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Pintér Róbert: Tartalom elıállítás kollektív módszerei1 

Megjelent: IT3: Információs Társadalom Technológiai Távlatai Tanulmány – Második Kötet, Technológiai 
jelenségek részletes elemzése, 149-158. Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, 2005 december 

Tézis: A nem professzionális személyes és közösségi hálózati tartalom elıállítás (pl. blogok), 
illetve -szerkesztés (pl. wikik) egyre több eszközzel rendelkeznek, és folyamatosan növekszik 
a népszerőségük. 

 
1. Megnevezés és rövid leírás: a részletes elemzés tárgyát képezı technológiai 

indíttatású változás ismertetése. 
Már a korai internet egyik legnépszerőbb alkalmazását jelentették a kollektív tartalomhoz 
hozzáférést adó oldalak, amelyekhez a látogatók hozzá is tehettek, módosíthattak azok 
tartalmán (ld. bulletin board system – BBS). Fı hajtóerejük a felhasználók közlésvágya, a 
közösség igényei, illetve az exhibicionizmus. Elıképük a népmővészetben a közösségi 
alkotás, technikailag közvetített kommunikációban pedig például a rádió-amatır mozgalom – 
végeredményben egy régebb óta meglévı emberi igény új formában való kielégítését adják. 

Az ezredfordulón a személyes (nem professzionális) és közösségi tartalom-elıállítást számos 
technológia segítette a világhálón és megannyi formában állt a felhasználók rendelkezésére. 
Ide sorolhatjuk a fórumokat, a vendégkönyveket, az e-mail listákat (és nyilvános 
archívumaikat), valamint a chat-ek leiratait, bár a jelenleg legforradalmibb és legdivatosabb 
megoldást kétségtelenül a BLOGOK (webnaplók) és a WIKIK jelentik napjainkban, így ez az 
anyag is elsısorban ezekre koncentrál. (A kollektív technológiák egyéb formáit pl. a p2p-t, 
vagy a virtuális világokat külön elemzés tárgyalja.) 

A nem professzionális tartalom elıállítás tehát egyre több eszközzel rendelkezik, valamint 
népszerősége is folyamatosan növekszik és várható, hogy ez a lendület a jövıben sem törik 
meg.  

 

2. Jelenlegi helyzet („state of the art”) jellemzése  

A blogok (webes naplók) az 1990-es évek óta léteznek, azonban a 2000-es évek elején 
terjedtek el igazán, amikor minimális számítástechnikai tudással is lehetıség nyílt blogok 
létrehozására az új blog-szoftverek segítségével.  

A blogok hozzáadott értékét az jelenti, hogy javarészt személyes jelleget kölcsönöznek az 
adott információknak, másrészt (jellemzıen a szakmai blogok) jól szelektálnak az interneten 
belül és kívül lévı tartalmak közül (linkelés, filterezés, kommentálás…). Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a blogokat ne lehetne negatív erık szolgálatába is állítani (pl. 
győlöletbeszéd), vagy, hogy a blogolás személyes jellege miatt ne lenne alapvetıen 
konfliktusos technológia (egyensúlyozás az elmondott és el nem mondható határán: üzleti, 
munkahelyi, baráti titkok kifecsegése). 

Vita tárgyát képezi, hogy a blogok írása és olvasása közvetlenül mennyi felhasználót érint, 
mivel módszertanilag lehetetlen a több milliós blogoszféra összefoglaló reprezentatív 
áttekintése egyetlen kutatásban. A Blog Herald 2005 októberi becslése szerint több mint 100 

                                                 
1 Köszönetet szeretnék mondani a szöveg egy korábbi változatához főzött értékes megjegyzéseiért a 
következıknek: Bıgel György, Dobó Mátyás (doransky), Dömölki Bálint, Havass Miklós, Holczer Márton, 
Kósa Zsuzsa, Mojzes Imre, Pécsi Ferenc (pollner), Rátai Balázs, Székely Iván és mindazoknak, akik még részt 
vettek az NHIT IT3 projekt témához kapcsolódó vitáján 2005. november 10-én. 
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millió blog létezik a világon, túlnyomó részét a nyolc legnagyobb blog szolgáltató hostolja 
(visszafogottabb becslések 10-30 millióra teszik az összes blog számát). Kétségtelen azonban 
a dinamikus növekedés ténye – a Perseus Development 2003-as vizsgálatakor például 4,12 
milliósra tette a blogoszféra nagyságát. Utóbbi 3600 blogot érintı tartalom-elemzése szerint 
azonban három blogból kettıt félbehagynak (sokukat az elsı bejegyzéseket követıen), ezért is 
nehéz pontos képet adni számosságukról. A Topix.net szerint pedig kb. 15 ezer a valódi 
információkat közlı fontos blogok száma, vagyis a 100 millió 15 százezrelékérıl van szó, 
azonban még ez is túlzottan magas szám ahhoz, hogy egyetlen ember számára nyomon 
követhetık legyenek a friss blog-bejegyzések (a nyelvi nehézségekrıl nem is beszélve). 

A médium – hasonlóan más technológiai innovációkhoz – a 30 év alatti fiatalokat hódította 
meg elsıként, akik jellemzıen a saját életükrıl adnak feljegyzéseket és régebb óta 
interneteznek már. A blogokra (köztük a professzionálisakra) is jellemzı, hogy elsısorban a 
fehér, középosztálybeli, értelmiségi férfiak világképét, problémáit és identitását tükrözik és 
igen kevés az ettıl jelentısen eltérı (pl. nem többségi, nem értelmiségi gondolatokat közlı) 
blog. 

A legtöbb blognak kevés – pár tucat olvasója van – egyes blogok azonban akár milliós 
olvasótáborra is szert tehetnek (olvasók skálafüggetlen eloszlása), azonban az írók-olvasók 
egyelıre inkább a társadalom (inter)aktívabb kisebbségébıl kerülnek ki.  

Magyarországon 2001-ben jelentek meg az elsı blog formátumú oldalak (pl. Plastik, 
Technocol) és az ingyenes bloghely-szolgáltatók. 2005 elején több mint 80 ezer blogot 
tartottak számon, becslések szerint a magyar internetezık 1-3%-a indított már blogot (USA-
ban ez az arány 5%-os), jellemzıen valamely nagy bloghely szolgáltató oldalán.  

 

A blogokon közzétett tartalmak a hagyományos média közvetítésével a blogot nem olvasók 
életére is hatással lehetnek. Manapság egyes blogok a mainstream média részét képezik, 
meghatározva a közbeszédet, így hatással lehetnek fontos ügyek kimenetelére, pl. választási 
eredményekre, cégek politikájára stb.. A média sok esetben merít a blogokon felvetett 
témákból, mintegy kiszipolyozva azokat. 

A blogok másik értékét az adja, hogy az egész társadalmat átszövı bejáratott személyes-
közösségi kommunikációs hálózatokat és tereket tartanak életben, amelyek bármikor 
mozgósíthatók és hálózati erıforrásként használhatók (ld. pl. adománygyőjtés a 2004-es 
cunami áldozatainak). A blogolók számára fontos a társadalmi tıkére gyakorolt pozitív hatás 
is, a személyes kapcsolatok erısödése, a professzionális hálózatok szervezıdése, és a 
társadalmi láthatóság-ismertség, ami elınyös lehet az egyén és a társadalom számára 
egyaránt. 

 

A wikik – mint második generációs szociális szoftverek, amelyek lehetıvé teszik az adott 
honlap-tartalom szerkesztését is – olyan, jellemzıen szövegalapú oldalakat takarnak, amelyek 
tartalmát bárki szerkesztheti, törölve vagy módosítva mások beírásait. (A törölt beírások egy 
szofisztikált archívumba kerülnek.) Ennek következtében a wikiken található szövegek 
folyamatosan változhatnak (elképzelhetı, hogy soha nincsenek befejezve) és szemben más 
kollektív tartalmakat tartalmazó oldalakkal többnyire teljesen személytelenek. A szerkesztés 
nyitottsága ellenére a wikik aktív szerkesztıi gárdáik (ún. bürokratáik) révén fellépnek a 
rosszindulatú beírásokkal és rombolásokkal szemben. 

A legismertebb wiki a Wikipédia, amely a világ legnagyobb nyílt Enciklopédiája (ld. 
www.wikipedia.org), számos nyelven szolgáltat tartalmat, angol változata közel 800 ezer 
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szócikket tartalmaz, a többi nyelv pedig együttesen 1 milliót (magyar verziója 2003 júliusában 
indult újra és 2005 októberében közel 18 ezer szócikket tartalmazott). A jövıben a nem angol 
nyelvő szócikkek további térnyerése várható és a Wikipédia egyre inkább többnyelvővé válik, 
ami azért különösen fontos, mert a szócikkek jellemzıen nem fordítással jönnek létre, hanem 
a szerkesztık-gondozók által az adott kultúrában fontosnak ítélt kifejezések saját 
meghatározásai találhatók meg benne. 

Egyre inkább terjednek az üzleti wiki alkalmazások is, amelyek segítségével az egy közös 
projekten, munkahelyen dolgozók ugyanazt a dokumentumot vagy pl. háttér-információkat 
tartalmazó, akár zárt weboldalt szerkesztgethetik (pl. JotSpot, Socialtext). 

 

3. A várható fejlıdés eredményének jellemzése 
Várhatóan a jövıben is népszerőek maradnak a tartalom-elıállítás kollektív módszerei, 
ugyanakkor a fentebb részletesebben bemutatott blog és wiki mintájára olyan új megoldások 
is elterjedhetnek, amelyek ma még nem, vagy legfeljebb csak csírájukban ismertek (pl. 
személyes hangfelvételek webes közzététele, „sugárzása” – podcasting; vagy személyes 
mozgóképeket tartalmazó video blog – vlog). 

A blogok és wikik tekintetében több forgatókönyv is elképzelhetı, legvalószínőbbnek a 
további dinamikus terjedésüket és növekedésüket követı konszolidáció tekinthetı. Kérdéses 
azonban, hogy ez a konszolidáció milyen penetrációs szinten történik (az internetezık hány 
százaléka tart majd fent pl. rendszeresen frissített blogot, mennyien szerkesztenek wikit, 
illetve hány százalékuk olvas blogot, wikit – tehát mennyien állnak rendszeres kapcsolatban 
közösségi tartalmakkal). A jelenleg az amerikai felhasználókra vetítve érvényes 5 százalékos 
blog fenntartási arány akár csökkenhet is (a blog, mint divat „lecsengését” követıen) – a 
konszolidáció tehát okozhat visszaesést is.  

Véleményünk szerint kicsi a valószínősége annak, hogy a blogok vagy wikik 
marginalizálódjanak és teljesen eltőnjenek – és ez esetben is inkább várható, hogy helyüket 
(akárcsak a BBS – internetes fórum váltásnál) valamilyen cizelláltabb megoldás veszi át, tehát 
a közösségekben betöltött funkciójuk ez esetben sem vész el, csak legfeljebb átalakul. Az is 
valószínőtlen ugyanakkor, hogy a blogok/wikik nagyságrendekkel nagyobb népszerőségre 
tegyenek szert és ellehetetlenítsék az üzleti alapon álló nagy tartalom elıállítók és 
szolgáltatók mőködését. Viszont nem teljesen kizárható, hogy a kollektív tartalom-elıállítás 
(állampolgári zsurnalizmus) nagyságrendekkel nagyobb szerepet töltsön be a jövı 
professzionális médiájában, mint jelenleg. Ezzel együtt sem várható azonban, hogy a 
blogoszféra a maga elaprózott formájában a tömegmédia helyére lépjen, amely saját 
rendszerén és logikáján belül ki- és feéhasználja a kollektív tartalmat és készítıit. 

A konszolidációval párhuzamosan várható, hogy a közösségi tartalom elıállítás még jobban 
beágyazódik a hagyományos tömegmédia-struktúrába, leginkább a témafelvetés, a watchdog 
funkció, a tematizálás és részletes társadalmi megvitatás területén. A mainstream média egyre 
inkább fel fogja használja a közösségi oldalak anyagait, miközben azok olvasottsága egyes 
kivételes esetekben vetekedhet a nagy lapokéval is (Magyarországon pl. szánalmas.hu vagy 
machomedia.hu). Mindeközben erısödik az integrációra utaló trend, tehát a nagy tartalom 
elıállító és szolgáltató cégek közösségi tartalom elıállítókat alkalmaznak pl. blogokat 
hostolnak, illetve hivatásos bloggereket foglalkoztatnak. Ezzel párhuzamosan a vállalati 
tudásmenedzsment és marketing világában is az eszköztár egy fontos darabjává válnak a 
kollektív tartalom-generálást lehetıvé tevı szoftverek (blogok, wikik). 

A közösségi tartalom elıállítás növekvı szerepéhez az is hozzájárul, hogy csökken az internet 
elérés helyhez kötöttsége (a 3G, WiMax és egyéb technológiák révén), így az emberek egyre 
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ritkábban szakadnak ki virtuális közösségi hálózataikból, melynek az e-mailezés és telefonos 
elérhetıség mellett sokak esetében az aktív közösségi tartalom-generálás és fogyasztás is 
egyre inkább inherens részét képezi majd. 

A technológiai fejlıdéssel párhuzamosan további trendként várható, hogy a ma még 
túlnyomórészt szöveges alapú kollektív tartalom elıállítás nyit a multimédia felé, 
hanganyagok (pl. podcasting) és mozgó-képanyagok is egyre inkább integrálódnak a szöveges 
tartalmak mellé (vlog), megjelenthetnek tehát olyan forradalmian új tartalom elıállító 
megoldások is, amelyek akár önálló mőfajjá is válhatnak a jövıben. Ennek tömeges 
térnyeréséhez azonban a videó írásbeliség (hogyan kell élvezhetı mozgóképet készíteni) 
szélesebb körben való elterjedésére van szükség, ami nem lehetetlen (látva, hogy az 
írásbeliség hogyan nyert teret az elmúlt egy évszázadban, vagy a digitális írásbeliség az 
elmúlt évtizedekben), csak kellı mennyiségő idı (akár 20-40 év) kellhet hozzá. 

 

4. Szükséges technológiai elıfeltételek  
A blogok és wikik, valamint egyéb közösségi tartalom elıállítási formák további terjedéséhez 
és a multimédia felé való nyitásukhoz elsısorban a technológiához való jobb hozzáférésre (pl. 
blog-képes mobiltelefonok és egyéb eszközök elterjedése), az üzemeltetés további 
egyszerősödésére (pl. jobb-egyszerőbb szoftverek) és bizonyos esetekben a felhasználói / 
médiafogyasztási szokások megváltozására van szükség (ez utóbbi nyilván elsısorban nem 
technológiai feltétel).  

Elıfeltétel tehát az olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb és nagyobb kapacitású hálózat, a 
tárolókapacitás növekedése, a cizellált de könnyen mőködtethetı multimédia eszközök (pl. 
kamerák, fényképezıgépek, hangfelvevık), a felhasználó-barát szoftver-felületek. 
Feltételezhetı, hogy ezek javarészt biztosítva lesznek a következı évtizedben, a kérdés csak 
az, hogy milyen gyorsan és mennyire terjednek el széles körben (felhasználók nyitottsága), 
illetve mire fogják használni ıket (pl. közösségi tartalom-elıállításra). 

Trendként már most is kitapintható, hogy a tartalom menedzsment rendszerek térnyerésével a 
webdizájn és a kollektív tartalom-elıállítás egy irányba hatnak, a weboldalak egyre inkább 
szerkesztésre is alkalmassá válnak, ugyanakkor a megjelenés és a tartalom elválik egymástól, 
a felhasználónak csak a tartalmat kell adnia, és gombnyomásra hozzárendelıdik a 
vizualizáció.  

 

5. Néhány folyamatban lévı K+F projekt rövid ismertetése 
A legtöbb közösségi tartalom-elıállítással foglalkozó K+F projekt a felhasználók szokásainak 
vizsgálatával, illetve olyan üzleti megoldások kifejlesztésével foglalkozik, amelyek késıbb 
közvetlenül piacosíthatók, kevés a kifejezett alapkutatás a területen. 

Bár szőken véve nem tekinthetı K+F projektnek, de a wiki egyik legfontosabb gyakorlati 
fejlesztési projektjeként fogható fel a Wikimedia Foundation által mőködtetett, fentebb már 
ismertetett úttörı Wikipedia.org kezdeményezés, amelyet feltétlenül meg kell említeni itt, 
mivel sikere összefügg a wiki, mint eljárás sikerével is. 

A vállalati wiki piac egyik vezetı innovatív vállalkozás a Socialtext 
(http://www.socialtext.com/), amely úttörı az új alkalmazási lehetıségek kifejlesztésében, 
például a vállalati belsı kommunikáció levelezésrıl wikire való átterelésében és egyéb 
megoldások kifejlesztésében. 

A wikik és a blogok terén fejleszt a JotSpot (http://www.jot.com/index.php) is, amely az 
Excite egykori vezetıinek és alapítóinak az új vállalkozása. A cég célja, hogy a tipikusan a 
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levelezésben, megosztott mappákban és saját merevlemezek bugyraiban szétszórva lévı 
munkahelyi információk menedzselésére teremtsen új lehetıségeket. Ezen kívül alkalmas 
közösségi honlap építésre, projekt-menedzsmentre, folyamatok naplózására, help desk 
fenntartására, munkatársak toborzására. 

A kollektív tartalom-elıállítás széleskörő elterjedésében nagy segítséget jelentenek a szabad 
szoftverek, amelyekkel nem csak mentalitásukban, hanem sok esetben technológiai 
szempontból is összenınek a kollektív tartalmak és elıállításuk, így profitálnak azok 
kutatásából és fejlesztésébıl (ld. LAMP: a L inux, Apache web szerver; MySQL adatbázis 
menedzsment rendszer; Perl, PHP, és/vagy Python szkript nyelvek rövidítésébıl).  

Azzal párhuzamosan, hogy a blogok egyre több területen jelennek meg integrálva social 
networking és más szolgáltatásokkal (pl. MSN Spaces, MySpaces) megnı az ilyen 
kereszthatásokkal foglalkozó fejlesztések száma is. 

Végül érdekes kezdeményezés a Gothamist Labs: Maps projektje 
(http://www.gothamist.com/labs/maps/), amely segítségével hat világvárosban térképen lehet 
rögzíteni az éppen folyó eseményeket (pl. koncertek, elıadások, egyéb események helyszíne, 
idıpontja, meghívója…) és lehetséges azok kommentálása a szervezık, résztvevık stb. 
részérıl. 

 

6. Az IKT más területeire való hatások bemutatása  
A közösségi tartalom elıállítás térnyerése negatívan hathat a hagyományos kommunikációs 
eszközökre (tévézés, rádiózás és újságolvasás), de az általa okozott technológiai változások 
elsısorban nem önállóan hatnak, hanem egy tágabb jelenségsorozatba illeszkednek, amelyben 
az internet és a számítástechnika mindennapi elterjedése jelenti a legfıbb trendet. 

A közösségi tartalom-generálási eszközök, megoldások és eljárások konszolidációja közben 
megváltoznak a felhasználók kommunikációs, információgyőjtési és médiafogyasztási 
szokásai, így ezek közvetve okozzák a változásokat az egyéb IKT technológiák és 
alkalmazások terén: 

• Egyes esetekben elıfordulhat, hogy az emberek passzív felhasználóból (fogyasztóból) 
aktív használóvá (elıállítóvá) válnak, miközben új fogyasztói igényeket generálhatnak 
(pl. kifizetıdıvé válik blog-képes 3G-s mobiltelefont gyártani, illetve a 
kommunikációs szolgáltatásokat úgy alakítani, hogy közösségi tartalmat lehessen 
megosztani velük stb.). Hosszú távon a „user” helyére az „aktor” léphet (passzívból 
aktív résztvevı). 

• A közösségi tartalom elıállításban aktívan involválódott felhasználók akaratlanul 
(mintegy mellékesen) megtanulják az eszközök kifinomultabb kezelését, aminek 
pozitív hatása lehet az információs írástudásra, és ennek révén más kommunikációs 
eszközök használatára is. 

• Csökkenhet például a hagyományos televízióval, rádióval és újságolvasással töltött 
idı, aminek közvetve hatása van ezen cégek mőködıképességére, valamint a 
kapcsolódó iparágak (pl. készülék-gyártók) piacának alakulására, de nem valószínő, 
hogy a tömegmédia ettıl eltőnne. A kollektív tartalom-elıállítás ugyanis „önfelfaló” 
mőfaj, az ilyen oldalak számosságának növekedésével csökken az egyes oldalak 
fajlagos súlya, vagyis minél többen vannak, annál kevesebb figyelem esik egy-egy 
oldalra (megosztott figyelem), és egyre nehezebb kitőnni az alapzajból. 
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Kérdés persze továbbra is, hogy hol húzódik majd a konszolidáció szintje, vagyis hogy a 
tartalom elıállításba aktívan, illetve passzívan bevonódó felhasználók mekkora piacot és 
keresletet képesek megjeleníteni. 

 

7. Társadalmi-gazdasági hatások elemzése  
A fentebb már említett módon több gazdasági és társadalmi hatással számolhatunk, amelyek 
egy része már most is érzékelhetı. A következı – fentebb részben már röviden említett – 
társadalmi jelenségek várhatók a közösségi tartalom elıállítása kapcsán: 

• A jelenlegi, tömegmédiára irányuló médiafogyasztási szokások lassú átalakulásában 
fontos puzzle darab a többnyire független és egyre nagyobb mennyiségben 
rendelkezésre álló közösségi tartalom fogyasztása, amely nem (annyira) függ a 
reklámtól és a nézettségtıl/hallgatottságtól, mivel általában nem ilyen üzleti 
modellben mőködik, leggyakrabban amatırök hobbijaként-szabadidıs 
tevékenységeként fogható fel. 

• Ennek következtében a média-ipar kénytelen felvenni a versenyt a közösségi 
tartalommal is, ennek egyik már ma is ismert módja az amatır tartalom elıállítók 
professzionalizálódása és alkalmazásuk a profi médiában. 

• A folyamat során átalakul az informáltság fogalma, sokkal könnyebbé válik a 
bennfentes információkhoz való hozzájutás és széles körben való terítésük (valamint 
az azokkal való visszaélés – álhíresztelések elterjesztése), és nehezebbé a szenzitív, de 
közösséget érintı értesülések eltitkolása a társadalom elıl (pl. politikusok és más 
közéleti személyiségek esetében). Mindez azt is jelenti, hogy csökken a bulvárosodó 
médiumokkal szembeni védettség. 

• A kollektív tartalom elıállításnak hatása van a tudásmenedzsmentre is, mivel változást 
hozhat a közösségek tudás-elosztási mintázataiban, új csatornát jelenítve meg. 
Kérdéses persze, hogy ez a potenciál (pl. egy wikiben bárki tudása hozzáférhetıvé 
tehetı) milyen mértékben realizálható pl. egy vállalatban. Feltehetıen hozzájárulhat a 
rejtett tudások kinyeréséhez (szervezeten belül és kívül) de nem válthatja le egy 
csapásra a jelenlegi, többnyire centralizált kommunikációs struktúrát, viszont olcsó 
alternatívája lehet a drága intranet fenntartásának. Mindemellett ezen módszerek 
elterjedésének vannak negatív következményei is a céges kommunikációra pl. 
információk akaratlan vagy szándékos kiszivárogtatása (ld. a svédországi Lindqvist-
pert, ahol 4000 koronára büntettek egy munkatársakról személyes információkat közlı 
oldalt fenntartó nıt); cég-érdekkel nem egyezı, a hivatalossal párhuzamos 
kommunikáció az alkalmazottak részérıl (cég „kibeszélése”) stb.. 

• Nem szabad elfelejteni, hogy a közösségi tartalom létrehozása végeredményben egy 
önkifejezési forma is, amely az identitás-kommunikáció fontos eleme, ennyiben fontos 
funkciót tölthet be az egyén életében, önértékelésében. Ahogy nı az egy fıs 
háztartások számaránya a társadalomban úgy válik egyre fontosabbá, hogy valakivel 
meg lehessen osztani a személyes információkat akár ilyen formában is (ha már otthon 
nincs kinek elmondani).  

• Feltehetı az is, hogy a jövı nemzedékek klasszikus értelemben vett írástudói 
(értelmiségi véleményvezérek) és mővészei egyre inkább élni fognak ezzel az 
eszközzel, sıt ebben a kommunikációs térben szocializálódnak.  

• Végül a közösségi tartalom elıállítás segíti az egymásról való jobb informálódást és a 
naprakész tudás megszerzését is, ami az aktív közösségi hálózatokban ölt testet. A 
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mindennapi szinten csupán önmagáért fenntartott kommunikáció igény esetén 
lehetıvé teszi a gyors reakciót valamely külsı eseményre, megalapozva a közösségi 
fellépést, a hálózatok perszonalizációját és mozgósítását valamely közös cél 
érdekében. 

 

8. Fentiek magyar vonatkozásainak összefoglalása  
A magyar helyzet elsısorban a világviszonylatban relatíve alacsony internet penetráció 
tükrében értelmezhetı (2005-ben 25-30% a rendszeresen internetezık aránya a magyar 
lakosságon belül). Ehhez viszonyítva a hazai blogoszféra méretét és a wiki aktivitást 
gyakorlatilag átlagosnak tekinthetjük, nem érzékelhetı lemaradás. 

Várható, hogy ahogy blogok esetében is megfigyelhetı volt, némi idıbeli késéssel továbbra is 
a nemzetközi trendeket követjük a közösségi tartalom elıállítás terén zajló változásokban. 
Nincs lényeges eltérés (lemaradás vagy kifejezetten itthonról induló innováció, esetleg 
valamely eszköz speciális szegmensben, vagy általában érzékelhetı elsöprı térnyerése), 
illetve nem mutatkozik jele annak, hogy ilyesmire számítani lehetne a jövıben.  

A blogolás, a wiki és egyéb közösségi tartalmak létrehozása idehaza is felfutóban van, 
dinamikusan növekvı jelenségvilágról van szó. Már idehaza is megfigyelhetı például, hogy a 
hagyományos médiagyártók és szolgáltatók blogokat nyitnak saját sztárjaiknak, egy-két 
esetben profi bloggereket alkalmaznak, illetve kialakult a bloghely-szolgáltatás piaca is, ahol 
már megvannak a legnagyobb szereplık. Megjelentek az elsı vállalati blogok és a blog-
marketing fecskéi, sıt az elsı vlogok is (pl. http://tibor.blip.tv). Mindez azonban még 
gyerekcipıben jár, várható, hogy a felfutás és a divat lecsengése után idehaza is egy 
konszolidációnak lehetünk majd a tanúi miközben a közösségi tartalom-generálás megtalálja 
helyét és funkcióit a médiavilágban és a közösségek mőködésében.  

Mindent összevetve egy nyugati modernizációt kis késéssel másoló-követı fejlıdésnek 
lehetünk a tanúi, amiben egyelıre nem mutatkoznak a specifikus, sajátosan eltérı fejlıdés 
jelei. 

 

9. Következtetések 
A közösségi tartalom elıállítás kiemelt szerepet fog játszani a jövı média-világában, egyre 
nagyobb mértékben és egyre többen hoznak létre, illetve fogyasztanak közvetlenül vagy a 
tömegmédiumok közvetítése révén ilyen tartalmat. Mindez átalakítja a közösségek és 
vállalatok információ-háztartását és kommunikációs mintázatait. A jövıben a kollektív 
tartalom jelenlegi legdivatosabb formáinak (wiki és blog) további térnyerése majd 
konszolidációja várható. Hosszú távon új, multimédiás formák megjelenésére lehet számítani, 
ahol a hangok és mozgóképek megosztása is lehetıvé válik az egyre gyorsabb hálózatokon, 
miközben a felhasználók egyre profibb módon fejezik ki önmagukat, illetve informálják a 
közösségüket arról, hogy ık hogyan látják a világot. 
 


