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Az internet a ma gyaror szá gi mé diafo gyasz tók több sége szá mára csak egy té ma a kis szí nes 
hí rek kö zött, a szak tu do mány ok azon ban már jó ide je mint önál ló, új mé di u mot vizs gál ják. 
Kon ver gen cia, pluralizáció és kon cent rá ció – ezek a té mával fog lalko zó iro dalom leg gyak
rab ban elő for du ló kulcs sza vai. A ha zai mé dia vi lág ban né mi fá zis ké sés sel és ki sebb mér ték
ben, de lé nyegé ben ugyan olyan hatá sok ér vé nye sülnek, mint a világ más, Ma gyaror szág hoz 
töb béke vés bé ha son ló hely ze tű, kor lá to zott nyel vi pi ac cal ren del ke ző or szá ga i ban. A ha zai 
hely zet be muta tá sa előtt ezért rö vi den át te kint jük a nem zetkö zi szin ten is ér vé nyes főbb 
ha tá so kat és tren de ket.

El aján dé ko zott mé dia

El kép zel ve azt az ide á lis ál la po tot, ami kor az internet egy for mán gyors hoz zá fé rést biz to sít 
a há ló zat összes pont já hoz, és e ha tal mas vir tu á lis könyv tár min den lap já ra egyen lő eséllyel 
ta lál ha tunk rá, sőt e la po kat mind szá munk ra ért he tő nyel ven és írás je gyek kel ír ták, azt mond
hat nánk, hogy az interneten min den kar nyúj tás nyi ra, egér kat tin tás nyi ra van. Ugyan azon a 
kép er nyő fe lü le ten szem be sü lünk föld raj zi lag tá vo li, ide gen vi lá gok kul tú rá já val, mint a 
sa já tunk kal, il let ve ugyan olyan mó don ér he tő el a ha gyo má nyos mé dia vi lá gá ban gaz da sá gi 
ha ta lom má lett tar ta lom gyár weboldala, mint a kol lé gi u mi kö zös ség ben önál ló an al ko tó 
egye te mi hall ga tóé. A ket te jük kö zöt ti kü lönb ség pusz tán tech ni kai: a mé dia óri ás web ol da
lá nak hi vat ko zá sai több nyi re sa ját szerverére, a sa ját ma ga vagy szer ző dött part ne rei ál tal 
elő ál lí tott weboldalakra mu tat nak, míg az egye te mis ta el ső sor ban más tar tal mak ra hi vat koz
va gaz da gít hat ja a weboldalát. A „mé dia” fo gal ma ki tá gul, csa tor ná i nak szá ma egy szer re 
hi he tet len, föl be csül he tet len mér ték ben meg nő.

A szo ci o ló gus Angelusz Ró bert sze rint mind ez a mé dia de cent ra li zá ci ó ját ered mé nye zi, 
csök ken az in for má ci ós mo no pó li u mok sze re pe, és le he tő vé vá lik a nyil vá nos ság ha gyo má
nyos in téz mé nye i ből ki szo ru ló ré te gek meg szó la lá sa is:

Az in for má ció áram lás ho ri zon tá lis pá lyá i nak és mikronyilvánosságainak mű köd te té sé vel az 
internet csök ken ti a pro fesszi o ná lis és la i kus kom mu ni ká to rok kö zöt ti éles kü lönb sé get, és a bá 
 zis kom mu ni ká ció fel erő sí té sén ke resz tül nö vel he ti a köz vé le mény sú lyát a nyil vá nos kom mu
ni ká ció fo lya ma ta i ban. […] Az új tech ni kák meg ho no so dá sá nak leg fon to sabb kö vet kez mé nye 
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1 Az aján dék je len sé gé nek szo ci o ló gi ai és ant ro po ló gi ai vizs gá la tá val Marcel Mauss fog lal ko zott be ha tó an a 
szá zad el ső fe lé ben.

a de cent ra li zá ció. A több csa tor nás mé dia ki ala ku lá sá val meg szű nik a fi gye lem nek az a ki vé te les 
össz pon to su lá sa, amely a ha gyo má nyos te le ví zi ó zást jel le mez te (Angelusz 1998).

Angelusz azon ban nem tart ja tel je sen ide á lis nak ezt a hely ze tet, il let ve e ten den ci ák erő
sö dé sét. A nagy fo kú de cent ra li zá ció akár ve szélyt is je lent het, „a nyil vá nos ság köz pon ti 
fó ru ma i nak relativizálódása pe dig a köz ügyek szé les kö rű meg vi ta tá sa elé ál lít so rom pó kat” 
(Angelusz 1998) – ez pe dig sze rin te to vább ra is szük sé ges sé te szi a köz szol gá la ti te le ví zió
zás fenn ma ra dá sát és sok ol da lú in ter ak ci ó ját az internettel.

A mé diaköz gaz dász Gálik Mi hály a pi a ci fo lya ma tok elem zé se alap ján et től gyö ke re sen 
el té rő ké pet raj zol, meg kér dő je lez ve azon te o re ti ku sok ál lí tá sát, akik az internetes tech no
ló gi át alap ve tő en jel lem ző mé di ák kö zöt ti kon ver gen cia ha tá sá ra pa ra dig ma vál tást jó sol tak 
a mé dia ipar ban:

Meg győ ző dé sem, hogy a di gi tá lis for ra da lom – Negroponte vé le mé nyé vel el len tét ben – ne m
igen fog vál toz tat ni a mé dia ága zat kon cent rált sá gán sem, mert an nak gyö ke rei, mint már be mu
tat tuk, a mé dia ter mé kek sa já tos sá ga i ban ta lál ha tók (Gálik 1999).

A mé dia ter mé kek sa já tos sá ga it il le tő en Gálik el ső sor ban ar ra utal, hogy a kö zön ség 
passzív ér dek lő dé sé nek fo lya ma tos fenn tar tá sá hoz ál lan dó an új, kre a tív tar ta lom kell. E krea
tív mű vek el ső pél dá nyá nak elő ál lí tá si költ sé ge – szem ben a to váb bi pél dá nyo ké val – ki ug
ró an ma gas; va gyis a mé dia ter mék elő ál lí tá sa rend kí vül nagy pi a ci koc ká zat vál la lást igé
nyel, így el ke rül he tet le nül meg je le nik az interneten kí vü li mé dia vi lá gá ból is mert tő ke kon
cent rá ció:

Sa já tos sá ga az új in for má ci ós tech no ló gi ák al kal ma zá sá nak, hogy mi köz ben va ló ban frag men
tál ják a kö zön sé get, ter me lői ol dal ról nem csök ken a pi a ci kon cent rá ció. […] Az igaz, hogy 
mil li ók vi he tik (és vi szik is) fel a ma guk mon dan dó ját a há ló zat ra, s mil li ók hív hat ják azt le, 
az az nincs itt sem mi fé le in for má ci ós mo no pó li um. De az is igaz, hogy a fel hasz ná lók szá má ra 
az el ér he tő in for má ció dön tő több sé ge tö ké le te sen ér dek te len, az az kell a fel hasz ná ló nak va la mi 
irány tű az el iga zo dás hoz, s ez pe dig, úgy tű nik, óha tat la nul a már ka név. […] Min den bi zonnyal 
két médiaInternetrendszer lesz, a ke res ke del mi és a nem kereskedelmi. Az el ső ben, tet szik, 
nem tet szik, a big business lesz az úr (Gálik 1999).

A szo ci o ló gus te hát a nyil vá nos ság de mok ra ti zá ló dá sá ról be szél, a köz gaz dász pe dig a 
tő ke kon cent rá ció ál tal mo no po li zált internetmédiáról. Mind két ál lí tás alá tá maszt ha tó az 
in ter net vi lá gá nak té nye i vel, el lent mon dá sos sá guk azon ban ma gya rá za tot igé nyel. A 
ma gya rá zat kul csa az internettel fog lal ko zó szak iro da lom ban egy re sű rűb ben föl buk ka nó, 
ere de ti leg a tör zsi tár sa dal mak ant ro po ló gi ai le írá sá hoz hasz nált aján dék gaz da ság (gift 
economy) ki fe je zés.1

Az aján dé ko zás olyan tár sa dal mi szer tar tás, mely nek so rán az áruk és szol gál ta tá sok 
ön kén tes ada ko zás ré vén cse rél nek gaz dát, ez a faj ta ön kén tes ség azon ban a tár sa dal mi lag el  
várt vi sel ke dé si nor mák ré sze. (Gon dol junk csak a ka rá cso nyi aján dé ko zá si szer tar tás ra.)  
Az aján dé ko zás – szem ben az áru cse re egyéb for má i val – a nagy lel kű ada ko zá son ala pul, 
az aján dé ko zó és a meg aján dé ko zott kö zött nincs al ku fo lya mat. Az aján dék cse re egy fenn
ál ló tár sa dal mi kap cso lat meg erő sí té si, il let ve egy olyan új kap cso lat ki ala kí tá si szán dé ká
nak a je le, mely kü lön bö zik a sze mély te len pi a ci kap cso la tok tól. Az aján dék cse ré ből kö vet 
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2 Encyclopedia Britannica, a „gift exchange” szó cikk.

ke ző pro fit nem anya gi jel le gű, in kább a tár sa dal mi kap cso la tok ban és az el is mert ség, 
is mert ség nö ve ke dé sé ben je le nik meg. Az aján dék cse re lé nye gé ből, az eh hez fű ző dő tár sa
dal mi el vá rá sok ból kö vet ke zik, hogy a ka pott aján dék ér té ke leg alább ak ko ra, de in kább 
na gyobb, mint az adott aján dé ké.2

Az interneten ta lál ha tó weboldalak túl nyo mó több sé ge ma sza ba don, díj fi ze tés nél kül 
hoz zá fér he tő, va gyis a weboldalak te kint he tők a ké szí tő ik től ka pott aján dék nak. Ép pen úgy 
aján dék ba kap juk a CNN hí re it, mint a tu do má nyos pro jek tek so rán szü le tett ta nul má nyo kat 
vagy a di á kok homepageén ta lál ha tó szkennelt csa lá di és más fény ké pe ket – min den ki 
szük ség le tei sze rint fo gyaszt ezek ből, és le he tő sé gei sze rint ada ko zik. Egy köz is mert anek
do ta sze rint Bill Gates, a mil li omos szoftvergyáros, ami kor elő ször ja va sol ta ne ki va la ki, 
hogy a Netscapehez ha son ló an a Mic ro soft is tegye in gyen hoz zá fér he tő vé internetes bön
gé sző jét, ál lí tó lag ma gá ból dü höd ten ki kel ve kom mu nis tá nak ne vez te az il le tőt. Tény, hogy 
az aján dék gaz da ság a hat va nas évek ame ri kai új ba los moz gal ma i ban ka pott kü lö nös je len
tő sé get – ab ban az idő szak ban, amely ben az internet őse, az ame ri kai hon vé del mi tu do má
nyos ku ta tás ként fi nan szí ro zott Arpanet há ló zat lét re jött. Richard Barbrook rész ben ez zel az 
össze füg gés sel ma gya ráz za a há ló za ti gaz da ság kü lön le ges sé gét:

An nak el le né re, hogy a netet ere de ti leg az ame ri kai had se reg szá má ra ta lál ták ki, va ló já ban az 
aján dék  gaz da ság ra épül. Ele in te a Pen ta gon még meg pró bál ta kor lá toz ni szá mí tó géphá ló za tá
nak nem hi va ta los hasz ná la tát. Ha mar nyil ván va ló vá vált azon ban, hogy a net va ló já ban ak kor 
fej lő dik iga zán, ha hagy ják az em be re ket, hogy ma guk nak épít sék a rend szert. A tu do má nyos 
kö zös ség ben az aján dék gaz da ság már rég óta is mert fo ga lom: az ál la mi és ala pít vá nyi tá mo ga
tá so kat él ve ző tu dó sok nak nincs szük sé gük ar ra, hogy szel le mi ter mé kük ből köz vet le nül el ad
ha tó pi a ci ter mé ket hoz za nak lét re. […] 

A Szov jet unió össze om lá sa után ma már szin te sen ki sem hisz a kom mu niz mus el ke rül he tet
len győ zel mé ben. Ez zel szem ben so kan el fo gad ják, hogy a He gel ál tal meg fo gal ma zott „tör té
ne lem vé ge” az ame ri kai neoliberális ka pi ta liz mus. Még is, ép pen eb ben a tör té nel mi pil la nat
ban, lét re jött az anar chi kus kom mu niz mus egy va ló ban lé te ző vál to za ta a neten, és ezt el ső sor
ban ame ri ka i ak hoz ták lét re (Barbrook 1998).

Barbrook sze rint az ame ri kai Új Bal va ló já ban a high-tech aján dék gaz da ság elő fu tá ra 
volt. El gon do lá suk azon ban, mely sze rint az aján dék az áru cikk tö ké le tes el len té te, a há ló
za ton már nem ennyi re tisz tán je le nik meg: a pénz ala pú áru cikk és az aján dék szim bi ó zis
ban él nek együtt a gyak ran Új Gaz da ság nak ne ve zett vi lág ban. Az internetezők né ha ugyan 
vá sá rol nak on-line, alap ve tő en azon ban in kább aján dé ko kat, aján dék in for má ci ó kat cse rél
get nek egy más kö zött – és a há ló zat glo bá lis jel le gé ből kö vet ke ző en min den ki jó val töb bet 
kap, mint amennyit va la ha is ké pes vol na ad ni. Az aján dék gaz da ság és a ke res ke del mi szek
tor egy mást föl té te le zik, az interneten mű kö dő pro fit ori en tált vál lal ko zá sok ér de ke, hogy 
egy re több em ber ve gyen részt az aján dék gaz da ság ban (Barbrook 1998). Felix Stalder ugyan
ak kor fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy az aján dék gaz da ság internetes sze re pét nem sza bad 
túl be csül ni. Sze rin te az, ami a há ló zat vi lá gá ban nem gaz da sá gi ter mé sze tű, ugya núgy nem 
az a ma te ri á lis vi lág ban sem: itt va ló já ban leg több ször pusz tán a tár sa dal mi élet egy for má
já ról van szó. Az em ber nem szo kott pénzt kér ni at tól, akit út ba i ga zít az ut cán, és a kocs mai 
be szél ge té sért sem jár dí ja zás (Stalder 1999).
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Mé dia-hipermarket

Az aján dék gaz da ság pi a ci mo dell je egyál ta lá ban nem ide gen a ha gyo má nyos mé di á tól: „ha 
a kö zön ség től a tar ta lo mért nem tudsz pénzt kér ni, add el ma gát a kö zön sé get!” – mond ja a 
jól be vált re cept. Sőt! köz tu dott, hogy a cse re be re, va gyis a barterüzlet is gya ko ri a mé dia
pi a con. Ez az alap ja az an gol szász nyelv te rü le ten egy re in kább egyed ural ko dó vá vá ló in ter
ne tes mé dia mo dell nek, az ún. portal sitenak vagy be lé pő ol dal nak. Uj Pé ter meg ha tá ro zá
sá ban:

Kom mu ni ká ci ós és in for má ci ós köz pont, az internetező kály há ja, ahon nét el in dul hat. […] A por
talok az internet „ke res ke del mi csatornáivá” vál tak. A leg for gal ma sabb webhelyek rek lám be vé
te lei gyor san nő nek, egy re na gyobb ütem ben fej leszt he tik szol gál ta tá sa i kat, egy re több lá to ga tót 
von za nak. És egy re több tar tal mat gyűj te nek ma guk kö ré. A szü le tő csil lag mo dell je: ahogy 
egy re na gyobb és na gyobb, úgy nő a gra vi tá ci ó ja, úgy vonz za ma gá hoz a kö rü löt te lé vő anya
got, egy re gyor sab ban nö ve li sa ját tö me gét. A nagy for ga lom gra vi tá ci ó ja min dent a portalokhoz 
irá nyít. Aki azt akar ja, hogy so kan néz zék az ol da lát, an nak va la me lyik portallal kell össze fog
nia (Uj 1999).

A portal si ke ré nek több nél kü löz he tet len össze te vő je van az alap ve tő nek te kint he tő 
in gye nes hoz zá fé ré sen kí vül. A kö zön sé get, a fel hasz ná lót egy részt meg kell győz ni ar ról, 
hogy va ló ban az a leg ké nyel me sebb, ha nap mint nap itt kez di az ele ve kö zép pont nél kü li
nek meg ter ve zett és az aján dék gaz da ság ku sza hi vat ko zás rend sze re ál tal át te kint he tet le nül 
ka o ti kus nak tű nő há ló zat hasz ná la tát. Más részt az ér dek lő dés fenn tar tá sa ér de ké ben a 
webhelyet fo lya ma to san fris sü lő hír és in for má ció for rás sá kell ten ni – ál lan dó ver seny ben 
a rész ben ha son ló tar tal mat nyúj tó és ál ta lá ban könnyeb ben hoz zá fér he tő ha gyo má nyos 
mé di á val. E ver seny ben az a portal site egyik erős sé ge, hogy sok kal ha té ko nyabb esz kö zök
kel ren del ke zik a törzs kö zön ség, va gyis egy kor lá to zott, sze mély re sza bot tabb nyil vá nos ság 
ki ala kí tá sá ra, mint a ha gyo má nyos mé dia, és ez az előny a hir de tők sze mé ben kulcs fon tos
sá gú. A Gálik ál tal vá zolt médiakonvergencia ered mé nye ként lét re jö vő portalok ké pe sek 
mind an nak a kor lá to zott, de cent ra li zált mikronyilvánosságnak a biz to sí tá sá ra, ame lyet 
Angelusz az internet lé nye gé nek tart – va gyis ezek azok a mé dia ala ku la tok, me lyek föl old
ják a szo cio ló gu si és köz gaz dá szi né ző pont em lí tett el lent mon dá sos sá gát.

A portal site mű faj ki ala ku lá sa jel le gé ben és gyor sa sá gá ban is ha son lít ha tó ah hoz a 
fo lya mat hoz, amely nek so rán az el múlt né hány év ben ki ala kul tak Ma gya ror szá gon a nagy 
és egy re na gyobb, töb béke vés bé sza ko sí tott be vá sár ló köz pont ok (pl. Metro, Tesco stb.). E 
ke res ke dő pa lo ták a rend sze re zett és ma gas szín vo na lon uni for mi zált tel jes ség ígé re tét 
nyújt ják, szem ben az em be ri lép té kű, de fragmentált szak bol tok kal. Eh hez ha son ló an a 
portal site a rend sze re zett, jól át te kint he tő tel jes sé get pró bál ja nyúj ta ni. Ezek a webhelyek 
egy mást tartalmiformaitechnikai szem pont ból utá noz va fej lőd nek, nö ve ked nek, így az 
ere de ti ség te re vi szony lag cse kély. A portal site ál ta lá ban egy már is mert, be ve ze tett alap
szol gál ta tás pi a cát kí ván ja nö vel ni ke vés bé is mert szol gál ta tá sok gyak ran barterüzleten 
ala pu ló be vo ná sá val, rit káb ban föl vá sár lá sá val. Az üz le ti mo dell ál ta lá ban na gyon egy sze rű: 
„tár sulj ve lem, vedd föl a ne vem, ez ál tal té ged is mert té tesz lek, ma ga mat pe dig még 
na gyob bá, so kol da lúb bá”. A leg na gyobb be lé pő ol da lak több sé gé ben az alap szol gál ta tás 
egyegy nép sze rű internetes ke re ső (pl. Yahoo, Lycos), de mé dia ha ta lom (pl. CNN, 
MSNBC) és internet szol gál tató (AOL) is ta lál ha tó az is mert portal site tu laj do no sai kö zött.

Az an gol nyel vű portal site pi a cán már rend kí vül ki éle zett a ver seny, a pi ac részt ve vői 
szá má ra lét fon tos sá gú, hogy ki ala kít sák és meg őriz zék törzs kö zön sé gü ket. En nek leg fon to
sabb, leg el ter jed tebb esz kö ze az egy más tól füg get len vir tu á lis kö zös sé ge ket ki ala kí tó te ma
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3 A 16 mil lió elő fi ze tő vel ren del ke ző America Online már tíz éve mű köd tet ön kén te sek ál tal mo de rált on-line 
fó ru mo kat. Mun ká ju kat ko ráb ban in gye nes kor lát lan elő fi ze tés sel ho no rál ta a cég, en nek ára azon ban ma már 
olyan ala csony, hogy az ön kén te sek egy cso port ja pa nasszal for dult az ame ri kai mun ka ügyi mi nisz té ri um hoz. (Er
ről lásd Napoli 1999b).

ti kus on-line tár sal gó vagy vi ta fó rum. E fó ru mok a ha tó kör ében, is mert sé gé ben kor lá to zott, 
sza bad sá gá ban azon ban kor lát lan tár sa dal mi nyil vá nos ság ígé re tét je len tik, mely ben min
den ki ki fejt he ti vé le mé nyét az ak tu á lis vagy örök té mák ról, il let ve meg vi tat hat ja má sét. E 
kö zös sé gi kom mu ni ká ci ós for mát je len tő sen be fo lyá sol ja az al kal ma zott tech no ló gia, 
ugyan ak kor van nak ál ta lá no sabb ér vé nyű pszi cho ló gi aiszo ci o ló gi ai sa já tos sá gai is, me lye
ket az egyes szak tu do mány ok egy re be ha tób ban igye kez nek föl tár ni. A nyil vá nos vi ta ol da
la kon zaj ló kom mu ni ká ci ót rend sze rint fi gye lem mel kí sé ri egy mo de rá tor, aki gyak ran 
ön kén tes ként dol go zik.3 A glo bá lis tár sa dal mi élet e for má já nak nép sze rű ség ét mu tat ja, 
hogy Ju go szlá via bom bá zá sá nak meg kez dé se kor több mint huszonötezren kap cso lód tak be 
a CNN webhelyén in dult ez zel kap cso la tos vi tá ba (Zimányi 1999). A portalt fönn tar tó 
mé dia tu laj do nos va ló já ban cse re üz le tet foly tat kö zön sé gé vel: a vi tá zók egy pon ton túl már 
el ső sor ban nem az újabb hí re kért tér nek vissza a weboldalra, sok kal in kább a sa ját vé le mé
nyük re ér ke zett re ak ci ók, a vi ta újabb for du la tai ér dek lik őket. A vi ta fó ru mok rend sze rint a 
be lé pő ol da lak leg ke re set tebb rek lám fe lü le tei kö zé tar toz nak.

Ugyan csak rend kí vül el ter jedt mód szer a törzs kö zön ség meg tar tá sá ra a weben ke resz tül 
el ér he tő in gye nes e-mail pos ta fi ók és webtár helyszol gál ta tás, az ér dek lő dé si kör sze rint 
sze mély re szab ha tó hír szol gál ta tás vagy a na pi hí rek rö vi dí tett, eset leg szin tén sze mély re 
sza bot tan vá lo ga tott vál to za tá nak el kül dé se e-mailben. Az ilyen jel le gű in gye nes szol gál ta
tá sok mind az aján dék gaz da ság fönn tart ha tó sá gát, az internet ere de ti já ték sza bá lya i nak 
el fo ga dá sát pró bál ják de monst rál ni a mé dia fo gyasz tó szá má ra, mi köz ben a hát tér ben fo lyik 
az egy re ki éle zet tebb küz de lem a hir de té si dol lá ro kért. Nem zet kö zi szin ten a hir de té si fe lü
le tet kí ná ló webhelyek szá ma 38 szá za lék kal nőtt 1998ban. En nek kö vet kez té ben az ezer 
né ző el éré sé nek költ sé gét jel ző ún. CPMmu ta tó nem zet kö zi át lag ér té ke 1998ban 6 szá za
lé k kal csök kent, és vár ha tó an to vább csök ken majd 1999ben. Az ál ta lá no san jel lem ző 
ár csök ke nés alól csak két te rü let ki vé tel: a szá mí tás tech ni kai, il let ve más, tech ni kai tár gyú 
weboldalak, va la mint az on-line áru há zak hir de té si fe lü le tei (AdKnowledge 1998).

Az on-line áru ház meg je le né se a portal ré sze ként for du la tot je lent az aján dék gaz da ság 
tör té ne té ben, hi szen ezen a pon ton már a leg na i vabb mé dia fo gyasz tó sem hi he ti, hogy bár
mit is aján dék ba kap. Felix Stalder sze rint azon ban ez egy ér tel mű en kí vá na tos, po zi tív 
fo lya mat, mely se gít het meg őriz ni, vissza ál lí ta ni az internetre ere de ti leg jel lem ző de cent ra
li zált sá got. Az ed dig el mon dot tak ból is kö vet ke zik, hogy az interneten ural ko dó je len le gi 
gaz da sá gi mo del lek egy ér tel mű en a cent ra li zá ció fe lé mu tat nak, és ez mind ad dig így ma rad, 
amíg az internetes pénz ügyi tranz ak ci ók so rán szük ség sze rű en csak na gyobb össze ge ket 
le het ki fi zet ni – mi vel a kis össze gű tranz ak ci ók költ sé ge ér tel met len né te szi ma gát a tran
zak ci ót. Eb ben a hely zet ben az on-line áru cik ket csak a ha gyo má nyos ke res ke de lem ben 
meg szo kott na gyobb, aggregált egy sé gek ben le het el ad ni, le gyen szó akár elő fi ze té ses tar
ta lom ról vagy szol gál ta tás ról. Ami aggregált for má ban nem ad ha tó el, azt in gyen kell ad ni 
– ez pe dig el ke rül he tet le nül a tő ke erős mé dia bi ro dal mak nak ked vez. Stalder sze rint a ki utat 
a Compaq MilliCent vagy az IBM MiniPay rend sze ré hez ha son ló internetes mikrotranzakciós 
rend sze rek je len tik, me lyek kel mi ni má lis össze get is gaz da sá go san le het moz gat ni. Ha ily 
mó don a ra di ká li san de cent ra li zált in for má ció áram lás a nonprofit, ál la mi vagy ala pít vá nyi 
for rá sok tól füg get le nül is gaz da sá gi lag fönn tart ha tó vá vá lik, el ke rül he tő az in for má ci ót, 
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4 „Fake web posting leads to fraud charge”. In The New York Times, 1999. április 16.

kul tú rát szük ség sze rű en homogenizáló, portalszerű internetes mé dia alak za tok ki ala ku lá sa 
és fönn tar tá sa (Stalder 1999).

Az internetes mé di á ra ma azon ban egy ér tel mű en a portalok ural ma a jel lem ző, ezért nem 
ke rül he tő meg az a kér dés, ho gyan vál toz tat ják meg e mé dia ter mé kek ma gát az új ság írást 
és a tá jé ko zó dá si szo ká so kat. Mint em lí tet tük, az ere de ti tar ta lom el ső pél dá nyá nak ma gas 
elő ál lí tá si költ sé gei mi att az internetes saj tó több sé ge má sod köz lés, va gyis va la me lyik 
ha gyo má nyos mé dia pi a con mű kö dő „tar ta lom gyár” on-line meg je le né si for má ja. Azok a 
mé di  ák, me lyek föl is me rik e má sod köz lés sa já tos több let le he tő sé ge it, ké pe sek önál ló, az 
ere de ti nél akár na gyobb hasz ná la ti ér ték kel is bí ró elekt ro ni kus vál to za tot lét re hoz ni. Ezek 
a le he tő sé gek el ső sor ban az internet szin te kor lát lan ar chi vá lá si ka pa ci tá sán és hi vat ko zás
rend sze rén ala pul nak. Az új ság író írá sa i ban hi vat ko zá so kat he lyez het el sa ját lap já nak 
ko ráb bi cik ke i re vagy más for rá sok ra, ez ál tal be mu tat hat ja té má já nak kon tex tu sát, fo koz
hat ja ál lí tá sa i nak hi te les sé gét. A tar ta lom fo gal ma az on-line mé di á ban ki tá gul: az írott szón 
kí vül ide tar to zik a hyperlink is. A gaz dag hi vat ko zás gyűj te mény a hi te les ség ér ze te mel lett 
biz to sít ja az ol va sót ar ról is, hogy fö lös le ges to váb bi for rá so kat ke res nie, az új ság író már 
el vé gez te he lyet te a hi te les for rá sok föl ku ta tá sá nak idő igé nyes mun ká ját (Deuze 1998).

Ez a le he tő ség azon ban két élű fegy ver: az internetes hi vat ko zá sok ba ve tett fel tét len ol va
sói bi zal mat hasz nál ta ki az az ame ri kai fi a tal em ber, aki egy ano nim mó don lét re hoz ha tó 
in gye nes weboldalon hír ügy nök sé gi je len tés ként meg fo gal ma zott, de sa ját ma ga ál tal írt 
szö ve get he lye zett el tőzs dén jegy zett cé gé ről. Az ál hír ar ról tu dó sí tott, hogy cé gét egy 
na gyobb vál lal ko zás ké szül föl vá sá rol ni. Ezu tán né hány on-line kö zös ség ben föl hív ta a 
fi gyel met a hír re, il let ve ál ta la ké szí tett „má so la tá ra”, mely nek ha tá sá ra hir te len meg nőtt a 
cég rész vé nyei irán ti ke res let.4

Ez a tör té net az új ság írói sze rep meg vál to zá sán túl a tá jé ko zó dá si szo ká sok át ala ku lá sát 
is jel zi. Az ame ri kai saj tó tör té net tör té nel mi je len tő sé gű ese mé nyek hez kö ti egyegy új 
mé dia „be ava tá si szer tar tá sát”, va gyis azt az egyéb ként ne he zen meg ra gad ha tó pil la na tot, 
ami kor a mé di a be ke rül az ame ri kai át lag em ber min den na pi hír for rá sai kö zé. Így a rá di ó zást 
1941ben Pearl Harbor bom bá zá sa avat ta hír for rás sá, a Kennedy el le ni 1963as me rény let
ről az em be rek több sé ge már a te le ví zi ó ból ér te sült, az 1991es Öbölhá bo rú pe dig a CNN 
fo lya ma tos élő tu dó sí tá sai ré vén a ká bel te le ví zió di a da lát je lez te. E fo lya mat leg újabb ál lo
má sát a Pathfinder Marsszon da le szál lá sa je len tet te 1997 nya rán: a NA SA web szer ve rén 
pe ri o di ku san fris sü lő ké pe ket egy hét alatt mint egy negy ven öt mil lió internetező néz te meg 
– ter mé sze te sen az előb bi ek kel szem ben már nem csak ame ri ka i ak (Harmon 1997).  
A Marsak ció a rek lá mok tól men tes, köz pén zek ből fi nan szí ro zott és tu do má nyos cél lal 
fönn tar tott NASAszervert avat ta egy sze ri ben hír for rás sá, az on-line saj tó itt csak má sod
köz lő le he tett. A Lewinskyügy te tő pont ján azon ban már egyet len nap harmincnégymillióan 
vol tak kí ván csi ak a CNN internetes vál to za tá ra (Zimányi 1999).

A Pew mé dia ku ta tóköz pont fel mé ré se sze rint 1996ban, ami kor az ame ri ka i ak nak még 
csak 23 szá za lé ka hasz nál ta az internetet, a mű sza ki, il let ve in for ma ti kai tár gyú hí rek vol tak 
a leg ol va sot tab bak. 1998ra már a fel nőt tek 41 szá za lé ka val lot ta ma gát rend sze res fel hasz
ná ló nak, és eköz ben a mű sza ki ro va tok ol va sott sá gát messze meg ha lad ta az idő já rásje len
tés és a szí nes szó ra koz ta tó hí rek von ze re je. Mind eh hez hoz zá té ve azt, hogy az ame ri kai 
internetezők kö zött csök ken a dip lo má sok ará nya és nö vek szik a nő ké, azt mond hat juk, 
hogy 1999 ele jé re Ame ri ká ban az internet a te le ví zi ó hoz ha son ló tö meg mé di um má vált. Az 
internet tér nye ré se azon ban nem egyen lő mér ték ben je lent ve szélyt a ha gyo má nyos mé di
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5 Pew Research Center for the People and the Press: The Internet News Audience Goes Ordinary. <http://www. 
peoplepress.org/tech98sum.htm> Ismerteti Napoli 1999a.

6 Iglódi Csa ba elő adá sá nak kéz ira ta („Ha zai rek lám szak ma”, el hang zott 1998. szep tem ber 29én a Matáv 
Altavizsla Média Napon).

7 Meg jegy zen dő, is mer tek et től el té rő ered ményt adó becs lé sek is. A Szon da Ipsos és GfK Hun gá ria ál tal 1998 
má so dik fél év ében ké szí tett kér dő íves fel mé rés sze rint 800 ez ren fér nek hoz zá a há ló zat hoz Ma gya ror szá gon.

ák ra: a fel mé ré sek sze rint az internet el ső sor ban a te le ví zi ós hír mű so rok kö zön sé gét csá bít
ja el, mi köz ben e cso port to vább ra is ugyan annyi új sá got ol vas és rá dió adást hall gat, mint 
ko ráb ban.5

Ma gyar or szág: tö meg mé dia tö meg nél kül

Iglódi Csa ba rek lám szak em ber egy mé dia ügy nök sé gek szá má ra tar tott elő adá sá ban mond ta 
1998 őszén:

Ma gya ror szá gon sa já to san egy más ra csú szott a kü lön fé le mé dia tí pu sok – más hol idő ben sok
szo ro san to vább tar tó – fej lő dé se. Gon dol junk csak ar ra, hogy az or szá gos ke res ke del mi te le ví
zi ók a na pok ban ün nep lik el ső szü le tés nap ju kat, a ke res ke del mi rá di ó zás sem te kint het hosszú 
múlt ra vissza, de a saj tó pa let tán is csak nem ré gi ben je len tek meg spe ci á lis ol va sói s hir de tői 
szeg men sek igé nye it ki elé gí tő pe ri o di kák, sőt óri ás pla ká tok kal is csak egy év ti ze de ta lál koz ha
tunk. […] A rob ba nás sze rű fej lő dés, a pi ac gaz da ság ki épí té sé vel pár hu za mos ke res ke del mi 
kom mu ni ká ció ki ala ku lá sa és iz mo so dá sa egé szen egy sze rű en nem, vagy csak na gyon ke vés 
köz fi gyel met ha gyott az internetre.6

Amel lett, hogy ke vés köz fi gyel met ka pott, az internetnek mint hír for rás nak sem si ke rült 
még je len tő sé gé ben fö lül múl nia a ha gyo má nyos mé di át ed di gi há romnégy éves ma gyar or
szá gi tör té ne te so rán. Azon al kal mak kor, ami kor még is si ke rül a fi gye lem kö zép pont já ba 
ke rül nie, ezt a ha gyo má nyos tö meg mé dia köz ve tí té sé nek kö szön he ti. Van már ugyan olyan 
ma gyar nyel vű tar ta lom az interneten, ami más for má ban nem, vagy csak ne he zen hoz zá
fér he tő, hi ány zik azon ban az a kri ti kus fel hasz ná lói tö meg, amely va ló ban tö meg mé di um má 
vál toz tat hat ná a tá jé ko zó dás nak ezt a csa tor ná ját.

1998ról 1999re meg két sze re ző dött az internetfelhasználók szá ma Ma gya ror szá gon. 
Egy 1999 már ci u sá ban – rész ben a je len ta nul mány szer ző je ál tal – ké szí tett fel mé rés sze rint 
je len leg kö rül be lül fél mil lió ma gyar or szá gi internetezőről be szél he tünk. Pon to sabb ada tot 
csak a ke res ke del mi szol gál ta tók fi ze tő ügy fe le i ről tud ha tunk, ők mint egy hatvanezren van
nak, több sé gük ben ott hon ról, te le fo nos kap cso la ton ke resz tül lép nek be a há ló zat ba. Szá
muk a ta va lyi nak két sze re se. E lát vá nyos nö ve ke dés ben nyil ván sze re pe volt an nak is, hogy 
az internetes kö zös ség kép vi se lői ki al kud ták a 100, il let ve már 150 fo rin tos te le fon ked vez
ményt. Ez zel együtt a fél mil li ós tá bor ban a túl nyo mó több ség ál la mi fenn tar tá sú in téz mé
nyek ben, szám ará nyát te kint ve el ső sor ban fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben fér hoz zá a há ló
zat hoz. Az, hogy az internetezők szá ma egy év alatt meg két sze re ző dött, el ső sor ban a kö zép
is ko lai há ló zat ki épü lé sé nek kö szön he tő, de ép pen ezért nem is vár ha tó to váb bi ha son ló an 
di na mi kus nö ve ke dés7 (Nyírő és Turi 1999).

Bár e fél mil lió internetező fel hasz ná lói szo ká sai rend kí vül eltérőek – aki fi zet a hoz zá fé
ré sért, sok kal rend sze re seb ben hasz nál ja, mint az, aki nek ez ala nyi jo gon biz to sí tott –, 
de mog rá fi ai szem pont ból vi szony lag egy sé ges cso por tot al kot nak: el ső sor ban fi a tal, kö zép
osz tály be li, ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű vá rosi fér fi ak. Az internetezők több sé ge az egy 
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8 A Yahoo ke re ső prog ram (http://www.yahoo.com) 1999. áp ri lis ele ji „Countries” és „News and media” hi vat

ko zá sa i nak össze ha son lí tá sa alap ján. A Yahoo re gisz te re ön kén tes be jegy zé sen ala pul, és a rang sor al ján ál ló or szá
gok ese té ben a sta tisz ti kai jel le gű kö vet kez te té sek hez több nyi re túl zot tan cse kély szá mú be jegy zést ta lá lunk.

 9 Ér de kes ki vé tel ez alól Fran cia or szág és Auszt ria, ahol az internetes tar ta lom fej lesz tés nek ez a te rü le te je len
tő sen le van ma rad va a töb bi től. Fran cia or szág ese té ben ez vél he tő en az internettel „kon ku rens” Minitelrendszer 
el ter jedt sé gé nek, míg Auszt ri á ban a nyelv te rü le tet do mi ná ló rend kí vül fej lett né met or szá gi on-line mé di á nak tu laj
do nít ha tó.

10 Pél dá ul a Euroweb (http://stand.euroweb.hu) vagy a Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár (http://www.mek.iif.hu/ 
porta/virtual/magyar/efolyir/) össze ál lí tá sai.

11 Iglódi Csa ba: „Ha zai rek lám szak ma”, el hang zott 1998. szep tem ber 29én a a Matáv Altavizsla Média 
Napon.

év vel ko ráb bi hely zet hez ké pest vál to zat la nul 30 év alat ti, a leg na gyobb cso port a 19–24 
éves kor osz tá lyé. A fel hasz ná lók 86 szá za lé ka fér fi – ez cse kély el moz du lást je lent a nők 
ja vá ra az egy év vel ko ráb bi hely zet hez ké pest –, és 53 szá za lé kuk fő vá ros i. E dön tő en fi a tal 
fér fi po pu lá ció hi va tás sze rű en fog lal ko zik a szá mí tás tech ni ká val, vagy va la me lyik ok ta tá si 
in téz mény hall ga tó ja (Nyírő és Turi 1999; Me di án 1998).

Hol tart a ha zai internetes hír és mé dia szol gál ta tás nem zet kö zi össze ha son lí tás ban? Az 
ön kén tes re giszt rá ci ón ala pu ló Yahoo internetes ke re ső szá mai alap ján az él vo nal tól ép pen 
olyan messze va gyunk ezen a te rü le ten is, mint az internetes tar ta lom egyéb te rü le te in, vagy
is fej lő dé se a töb bi te rü let hez ké pest át la gos nak mond ha tó.8 Ugya nak kor meg fi gyel he tő, 
hogy pél dá ul Len gyel or szág, Csehország, Szlo vá kia és Szlo vé nia az internetes hír és 
mé dia szol gál ta tá sok te rü le tén előbb re ke rül tek a rang sor ban, mint az internetes tar ta lom 
egyéb te rü le te in. A nyu gateu ró pai or szá gok ra is a Ma gya ror szá gé val ro kon, va gyis a hír és 
mé dia szol gál ta tá sok nak a töb bi te rü let hez ha son ló fej lő dé se a jel lem ző.9 A lis ta élén min den 
szem pont ból az an gol szász or szá gok áll nak, és ez azt is jel zi, hogy a mé dia fej lett sé ge köz
vet len össze füg gést mu tat a nyel vi pi ac nagy sá gá val.

E rang sor je len tő sé gét azon ban nem sza bad túl ér té kel ni, ugya nis a Yahooban ta lál ha tó 
be jegy zé sek ön kén tes re giszt rá ci ón ala pul nak. A ha zai internetes szak ka ta ló gus ok10 alap ján 
meg ál la pít ha tó, hogy a mé dia tí pu sú internetes ki ad vány ok szá ma Ma gya ror szá gon – és vél
he tő en más, nem an gol nyel vű or szá gok ban is – sokszorosa an nak, mint ami a Yahoo ka ta
ló gu sá ban meg je le nik. En nek va ló szí nű leg az az oka, hogy a nem ze ti nyel ve ken ké szü lő 
ki ad vá nyo kat ké szí tő ik több nyi re fö lös le ges nek tart ják re giszt rál ni az an gol nyel vű ka ta ló
gus ban – ezt iga zol ja ép pen a re giszt rált an gol nyel vű ki ad vány ok ki ug ró an ma gas szá ma 
is. Va la mely or szág ki adói ipa rá nak mé re tét ál ta lá ban, de az internetes mé dia pi a cot kü lö nö
sen is, meg ha tá roz za a nyelv te rü let nagy sá ga, ezért a ma gyar mé dia pi ac nak az an gol 
nyelvűhöz va ló ha son lí tá sa nyil ván va ló an nem ad re á lis ké pet.

Iglódi már idé zett elő adá sá ban meg je gyez te:

Ele nyé sző en ala csony szám ban je len tek meg még az internetreklámra spe ci a li zá ló dott szol gál
ta tók és mé dia ügy nök sé gek. […] Az el ső lé pés […] el vá lasz ta ni a ha gyo má nyos mé di ák tól, de 
úgy, hogy hoz zá juk min den kép pen kap csol ha tó, ada ta i ban össze mér he tő le gyen.11

A mé dia jel le gű internetes tar ta lom hely ze te, fej lő dé se el vá laszt ha tat la nul össze függ az 
on-line mé di á val is fog lal ko zó mé dia ügy nök sé gek szá má val, fej lett sé gé vel és kü lö nö sen a 
gaz da ság más te rü le te in mű kö dő vál lal ko zá sok internethasználatával. Szak mai becs lé sek 
sze rint 1998ban mint egy hat van mil lió fo rint volt a ma gyar or szá gi internetpiac összes rek
lám be vé te le, me lyen mint egy fél tu cat nyi lá to ga tot tabb webhely osz to zott, va gyis az on-line 
ki ad vány ok több sé ge – ha nem mind egyik – vesz te sé ges. Az internetes mé dia pi ac tel jes évi 
be vé te lé ből a Ma gyar Te le ví zió főműsoridejében 16 perc nyi rek lám su gár zá sát le het meg
ven ni (Nyírő és Turi 1999).

 

replika180



 replika 181

12 A Carnation Consulting ma gyar or szá gi ta nács adó cég 1999. jú ni u si fel mé ré se sze rint a 100 leg na gyobb 
ha zai vál lal ko zás ke ve sebb mint fe le, 45 cég tar tot ta szük sé ges nek sa ját meg je le né sét a vi lág há lón. Ezek nek a 
weboldalaknak a több sé ge passzív, nem lép túl az alap ve tő vál la la ti in for má ci ók köz lé sén. (A fel mé rést a Vi lág-
gaz da ság 1999. jú li us 16i szá ma is mer te ti.)

13 Sajó And rea: „Elekt ro ni kus fo lyó irat ok az interneten”, Networkshop ’99 Kon fe ren ciaki ad vány, NIIF Ko or
di ná ci ós Iro da, 1999. A vizs gá lat to váb bi meg ál la pí tá sa, hogy mind a bel föl di, mind a kül föl di on-line fo lyó irat ok 
több sé ge csak kö ze pes szín vo na lú, a pa pír új ság rö vid is mer te tő je vagy tar ta lom jegy zé ke csu pán.

14 <http://stand.euroweb.hu/>
15 Az összes ka te gó ria át te kin tő táb lá za ta az 1999. áp ri lis 25i ál la pot sze rint: kul tú ra – 51; internetes új sá gok 

– 43; gaz da ság, üz let – 38; po li ti ka, köz élet – 32; is me ret ter jesz tő – 29; rá dió – 26; na pi lap ok – 20; szá mí tás tech
ni ka – 19; te le ví zió – 19; kül föld ön ma gya rul – 19; egy há zi – 18; sza bad idő, hob bi – 17; ma ga zi nok – 16; if jú sá gi, 
di ák – 15; hir de té si új sá gok – 12; élet mód – 10; sport – 6. (Alig há rom hó nap alatt, 1999 jú li u sá ra a re giszt rált 
ki ad vány ok szá ma 364re emel ke dett.)

16 1999 má ju sá ban az iNteRNeTTo szer kesz tő sé ge el hagy ta a tu laj do nos ki adó vál la la tot, és In dex né ven önál ló, 
új ki ad ványt in dí tott.

Az össze füg gés jel le ge leg in kább egy ör dö gi kör höz ha son lít ha tó. Mé dia vá sár ló nak és 
tar ta lom szol gál ta tó nak egy más ra kell ta lál nia, és eh hez mind két fél nek meg fe le lő köz ve tí
tő re, de leg aláb bis on-line mar ke ting is me re tek re van szük sé ge. A ma gyar or szá gi on-line 
mé dia az ilyen jel le gű hir de té si le he tő sé gek iránt ér dek lő dő szá má ra át te kint he tet len nek, 
ki is mer he tet len nek tű nik. A leg né zet tebb weboldalak üze mel te tői, ki adói már el ké szí tet ték 
ugyan mé dia aján la tu kat, ezek azon ban több nyi re egy más sal össze mér he tet le nek, il let ve 
hi ány zik az az egy ér tel mű rang sor, mely ben a hir de té si le he tő sé gek át te kint he tő ek len né nek 
a leg ol csóbb tól a leg drá gáb big, az al kal mi ap ró hir de tés től az adott mé di á ba szer ve sen, 
te ma ti ku san il lesz ke dő ig. Más fe lől, még vi szony lag rit ka az olyan vál lal ko zás, mely ben 
föl me rül az igény az ilyen jel le gű át te kin tés re, in for má ci ó ra. Egy részt azért, mert ele nyé
sző en ala csony a vir tu á lis ter mé ket – in for má ci ót vagy szol gál ta tást – kí ná ló ma gyar or szá gi 
vál lal ko zá sok szá ma, más részt mert a ha gyo má nyos, ma te ri á lis pi a con mű kö dők szá má ra az 
internetes meg je le nés, a sa ját weboldal – ha egyál ta lán már el ké szült – nem in teg rá ló dott a 
mar ke ting kom mu ni ká ci ós stra té gi á ba, nem ka pott önál ló sze re pet, funk ci ót. Ter mé sze te sen 
amed dig a vál lal ko zás nem ké szí tet te el sa ját weboldalát, alig ha vár ha tó, hogy föl me rül 
ben ne az igény az internetes hir de tés iránt.12

1999 ele jén egy ma gyar nagy vál la lat fel mér te a sa ját házikönyvtárába meg ren delt kül föl
di és ma gyar fo lyó ira to kat az on-line hoz zá fér he tő ség szem pont já ból. A fel mé rés sze rint a 
cég ál tal elő fi ze tett 187 kül föl di fo lyó irat 55 szá za lé ká nak van on-line vál to za ta, míg a 262 
bel föl di fo lyó irat kö zül csak 18 szá za lék nak.13 Az Euroweb Rt. ál tal fönn tar tott internetes 
újságosstand, mely nek cél ja a ma gyar saj tó tel jes on-line kí ná la tá nak nap ra kész be mu ta tá sa, 
1999 áp ri li sá ban ti zen hét ka te gó ri á ban össze sen 309 mé di u mot re giszt rált.14 A leg több 
be jegy zés (51) a „kul tú ra” ka te gó ri á ban ta lál ha tó, ezt az „internetes új sá gok” ka te gó ria (43) 
kö ve ti. E rang sor je len tő sé gét azon ban nem sza bad túl be csül ni, ugya nis az előb bi ka te gó ria 
a kul tu rá lis té má jú, míg az utób bi a csak interneten hoz zá fér he tő ki ad vány ok ra vo nat ko zik. 
Az adat bá zis húsz, interneten is hoz zá fér he tő ma gyar nyel vű na pi la pot tart nyil ván, és 
kö rül be lül ennyi te le ví zi ós (19) és rá di ós (26) webhelyet – ez utób bi ak kö zé ke rül tek azon
ban a mű sor új sá gok internetes vál to za tai is.15

A fen ti osz tá lyo zás nem is me ri a „portal site” ka te gó ri át, ez azon ban nem meg le pő, 
hi szen leg fel jebb há romnégy ma gyar nyel vű internetes ki ad vány so rol ha tó eb be a ka te gó
ri á ba 1999 ele jén. Az 1995ben in dult és az internetes új sá gok mű fa já ban Ma gya ror szá gon 
út tö rő nek szá mí tó iNteRNeTTo va la mint az ab ból 1999ben lét re jött Index16 mel lett a HVG 
he ti lap na pi fris sí té sű on-line vál to za tát, a Matáv Rt. 1998ban in dí tott Origo ki ad vá nyát és 
az 1999 ele jén in dult, a Sztár Rá dió ér de kelt sé gi kö ré hez tar to zó Ma gyar Net la pot te kin ti a 
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17 Ez utób bi ra pél da a Film kul tú ra cí mű fo lyó irat <http://www.filmkultura.iif.hu>.
18 Meg em lí ten dő pél dá ul a Ma gyar Te le ví zió Mély víz cí mű mű so rá nak együtt mű kö dé se az iNteRNeTTóval, 

majd az Indexszel. E ta nul mány el ső vál to za tá nak el ké szül te után, 1999 ta va szán in dult az RTL Klub te le ví zió 
internetes ki ad vá nya, mely együtt mű kö dik az Origóval.

szak mai köz vé le mény e mű faj kri té ri u ma i nak töb béke vés bé meg fe le lő mé dia ter mék nek 
(Nyírő és Turi 1999). Te hát az em lí tett több mint há rom száz ma gyar nyel vű on-line ki ad
vány pi a cá ra egye lő re vi szony lag kis mér ték ben jel lem ző az an gol nyelv te rü le ten meg fi
gyel he tő kon ver gen cia, a „né zett sé gért tar tal mat” tí pu sú cse re üz let ré vén nö vek vő inter ne
tes kong lo me rá tu mok ki ala ku lá sa.

A na pi lap ok di gi tá lis ar chí vum nak vagy egy sze rű en rek lám nak te kin tik internetes meg
je le né sü ket, mellyel va la mi lyen mó don a pa pír új ság el adá sát kí ván ják tá mo gat ni, vagy akár 
az anya gi for rá sok hi á nyá ban meg szű nő pa pír új sá got elekt ro ni ku san to vább él tet ni.17 A 
po zi tív el len pél da ként em lít he tő HVG és a Ma gyar Na rancsutód Mancs on-line vál to za ta 
ki vé te lé vel a pa pír új sá gok több sé gé nek elekt ro ni kus vál to za ta nem hasz nál ja ki a mé di um
ban rej lő szin te kor lát lan, új sze rű le he tő sé ge ket: pél dá ul az ol va só tá bor „ke mény mag já
nak” ki ala kí tá sát, a pa pír új ság ból ter je del mi okok ból ki ma ra dó hát tér anya gok köz lé sét, az 
in ter ne tes hi vat ko zá sok ál tal kor lát la nul tá gít ha tó össze füg gés rend szert vagy a pe ri o di kus 
meg je le né sek kö zöt ti fo lya ma tos on-line fris sí tést.

E le he tő sé ge ket az írott saj tó nál is ke vés bé hasz nál ják ki a ma gyar or szá gi te le ví zi ók, e 
so rok írá sa kor több or szá gos csa tor ná nak gya kor la ti lag nincs sem mi fé le internetes meg je le
né se. Az internetre is ki ter je dő, át fo gó kon cep ció a leg utób bi idő kig csak a ha tá ron tú li 
ma gyar sá got meg cél zó Du na TV weboldalain volt ta pasz tal ha tó: a teletext ol da lak fo lya ma
to san fris sü lő internetes vál to za ta mel lett meg ta lál ha tó itt a sa ját ké szí té sű mű so rok vi deo, 
va la mint a hír adó szö ve ge sen is ol vas ha tó ar chí vu ma. Az át fo gó kon cep ció ál ta lá no san 
jel lem ző hi á nyá ra utal, hogy több te le ví zi ós pro duk ció a csa tor na gyer mek ci pő ben já ró köz
pon ti weboldalától füg get len, sa ját internetes ki ad ványt mű köd tet – gyak ran rend kí vül öt le
tes, sőt a kez dő dő internetes mé dia kon ver gen ci á ra uta ló for má ban.18

No ha a ha gyo má nyos mé dia sze rep lői kö zül leg in kább a pa pír új sá gok van nak je len az 
interneten, a leg in no va tí vabb mó don a ki sebb ke res ke del mi rá dió k – pél dá ul a Juventus 
vagy a Da nu bi us – al kal maz zák az új mé di u mot. Weboldalaikon amel lett, hogy föld raj zi 
kor lá tok nél kül be le hall gat ha tunk az ép pen su gár zott mű sor ba, ke res het jük, írott for má ban 
is át te kint het jük az ak tu á li san be ol va sott hí re ket, és a csevegőfórumokon kap cso la tot 
te remt he tünk a szer kesz tő kön kí vül a töb bi hall ga tó val is. A Ma gyar Rá dió egyes csa tor ná
i nak internetes meg je le né se meg le he tő sen egye net len szín vo na lú, ami vél he tő en e nagy 
szer ve zet egy sé ges internetes stra té gi á já nak hi á nyát jel zi. Bár ta valy már el kez dő dött az 
egy sé ges internetes ar cu lat ki ala kí tá sa, egye lő re pél dá ul a Pe tő fi rá dió még mind ig el ér he tő 
ré gi homepagee több, vál to za to sabb szol gál ta tást nyújt, mint az új (Roberto é. n.).

A jö vő: le he tő sé gek és kor lá tok

A ma gyar nyel vű internetes mé dia pi ac leg fej let tebb, leg gaz da gabb kí ná la tú szeg men se a 
szá mí tás tech ni kai tár gyú szak saj tó. Több tő ke erős ki adó ver seng ezen a pi a con portalsze rű
en ren de zett, na pi fris sí té sű ki ad vánnyal, il let ve a már em lí tett, rész ben in for ma ti kai vagy 
táv köz lé si vál lal ko zá sok ál tal mű köd te tett portalki ad vány ok is mind tar tal maz nak szá mí tás
tech ni kai ro va tot. Ez meg erő sí ti az idé zett fel mé ré sek ered mé nyét: a ma gyar or szá gi in ter
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19 A Matáv 1997ben kezd te vizs gál ni a te le fon vo na lon mű kö dő webTV ma gyar or szá gi el ter jesz té sé nek le he
tő sé ge it, de 1998 vé gén vé gül is a ké szü lé kek tech ni kai fej let len sé gé re hi vat koz va az üz let le he tő sé gét át en ged te 
egy tő le füg get len cég nek, bár elő fi ze té si ak ci ó val tá mo gat ta azt.

20 Az el ső ha zai, ki zá ró lag internetes kí sér le ti té vé adást az iNteRNeTTo in dí tot ta 1998 ta va szán, majd őt kö vet
te a TVNet Kft. Csak interneten hall gat ha tó ma gyar nyel vű rá dió mű sort in dí tott szin tén 1998ban a Radio On és a 
ParaRádió.

21 Iglódi Csa ba: „Ha zai rek lám szak ma”, el hang zott 1998. szep tem ber 29én a a Matáv Altavizsla Média 
Napon.

22 Vö. Lőke And rás: „Pa rag ra fus ke res te tik” (Ket tős in ter jú Jóri And rás sal és Verebics Já nos sal). In HVG, 21. 
évf. 16. szám (1999. áp ri lis 24.). Az 1999 jú ni u sá ban el fo ga dott új szer zői jo gi tör vény nem ho zott át fo gó és az 
érin tet tek szá má ra meg nyug ta tó meg ol dást az internet ál tal föl ve tett szer zői jo gi kér dé sek kel kap cso lat ban.

ne tes mé dia kö zön sé ge je len leg na gyobb részt a szá mí tás tech ni kai ér dek lő dé sű vagy szá mí
tás tech ni ká val hi va tás sze rű en fog lal ko zó, az át la gos nál ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű ré teg. 
Az át la gos mé dia fo gyasz tót több té nye ző is vissza tart ja at tól, hogy a te le ví zi ót föl vált sa 
vagy ki egé szít se az internettel. Az okok kö zött el ső he lyen kell em lí te ni a ma gas hoz zá fé
ré si költ sé ge ket, e ré teg szá má ra azon ban ha son ló an je len tős aka dályt je lent a tech ni ka 
bo nyo lult sá ga és a szoft ver for dí tá sok el le né re is még mind ig nél kü löz he tet len nyelv tu dás 
hi á nya. A vál lal ko zá sok pe dig mind ad dig nyil ván va ló an nem igye kez nek meg je len ni az 
interneten, amíg ügy fe le ik több sé gé nek nincs hoz zá fé ré se. Mind ez ter mé sze te sen érez te ti 
ha tá sát a hir de té si rá for dí tá sok ban, ez ál tal pe dig az internetes mé dia pi a con is, mely egy ér
tel mű en egy pi a cos, va gyis ki zá ró lag a hir de tők fe lé ad ha tó el.

A táv köz lé si li be ra li zá ció hosszú tá von el ke rül he tet le nül csök ken ti a hoz zá fé ré si költ sé
gek na gyobb ré szét ki adó táv köz lé si ta ri fát, és tör tén tek már kí sér le tek a te le ví zió egy sze rű 
ke zel he tő sé gét és az internet interaktivitását egye sí tő, a te le ví zi ó hoz kap csol ha tó ún. webTV
eszközök ha zai el ter jesz té sé re is. Ez utób bi nak azon ban egye bek kö zött gá tat szab az ott ho
ni internetezésre egye lő re szin te ki zá ró lag al kal ma zott ha gyo má nyos te le fon vo nal – ta ri fá
já hoz ké pest fel tét le nül – szű kös nek mond ha tó át vi te li ka pa ci tá sa.19 A meg ol dást vél he tő en 
el ső sor ban az adat át vi tel re is al kal mas ká bel há ló za tok vagy eset leg a kor sze rű AMmikro
rendszerek ál ta lá nos el ter je dé se je lent he ti, mely egyút tal meg nyit ja a ka put a ka pa ci tás kor
lá tok mi att ma Ma gya ror szá gon még csak a kí sér le tek nél tar tó internetes te le ví zi ó zás és 
rá di ó zás előtt.20 Egyes vé le mé nyek sze rint ez – ma még be lát ha tat lan mér ték ben – át raj zol
ja majd a je len le gi mé dia tér ké pet.21 En nek ta lán csak a szer zői jo gi sza bá lyo zás szab hat 
gá tat, mely a je len le gi mé dia bi ro dal ma kat erő sí ti meg hely ze tük ben.

A ha ta lom szem pont já ból az internetes mé dia alap ve tő en kü lön bö zik a ha gyo má nyos 
elekt ro ni kus mé di á tól, ugya nis nem kor lá toz za a ren del ke zés re ál ló frek ven cia tar to mány 
szű kös sé ge, tech ni kai szem pont ból nem igé nyel ha tó sá gi en ge dé lye zést, és a ka lóz mé dia 
fo gal ma is ér tel mét vesz ti. Az internetes mé dia pi ac ra va ló be ju tás gya kor la ti lag szin te min
den ki szá má ra egyen lő mér ték ben adott, azon ban – mint lát tuk – a pi a con va ló meg ma ra dás 
már egyál ta lá ban nem ga ran tált. Az új mé dia ál tal föl ve tett jo gi kér dé sek el ső sor ban a fe le
lős ség gel, a szer zői és sze mé lyi sé gi jo gok kal, va la mint a mé di á hoz egy re in kább kö tő dő 
elekt ro ni kus ke res ke de lem biz ton sá gá val kap cso la to sak. A ha zai tör vény ho zás ed dig e kér
dés kör nek csak kis ré szé vel fog lal ko zott ér dem ben. Min den ki szá má ra nyil ván va ló, hogy a 
sza bá lyo zás egy sé ges, át gon dolt kon cep ci ót igé nyel, ar ról azon ban már meg osz la nak a 
vé le mé nyek, hogy en nek önál ló kó dex ben vagy kap cso ló dó tör vény mó do sí tá sok ban kelle 
meg je len nie.22
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