezt nem tehették meg. Ugyanakkor a 
legújabb technikai innovációkhoz továbbra is a jobb módú társadalmi csoportok 
férnek hozzá elsőként. Azt is láthatjuk Ságvári elemzésében, hogy a gazdasági-társa-
dalmi hierarchia előfeltételezi a digitális világban betöltött szerepek és lehetőségek 
hierarchiáját. Ezek pedig továbbra is fenntarthatják, illetve szélesíthetik az elsődle-
ges és másodlagos digitális egyenlőtlenséget. Ezt támasztja alá az, hogy a vizsgált 
adatok alig változtak a 2012-es felmérés tükrében, így látható, hogy a digitális kom-
petenciáktól elszigetelt fiatalokat nem sikerült felzárkóztatni. [5]

Információs kultúra, információs műveltség

A közösségi média kutatásának elméleti megalapozásához fontos áttekinteni az in-
formációs kultúra és az információs műveltség fogalomkörét. Az információs kul-
túra értelmezésénél a digitális kultúra és a hálózati kultúra fogalma megkerülhetet-
len, a három kifejezés értelmezési tartományát az egymáshoz való viszonyán és az 
időbeli változáson keresztül lehet vizsgálni és szemlélteti. A kultúra birodalmának 
csupán egy részét jelenti az információs kultúra, amely rész azonban folyamato-

[4] Ságvári Bence 
(2011): A net-gene-
ráció törésvonalai 
– kultúrafogyasztás és 
életstílus-csoportok a 
magyar fiatalok kör-
ében. In: Bauer Béla−
Szabó Andrea: Arc-
talan (?) nemzedék: 
ifjúság 2000−2010. 
Tanulmánykötet. 
Budapest: Nemzeti 
család- és Szociál-
politikai Intézet. Pp. 
263−283.

[5] Kitta Gergely 
(2013): Médiahasz-
nálat a magyar ifjúság 
körében. In: Székely 
Levente (Szerk.): 
Magyar Ifjúság 2013. 
Budapest: Kutató-
pont. Pp. 250−283.
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san növekszik. A kultúra számos területén csak csekély mértékben figyelhető meg a 
technológia és az internet megjelenésének és fejlődésének hatása, ezek közé tartozik 
többek között a lakáskultúra, étkezés-kultúra vagy a természetjárás. A digitális kul-
túra az információs kultúra részhalmazát alkotja, amely szintén folyamatos expanzi-
óban van, elsősorban a platformok integrációja, a kulturális örökség digitalizációja 
és a digitális információk könnyebb elérése miatt. A digitálissá váló televíziózás és 
az IP-alapú web-televiziózás elterjedése a mozgókép digitálissá tételét eredményezve 
az egyik utolsó tömböt is kiszakította a nem digitális információs kultúrából, így 
napjainkra a hagyományos papíralapú információ mellett, csupán a nem digitális 
rádiózás alkotja az információs kultúra digitális kultúrán kívül eső részét. A digitális 
kultúrának ugyanígy részhalmaza a hálózati kultúra, amelyben az előzőekhez ha-
sonlóan folyamatos nő. A növekedés oka az internet folyamatos terjedés és bővülése. 
Hatására kialakult a „dolgok internetje”, amely révén egyre több alapvetően nem in-
formációs természetű eszköz is a hálózat részévé válik, valamint kialakultak a „szol-
gáltatási felhők”, amelyek a műveletek elvégzésének helyét a hálózati térbe emelik, a 
mobil eszközökön keresztül pedig bárhonnan elérhetővé válnak. A hálózati kultúra 
növekedésének eredményeként megfigyelhető, hogy minden, ami digitális ugyan, de 
kívül marad a hálózati világon, szigetszerűen őrzi önállóságát.

Az ismertetett fogalmak egymáshoz való viszonyulásának kialakulása a történe-
tiségen keresztül is jól értelmezhető. A kultúra „szférájának” kiterjedése a demográ-
fiai növekedés és az életfeltételek javulása okán folyamatosan nőtt, amely folyamattal 
párhuzamosan az információs kultúra aránya is emelkedett. A digitális kultúra nem 
sokkal az előző évszázad kezdete előtt jelent meg, az ezredfordulóra azonban már az 
információs kultúra egyik legmeghatározóbb tartományává vált. A hálózati kultúra 
körülbelül ötven éves múltra tekint vissza, de napjainkra már a digitális kultúra nagy 
részét lefedi. Az ismertetett folyamatokról jól kivehető, hogy napjainkban az infor-
mációs, a digitális és a hálózati kultúra esetén, a szigetek kivételével, gyakorlatilag 
ugyanarról beszélünk.

Z. Karvalics László [6] szerint „legátfogóbb értelmében mostanra a kultúra egé-
szét meghatározó jellegzetesség annak „információs” karaktere, és aki az „informá-
ciós kultúra” kifejezést használja, a kultúrával párban járó civilizációs dimenzióban 
tesz állításokat. A középszint érvényességi köre az egyes, önálló közösségi határok-
kal, funkcióval, identitással, tevékenységgel és koordinációval bíró (nagy)csoportok 
információs kultúrája. A mikroszint nem más, mint az egyén, az individuum infor-
mációs kultúrája, ami magában foglalja, hogy az egyének milyen jártasságok, készsé-
gek, értékek birtokában miképpen viszonyulnak információs környezetükhöz.”

[6] Z. Karvalics László 
(2012): Információs 
kultúra, információs 
műveltség – egy fo-
galomcsalád értelme, 
terjedelme, tipológiája 
és története. Informá-
ciós társadalom. 12. 
évf. 1. sz. Pp. 7−43.
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A személyes információs kultúra esetében elkülöníthetünk három réteget 
vagy komponenst. Az első ezek közül az elemi réteg: az információs írástu-
dás.  Az információs írástudás fogalma Paul Zurkowski nevéhez fűződik, ér-
telmezésében a fogalom azon munkavállalók jellemzésére használatos, akik 
képesek az információs erőforrásokat és megoldásokat megfelelően bevonni 
feladataik elvégzésébe. A későbbiekben, a számítógép és az internet elterjedé-
sével a fogalom kitágult, és a munka mellett a szabadidő egyes tevékenységei-
re és a tudásszerzés minden műveletére érvényes lett. A második a középfokú 
információs műveltség, amely értelmezése többféleképpen is megközelíthe-
tő. A gyakorlatban ez úgy foglalható össze, hogy az alapszintről a középfok 
elérése akkor történik meg, amikor a használhatóság nyers szintjéről elérésre 
kerül a magas szintű funkcionális használat szintje. Napjainkban az infor-
mációs műveltség középszintjére vonatkozóan nem az a legfontosabb meg-
állapítás, „hogy a technológiai és társadalmi innováció sodrában átalakuló 
mindennapok gyakorlatába hogyan „olvadnak bele” korábban nem az in-
formációs kultúrához sorolt tevékenységek, folyamatosan bővítve az egyes 
írástudás-típusok (ill. a nekik megfelelő kompetenciák) körét”. A harmadik 
szint a domainfüggetlen, fejlett jártasságok szintje, amelyben öt elem külö-
níthető el: Vizuális írástudás; Tájékozódási írástudás; Médiaműveltség; Inter-
operábilis angol nyelvtudás; játék-írástudás; Mindezek mellett Z. Karvalics 
László [6] figyelmet fordít az információs írástudás és társadalmi gyakorlat 
találkozására, amelyet öt olyan írástudás-formán keresztül mutat be, amelyek 
esetében a fogalmi percepció már megtörtént. [6]

Az említett írástudás-fogalmakhoz kapcsolódik Sipos Anna Magdolna, 
Varga Katalin és Egervári Dóra 2015-ös tanulmánya is, amelyben a digitá-
lis univerzum kompetenciáinak vizsgálatával foglalkozik. Az általuk végzett 
empirikus kutatás az információs műveltség hazai viszonyait volt hivatott 
feltárni. A tanulmány fontosabb eredményeinek lehető legérthetőbb bemu-
tatásához fontos az információs műveltség fogalmának tisztázása, amely az 
alábbiképpen került megfogalmazásra a munkában: „Az információs mű-
veltséget a világ mértékadó nemzetközi szervezetei a 21. század olyan alap-
műveltségének tartják, amely feltétele az egész életen át tartó tanulás meg-
valósulásának, és a digitális ökoszisztéma kulcsfontosságú komponense. Az 
információs műveltség (information literacy) az egyén rendkívül összetett, 
integráló jellegű, sok részterületet, tudáselemet, gyakorlati rutint magában 
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foglaló kompetenciája, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy el tudjon igazodni az infor-
mációs és a tudásalapú társadalomban, hogy ennek a társadalomnak az építőköveit alkotó 
információkat felelősen és értően tudja kezelni, továbbá maga is hasonló információkat 
legyen képes előállítani.”

Az információs műveltség komponensei az fentiekben ismertetett definíció alapján az 
alábbiakban kerültek azonosításra:
1. Az információs igények pontos meghatározása.
2. A szükséges információk hatékony és eredményes megszerzése.
3. Az információk és az információs források kritikus értékelése.
4. A kiválasztott információk beépítése a már meglévő tudásba.
5. Az információk hatékony alkalmazása a meghatározott célok érdekében.
6. Az információhasználat szociokulturális, gazdasági és jogi környezetének ismerete, jog-

szerű, valamint etikus információgyűjtés és használat.
A definícióból és a felsorolt kompetenciákból is látható, hogy az információs művelt-

ség terminus alatt az információs tartalmakkal kapcsolatos műveletek elsajátítását értjük, 
amely ugyan kapcsolatot mutat az információk eléréséhez használt technikai eszközök ke-
zelésének kompetenciájához, azzal nem összekeverendő.

Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin és Egervári Dóra kompetenciavizsgálatában, a 
mintában résztvevők túlnyomó többsége Magyarországon élt, a nemeket tekintve körül-
belül egynegyed-háromnegyed az eloszlás a nők javára, többségük az 1990-es évek elején 
született. A legmagasabb iskolai végzettségre vonatkozó kérdésnél az érettségi válasz domi-
nál, amely elsődleges oka, hogy a mintát alkotó személyek jelenetős része főiskola/egyetemi 
tanulmányait végezte a megkérdezéskor.

Vizsgálatukban több, a közösségi média használatára vonatkozó kérdés is szerepelt, 
amelyekből összességében megállapítható, hogy a megkérdezettek a tanulás és/vagy a mun-
ka mellett szívesen töltik szabad idejüket is a digitális világban. Többségük egyszerre több 
eszközzel is rendelkezik, amelyeket a munkában, tanulás során és a kikapcsolódás idején 
alkalmaznak. Az információszerzés leggyakrabban elektronikus úton történik, elsősorban 
a világháló segítségével, azon belül pedig a közösségi oldalak bírnak kiemelt szereppel. 
Egyre növekszik az internetes tartalmak gyarapításában is tevékenyen résztvevő felhasz-
nálók száma, azonban így is csak kis részét teszik ki a vizsgálatban résztvevő mintának. Az 
internetről szerzett információk hitelességének megítélése felemás képet mutat, azonban 
általánosnak mondható az a jelenség, hogy napjainkban az internetezők többsége nincs 
birtokában azoknak a kompetenciáknak, amelyekkel képes lenne megfontolt döntéseket 
hozni, és nincsenek is tisztában ennek fontosságával. Mindezek felületességhez vezetnek 
úgy a tanulásban, mint a munkavégzésben. [7]

[7] Sipos 
Anna Mag-
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Fiatalok a digitális térben

Az Ifjúság 2008-as és 2012-es felméréseinek összevetéséből számos digitális eszköz 
terjedésének stagnálása, vagy csökkenése olvasható ki. A személyes használatban 
lévő digitális fényképezőgépek, játékkonzolok, és a hordozható zenelejátszók szá-
ma is csökkent. E folyamat hátterének az említett technikai innováció tudható be. 
Ez a folyamatos fejlődés ugyanis a szórakoztató elektronika, és a távközlési megol-
dások konvergenciájához, és koncentrációjához vezet. A legújabb vívmányok ösz-
szeolvasztják a különböző eszközök funkcióit, és ez a fiatalok médiafogyasztását is 
átformálja. [5]

Azok a készülékek a kedveltek, amelyek képesek ellátni minél több funkciót, 
minél egyszerűbben és gyorsabban. Ez megmagyarázza a fent említett digitális esz-
közök használatának visszaesését. Az okostelefonok biztosítják a kommunikáció 
különböző lehetőségeit − az e-mail mellett jelen vannak az okostelefonról működ-
tethető azonnali üzenetküldő programok − valamint a fényképezőgép feladatát is 
ellátják.  Az internet-hátterű játékok pedig amellett, hogy jól kidolgozottak, még a 
social media-hoz hasonló közösségi élményt is képesek nyújtani.

A fiatalok konvergens médiafogyasztásából fakadóan nehéz elkülöníteni az 
egyes médiumokat az internetes platformtól. Nagyon gyakori az online rádióhallga-
tás, videók megtekintése (akár tévéműsorok nézése), filmnézés, vagy zenehallgatás. 
Ez pedig szorosan kapcsolódik a témában megkerülhetetlen kifejezéshez, a mul-
titaskinghoz. A multitasking olyan párhuzamos tevékenységet jelent, amely során 
az egyén több médiumot használ szimultán, vagy más tevékenység közben folytat 
háttér médiafogyasztást. Internethasználat közben a fiatalok nagy része használ cse-
vegő alkalmazásokat, és közösségi oldalakat. A világháló használatára fordított idő 
során gyakori a tanulás, illetve a munkavégzés is. A megkérdezett 25−29 évesek 
59%-a használta már az internetet munkavégzéshez. [5]

A kommunikáció folyamatos változáson, innováción megy keresztül az online 
térben, mégis van, ami állandó. Az e-mailt alighanem a digitális kommunikáció 
zászlóshajójának tekinthetjük. Amellett, hogy az egyik legrégebbi platform, (termé-
szetesen időről-időre megújulva) folyamatosan a legnépszerűbbek között szerepel. 
Persze sokféleképpen megjelenik, rengeteg e-mail szolgáltató létezik, amelyek kü-
lönböző színvonalat képviselnek. A személyes, vagy magán kapcsolattartás mellett 
a munkahelyi kommunikációban is bevett forma az online (akár belső, akár nyílt) 

[5] Kitta Gergely 
(2013): Médiahasz-
nálat a magyar ifjúság 
körében. In: Székely 
Levente (Szerk.): 
Magyar Ifjúság 2013. 
Budapest: Kutató-
pont. Pp. 250−283.
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levelezés. Az online marketing számára pedig még mindig fontos eszköz a 
hírlevélküldés, amelyhez folyamatosan frissülő szoftverek állnak rendelkezés-
re a hatékonyság növelése érdekében. Az Ifjúság 2012 felmérésében az első 
számú digitális kommunikációszolgáltatás volt. [5] A Facebook hazánkban 
2010 körül kezdett el igazán teret nyerni. Először mint közösségi médium 
vált egyeduralkodóvá az iwiw legyőzésével, majd az azonnali üzenetküldő 
programjával kezdett hódítani. Ez a jelenség kezdett megmutatkozni a 2012-
es felmérés során, amikor a Facebook üzenetküldő programja már a fiatalok 
negyedét érte el. [5] A közösségi médiaóriás a számítógépes felülete mellett 
a − konvergencia jegyében − egyre inkább divatos Messenger nevű applikáci-
ója is egyre elterjedtebb az okostelefonok, és táblagép felhasználók körében.  
Nem kell nagy merészség ahhoz, hogy megjósoljuk: a 2016-os felmérés ered-
ményeiben még meghatározóbb szerepet fog betölteni a Facebook a digitális 
kommunikáció területén.

Közösségképződés az új média által

A digitális kultúra átformálta és folyamatosan formálja életünk eddig meg-
szokott részeit, szokásait. Megváltozik az identitás, a közösség és a nyilvános-
ság fogalma is. Az identitás sokkal plasztikusabbá válik, megjelenik az ún. 
„hálózati identitás” [1], amely még inkább nagyobb szabadságot ad nekünk 
önmagunk meghatározására. Szociálpszichológiai szempontból alapvető, 
hogy több szerepet is betöltünk egyszerre az életünkben, de a hálózati tér még 
inkább megnövelte ezek mozgásterét. A természeti környezet már nem ját-
szik olyan fontos szerepet a különböző kultúrák formálódásában, a digitális 
platformon bárki és bármilyen közösség nagy nyilvánosságot kaphat.  így az 
embereknek már nem annyira behatárolt az, hogy milyen csoportba tartoz-
hatnak. Megnőttek a választási lehetőségek, nincsenek sem kulturálisan, sem 
földrajzilag determinálva. Sőt, a csoportok száma sincs korlátozva, hiszen a 
digitális térben rengeteg közegbe tartozhatunk. Ez szintén összecseng azzal a 
marketing tétellel, amely szerint a mai kor embere több szcénát, trendet szeret 
követni, mint régen. Ez köszönhető az imént vázoltaknak, hiszen sokkal több 
információ jut el hozzá, amelyet szelektálhat. 

[1] Rab Árpád (2011): Beve-
zetés az információs társada-
lomba. In: Bányai Edit−Novák 
Péter: Online üzlet és marke-
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Pp. 16−35.
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A posztmodern szubkultúrákat és közösségeket már leginkább 
az új média, főként az internet alakítja. [8]  Stahl szerint a kultúra 
áramlásának elsőszámú csatornája a posztmodern elektronikus mé-
dia, amely minden eddiginél demokratikusabb teret biztosít a kul-
turális termékek terjedésének. [9] Szabadon áramlanak ideológiák, 
imidzsek, szolgáltatások a tér és idő korlátait figyelmen kívül hagyva. 
Az online médiumok világában a passzív befogadói szerep, és a ki-
bocsátói szerep felcserélődhetnek, ezek egymástól, tértől függetlenül 
alakíthatnak csoportokat. [10] így a csoportalakító szerep is nyíltabb. 
Ebben a szabad áramlásban a posztmodern média hatására alakuló 
közösségek is eltávolodtak a korábban megszokott merevségtől, és 
sokkal nyitottabbak, átjárhatóbbak lettek. Maffesoli a poszt-szubkul-
túrákra irányuló „törzs” megnevezésével is azt akarta kifejezni, hogy 
a közösségek tagjai már nem tartják annyira fontos személyiségje-
gyüknek a csoporttagságot. [11] A multitasking által összeolvad a 
személyes, csoportos és tömegkommunikáció, hiszen egyszerre több 
virtuális térben, közegben is lehetünk. [1] Sokkal szabadabb a cso-
portválasztás, egyszerre több közösség tagjai is lehetünk. Az új mé-
diakörnyezetben pedig még jobban elhalványul a fősodor dominan-
ciája a mellékáramlatokkal szemben. 

jelenleg nincs megegyezés a web 2.0 platformjain megjelenő felü-
letek megnevezésében. A köz- és szaknyelv gyakran említi közösségi 
médiának, közösségi oldalaknak, socialmedia-nak. Az is előfordul, 
hogy tévesen a kisközösségi médiával is párhuzamba állítják. [12] A 
kisközösségi média, és a közösségi média vitathatatlan közös vonása, 
hogy önkéntes amatőrök (nem hivatásos, profi szerkesztők) szerkesz-
tik, mégis természetüket tekintve különböznek. Klausz Melinda a so-
cial mediát „olyan interaktív, kétirányú kommunikációs platformnak” 
írja le, „amelyen a felhasználók egymással interakcióba lépve külön-
böző tartalmakat osztanak meg, véleményeznek, közösségi részvételre 
aktivizálnak”. [12] Tehát a közösségi média alapvető célja a közösségi 
tartalmak generálása széle körben. A hagyományos kisközösségi mé-
diumok jellegükből fakadóan nem képesek erre, ahogy a többirányú 
kommunikációra sem. Fontos különbség az is, hogy a közösségi mé-
diafelületek általában nem nonprofit alapon működnek. [12]
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Az internetes közösségekre különösen jellemző a fősodortól való elkülö-
nülés. Guld az interneten szerveződő szubkulturális közösségekről mondja, 
hogy az internet egyfajta autentikusságot kölcsönöz számukra. Az internetes 
közösségek a fősodrású tömegmédiával szemben pozícionálják magukat, így 
megtörténik a „Mi” és „Ők” elhatárolódás, ami erősítő hatással van a közössé-
gekre. [13] Az internetes, főképp a web 2.0-es közösségek tagjai azért is érez-
hetik jobban magukénak a csoportjukat, mert maguk állítják elő a tartalmat. 
A közösségeken alapuló második generációs internetes szolgáltatásoknak az 
interaktivitás a fő működtetője. [12] Egy-egy téma, kulturális elem köré szer-
veződő fórumokat, közösségi média-diskurzusokat a felhasználók kezelnek 
és töltenek fel tartalommal, ellentétben a hagyományos tömegmédia szer-
kesztett tartalmával. A web 2.0-es szolgáltatók működtetői keretet biztosíta-
nak, melyeket a felhasználók, az oldal látogatói töltenek meg tartalommal. A 
közösségi oldalak tartalmának létrehozása történhet egyénileg (pl. egy blog, 
vagy Facebook profil esetében), vagy közös munkával is (wikik). [12]

Stahl elsődlegesnek tartja az internet csoportszervező erejét, melyet na-
gyon nyílt kommunikációs platformnak tart, amely interaktív és sok pontot 
összekötő nyilvánosságot teremt. Ebben a környezetben időt és teret átívelő-
en alakulhatnak közösségek, és létrejöhetnek az úgynevezett „ízléskultúrák”, 
vagy egyéb közösségek. [9] Ehhez adnak keretet az olyan cGM (consumer-
Generated Media) felületek, mint a fórumok, a blogok, az üzenőfalak, ame-
lyeken e közösségek tagjai önállóan jeleníthetnek meg tartalmat. [12]

Az Ifjúság 2012-es felmérés szerint a fiatalok korosztályon belül is meg-
oszlanak az életkori sajátosságok az internetes közösségekhez való tartozás 
tekintetében. A fiatalabb korúak ugyanis tendenciózusan nagyobb arányban 
vallják magukat valamely internetes közösség tagjának. (A 15−19 évesek 75 
százaléka, 20−24 évesek 71 százaléka, és a 25−29 évesek 61 százaléka). A leg-
fiatalabb korcsoport rendelkezik a legtöbb ismerőssel is. A fiatal korosztály 
közösségi médiumokon való magatartását megvizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy a kötetlenebb, magánjellegű témákhoz fűződő viszony a rendszeresebb. 
A közéleti, politikai témákkal kapcsolatban nagyon ritkán nyilvánulnak meg 
a közösségi felületeken. A közösségi oldalak használatára is az a jellemző, 
hogy inkább kapcsolattartásra, és szórakozásra használják, mintsem formális 
tevékenységre. [5] A közösségi tartalmak előállítását Ben Mcconnell és jackie 
Huba szerint a kritikus egy százalék végzi. 
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Azaz a közösségek egy százaléka produktív a közösség előrehaladása 
érdekében. [14] A tartalom-előállítók számára széles fórum nyílt az egyes 
témákhoz fűződő véleményük, attitűdjük kommunikálására. Ezt a cégek 
marketingesei igyekeznek is kihasználni a népszerűbb bloggerek, vloggerek 
terméktesztelésre való felkérésére, és más népszerű közösségi oldalakon való 
termékfeltűntetésre.

Azonban a digitális világ rohanó fejlődése közepette semmi sem garantált 
hosszútávon. Egyes kutatások szerint azokban az országokban, ahol elsőként 
indult útjára a Facebook (Egyesült Államok, Németország, japán) 2013-tól 
egyre több X-, és y-generációs fordult el a közösségi oldaltól. [5] Igaz, emed-
dig nem észlelhető olyan alternatíva, amely képes lenne átvenni a Facebook 
helyét.
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Galéria
Sóti István fotói (Tibet 2. − India)
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