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Hain Fe renc – Kugler Ju dit

A Min den tu dás Egye te me kö zön sé ge

Be fe je ző dött egy sze mesz ter és már a má so dik is meg kez dő dött a Min den tu dás 
Egye te mén. Az el ső prog ram egy ség vé ge le he tő sé get ad egy faj ta szám ve tés re, az 
ed dig fel hal mo zó dott ta pasz ta la tok ös  szeg zé sé re. Az elő ze tes el vá rá sok tük ré ben nem 
csak a szer ve zők ré szé ről ér té ke lik si ker ként a kez de mé nye zést: saj tó vissz hang ja, il let-
ve a köz vé le mény-ku ta tás ok sze rint a kö zön ség meg íté lé se is na gyon ked vező.1

Kön  nyű dol gunk van, ami kor a Min den tu dás Egye te me el ső fél év ét akar juk az 
ere de ti szán dé kok fi gye lem be vé te lé vel vé gig gon dol ni, hisz a cé lok a prog ram in du-
lá sa kor az aka dé mi kus köz vé le mény szá má ra is meg fo gal ma zód tak a Ma gyar Tu do-
mány cí mű fo lyó irat ban:

„A kez de mé nye zés lé nye ge ugyan is, hogy a ma gyar tu do mány nem zet kö zi szín vo na-
lú ku ta tó i nak és mű he lye i nek mun ká já ra tá masz kod va, az infokom mu niká ció kö ze gé-
ben adap tál ta a tu dás ter jesz tés nem zet kö zi tö rek vé se it és ma gyar ha gyo má nya it.

„… a prog ram cél kö zön sé ge – ahogy az idé zett cikk ben meg fo gal ma zást nyer – az 
ál ta lá no san mű velt, leg alább érett sé gi szin ten kép zett ér dek lő dők kö re, ezért szá muk-
ra ért he tő nyel ve ze ten elő a dott, szem lé le te sen be mu ta tott pre zen tá ci ók ra ke rül sor.” 2

Kü lö nös je len tő sé ge van en nek a kez de mé nye zés nek és az MTA sze rep vál la lá sá-
nak ak kor, ami kor a kur rens tu do mány el mé le ti vi ták so rán is töb bek ál tal meg fo gal-
ma zó dik a klas  szi kus tu do mány, az aka dé mi kus tu dás sze re pé nek át ér té ke lő dé se, 
il let ve devalválódása.3

Ahogy Fe hér Már ta írja4: „a ko ráb bi, aka dé mi kus fá zis tól el té rő en eb ben az új 
poszt-aka dé mi kus fá zis ban a ku ta tás nem, vagy csak ki sebb részt tör té nik ál la mi 
fi nan szí ro zás ból, s a tu dós nem apa názs-sze rű el lá tás ban ré sze sül, még csak nem 
is az egyes cé gek ál lan dó ku ta tás-fej lesz tő la bo ra tó ri u ma i ban dol go zik fix fi ze té sért, 
ha nem a nagy mul ti na ci o ná lis kor po rá ci ók K+F pro jekt je i ben meg je lölt cél-fel ada to-
kon dol go zik, a fel adat meg ol dá sá ra ala kult ide ig le nes fluk tu atív te a mek ben. A ku-
ta tó vál lal ko zó vá vá lik, il let ve tel je sít mé nye alap ján fi nan szí ro zott szel le mi bér mun-
kás ként te vé keny ke dik. A ku ta tás ered mé nye: a tu dás nem a köz ja vak egyi ke (vagy 
ép pen leg főb bi ke) töb bé, ha nem a meg ren de lő ma gán tu laj do na, ame lyet a jog a 
tu laj don egyéb for má i hoz ha son ló an kö rül bás tyáz és (még a nem-mil itáris vo nat ko-
zá sú ku ta tá sok ese té ben is) a tit ko sí tás jo gá val is fel ru ház.”

En nek nyo mán idé zi Fe hér a Nature ma ga zint: „erő sö dik az egye te mek és az ipar 
ös  sze fo nó dá sa. Az eb ből szár ma zó ve szé lyek pe dig: az együtt mű kö dés és ös  sze tar-
to zás (co he sion) meg gyen gü lé se az egye te me ken a jö ve de lem kü lönb sé gek mi att, a 
hu mán-tu do má nyok le be csü lé se – no ha a tech no ló gi ai fej lő dés sel kap cso la tos eti kai 

 1  A köz vé le mény-ku ta tás ok ered mé nye i re ez a ta nul mány szol gál majd há rom pél dá val, míg a saj tó be li 
si ker ér té ke lé sé re pél da Palu gyai Ist ván: Az is me ret ter jesz tés fel tá ma dá sa. Mi áll a Min den tu dás Egye te-
me vá rat lan si ke ré nek hát te ré ben? Nép sza bad ság 2003. 01. 02. cí mű írás.

 2 Ma gyar Tu do mány, 2002, 10.
 3  Töb bek kö zött ezt a prob lé mát, az Aka dé mia rö vid és hos  szú tá vú sze rep vál la lá sá nak le he tő sé gét és ter-

vét fej ti ki a Vi lá gos ság 2002/10–12. szá má ban a prog ram aka dé mi ai fe le lő se ként Fábri Györ gy, Az Aka-
dé mia és a Min den tu dás Egye te me cí mű írás ban.

 4  Ma gyar Tu do mány, 2002. 04.
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és tár sa dal mi prob lé mák, ame lyek kel fog lal koz hat ná nak, nö ve ked nek – va la mint a tu do-
má nyos ob jek ti vi tás és a tá gabb ös  sze füg gé sek irán ti fo gé kony ság csökkenése.” 5

Eb ben a kon tex tus ban ér de kes te hát, és Ma gyar or szá gon is egye dül ál ló je len ség, hogy 
egy olyan – s ez itt most kü lö nö sen fon tos – tu do má nyos köz tes tü let nek, mint a Ma gyar Tu do-
má nyos Aka dé mia, a tár sa dal mi, po li ti kai vál to zá sok kö ze pet te is si ke rült meg őriz nie a presz-
tí zsét. Ez a presz tízs az, ami egy faj ta „brand”-kén t, sa já tos véd jegy ként te het te von zó vá az 
Aka dé mia in téz mé nyét egy mul ti na ci o ná lis nagyvál lalat6 szá má ra, ami kor az a tár sa dal mi 
hasz nos sá gát te kint ve meg kér dő je lez he tet len fon tos sá gú, de a vál la la ti mar ke ting stra té gia 
lo gi ká já hoz is jól il lesz ke dő prog ram hoz együtt mű kö dő part nert ke re sett. Az együtt mű kö dés 
funk ci o ná li san is har mo ni kus, hisz a táv köz lé si nagy vál la lat az is me ret ter jesz tő prog ram 
lé nye gét adó inter netes meg je le nést, az Aka dé mia pe dig a tar tal mat biz to sít ja.

Bár a Min den tu dás Egye te me nem klas  szi ku san e-learn ing kez de mé nye zés, de jól 
il lesz ke dik ah hoz az út ke re sés hez, amely a nem zet kö zi e-learn ing iro da lom ban a nyi tott 
ok ta tás, nyi tott mű ve lő dés mo dern kom mu ni ká ció tech no ló gi ai esz kö zök se gít sé gé vel 
meg va ló su ló le he tő sé ge it he lye zi elő tér be a pi a ci meg fon to lá sok kal szem ben. Míg a 
pi a ci e-learn ing szol gál ta tók üz le ti si ke re egy elő re nem nyil ván va ló (ez a hely zet a nagy 
múl tú brit táv ok ta tá si in téz mény, az Open Uni ver si ty e-learn ing próbálkozá sai,7 vagy az 
emblematikus Egye sült Ál la mok be li Wes tern Gov er nors Uni ver si ty8 ese té ben is), ad dig 
azt tart ják, a jö vő az olyan nyi tott kez de mé nye zé se ké, mint a Mas sa chu setts Insti tute of 
Tech nol o gy (MIT) „nyi tott kur zus tá ra” (az OpenCourseWare).9 Ez je len leg teszt fá zis ban 
van, ám a ter vek sze rint 2007-re a MIT ös  szes kur zu sát in gyen hoz zá fér he tő vé te szik.

Ok ta tás fi lo zó fi á ja és mód szer ta na ré vén vá lik te hát iga zán új don ság ér té kű vé, és 
a mo dern tu dás ala pú tár sa da lom mű kö dé si me cha niz mu sai, to váb bá je len le gi ala ku-
lá sa szem pont já ból is fi gye lem re mél tó kez de mé nye zés sé a Min den tu dás Egye te me 
(ME). Ezek azok a szem pont ok, ame lyek vis  sza ve zet nek ben nün ket a ME cél ki tű zé-
se i hez is, és ame lyek tel je sü lé sét, il let ve a cé lok be tel je sü lé sé nek vizs gá la ti ered mé-
nye it e ta nul mány meg kí sérli szám ba ven ni.

A Min den tu dás Egye te mé nek ha tá sa it, meg íté lé sét több ku ta tás vizs gál ta pár hu-
za mo san, egy mást ki egé szít ve. A MATÁV meg bí zá sá ból a TÁRKI ké szí tett or szá-
gos rep re zen ta tív min tán fel mé rést, amely el ső sor ban a prog ram is mert sé gét, az 
elő adók, és az elő adá sok is mert sé gét és fo gad ta tá sát vizs gál ta. Az Axelero, a ME 
hon lap já nak ké szí tő je és fenn tar tó ja az inter netes meg je le nés lá to ga tott sá gát és 
fo gad ta tá sát vizs gál ta, míg a Tu dás tár sa da lom Ku ta tó köz pont kér dő íves adat fel vé-
telt vég zett az elő adá so kat lá to ga tók kö ré ben.

Az elő adá son részt ve vők vizs gá la tát az tet te in do kolt tá, hogy fel té te lez he tő volt 
ko mo lyabb el kö te le zett sé gük, az egyes elő adá so kat lá to ga tó szak em be rek na gyobb 
ará nyú je len lé te, s ez le he tő sé get ígért az in ten zí vebb, több mé di u mon ke resz tü li 
hasz ná la ti min ta, il let ve a szak ér tő/nem szak ér tő ME hasz ná la ti mód já nak ös  sze-
ha son lí tá sá ra is. Emel lett va ló szí nű sít he tő volt, hogy az elő adá so kat el ső sor ban a 
bu da pes ti, il let ve a fő vá ros von zás kör ze té ben la kó, in kább fel ső fo kú vég zett sé gű, 
il let ve még ta nu ló ré teg lá to gat ja. Mi vel az inter nethasználat az előbb em lí tett kör-
ben in ten zí vebb, a lá to ga tók kér dő íves meg kér de zé se le he tő sé get kí nált a vi lág há ló 
ki egé szí tő hasz ná la ti mód ja i nak és jel le gé nek vizs gá la tá ra is.

Hain Fe renc – Kugler Ju dit  A Min den tu dás Egye te me kö zön sé ge

 5 Uo.
 6 A Min den tu dás Egye te me a MATÁV és az Axelero tá mo ga tá sá val va ló sult meg.
 7 Open Uni ver si ty, online: http://www.open.ac.uk/
 8 Wes tern Gov er nors Uni ver si ty, online: http://www.wgu.e du/wgu/in dex.html
 9 Mas sa chu setts Insti tute of Tech nol o gy, online : http://ocw.mit.e du/in dex.html
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Ta nul má nyunk ban te hát át te kint jük az elő adás ra já rók alap ve tő de mog rá fi ai sa já tos-
sá ga it, ME hasz ná la ti szo ká sa it, a kap cso ló dó at ti tű dö ket, majd a MATÁV–Axelero 
és a TÁRKI vizs gá lat rö vid be mu ta tá sa után, azok meg ál la pí tá sa i nak kon tex tu sá ban 
ér tel mez zük a ku ta tá sok so rán ka pott ered mé nye ket.

AZ ELŐ ADÁST SZE MÉ LYE SEN LÁ TO GA TÓK VIZS GÁ LA TA

A sze mé lye sen részt ve vők kö rét a prog ram so ro zat 7. 10. és 12. előadásán10 kér dez-
tük meg ME-felhasználói szo ká sa i ról. Az elő adá so kat úgy vá lo gat tuk ki, hogy az aka-
dé mi ai tu do mány te rü le ti fel osz tás nak meg fe le lő en (élet tu do má nyok, ter mé szet tu do-
mány ok és tár sa da lom tu do mány ok) mind há rom nagy tu do mány te rü let té má já ba vá gó 
ex po zé sze re pel jen. A lá to ga tók kö zül ön kén tes ala pon ös  sze sen 1191 fő töl töt te ki a 
prog ram előtt szét osz tott kérdőívet11. A meg kér de zés so rán az alap ve tő de mog rá fi ai 
szem pont okon túl a rész vé te li mo ti vá ci ót, az ak tu á lis elő adás té má já ban, il let ve az 
elő adók mun kás sá gá ban va ló jár tas sá got, az elő adás so ro zat egé szé nek kü lön bö ző 
mé di u mo kon ke resz tül va ló hasz ná la ti szo ká sa it, il let ve a ME meg íté lé sét vizs gál tuk.

A vá lasz adók alap ve tő de mog rá fi ai jel lem ző it az aláb bi táb lá za tok te kin tik át.

1. táb la: A há rom elő adás hall ga tó sá gá nak alap ve tő de mog rá fi ai jel lem zői
1.2 NEM

Fér fi 58,9%

Nő 41,1%

1.3 LAK HELY

Bu da pest 69,8%

Bu da pest von zás kör ze te 9,7%

Me gye szék hely, me gyei jo gú vá ros 10,1%

Más vá ros 5,4%

Fa lu vagy köz ség 4,9  %

1.4 IS KO LAI VÉG ZETT SÉG

Ál ta lá nos is ko la 6,2%

Szak mun kás 0,6%

Tech ni ku si, érett sé gi 27,7%

Fel ső fo kú szak ké pe sí tés 5,7%

Egye te mi, fő is ko lai 55,2%

Tu do má nyos fo ko zat 4,6%

1.5 JE LEN LE GI EL FOG LALT SÁ GA

Ta nul 22,9%

Ta nul és dol go zik 19,9%

Dol go zik 45,9%

Se nem ta nul, se nem dol go zik 2,7%

Nyug dí jas  8,6%

 10  Há mo ri Jó zsef: Mit tud az em be ri agy?; Sze gő Kár oly: Kör nye ze tünk a Nap rend szer és Ferge Zsu zsa: 
A tár sa da lom, amely ben élünk.

 11  A 1191 vá la szo ló a há rom elő adá son el ér he tő kb. 1700 em ber ből ke rült ki. Az el ső elő adás nak mint egy 
800, a har ma dik nak hoz zá ve tő le ge sen 500 lá to ga tó ja volt. A má so dik elő adá son (tech ni kai okok ból) csak 
ab ban a te rem ben folyt a le kér de zés, ahol az elő adá sok zaj lot tak. Ezt a ter met min den al ka lom mal meg-
töl tik a lá to ga tók, 400 em ber be fo ga dá sá ra ké pes.
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A lá to ga tók kö zött a fér fi ak (58,9%) vol tak több ség ben. Az elő adást meg te kin tők 
nagy ré sze a fő vá ros ból ér ke zett, és bő há rom ne gyed ük bu da pes ti, vagy Bu da pest 
agg lo me rá ci ós kör ze té nek la kó ja. Ez zel együtt a hét fő es ti kez dé si idő pont ra és 
az uta zá si költ sé gek re is te kin tet tel, rend kí vül je len tős nek mond ha tó a lá to ga tók 
kö zel egy ne gye dét ki te vő, vi dé ki vá ro sok ból, il let ve fal vak ból, köz sé gek ből ér ke zők 
cso port ja. Az is ko lai vég zett ség te kin te té ben ho mo gé nebb a min ta, mint a töb bi 
de mog rá fi ai vál to zó ese té ben. A vá la szo lók mint egy két har ma dá nak fel ső fo kú vég-
zett sé ge van. Az ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők szin te mind egyi ke 
(92,6%) kö zép is ko lás ko rú ta nu ló, míg az érett sé gi vel vagy tech ni ku si vég zett ség-
gel ren del ke zők 66 szá za lé ka ta nul je len leg is, il let ve mun ka mel lett ké pe zi ma gát. 
Az elő adá so kat lá to ga tók kö ré ben ta pasz talt ala cso nyabb is ko lai vég zett ség te hát 
egy ér tel mű en a lá to ga tók fi a tal ko rá val ma gya ráz ha tó.

Ahogy az is ko lai vég zett ség el osz lá sá ból is ki tű nik, a sze mé lye sen ér dek lő dők leg-
na gyobb ré sze ak tív dol go zó (1.5 táb la), kö zel egy ötö de mun ka mel lett ta nul, több 
mint egy ötö de pe dig „csak ” ta nu ló.

A fen ti ek tük ré ben kü lö nö sen ér de kes, hogy míg a há rom elő adá son a kér dő ívet 
ki töl tő leg fi a ta labb lá to ga tó 10, a leg idő sebb 92 éves volt, ad dig az át lag élet kor alig 
va la mi vel több, mint 37 év volt.

Ös  szes sé gé ben te hát el mond ha tó, hogy a lá to ga tók több sé ge fér fi, na gyobb részt 
fi a tal, akik nek kö zel 80 szá za lé ka fő vá ro si vagy a fő vá ros agg lo me rá ci ó já ból va ló. 
Fon tos az is, hogy na gyobb ré szük dol go zik, ugyan ak kor a meg kér de zet tek kö zel 
fe le „csak ” ta nul, il let ve mun ka mel lett jár is ko lá ba.

Amit a lá to ga tók ról a de mog rá fi ai mu ta tók el osz lá sa i ból meg tud tunk, to vább fi no-
mít ha tó a 2. táb la alap ján, ha a té mák ban, Há mo ri Jó zsef, Sze gő Kár oly és Ferge 
Zsu zsa mun kás sá gá ban va ló jár tas sá got vizs gá ló kér dé sek re ka pott vá la szo kat 
ves  szük szem ügy re.

Az agy ku ta tás, a csil la gá szat, il let ve a szo ci o ló gia té ma kör ében „szak ér tő nek” 
a vá la szo lók 12,3 szá za lé kát te kint het jük, en  nyi en vol tak, akik az egyes elő adá-
so kon ta nul má nya ik hoz vagy mun ká juk hoz kap cso ló dó nak tar tot ták az adott 
té mát. Ne he zen ér tel mez he tő vi szont, hogy en nél töb ben vol tak azok, akik azt 
ál lí tot ták, hogy jól (4,8%) vagy töb bé-ke vés bé (18,5%) is me rik az elő adók mun-
kás sá gát. Ma gya rá za tul szol gál hat er re az, hogy vi szony lag né pe sebb volt az 
elő adók sa ját ven dé ge i nek kö re, akik ről el kép zel he tő, hogy meg hí vó juk te vé keny-
sé gét is me rik, ez zel szem ben a konk rét tu do mány te rü let re ki sebb a rá lá tá suk. 
Ugyan ak kor az iga zán lé nye ges és in for ma tív elem, hogy a kö zön ség tag ja i nak 
80–90 szá za lé ka szá má ra a kul tú rá ló dás, ál ta lá nos tá jé ko zó dás sze re pét töl töt-
te be a ME lá to ga tá sa.

En nek tük ré ben ér de kes az elő adást lá to ga tók tá jé ko zott sá gi szint je az egyes 
té mák és elő adók kap csán.

 2. táb la: Az elő adá sok hall ga tó sá gá nak a té má ban, az elő adó mun kás sá gá ban 
va ló jár tas sá ga, tá jé ko zó dá si szo ká sai

2.1 MEN  NYI RE TÁ JÉ KO ZOTT AZ ADOTT ELŐ ADÁS TÉ MÁ JÁ BAN

Nem kü lö nö seb ben 44,6%

Kí vül ál ló ként fi gye li a tu do mány fej lő dé sét 43,1%

Ta nul má nya i hoz, mun ká já hoz kap cso ló dik 12,3%

Hain Fe renc – Kugler Ju dit  A Min den tu dás Egye te me kö zön sé ge



VILÁGOSSÁG 2003/I–2 Mindentudás Egyeteme

7

2.2 MEN  NYI RE IS ME RI AZ ELŐ ADÓ MUN KÁS SÁ GÁT

Egy ál ta lán nem 42,2%

Csak hal lott ró la 34,6%

Töb bé-ke vés bé 18,5%

Jól 4,8%

2.3 MEG NÉZ TE-E ELŐ ADÁS ELŐTT A KAP CSO LÓ DÓ WEBOLDALT 

Meg néz te 34,9%

Nem néz te meg 65,1%

Az elő adást meg elő ző en a részt ve vők 35 szá za lé ka meg néz te az elő adás hoz tar-
to zó hon la pot. Ez egy fe lől ma gas arány nak tű nik, más fe lől iga zán ér tel mez he tő vé 
a lá to ga tók mé dia hasz ná la ti szo ká sa i nak is me re té ben vá lik. Az ak tu á lis prog ra mot 
meg elő ző ko ráb bi elő adá sok ra vo nat ko zó an is meg kér dez tük a vá la szo ló kat: je len 
vol tak-e sze mé lye sen, il let ve néz ték-e te le ví zi ón vagy inter neten, to váb bá el ol vas ták-
e a té má hoz tar to zó inter netes anya got, ki töl töt ték-e a kap cso ló dó on-line tesz tet, és 
hoz zá szól tak-e az elő adás fórumához.12

A vá la szok ból ki de rült, hogy igen ma gas azok nak az ará nya, akik az egy-egy kom-
mu ni ká ci ós csa tor nán, mé di u mon ke resz tül ed dig még nem néz ték, hall gat ták meg 
egyik ko ráb bi elő adást sem. Mind azo nál tal a sze mé lyes lá to ga tás a leg gya ko ribb, 
az inter netes vál to zat meg te kin té se pe dig a leg rit kább elő adás-hall ga tá si for ma. A 
vá lasz adók 33,5 szá za lé ka ko ráb ban nem vett részt sze mé lye sen elő adá son és 
41,3 szá za lé kuk még egyet len elő adást sem né zett meg te le ví zi ón. En nek is me re-
té ben nem meg le pő, hogy a né zők nek alig ötö de (17,2%) hasz nál ta már leg alább 
egy szer az inter netet az elő adá sok kap csán, és kö zü lük is csak ke ve sen in te rak tív 
mó don (fó rum hasz ná lat, teszt ki töl tés).

Ar ra, hogy mi lyen mé dia hasz ná la ti min tá za tai le het nek a kü lön bö ző ME el éré si 
mó dok nak a 4. áb ra és az eb ben áb rá zolt fak tor ana lí zis ad hat vá laszt.

3. táb la: A kü lön bö ző mé di u mok hasz ná la tá nak min tái a ME kap csán

Min den csa tor nán 
fo gyasz tó

Elő adás ra nem 
já ró, té vé ző

Elő adás ra já ró 
és té vé ző

Teszt szá za lé ko san 0,763

Neten néz szá za lé ko san 0,659 0,424

Online anyag szá za lé ko san 0,645

Fó rum szá za lé ko san 0,618

Je len lét szá za lé ko san 0,452 0,688 0,426

TV szá za lé ko san 0,410 0,684 0,506

Ahogy a 3. táb la ered mé nyei mu tat ják, há rom nagy cso por tot kü lö ní tet tünk el a 
ME kap csán va ló kü lön bö ző mé di um hasz ná lat és a sze mé lyes je len lét gya ko ri sá gá-
nak meg fe le lő en.

Az el ső eset ben a szór vá nyos te le ví zi ó zá si és elő adás lá to ga tá si gya ko ri ság jár 
együtt egy min den té ren vi szony lag hang sú lyos nak ne vez he tő ME inter netes ak ti-
vi tás sal. Te hát itt jel lem ző a gya ko ri és a ME-oldalakat sok ol da lú an hasz ná ló inter-
netezés, és az ez zel együtt já ró, nem túl in ten zív sze mé lyes elő adás lá to ga tás.

 12  Lé nye ge sen kü lön bö ző az, amit az elő adást meg elő ző en, és amit azt kö ve tő en a lá to ga tók a hon la pon 
ta lál hat nak. Előt te csak egy rö vid tá jé koz ta tó ol vas ha tó a té má ról, míg a prog ra mot kö ve tő en ke rül fel a 
vi deó anyag, az elő adás inter netes szer kesz tett vál to za ta, a link gyűj te mé nyek stb.
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A má so dik hasz ná lói ma ga tar tás ese té ben a tv-né zés gya ko ri sá ga az elő adás ra 
já rás sal nem vagy ke vés szer jár együt t. Az eb be a cso port ba tar to zók te hát te le ví-
zi ón gyak ran kö ve tik a ME-t, míg az adott elő adá son va ló rész vé tel ük a ki vé te lek 
egyi ke, hi szen ál ta lá ban nem lá to gat ják sze mé lye sen az elő adá so kat.

A har ma dik ka te gó ri át az elő adá sok te le ví zi ón va ló vi szony lag gya ko ri kö ve té se és 
va la mi vel rit kább lá to ga tá sa jel lem zi. Az inter netezés szem pont já ból az a sa já tos ság 
mu tat ko zik, hogy az e cso port ba ta ro zók, ha inter neteznek is, jel lem ző en nem né zik 
meg az elő adás on-line vál to za tát.

Fon tos ada lék az ed di gi ek hez, és a ME inter netes meg je le né se lá to ga tott sá gá nak 
ér tel me zé sé hez az 5. táb la két adat so ra: az inter nethasználat gya ko ri sá gá ra és az 
al kal ma zás he lyé re vo nat ko zó kér dé sek re adott vá la szok.

4. táb la: Az inter net-hoz záférés és az inter nethasználat gya ko ri sá ga
4.1 MI LYEN GYAK RAN HASZ NÁL JA AZ INTER NETET

Nem inter netezik 10,8%

Rit káb ban, mint he ten te 11,4%

He ten te 8,5%

He ten te több ször 14,6%

Na pon ta 22,7%

Na pon ta több, mint egy órát 21,7%

4.2 HOL HASZ NÁL JA AZ INTER NETET

Ott hon 44,5%

Mun ka he lyen vagy is ko lá ban 63,0%

Ba rá tok nál, is me rő sök nél 6,2%

Kö zös sé gi-, Tele házban, könyv tár ban 3,6%

Inter netkávézóban 3,5%

A pi a ci inter nethasznála tra vo nat ko zó fel mé ré sek kap csán ál ta lá no san el fo ga-
dott, hogy ún. „heavy user”-ként a he ten te leg alább két al ka lom mal inter netezőket 
tart ják szá mon. En nek a ki té tel nek a ME elő adás lá to ga tó i nak két har ma da fe lel 
meg, ám e nél kül is lát szik, hogy igen ma gas az inter nethasználat mér té ke a 
meg kér de zet tek kö ré ben. In for ma tív, de nem meg le pő az is, hogy a meg kér de zet-
tek inter netezni el ső sor ban a mun ka hely ükön szok tak, de a fel hasz ná lás irán ti 
po zi tív at ti tű döt tük rö zi, hogy a ha zai po pu lá ci ót te kint ve át la gos (10% kö rü li) 
ott ho ni hoz zá fé rés sel szem ben a vá la szo lók 44,5 szá za lé ká nak van ott ho ná ban 
inter net-hoz záférése.

A meg kér de zet tek 67,5 szá za lé ká nak leg alább he ti gya ko ri sá gú inter nethasználati 
szo ká sa i hoz vi szo nyít va nem tű nik sem ki ug ró an ma gas nak, sem ala csony nak a 
34,9 szá za lé kos arány azok kö ré ben, akik meg né zik elő adás előtt a té má hoz kap-
cso ló dó hon la pot. El árul vi szont a ME-vel ál ta lá ban is me re te i ket, mű velt sé gü ket 
szé le sí te ni igyek vő kö zön ség tá jé ko zó dá si szo ká sa i ról an  nyit, hogy több sé gük szá-
má ra „nem ter mé sze tes”, hogy az inter neten tá jé ko zód ja nak a hall ga tan dó, il let ve 
a meg hall ga tott elő adás kap csán. Az is a ME hasz ná la ti szo ká sok fon tos is mér ve 
te hát, hogy az elő adá so kat, a kap cso ló dó anya go kat az egyéb ként há rom ne gyed-
ében inter netező kö zön ség mint egy ötö de né zi csak meg, hasz nál ja.

A Min den tu dás Egye te me kez de mé nye zés meg íté lé se egy ön te tű en na gyon ked-
ve ző nek mond ha tó.

Hain Fe renc – Kugler Ju dit  A Min den tu dás Egye te me kö zön sé ge
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5. táb la: A ME hasz nos sá gá nak meg íté lé se és a to váb bi rész vé te li haj lan dó ság
EL KÉP ZEL HE TŐ NEK TART JA-E, HOGY EL JÖN MÁS KOR IS?

Nem, biz tos, hogy nem 0,6%

Nem va ló szí nű 2,3%

Va ló szí nű leg igen 34,4%

Igen biz to san 62,7%

MEN  NYI RE TART JA HASZ NOS NAK A ME-T?  (OSZ TÁLY ZAT 1–5)

1 0,5%

2 0,4%

3 5,3%

4 27,5%

5 66,4%

A lá to ga tók nak több, mint 90 szá za lé ka (93,9%) né gyes vagy ötös „is ko lai osz tály-
zat tal” ér té kel te a Min den tu dás Egye te me kez de mé nye zést. Ez zel össz hang ban, de 
még na gyobb arány ban, 97,1 szá za lék gon dol ta azt, hogy más kor is el jön, va gyis 
azok nak a nagy ré sze is ki fe jez te szán dé kát a ME jö vő be ni lá to ga tá sá ra, akik a fel-
ke re sett elő adás előtt csak kö ze pes re ér té kel ték a prog ra mot.

ÁL TA LÁ NOS VÉ LE KE DÉ SEK A MIN DEN TU DÁS EGYETEMÉRŐL13

A TÁRKI 2002 de cem be ré ben vég zett or szá gos rep re zen ta tív fel mé rést a Min den-
tu dás Egye te me elő adás so ro zat is mert sé gé ről és meg íté lé sé ről a fel nőtt la kos ság 
kö ré ben. Az ered mé nyek sze rint a ma gyar la kos ság egy ne gye de hal lott már a ME-
ről (leg töb ben a te le ví zi ó ból, el vét ve a nyom ta tott saj tó ból, il let ve az inter netről, eset-
leg in for má lis úton sze rez tek tu do mást ró la), és a kez de mé nye zés ről már hal lók nak 
két har ma da kí sé ri fi gye lem mel va la mi lyen gya ko ri ság gal az elő adá so kat. Azok, akik 
lát ták már va la me lyik elő adást, na gyon po zi tí van íté lik meg a ME-t ös  szes sé gé ben, 
il let ve a köz ért he tő ség és ér de kes ség te kin te té ben is. A vizs gá lat so rán az elő adá-
sok és az elő adók is mert sé gét spon tán em lí té sek kel tesz tel ték. Így ki de rült, hogy az 
elő adá sok cí mé re, té má já ra jó val töb ben em lé kez nek, mint az elő adók sze mé lyé re. 
Az elő adók kö zül in kább azo kat tud ták fel idéz ni az elő adá sok hall ga tói, akik va la mi-
lyen köz éle ti po zí ci ót is be töl töt tek ko rá ban, vagy töl te nek be je len leg.

A ME kö ve té se kap csán fon tos ada lék (amint az elő adást sze mé lye sen kö ve tők 
meg kér de zé se kor hang sú lyo san fel me rült), hogy mi lyen mé di u mo kon kö ve ti a kö zön-
ség az elő adá so kat. Az elő adást va la mi lyen rend sze res ség gel kö ve tők 94 szá za lé-
ka mond ta, hogy lá tott már te le ví zi ó ban, 7 szá za lék, hogy hall ga tott rá di ó ban és 9 
szá za lék, hogy ol va sott új ság ban elő adást. A TÁRKI vizs gá lat ez res min tá já ban, az 
elő adást kö ve tő vá la szo lók mind ös  sze 3 szá za lé ka ál lí tot ta, hogy inter neten is meg-
néz te az elő adá sok hoz kap cso ló dó anya got, és nem volt olyan a meg kér de zet tek 
kö ré ben, aki sze mé lye sen is részt vett vol na már elő adá son.

A leg ér de ke sebb nek tar tott, már el hang zott elő adá sok, va la mint a jö vő ben ja va-
solt té mák lis tá ját át te kint ve azt ta lál ták, hogy a ter mé szet tu do má nyos té mák iránt 
a leg ko mo lyabb a kö zön ség ér dek lő dé se, és kör vo na laz ha tó egy olyan mar káns 

 13  Az is mer te tés a TÁRKI elem zé se alap ján ké szült, ame lyet a Min den tu dás Egye te me is mert sé ge és 
meg íté lé se kap csán 2002. de cem be ri adat fel vé tel lel, 1020 fős, or szá go san rep re zen ta tív, több lép csős, 
ará nyo san ré teg zett ki vá lasz tás sal ké szült min tán vég zett. Az Internet használatát vizsgáló felmérést fel-
dol go zás ra a MATÁV bo csá tot ta ren del ke zé sünk re.
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cso port is a kö zön sé gen be lül, ame lyik a tu do má nyos is me ret ter jesz tés nek „nem az 
aka dé mi ai tu do má nyos ság hoz kö ze li vál to za tát pre fe rál ja”.

INTER NETEZŐK A MIN DEN TU DÁS EGYETEMÉRŐL14

A vizs gá lat meg ál la pí tá sa sze rint a ME inter netes meg je le né se az inter net-
pe net rá ció kor lá tai mi att nem vál ha tott a tár sa da lom nagy ré szét el érő prog-
ram má: be lül ma radt a tu do má nyok tól, il let ve az inter net től már meg érin tet tek 
kö rén. Az inter neten a ME-t kö ve tők in ten zív és sok ré tű inter nethasználók. Az 
ada tok sze rint a ME el ső sor ban nem a ta nu lók prog ram ja, az on-line meg kér de-
zet tek több mint fe le (54%) dol go zik, ne gye de pe dig dol go zik és ta nul egy szer re, 
vá lasz adó ik nak 9 szá za lé ka a „csak ” ta nu ló. A ME hon lap vi dék re, kü lö nö sen a 
vi dé ki nagy vá ros ok ba na gyon jól el jut tat ja a ME elő adá sa i nak anya ga it, hisz a 
lá to ga tók mint egy két har ma da nem bu da pes ti, 30 szá za lé ka me gye szék hely, 18 
szá za lé ka más vá ros la kó ja.

Hű sé ge seb bek nek lát sza nak az on-line vá lasz adók, mint a TÁRKI vizs gá lat rep re-
zen ta tív min tá já nak át la ga. Az inter net ré vén meg kér de zet tek 60 szá za lé ka az el ső 
sze mesz ter mind a ti zen öt elő adá sát kö vet te va la mi lyen mó don, to váb bi 17 szá za lék 
pe dig leg alább 10 elő adást fi gye lem mel kí sért.

Az on-line vá lasz adók több mint fe le je löl te meg leg ked ve sebb mé di u ma ként az 
inter netet. A má so dik leg na gyobb cso port a te le ví zi ót pre fe rá ló ké, a sze mé lyes 
rész vé tel csak a vá lasz adók 12 szá za lé ká nak a szív ügye, pe dig a vá lasz adók 44 
szá za lé ka bu da pes ti vagy Bu da pest von zás kör ze té nek la kó ja. Minden nek el le né re 
fon tos, hogy a lá to ga tók a Min den tu dás Egye te me hon lap ját el ső sor ban ki egé szí tő 
mé di um ként hasz nál ják a sze mé lyes, te le ví zi ós, rá di ós vagy inter netes, vi de ós meg-
te kin tés, meg hall ga tás mel lett.

A vá lasz adók on-line ak ti vi tá sát jel zi az is, hogy 81 szá za lé kuk be is írat oko zott 
a hon la pon, ez zel össz hang ban áll, hogy bár na gyon elé ge det tek a hon lap pal, de 
an nak az in ter ak ti vi tás-di men zi ó ját gyen géb ben, ös  szes sé gé ben azon ban po zi tí van 
ítél ték meg. Ke vés bé elé ge det tek te hát az in ten zív hasz ná lók a fó rum mal, va la mint 
a video- és hang anyag gal.

ÖS  SZE FOG LA LÁS

A két rö vi den is mer te tett vizs gá lat ered mé nye it ár nyal ják a Min den tu dás Egye te mé-
nek inter netes lá to ga tott sá gi és te le ví zi ós né zett sé gi ada tai, ame lye ket a mel lék let 1. 
és 2. táb lá ja tar tal maz. A há rom csa tor na (m1, m2, il let ve a Du na Te le ví zió, ame lyek 
a ME-t köz ve tí tik) együt tes né zett sé gi ada tai alap ján a po pu lá ció egé szé ben ará nyo-
san ke ve seb ben né zik az elő adá so kat, mint ahá nyan a kér dő íves vizs gá lat so rán 
azt ma guk ról ál lí tot ták.

Ér de ke sek az inter netes lá to ga tott ság ada tai is. Egyen le te sen nö vek szik a lá to ga-
tók (a láto gatá sok15) szá ma, ami ja nu ár vé gé re el ér te a 15 ez ret. Csök ken vi szont 

 14  Az Axelero vizs gá la ta egy, a ME hon lap ján, 2002. de cem ber vé gén és ja nu ár já ban vég zett on-line meg-
kér de zé sen ala pult és bel ső hasz ná lat ra ké szült. A vá lasz adók szá ma 271 fő. Az anyagot fel dol go zás ra 
az Axelero bo csá tot ta ren del ke zé sünk re.

 15  Egy lá to ga tás ként rög zí ti a rend szer az auditált site egy azon lá to ga tó já nak ol dal le töl té se it a mért site-on 
mind ad dig, amíg két egy mást kö ve tő ol dal le töl tés kö zött nem te lik el 30 perc nél hos  szabb idő.
Ol dal le töl tés ként rög zít a rend szer min den, a lá to ga tók ál tal kez de mé nye zett HTML-oldalletöltést.

Hain Fe renc – Kugler Ju dit  A Min den tu dás Egye te me kö zön sé ge



VILÁGOSSÁG 2003/I–2 Mindentudás Egyeteme

11

az egy lá to ga tó ál tal meg né zett ol da lak szá ma. Nem iga zán le het sé ges az Axelero-
vizs gálat ada ta i ból a hát tér té nye zők re kö vet kez tet ni, hi szen a 271 ön kén te sen 
ki töl tött kér dő ív na gyon ke vés ada tot je lent, te hát fel té te lez ni en ge di, hogy re le váns 
szem pont ok ból a min ta nem rep re zen ta tív. Va ló szí nű nek tű nik pél dá ul az, hogy az 
on-line vá la szo lók sok kal ak tí vab bak inter nethasználatukat te kint ve, mint a de mog rá-
fi ai jel lem ző ik kel le ír ha tó po pu lá ció. Jó pél dá ja en nek, hogy 13 szá za lé kuk vá sá rol 
rend sze re sen on-line, ami az inter netes tranz ak ci ók irán ti – Ma gyar or szá gon szo kat-
lan mér té kű – bi zal mat és habituális min tát je lent.

Ugyan ál ta lá no sí tó vagy ös  sze ha son lí tó kö vet kez te té sek nem fo gal maz ha tók meg 
az Axelero-vizs gálat kap csán, még is ki tű nik egy olyan cso port, ame lyik a ME ré vén 
él ni tud az inter net kí nál ta tér- és idő-sza bad ság le he tő sé gé vel. Ezt pél dáz za az ará-
nya i ban nagy szá mú vi dé ki on-line fel hasz ná ló, il let ve az on-line vá la szo lók elő adás 
kö ve té si „szor gal ma”.

Vis  sza tér ve a vizs gá la ta in kat in dí tó kér dé sek re, mér le gel he tő, hogy az elő a dá-
son ként hoz zá ve tő le ge sen 2–300 ezer te le ví zió né ző, il let ve a kö rül be lül 15 ezer 
inter netes fel hasz ná ló sok-e vagy ke vés egy fél éve in dult, és fej lő dő is me ret ter-
jesz tő kez de mé nye zés ese té ben. Nem biz tos azon ban, hogy egye dül ez a fo gyasz-
tó szám- ori en tált meg kö ze lí tés mér cé je le het a Min den tu dás Egye te mé nek, hisz 
leg alább ilyen fon tos a sok ré tű hall ga tó ság már meg lé vő tu do má nyos tá jé ko zó dá si 
igé nye i nek ki elé gí té se. En nek a cél nak pe dig, vi tat ha tat lan si ker rel tesz ele get az 
elő adás so ro zat. Egy fe lől az zal, hogy a vizs gá la tok ból lát ha tó an, a kü lön bö ző mé di-
u mo kon más és más, de az ere de ti cél cso por tot, az ál ta lá no san mű velt, leg alább 
érett sé gi szin ten kép zett ér dek lő dői kört éri el a kez de mé nye zés, más fe lől az zal, 
hogy a há rom vizs gá lat ered mé nyei ből egy ön te tű en az lát szik, hogy a kö zön ség 
ma gas me ge lé ge dett sé gi szint jét el ér ve tör té nik mind ez.

A vizs gá la tunk má sik as pek tu sa a mo dern kom mu ni ká ció tech no ló gi ai kö ze g ben 
adap tált tu dás ter jesz tés, az ok ta tás fi lo zó fi á ja és mód szer ta na ré vén új sze rű ME 
kez de mé nye zés inter net tel tá mo ga tott ta nu lá si le he tő sé get te rem tő kö ze ge, il let ve 
en nek fo gad ta tá sa. Ahogy a vizs gá la tok ered mé nyei mu tat ják, a kö zön ség ál ta lá-
ban vett elé ge dett sé gé hez meg te rem tőd tek a leg fon to sabb fel té te lek, mind a jó 
mi nő sé gű kom mu ni ká ció tech no ló gi ai hát tér, mind a jó mi nő sé gű tar ta lom te kin te té-
ben. Az inter net azon ban még ki egé szí tő mi nő sé gé ben sem vált olyan ál ta lá no san 
hasz nált tá, mint amit az eb ben a kö zeg ben egyéb ként jel lem ző, vi szony lag ki elé-
gí tő hoz zá fé ré si arány le he tő vé ten ne. Ahogy az elő adást sze mé lye sen lá to ga tók 
kö zött vég zett vizs gá lat ból lát szik, a vá lasz adók is me ret szer zé si, tá jé ko zó dá si 
szo ká sa i ra nem jel lem ző, hogy egy őket ér dek lő elő adást kö ve tő en to vább in for-
má lód ja nak, kér dé se ket te gye nek fel a ren del ke zés re ál ló, kom pe tens szak ér tő nek 
vagy vi táz za nak a hal lot tak ról. Még azok szá má ra sem volt ins pi rá ló ez a le he tő-
ség, akik nek az inter net er re al kal mat te rem tett (vol na). An nak el le né re, hogy az 
elő adást lá to ga tók 80 szá za lé ka he ti rend sze res ség gel inter netezik, alig ötö de 
lá to gat ta a ME hon la pot, az elő adást kö ve tő en.

Va gyis a Min den tu dás Egye te me lét re ho zá sá val Ma gyar or szá gon egye dül ál ló 
mó don va ló sult meg a tu do má nyos tu dás át adás inf rast ruk tu rá lis és tar ta lom szol-
gál ta tá si ol da la, de az inter nethasznála tot in du ká ló kul tú ra meg te rem té sé nek szi szi-
fu szi mun ká ja mint nél kü löz he tet len har ma dik kom po nens, hos  szabb tá vú, komp le-
xebb fel adat nak lát szik. Ez a té nye ző az inter nethasználat tar talom/eszköz/kultúra 
in duk ci ós vi tá já hoz is ér de kes ada lé kot je lent.
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