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Kumin Fe renc

EGY VÁ ROS FEL FE DE ZI MA GÁT AZ INTER NETEN
E-de mok rá cia Ba ján

Ta nul má nyom té má já ul egy olyan ma gyar kis vá rost vá lasz tot tam, amely nek inter netes ak ti vi tá sá-
ról a vá ros ha tá ra in kí vül is so kan tu do mást sze rez het tek. Ku ta tá som ob jek ti vi tá sá ra vi szony la gos 
ga ran ci át ígér, hogy a ki emel ke dô on- line ak ti vi tá son kí vül szá mom ra sem mi lyen más szem pont 
nem in do kol ta Ba ja ki vá lasz tá sát, gya kor la ti lag tel je sen ide gen ként és kí vül ál ló ként fog tam be le a 
ku ta tás ba. A vá ros on- line ak ti vi tás szem pont já ból ma gyar vi szony lat ban je len tôs, ám azt már most 
szük sé ges tisz táz ni: nem ha son lít ha tó az is mert kül föl di pél dák hoz. A részt ve vôk szá ma sze rény, 
és a vá ros ve ze té se sem tel jes mér ték ben el kö te le zett az új tech no ló gi ák irán t. Még is szám ta lan 
té nye zô al kal mas sá te szi ezt az ese tet ar ra, hogy az emb ri o ná lis ál la pot ban lé vô on- line kö zé let tel 
kap cso la tos alap ve tô kér dé sek re vá laszt ke res sünk:

1.  Me lyek azok a té nye zôk, ame lyek hoz zá já rul tak Ba ja ki emel ke dô inter netes po li ti kai ak ti vi-
tá sá hoz?

2.  Mik azok a po ten ci á lis konfl  ik tu sok, ame lyek a fej lô dés ko rai stá di u má ban meg je len nek, mik 
a szem ben ál ló cso por tok ér vei, és ho gyan hoz ha tók ezek össz hang ba?

3.  Ho gyan tud ja az on- line po li ti zá ló kö zös ség be fo lyá sol ni a he lyi dön tés ho za talt?
4.  Mi lyen jö vô be ni le he tô sé gek adód nak a je len le gi ne héz sé gek le küz dé sé re, és egy olyan rend-

szer lét re ho zá sá ra, amely nö vel he ti a részt ve vôk szá mát?

A kér dé sek meg vá la szo lá sá hoz mun kám el sô ré szé ben rö vid el mé le ti át te kin tést nyúj tok az e-de-
mok rá cia és az e-kor mány zat ál ta lá nos is mér ve i rôl. Ezt kö ve tô en rö vi den is mer te tem a ba jai eset 
sa já tos sá ga it, le ír va azo kat a fôbb cso mó pon to kat, ame lyek is mert té és el is mert té tet ték a vá ros 
on- line ak ti vi tá sát. Vé gül elem zést ké szí tek, amely ben – fel hasz nál va a Ba ján vég zett em pi ri kus 
adat fel vé tel ta nul sá ga it – meg kí sé re lek vá la szol ni a fent meg fo gal ma zott kér dé sek re.

Ku ta tá som mód szer ta nát te kint ve leg fôbb for rá sa im há rom pil lért al kot tak: az el sô az inter neten 
ren del ke zés re ál ló, szám ta lan, Ba ját érin tô for rás, ma guk az elem zett ol da lak, és szá mos kap cso ló dó 
tar ta lom. Má sod sor ban a hely szí nen ké szí tet tem adat fel vé telt, sok érin tett sze mél  lyel le foly ta tott 
mély in ter jú for má já ban. Har mad szor min den egyéb olyan sze kun der for rást, fô képp Ba ját érin tô 
sta tisz ti kát igye kez tem fel ku tat ni, ame lyek lé nye ges in for má ci ó val szol gál hat tak mun kám hoz. Az 
így ös  sze gyûlt ada tok ból el sô sor ban kva li ta tív elem zés sel igye kez tem kö vet kez te té se ket le von ni 
és a kér dé se im re vá laszt ke res ni. Az adat fel vé telt 2001. áp ri lis vé gé vel zár tam le.

A ba jai inter netes köz élet be ha tó ta nul má nyo zá sa al kal mas nak bi zo nyult ar ra, hogy né hány 
té ves fel té te le zést cá fol jon, to váb bá, hogy rá vi lá gít son azok ra a po ten ci á lis ve szé lyek re, ame-
lyek a vá ros ve ze té se ré szé rôl ta nú sí tan dó szük sé ges gon dos ság hi á nya mi att me rül het nek 
fel. Ba ja sok szem pont ból út tö rô sze re pet vál lalt a ma gyar or szá gi he lyi e-de mok rá cia és e-
kor mány zat tör té ne té ben, és ez zel szük ség sze rû en együtt jár, hogy az ál lat or vo si egye tem 
lo vá nak a funk ci ó ját is be tölt se.

A fo ko zott inter netes köz éle ti ak ti vi tást ki vál tó kö rül mé nyek vizs gá la ta kor ki tûnt, hogy ezen a 
mi ni má lis szin ten nem el sô sor ban a te le kom mu ni ká ci ós inf rast ruk tú ra ál la po ta a dön tô, mint ahogy 
azt elô ze te sen fel té te lez tem, ha nem sok kal in kább a po ten ci á lis részt ve vôk ál tal kép vi selt hu mán 
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tô ke. Ez rész ben táp lál ko zik a vá ros ban je len lé vô in for ma ti kai in tel li gen ci á ból, de ta lán még in kább 
azok ból a nyi tott, kom mu ni ka tív ter mé sze tû köz pon ti sze mé lyi sé gek bôl, akik lel ke se dé sük kel, ak-
ti vi tá suk kal ké pe sek vol tak élet re hív ni egy pezs gô on- line kö zös sé gi éle tet.

Ku ta tá som ta lán leg fon to sabb ta nul sá ga az a ve szély for rás, ame lyet a „sa ját ne ves-be ce ne-
ves” konfl  ik tus hor doz ma gá ban. Ez a vi ta – amely a ba jai inter netes kö zös ség fej lô dé sét sú lyo san 
vis  sza ve tet te – olyan ta nul sá gok kal szol gál, ame lyek va la men  nyi, ké sôbb fej lô dés nek in du ló he lyi 
kez de mé nye zés szá má ra fon to sak le het nek. Egy ilyen hely zet ben el ke rül he tet len nek tû nik az ön kor-
mány zat – mint va la men  nyi fél ál tal le gi tim nek el is mert ha tó ság – rész vé te le és gon dos ko dá sa.

Az on- line köz élet be csa tor ná zá sa a he lyi dön tés ho za tal ba – ta lán épp a ve ze tés tá vol ság tar tá sa 
mi att – gya kor la ti lag el ha nya gol ha tó volt ed dig Ba ján. Az egyet len eset ként em lít he tô, a ká bel te-
le ví zió-há ló zat tal kap cso la tos ügy in kább csak lát szó lag von ta be az érin tet te ket, és ép pen az így 
szü le tett dön tés te rem tett olyan kö rül mé nye ket, ame lyek ki zár ták újabb cso por tok be kap cso ló dá sát 
az on- line vi ták ba a meg fi  zet he tôbb el érés ré vén. 

A jö vô be ni fej lô dés le he tô sé gei a hu mán tô ke te kin te té ben adot tak ugyan Ba ján, de egy kor sze rû, 
in teg rált ön kor mány za ti ügy vi te li rend szer be szer zé sét az or szág bel ügyi kor mány za tá nak po zi tív 
dön té se is ko mo lyan be fo lyá sol ná. Min den képp szük sé ges, hogy az e-de mok rá ci á val és az e-kor-
mány zat tal kap cso la tos, ren del ke zés re ál ló is me re tek, ta pasz ta la tok függ vé nyé ben a kor mány zat 
olyan rend sze rek be szer zé sé re ösz tö nöz ze az or szág ön kor mány za ta it, ame lyek va ló ban elô re lé-
pést hoz hat nak mind a hi va ta li ügyek in té zé sé ben, mind az egyé ni ér té kek és ér de kek ma ga sabb 
szín vo na lú és ha tá so sabb ar ti ku lá ci ó ja te kin te té ben.
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