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Program 
2022. május 6., péntek 

Marosvásárhely, Koronkai Kampusz, C épület 

 

Időszak (óra) A konferencia megnyitása Helyszín 
9.00-9.15 Köszöntők, üdvözletek  

dr. Domokos József, egyetemi docens, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhelyi Kar, dékán 

dr. Ármeán Otília, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhelyi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok 
Tanszék, tanszékvezető 

007-es terem 

Időszak (óra) Plenáris előadások – 1. rész  

Moderátor: Tőkés Gyöngyvér Erika 

Meet-link: meet.google.com/cnd-jqbs-jbo 
9.15-9.45 Deepfake, mémek, Tiktok: vicces vagy veszélyes?  

[ONLINE ELŐADÁS] 

dr. habil. Veszelszki Ágnes, egyetemi docens, Budapesti Corvinus 
Egyetem, Budapest 

9.45-10.15 Digitális idegenvezetés útvesztői a digitális korban – digitális 
életvitel kihívásai a fenntartható fejlődés tükrében 

dr. habil. Molnár György, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, tudományos 
főmunkatárs, Széchenyi István Egyetem, Győr 

10.15-10.45 Digitalizáció és fenntarthatóság 

dr. Bakó Rozália Klára, egyetemi docens, Sapientia EMTE, 
Csíkszereda 

10.45-11.15 Organikus-e, ami fenntartható? 

Dr. Gagyi József, egyetemi professzor, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely  

11.15-11.30 Beszélgetés, vita 
11.30-11.45 Kávészünet 007-es terem 

előtere 



 

 

Időszak (óra) Plenáris előadások – 2. rész 

Moderátor: Ármeán Otília 

Meet-link: meet.google.com/ixe-nscd-xut 

 

11.45-12.00 Fenntarthatóság versus hálólétkonstrukció 

dr. Ropolyi László, ny. egyetemi professzor, ELTE, Budapest 
12.00-12.15 Meddig tartható fenn a digitális világ gyorsulása? Az algoritmusok 

markában  

[ONLINE ELŐADÁS] 

dr. habil. Szűts Zoltán, egyetemi docens, dékán, tanszékvezető, 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger 

12.15-12.30 Bizalom és elutasítás az információs kínálat befogadásában 

dr. Lehmann Miklós, dékánhelyettes, tanszékvezető, ELTE, 
Budapest 

 

12.30-12.45 Digitális jövőképek és társadalmi fenntarthatóság 

[ONLINE ELŐADÁS] 

dr. habil. Andok Mónika, egyetemi docens, tanszékvezető, Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, Budapest 

12.45-13.00 Kritikai fenntarthatóság  

[ONLINE ELŐADÁS] 

dr. Müllner András, egyetemi docens, ELTE, Budapest 
13.00-13.15 Beszélgetés, vita  
13.15-14.15 Ebédszünet – ebéd a kari kantinban Kantin  
14.15-14.30 Kávészünet 007-es terem 

előtere 
Időszak (óra) Párhuzamos szekciók – 1. Fenntarthatóság az oktatásban 

Moderátor: Gagyi József 

Meet-link: meet.google.com/sqr-jxot-iag 

006-os terem 

14.30-14.45 A digitális oktatás fenntartható elemei 

dr. habil. Molnár György, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest  

és Orosz Beáta, közgazdász tanár, Széchenyi István Egyetem, 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, META - Don 
Bosco Technikum és Szakgimnázium, Budapest 



 

 

14.45-15.00 Fenntartható oktatás járványhelyzetben  

dr. Tamás Dénes, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Csíkszereda 
15.00-15.15 “Én a konyhából tanítok, merthogy itt mindenkinek kell egy kis 

szöglet” Női pedagógusok a világjárvány alatt és után 

dr. Gergely Orsolya, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE 
15.15-15.30 Az online oktatás hatása a szülői stílusokra 

dr. Bodó Julianna, egyetemi professzor, Sapientia, EMTE, 
Csíkszereda 

15.30-15.45 Az online oktatás kihívásai a koronavírus-járvány idején  

[ONLINE ELŐADÁS] 

Drd. Négyesi Péter és Drd. Csernai Zoltán, Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger 

15.45-16.00 Hipertextuális narratívák által létrehozott hipermediális 
tartalmak irodalom órán – Verselemzés másképp 

[ONLINE ELŐADÁS] 

Drd. Szabó Orsolya Edit, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
Neveléstudományi Doktori Iskola, Eger 

16.00-16.30 Beszélgetés, vita 
Időszak (óra) Párhuzamos szekciók – 2. A fenntarthatóság aspektusai 

Moderátor: Bakó Rozália Klára 

Meet-link: meet.google.com/ego-oqky-cqt 

007-es terem 

14.30-14.45 Felelős és/vagy fenntartható? Az etikus dizájn mint digitális 
jövőkép dilemmái a vállalatok digitális társadalmi 
felelősségvállalásának és fenntarthatóságának  

[ONLINE ELŐADÁS] 

Drd. Pelle Veronika, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus 
Egyetem, Budapest és Ghyczy András, végzett egyetemi hallgató 

14.45-15.00 Fenntartható divat-attitűdök Romániában 

dr. Nistor Laura egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszereda 

dr. Bálint Gyöngyvér, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Csíkszereda 

15.00-15.15 Fenntartható digitális egyenlőtlenségek Romániában 

dr. Toró Tibor, egyetemi docens, Sapientia EMTE, Kolozsvár 



 

 

dr. Tőkés Gyöngyvér, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely 

15.15-15.30 Az orosz-ukrán háború az erdélyi magyar közösségi médiában 

dr. Toró Tibor, egyetemi docens, Sapientia EMTE, Kolozsvár 
15.30-15.45 Egyensúly és fenntarthatóság a kevert/hibrid valóságokban 

dr. Ármeán Otília, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely 

15.45-16.00 Jövőbe vetett bizalom 

dr. Kovács Barna, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely 

16.00-16.30 Beszélgetés, vita 
16.30-16.45 Kávészünet 007-es terem 

előtere 
Időszak (óra) Párhuzamos szekciók – 3. eHealth 

Moderátor: Sántha Ágnes 

Meet-link: meet.google.com/czy-rthf-zck 

006-os terem 

17.00-17.15 Egészségügyi információkeresés a digitális térben 

[ONLINE ELŐADÁS] 

dr. habil Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, 
Budapest 

17.15-17.30 Mi a vakcina diplomácia?  

[ONLINE ELŐADÁS] 

dr. Jakusné Harnos Éva, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Budapest  

és Murányi Eszter, egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Budapest 

17.30-17.45 Kisgyermekes anyák egészségkompetenciái és tájékozódása a 
gyermekegészségről 

dr. Sántha Ágnes, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely 

és Jávorné Erdei Renáta, Debreceni Egyetem, Debrecen,  

Nagy Melinda, Selye János Egyetem, Komárom,  

Varga Noémi Renáta, egyetemi hallgató, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely 



 

 

17.45-18.00 Pandémia és infodemia – Melyik veszélyesebb? Társadalmi 
fenntarthatóság és az álhír-jelenség összefüggései a COVID-19 
járvány tükrében 

[ONLINE ELŐADÁS] 

Drd. Horváth Dávid, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi 
Doktori Iskola, Budapest 

18.00-18.15 Beszélgetés, vita 
Időszak (óra) Párhuzamos szekciók – 4. A fenntarthatóság aspektusai (folytatás) 

Moderátor: Kovács Barna 

Meet-link: meet.google.com/dws-onjj-mgy 

007-es terem 

17.00-17.15 Múzeumi digitalizáció Székelyföldön 

dr. Vajda András, egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, 
Marosvásárhely  

17.15-17.30 Társadalmi fenntarthatóság az orvoslásban, avagy a mesterséges 
intelligencia szerepe a jövő orvos-beteg kommunikációjában. Egy 
módszertani kísérlet  

[ONLINE ELŐADÁS] 

Csáki Csilla, mesterszakos hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, 
Budapest 

17.30-17.45 Mindent a szemnek? – Digitális életünk a deepfake tükrében 

[ONLINE ELŐADÁS] 

Drd. Mezriczky Marcell, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
17.45-18.00 A kommunikáció szerepe és hatásai a közhatalom közelében: egy 

megyei jogú város példája Covid19 idején [ONLINE ELŐADÁS] 

Weninger Sándor, kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest 

18.00-18.15 Pécsi kibeszélő – egy helyi politikai Facebook-csoport elemzése  

[ONLINE ELŐADÁS] 

Bódi Jenő, óraadó oktató, Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

dr. Mester Tibor, egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, 
Pécs 

18.15-18.30 Beszélgetés, vita 
18.30-18.45 Kávészünet 007-es terem 

előtere 



 

 

18.45-19.15 Folyóiratbemutatók 

Meet-link: meet.google.com/wtd-kvxr-dzz 

Acta Universitatis Sapientiae – European and Regional Studies, 
2021 (Toró Tibor) 

Acta Universitatis Sapientiae – Social Analysis, 2021 (Nistor Laura) 

Acta Universitatis Sapientiae – Communicatio, 2021 (Tőkés 
Gyöngyvér Erika) 

007-es terem 

19.15-19.45 Könyvbemutatók 

Meet-link: meet.google.com/wtd-kvxr-dzz 

Andok Mónika. Digitális vallás. Ludovika Egyetemi Kiadó, E-book, 
2022. [ONLINE BEMUTATÓ] 

Gagyi József. Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken. 
Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2021. 

Gagyi József – Vajda András (szerk.). Természetesen digitális. 
Kolozsvár, Scientia Kiadó, 2021. 

19.45-20.00 A konferencia lezárása 
20.00- Állófogadás 629-es terem 

 

Kiegészítő program 

A konferencia ideje alatt megtekinthető a Fenntarthatóság.jpg című fotókiállítás. A kiállított fényképek 
a Kommunikáció és közkapcsolatok szak elsőéves hallgatóinak munkái, melyeket a konferencia 
témájához kapcsolódó koncepció fordításaként a Szemiotika és vizuális kommunikáció tárgy keretében 
készítettek. Irányító: Ármeán Otília. Helyszín: Főépület Aula. 
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Plenáris előadások – 1. rész  

  



 

 

 

 

dr. habil. Veszelszki Ágnes, egyetemi docens, 
tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem, 
Budapest 

E-mail: agnes.veszelszki@uni-corvinus.hu 

Deepfake, mémek, Tiktok: vicces vagy veszélyes? [Online előadás] 

 

  



 

 

 

dr. habil. Molnár György, egyetemi docens, 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, tudományos főmunkatárs, Széchenyi 
István Egyetem, Győr 

E-mail: molnar.gyorgy@gtk.bme.hu  

Digitális idegenvezetés útvesztői a digitális korban – digitális életvitel kihívásai a 
fenntartható fejlődés tükrében  

A digitalizáció mint egyik jelentős globális folyamatunk a mindennapi életünk szinte teljes 
spektrumában megjelenik. Hatása egyértelműen érzékelhető a társadalmi, a gazdasági, az oktatási 
területeken, illetve az életvitelünk alakulásában. A hagyományos világunk egyre inkább 
leképeződik digitális dimenziókba, ahol az ismeretszerzési folyamat jelentősen felgyorsulhat, 
amennyiben ki tudjuk használni a digitalizációs folyamatok pozitív hozadékait. Ezek felismeréséhez 
elengedhetetlen a digitális segítők, támogatók szerepe, akik egyfajta digitális idegenvezetőként 
támogatják a megismerés folyamatát, az ismeretek hatékony alkalmazását a digitális világ által 
meghatározott terekben. Előadásunkban szeretnénk rámutatni azokra a tendenciákra miszerint az 
oktatás is jelentős mértékben fejlődik a digitális lehetőségek kiaknázásával, figyelembe véve a 
környezetünkkel való kapcsolatunkat. A digitális pedagógia által biztosított lehetőségek tárháza 
nagyon sok pedagógus segítségére lehet a fenntartható fejlődésre nevelés folyamatában. Úgy 
véljük, hogy azon törekvés, amelyek a digitalizációnak pozitív irányú elmozdulását segíti elő, 
jelentős mértékben hozzájárul a 2030-ra kitűzött nemes és egyben a pozitív haladást szolgáló célok 
megvalósításához.  

  



 

 

 

dr. Bakó Rozália Klára, egyetemi docens, 
Sapientia EMTE, Csíkszereda 

E-mail: bakorozalia@uni.sapientia.ro  

Digitalizáció és fenntarthatóság 

Előadásunkban arra keressük a választ, hogy melyek azok a lehetőségek és kihívások, 
amelyekkel globális, regionális és lokális szinten szembe kell néznünk a digitális átállás 
korában. Hogyan segítik, illetve gátolják a digitális technológiák a fenntartható fejlődés 
elveinek és gyakorlatainak érvényesülését? Melyek azok a pozitív, illetve negatív hatások, 
amelyek a digitalizáció velejárói? Kérdésfelvetésünk során két szakpolitikai dokumentumra 
támaszkodunk: a Globális Információs Társadalmi Figyelő (Global Information Society Watch) 
2021-es kiadására, illetve A digitális gazdaság és társadalom fejlettséget mérő mutató (Digital 
Economy and Society Index) 2021-ben kiadott jelentésére. Egyfelől azt tapasztaljuk, hogy a 
digitális technológia „dematerializálja“ életünk számos területét – a kommunikációt, a kultúra-
fogyasztást, a szórakozást, a munka világát –, másfelől azonban egyre több jel arra mutat, hogy 
mélyül e tevékenységnek az ökológiai lábnyoma. Az eletronikus hulladék-hegyek, az egyre 
nehezebben és drágábban javítható háztartási és infokommunikációs eszközök arra 
figyelmeztetnek, hogy a digitalizáció és a környezeti fenntarthatóság számos dilemma elé állít 
bennünket. Ha be is látjuk, hogy a hivalkodó fogyasztás fenntarthatatlan, vannak-e alternatív 
cselekvési modellek?  

  



 

 

 

dr. Gagyi József, egyetemi professzor, Sapientia 
EMTE, Marosvásárhely 

E-mail: gagyijozsef@yahoo.com  

 

Organikus-e ami fenntartható? 

Ahhoz, hogy egy kezdetleges választ fogalmazzak meg, nem a fenntarthatóság, hanem az organikus-
organizált fogalompár társadalomtudományi használatait veszem szemügyre. Fél Edit klasszikus 
néprajzi fogalmi rendszerezése szerint a népi közösségek embere elsősorban és alapvetően egy 
hagyományos (organikus) közösség tagjaként tartozik, tagolódik a társadalomba, ez számára a 
lehetséges létforma – míg a nem népi közösségek embere más, „szociális célok és érdekek” szerint 
szervezett (organizált), új és új, történelmileg gyorsan változó társadalmi csoportok tagjaként 
tevékenykedik. Összetett mai valóságunk egyik pólusa tehát az a (népi) világ, amelyik organikus 
felépítmény, a másik pedig az a (technicizált, mai formájában: digitalizált) világ, amelyik organizált 
konstrukció. Az egyik ,,lélektől átitatott”, irracionális, a technikát ,,rituális magától értetődőséggel” 
(Bausinger) használja, a másik racionálisan számitó, mechanikus jellegű. Kérdés, hogy igaz-e hogy az 
elsőnek alapvető jellegzetessége, hogy tagadhatatlanul fejlődéskövető, de ugyanakkor regresszív, míg 
a másik maga a megállíthatatlan, egyre gyorsuló fejlődés, azaz progresszió. Igaz-e, hogy a 
fenntarthatóság olyan folyamat, amelynek beépített eleme a progressziót folyamatosan fékező, 
egyensúlyozó regresszió? Vagyis: vissza a természethez? Csak az fenntartható, ami organikus? 

 
  



 

 

Plenáris előadások – 2. rész  

  



 

 

 

dr. Ropolyi László, ny. egyetemi professzor, 
ELTE, Budapest 

E-mail: ropolyi@elte.hu 

Fenntarthatóság versus hálólétkonstrukció 

A társadalmi rendszer, a társadalmi viszonyok, a társadalmi élet különféle szegmensei, az 
emberi lét mesterséges képződmények: folyamatos előállításuk és újra-előállításuk a 
legfontosabb emberi feladat. Ahogyan Hegel mondotta volt: „a paradicsom olyan kert, ahol 
csak az állatok maradhatnak fenn, az emberek nem”. Arra kényszerülünk, hogy saját 
létezésünk feltételeit és körülményeit fennmaradásunk érdekében saját magunk állítsuk elő – 
és formáljuk érdekeinket és értékeinket követve. Mesterséges létezők előállításának módja a 
technika. A technika ilyeténképpen elválaszthatatlan az embertől, minden emberit 
technikákkal állítunk elő. Annyiféle technika van, ahányféle emberi cselekvés. Könnyű 
azonosítani olyan tipikus verziókat, mint a mindennapi életben való elboldogulás, a társadalmi 
lét termelése, vagy a különféle társadalmi alrendszerek konstrukciói. Filozófusok 
előszeretettel elemzik ezek helyett vagy mellett az elvont emberi tevékenység, a munka 
folyamatát és változatait. Az utóbbi néhány évtizedben mindezek a tevékenységek radikálisan 
megváltoztak: a korábbi anyagi manipulációkkal operáló technikákat háttérbe szorították az 
ún. reprezentációs (információs, kommunikációs, kognitív, kulturális) technikák. Ma már 
döntően ezek a (jobbára digitális) technikák alakítják az emberi közösségek, az emberi világ 
viszonyait. Az internethasználat általánossá válása s az ennek nyomán kialakuló új emberi 
létszféra, a természeti és társadalmi létre alapozott, de azoktól határozottan elkülönülő 
hálólét kiépülése következtében az emberi világ, az egész kultúra átalakult. A természeti és 
társadalmi szférák dichotómiáját felváltotta a természet/társadalom/hálólét összetett 
viszonyrendszere. A kibontakozó három létszférából álló emberi világ tipikusan gyors és 
spontán változások sorozatában alakul. Mindhárom szféra és a közöttük fennálló viszonyok is 
folyamatosan változnak – az egyes szférák fenntarthatósága ilyen körülmények között aligha 
fenntartható cél. Inkább a szférák közötti viszonyok alakítása, kölcsönhatásaik megértése és 
az új emberi világ értékrendjének valaminő harmonikus alakítása lehet ésszerű törekvés. Talán 
valami már látszik belőle – talán fennmaradunk. 
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Meddig tartható fenn a digitális világ gyorsulása? Az algoritmusok markában 

A pandémia lendületet adott a társadalmi folyamatok digitális térbe való költözésének. Ez a 
határátlépés immár végleges, nincs lehetőség visszatérésre. Az érkezés és berendezkedés után az 
algoritmusok veszik át az irányítást az egyének életének egyre nagyobb területei felett. A korábban 
segédek szerepét betöltő kódok már nem csupán a közösségi média tartalmak fogyasztásában, a 
térben való navigálásban vagy éppen a keresések és vásárlások megkönnyítésében játszanak szerepet, 
hanem befolyással vannak arra, hogy az egyének mit és mennyit fogyasztanak, hova mennek, mit 
vásárolnak. Kiveszik az irányítást az emberiség kezéből és a mesterséget intelligencia markába helyezik. 
Egy olyan technológiai ökoszisztémát hoznak létre, amely figyelem központú, és mivel a tárgyi világban 
az idő véges, a digitális világban pedig a tartalmak és szolgáltatások mennyisége folyamatosan nő, a 
hódításokat az algoritmusok a figyelem gyors megragadásával tudják elérni, ez pedig óhatatlanul is 
gyorsuláshoz vezet. Előadásomban azt a kérdést teszem fel, hogy meddig tartható fenn ez a gyorsulás, 
és szükséges-e a társadalomban szembeszállni vele. Amennyiben a válasz igen, akkor milyen 
stratégiákat alkalmazhat a társadalom és az egyén, hogy visszaszerezze az irányítást az algoritmusoktól, 
a sorsát a saját kezébe vegye és a digitális jövőt fenntarthatóvá tegye. 
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Bizalom és elutasítás az információs kínálat befogadásában 

A digitális környezet egyik lényeges újdonsága az információ hozzáférhetőségének növekedése – de 
mint annyi minden, ez sem teljesen új jelenség. A kultúra és a kommunikáció története nem csupán a 
közvetíthető információ mennyiségi növekedését eredményezte, hanem az újabb technológiai 
eszközök révén annak interperszonális hozzáférhetőségét. Az ismeretek rögzítésének technikái 
(kezdve az írás különféle módozataival,) egyre inkább szélesítették a terjesztés és a hozzáférés 
lehetőségeit. Ami valóban új a digitális környezetben, az a folyamatos elérést biztosító információs 
hálózat kiépítése. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedett mások gondolatainak 
hozzáférhetősége, valamint kiépült mellette egyfajta hálózatos, kollektív gondolkodási folyamat is. 
Mindez teljesen új megvilágításba helyezi a bizalom kérdését: a közvetített információ 
megbízhatóságába vetett hit erősíti, míg a kétely és elutasítás gyengíti a kollektív gondolkodás 
hatékonyságát. A tudomány, szigorúan érvényesített standardjaival, több-kevesebb sikerrel át tudja 
hidalni ezt a problémát, és fenn képes tartani a kollektív tudományos gondolkodás megbízhatóságát – 
de vajon sikerülhet-e mindez a kultúra és a társas élet más területein is? A társadalmi fenntarthatóság 
érdekében a digitális környezet minden területén szükség lehet olyan eljárásokra, amelyek egyszerre 
képesek az információs kínálat megtartására-szélesítésére, valamint a bizalom és a közösség számára 
előnyös kommunikáció erősítésére. Ennek szükségességére világítottak rá azok a társadalmi jelenségek 
is, amelyek az elmúlt időszak járványhelyzetében voltak megfigyelhetők. Az előadás a tévhitek és a 
megbízható ismeretek terjedésének vizsgálatával próbál választ találni erre a kérdésre. 
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Digitális jövőképek és társadalmi fenntarthatóság 

A médiakutatás tipológiai tradíciójában megtalálhatjuk a médiára vonatkozó elméletek 
pesszimista illetve optimista felosztását, mely jórészt arra utal, hogy a média hatása inkább 
káros, vagy többnyire proszociális (Aczél 2015:135). Az előadás során azt mutatom be, hogy a 
digitális szférához kapcsolódó tematikus jövőképekben milyen veszélyforrások és lehetőségek 
körvonalazódnak a társadalmi fenntarthatóság tekintetében. Sorra veszem a technológiai 
jövőkép azon elemeit, melyek a transzhumán érára vonatkoznak, s az ágencia tekintetében a 
szingularitást is megjelenítik (Kurzweil 2014). Ehhez kapcsolódóan elemzem a társadalom 
irányítására, kormányozhatóságára vonatkozó elképzeléseket és az új ökoszisztéma vízióit is 
(Couldry-Hepp 2017). Azt vizsgálom, hogy az egyes területeken a digitális szféra mely 
karakterisztikus elemei konceptualizálódnak veszélyforrásként és melyek lehetőségként a 
társadalmi fenntarthatóság szempontjából (UN, 2015, Digital Futures. Final report 2016, 
Floridi, 2015). 
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Kritikai fenntarthatóság 

A konferencia felhívásában megfogalmazott magasztos eszmék (társadalmi fenntarthatóság, a 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, az erőforrások igazságos elosztása, harmonikus társadalmi 
kapcsolatok és elfogadható életminőség) megvalósulásához nélkülözhetetlen a támogató politikai 
környezet. A hibrid rezsimek, más néven választási autokráciák, illiberális vagy irányított demokráciák 
(Oroszország, Kína, Magyarország stb.) egyik jellemzője a központosított médiarendszer, amely céljai 
és működése tekintetében radikálisan ellentétes a fenti eszmékhez szükséges ideális 
médiakörnyezettel. A társadalmi fenntarthatóság szempontjából ideális médiakörnyezet ugyanis 
kritikus és agonikus, adott esetben az állami vagy bármilyen más fenntartóval (szponzorral, 
támogatóval) viszonylatban. (Ennek a típusú, részvételiségen és hatalommegosztáson alapuló kritikai 
médiareprezentációnak a története megelőzi a digitális kort, kontinenseken átívelő és visszanyúlik a 
20. század közepéig – talán lesz idő megemlíteni néhány történeti példát és előképet. A jelen 
társadalmak számára a digitális médiakörnyezet új kommunikatív valósága a kihívás és egyben a 
lehetőség.) A 19. századi eredetű probléma neve, amellyel itt szembesülünk, nacionalizmus. Ez ugyanis 
a maga nézőpontjából a homogén nemzeti kultúrát és markánsan körvonalazható nemzeti identitást 
állapítja meg ideálisként a fenntarthatóság szempontjából, vagyis az állampolgári (nemzeti) 
szubjektum althusseri értelemben vett újratermelésének alapjaként. Amikor tehát társadalmi 
fenntarthatóságról beszélünk, akkor be kell vezetnünk az ideológia kérdését, és ennek mentén több 
kérdést is: minek, milyen közösségnek vagy „buboréknak” a fenntarthatóságáról van szó, milyen 
digitális platform alkalmas a fenntartásra, és mit is jelent valójában az adott közösség fenntartása 
(„nemzeti hagyományok”? „kulturális örökség”? „digitális örökség”? „kulturális identitás”? stb.). Az 
előadásom második részében a fenntarthatóságon kritikai értelemben dolgozó tartalmakból szeretnék 
elősorolni néhányat, amelyek a digitális médiakörnyezetben jöttek létre. 
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A digitális oktatás fenntartható elemei 

Napjaink vitathatatlan ténye, hogy a digitális technológia az életünk minden területére 
begyűrűzött. A technológiai infrastruktúra fejlődése és az ezekhez alkalmazkodni képes 
lakosság elősegíti az úgynevezett okos városok kialakulását, mely a magasan képzett egyének 
központja, kreatív és dinamikus tanulási környezetet jelent, így a vállalkozások, szervezetek 
számára is vonzóak. Az okos városok csak a megfelelő humán tőke megléte esetén jöhetnek 
létre, melynek biztosítása elsősorban az oktatási rendszer feladata. Az IKT eszközök 
integrálása az oktatásba már jó ideje megfigyelhető, azonban a koronavírus járvány 
következtében kialakult digitális munkarendű tanítási-tanulási folyamat gyakorlatban is 
bizonyította e fontos terület létjogosultságát. Az otthoni oktatás számos olyan pozitívummal 
bírt, melyek a jelenben és jövőben is fenntarthatók (pl. online tesztek, digitális tantermek, e-
tananyagok, távoktatás elterjedése, önálló tanulás támogatása, LLL elősegítése, önirányított 
tanulás), és a megfelelő feltételek biztosítása esetén elősegíthetik az okos városok „okos” 
lakosságának kialakulását is. Mindezek mellett, jó néhány tendencia és jelenség (elöregedő és 
megfelelő IKT kompetenciákkal nem rendelkező pedagógus társadalom, szakmai gyakorlatok 
elmaradása a gyakorlatorientált képzési tervek mellett, nyelvvizsga nélkül diploma 
megszerzésének lehetősége visszamenőleg is) hosszú távon megakadályozhatja a társadalom 
és gazdaság számára a fenntartható fejlődés biztosítását. Az előadás során bemutatjuk a 
fenntartható fejlődés legfontosabb jelenségeit, okos városok kialakulását segítő és gátló 
tényezőket a digitális oktatás idejéből, valamint kritikusan elemezzük ezek lehetséges 
következményeit. 
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Fenntartható oktatás járványhelyzetben 

A mögöttünk álló két évben a fenntarthatóság szavunk egy nagyon konkrét értelmet nyert. Tudjuk-e, 
és ha igen, hogyan tudjuk tovább folytatni addigi életünket a járványhelyzet okozta változások 
közepette – tevődött fel a kérdés. Az oktatási rendszer, talán más rendszerekhez képest erőteljesebben 
is, támaszkodni tudott a digitalizáció platformjaira, és működését, ha egy korlátozottabb formában is, 
de fent tudta tartani. Úgy gondolom, elérkeztünk a tapasztalatok összegzésének és kiértékelésének 
időpontjához. Fel lehet tenni a kérdést: mi az, ami kényszer volt az elmúlt időszakban, ugyanakkor mi 
az, ami innovatív jellege miatt továbbra is fenntartható, és hatékonyan beépíthető az oktatási 
folyamatba? Az előadás ezekkel a kérdésekkel próbál szembenézni. 
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„Én a konyhából tanítok, merthogy itt mindenkinek kell egy kis szöglet” Női 
pedagógusok a világjárvány alatt és után 

2020 tavaszától az iskolák – hosszabb-rövidebb nyomán – áttértek az online oktatásra. Ezt a 
hirtelen változást gyakran minden előzetes technikai tudás, állami vagy intézményi segítség 
nélkül kellett végrehajtani. Az digitális oktatással kapcsolatos stresszfaktor jelentősen 
megnőtt a pedagógusok körében, főként a kötelező online órákat tanítók körében. A tanárok 
gyakran küzdöttek a kapcsolatteremtés nehézségével és a visszajelzés nélküli munkával. 
Milyen kihívásokkal kellett szembenézniük a tanároknak? Milyen tapasztalatokról számoltak 
be? Hogyan élték meg az új helyzetet, amikor gyermekeik, családjuk része volt a 
munkaidejüknek és munkájuk terének? A kérdések megválaszolása érdekében 2020. május 
15. és június 3. között 24 magyarországi (13) és romániai (11) pedagógusnőt kérdeztek meg. 
Valamennyien főállásban dolgoztak, kétkereső családban éltek 14 év alatti gyermekkel, 
partnerük ebben az időszakban szintén otthonról dolgozott. Az előadás pillanatképet nyújt az 
oktatási rendszer különböző szintjein dolgozó női pedagógusok életéről. Eredményeink azt 
mutatták, hogy az anyák munkával kapcsolatos aktivitása gyökeresen megváltozott, 
ugyanakkor a családi, háztartási tevékenységek, feladatok, elvárások jelentősen megnőttek. 
Annak ellenére, hogy mindegyikük nagyon elkötelezett, nagy felelősségtudattal rendelkezik, 
egy sor nehézséggel kellett megbirkózniuk, például a magánélet és a munka közötti elmosódó 
határok okozta kihívásokkal. Ezeket a feszültségeket gyakran úgy oldották fel, hogy 
visszatértek a hagyományos szerepekhez, és igyekeztek az iskolai feladatokat lehetőségeikhez 
mérten teljesíteni, nehezített pályán. Továbbá kérdésként merül fel, hogy milyen új oktatási 
lehetőségeket, kihívásokat, (digitális) kompetencia-igényeket hozott ez az időszak? Illetve 
milyen versenyhelyzeteket okozott, egyenlőtlenségeket teremtett és élezett ki ez az időszak. 
És hosszú távon a pedagógus társadalomra milyen hatása várható ennek, illetve az ezt követő 
periódusnak? 
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Az online oktatás hatása a szülői stílusokra 

A Covid-19 járvány következtében kialakult rendkívüli körülmények az oktatási rendszert is 
érintették. Az online tanítás olyan helyzetet teremtett, amelyben a gyermekek otthoni 
internethasználata teljesen megváltozott, ez pedig hatást gyakorolt azokra a szülői 
magatartásokra, amelyek az internethasználat kontextusában működő szülő-gyerek viszonyt 
meghatározzák. Előadásomban – az elmúlt évek ide irányuló kutatási előzményeire 
támaszkodva – azt a kérdést taglalom, hogy az online tanítás gyakorolt-e hatást a szülői 
stílusokra. A rendkívüli, de hosszú ideig elhúzódó állapot változtatott-e a korábbi 
kutatásainkban rögzített szülői stílusokon? Az autoriter stílus dominanciája elmozdult-e egy 
másik stílus irányába? Vagy csupán kényszerhelyzetről van szó, és a normalizálódás után 
visszarendeződés várható? 
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Az online oktatás kihívásai a koronavírus-járvány idején 

A COVID-19 világjárvány elkerülhetetlenül kihatott a társadalmi és gazdasági szektor mellett 
az oktatási rendszerünkre is. Mivel az egyetemeket arra kötelezték, hogy zárják be kapuikat, 
ezáltal előtérbe került az online oktatás. Ebben a nehéz helyzetben sok egyetemi oktatónak 
és hallgatónak nehézséget okozott az úgynevezett "új normális" tanulási módokhoz való 
alkalmazkodás. Tekintettel erre a példátlan szituációra, ez az előadásunk azokat a kihívásokat 
vizsgálja, amelyekkel az egyetemek, az oktatók és a hallgatók szembesültek. Az előadásunk a 
világjárvány kontextusában az e-tanulás kihívásaival kapcsolatos szakirodalmi áttekintéssel 
kezdődik. Az összegyűjtött adatokat ezután kvalitatív módon, induktív tematikus elemzési 
technikával elemeztük, amelynek eredményeként kialakult az e-tanulás kihívásainak 
taxonómiája a világjárvány idején. Elemzésünk azt mutatja, hogy a tanulók számára kihívást 
jelentett a kapcsolattartás, az e-tanulási rendszer támogatottsága, valamint a technológiai 
kérdések. Az oktatóknak ugyanakkor a kompetencia, a működés, az önszabályozás és az 
elszigeteltség kérdései jelentettek kihívást. Eközben az egyetemek a pénzügyi támogatást és 
a változásmenedzsmentet nevezték meg kihívást jelentő kérdésekként. Előadásunk rávilágít 
arra, hogy további vizsgálatokra van szükség az e-tanulás fent említett kihívásainak kezelése 
érdekében. 
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Hipertextuális narratívák által létrehozott hipermediális tartalmak irodalom órán – 
Verselemzés másképp 

A megváltozott kommunikációs struktúrákat, módszereket, továbbá az újmédia eszközeinek 
különböző hatásait vizsgálom a tanulási-tanítási folyamatokban. Előadásomban érintem 
milyen szigorú elvárásokkal és kihívásokkal kerülnek szembe korunk oktatás szereplői. S ebben 
milyen gazdasági és társadalmi folyamatok vesznek részt.  Igyekszem felvázolni a legfontosabb 
technológiai kihívásokat és a legújabb infokommunikációs módokat a korszerű munkaerő 
piacon. Továbbá előadásom során saját verselemző módszerem bemutatásán és értékelésén 
keresztül kívánom megvizsgálni a magyar nyelv és irodalom tantárgy egyik alapvető célját: az 
élményközpontú szövegértés-szövegalkotás kompetenciafejlesztést. Kitérek a magyar nyelv, 
kommunikáció- és médiatudomány közoktatásban megjelenő legaktuálisabb problémáira. 
Úgymint: szövegértés, okostelefonok iskolai használatának tisztázatlansága és az online 
oktatás. Körbe járom a hipertextualitás fogalmát. Bevezetem a versstories fogalmát. 
Végezetül a versvideók közoktatásba történő beemelésének lehetőségeivel zárom 
prezentációmat. 
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Ghyczy András, végzett egyetemi hallgató 

Felelős és/vagy fenntartható? Az etikus dizájn mint digitális jövőkép dilemmái a 
vállalatok digitális társadalmi felelősségvállalásának és fenntarthatóságának tükrében 

Olyan korban élünk, amelyben egyre természetesebbé válik, hogy digitális technológiák és azok 
generálta automatizmusok helyettesítik nemcsak az emberi munkát, de sok esetben a döntéshozatalt 
is. Digitális életünk fenntarthatóságához ezért egyre nagyobb szükség van a tudatos, felelős, etikus 
gondolkodásra -- nemcsak fogyasztóként, a digitális interfészek (fel)használóiként, hanem azok 
tervezőiként, megrendelőiként, működtetőiként is. Miközben azonban élő környezetünk mellett a 
humán erőforrások és a munka világának vonatkozásában is egyre gyakrabban találkozunk a társadalmi 
fenntarthatóság és felelősségvállalás hívószavaival és elvárásrendszereivel, a mindennapi gyakorlatban 
mégis ritkán tapasztaljuk a felhasználók érdekeire, jólétére, digitális egészségére való valós szándékot 
és odafigyelést a vállalati oldal képviselőinek és döntéshozóinak oldaláról. A konferencia-előadás a 
vállalatok digitális társadalmi felelősségvállalásának és fenntarthatóságának kérdésköreit és dilemmáit 
gondolja át az etikusdizájn-keretrendszer tükrében, többek között arra keresve a választ, hogy van-e 
helye és létjogosultsága az etikus dizájn szemléletének a digitális jövőképek között. A digitális termékek 
humánusabb megalkotását hangsúlyozó etikus dizájn relevanciáját empirikusan egy, a 
közösségimédia-felhasználók által kitöltött kérdőív és szakértői interjúk kombinált módszertanára 
épülő kutatás vizsgálta. Az eredményekből megállapítható, hogy a felhasználói jólét és a digitális 
egészség maximalizálására törekvő dizájnmegoldásokat összefoglaló alapelvekre a felhasználók 
részéről igény mutatkozik. Amennyiben azonban az etikus, társadalmilag felelős felhasználás 
számottevő többletköltséggel is jár, annak vállalása már bizonytalanságot szül a felhasználók körében. 
Felmerül tehát a kérdés, hogy a digitáliák felhasználóiként és működtetőiként megértünk-e arra, hogy 
mellérendelő kapcsolat állhasson fenn az előadás címének kulcsfogalmai, a digitális társadalmi 
felelősségvállalás és fenntarthatóság között: azaz, hogy fenntartható tud-e lenni az etikus tervezés 
szempontjaira épülő, társadalmilag felelősségvállaló digitális kommunikáció. S ha igen, mi segíthet 
abban, hogy ez a digitális jövőkép valósággá is váljon. 
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Fenntartható divat-attitűdök Romániában 

A divatipar problémáit elsősorban a fast fashion mutatta meg, amelynek jelentése összekapcsolódott 
az olcsó ruhákkal, a környezetszennyező technikákkal, az alulfizetett munkaerővel, a gyors termeléssel, 
az eldobható, értéktelen ruhadarabokkal. A fenntartható divat új paradigmába kívánja helyezni a 
divattal kapcsolatos társadalmi gyakorlatokat. Célja, hogy az alapanyagok beszerzésétől, a tervezésen, 
a termelésen, a szállításon át a fogyasztásig felelősen, körültekintően járjon el. A fenntartható divat 
eszméje és gyakorlata egyre népszerűbb, a bolti kínálattól a közösségi média üzenetein át a 
mindennapi gyakorlatokig számos fenntarthatósági cselekvés veszi körül. Ezzel együtt e téma 
meglehetősen alulkutatott a közép-kelet-európai térségben. Vizsgálatunkban arra vállalkoztunk, hogy 
feltérképezzük a romániai társadalom fenntartható divattal kapcsolatos attitűdjeit. Elemzéseink az 
European Commission Eurobarometer 92.4 (2019) Romániára vonatkozó adataira támaszkodnak: tíz 
Likert-típusú változót vizsgáltunk, amelyek a fenntartható divattal kapcsolatos fogyasztói 
hozzáállásokra fókuszálnak. Egyrészt egy fenntartható divat-attitűd skálát hoztunk létre, majd feltáró 
faktorelemzéssel vizsgáltuk a változók belső struktúráját. Ezek mentén lineáris regresszióelemzéssel 
azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy melyek azok a változók, amelyek magyarázzák az etikus 
divat iránti elköteleződést Romániában. Eredményeink többek közt az jelzik, hogy a fenntartható 
divattal kapcsolatos pozitív attitűdöket a környezeti problémák tudatosítása, az általában vett 
környezetvédelmi érzékenység növeli leginkább, illetve a számlák kifizetési nehézségével mért rossz 
anyagi helyzet csökkenti legjelentősebben. A környezetvédelmi információk hagyományos médiából 
(sajtó) való gyűjtése mellett a környezetvédelmi információk internetes forrásokból való beszerzése is 
növeli a környezettudatosabb textiliparra való áttérés támogatását. Elemzésünkben kitérünk a kutatás 
korlátjaira, mint pl. az attitűd – cselekvés szakadék, valamint a vizsgálat kapcsán tervezett további 
lépéseinkre is. 
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Fenntartható digitális egyenlőtlenségek Romániában 

A koronavírus-járvány utáni időszakban a digitális élet fenntarthatóságának vizsgálata időszerű 
kutatási kérdés, hiszen az egészségügyi válságot követő újjáépítési folyamatban a jövő 
társadalmait tervező politikai döntéshozók a fenntarthatóságnak és a technológiai átalakulásnak 
kiemelt szerepet szánnak (EGSZB 2020, NextGenEU 2020). A fenntarthatóság egyik, – néha 
elhanyagoltnak tekintett – dimenziója, a társadalmi fenntarthatóság. A társadalmi 
fenntarthatóság többféle megközelítése lehetséges (Blewitt 2008; Chiu 2003). A megközelítések 
közös vonása, hogy olyan szemléletmódra utalnak, amely előtérbe helyezi az emberek jólétének 
fenntartását vagy javítását. A hangsúly a társadalmi kohézió és integritás, a társadalmi stabilitás 
és az életminőség javítására tevődik. A társadalmi fenntarthatósághoz tehát a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére, az erőforrások igazságos elosztására, harmonikus társadalmi 
kapcsolatokra és elfogadható életminőségre van szükség (UN 2015; Fleischer 2014). 
Előadásunkban, empirikus adatok alapján, a romániai magyar népesség digitális 
egyenlőtlenségeinek belső rétegzettségét és mértékét vizsgáljuk, továbbá javaslatot teszünk a 
megállapított digitális egyenlőtlenségek fenntarthatóvá tételének elérésére. 
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Az orosz-ukrán háború az erdélyi magyar közösségi médiában 

Február 24-én az orosz hadsereg teljeskörű fegyveres támadást intézett Ukrajna ellen. A 
háború jelentős sajtónyilvánosságot kapott és uralta az azt követő hetek közösségi médiáját 
is. Elemzésünk azt vizsgálja, hogy az erdélyi magyar közösségi média nyilvánosan elérhető 
felületein az orosz-ukrán háború milyen keretezésben és milyen narratívák mentén jelenik 
meg, illetve, hogy az erdélyi magyarok hogyan viszonyulnak ezekhez az értelmezési 
keretekhez. Az elemzés a háború kirobbanása utáni első két hétben 2341 erdélyi magyar 
nyilvános Facebook-oldalon és 537 nyilvános csoportban vizsgálja a háborúra adott reakciókat 
és megpróbálja rekonstruálni a Facebook-felhasználók informálódási szokásait. Módszertani 
szempontból a kutatás célja túlmutat a háború reprezentációjának és recepciójának 
vizsgálatán. Mivel napjainkban a Facebook mind jelentősebb és jelentősebb teret tölt be és az 
erdélyi magyarok egy jelentős részénél ez a platform szűri meg és irányítja informálódási 
szokásait is a kutatás által kidolgozott protokoll célja, hogy alkalmassá tegye a közösségi média 
és Facebook vizsgálatát a politikai folyamatok tudományos célú elemzésére is. Ennek lényege 
a klasszikus minőségi és mennyiségi szociológiai módszerek, big-data típusú módszerekkel 
való ötvözése. 
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Egyensúly és fenntarthatóság a kevert/hibrid valóságokban 

A konferencia felhívószövegében többször visszatérő Szép új világ egy 1932-es science fiction 
regény címe. A szerző, Aldous Huxley olyan jellemzők mentén építette fel a regény jövőben 
játszódó világát, melyek az ő nézőpontjából csupán lehetségesek voltak, mai szemmel viszont 
már nem csak egyre valószínűbbek, hanem részletekben, a jelenben konkrétan felismerhetők. 
Ezzel párhuzamosan jelenünk néhány kérdésére úgy tekintünk, mintha azok még nem 
lennének jelen, mintha a jövőhöz tartoznának, s ezért majd csak abban a jövőben kellene 
választ adni rájuk. Ilyen kérdéseket vet fel például az adatosítás (Hepp 2020), az algoritmusok 
működése, illetve ezek következményeként a torzított, előítéletes digitális környezetünk. Ezek 
hipertárgyként (Morton 2013) működnek, és kivonják magukat az egészben szemlélés alól. Lev 
Manovich (2021) szükségszerűnek tekinti, hogy abból a jelenből, ahogy ma használjuk digitális 
eszközeinket, át kell lépnünk egy teljesebb, háromdimenziós digitális létezés felé. Ez 
kísértetiesen összecseng Mark Zuckerberg 2021 júliusában tett bejelentésével, miszerint egy 
megtestesült internetként elképzelhető metaverzumon dolgoznak. Maga a szó szintén egy 
science fiction regényből származik, Neal Stephenson 1992-es Snow Crash című regényéből. 
A metaverzummal párhuzamosan egy másik típusú digitális univerzum koncepciója is 
megjelenik, és ez a kiterjesztett/bővített valóság. Eszerint nem átlépünk egy másik létezésbe, 
csupán a jelenlegit javítjuk fel, egészítjük ki olyan szemüvegen keresztül szemlélve, mely 
lényeges összefüggések és szürreális átváltozások megmutatására egyaránt képes. 
Előadásomban a VR, illetve AR technológiákkal jelölhető koncepciók összehasonlítására 
vállalkozom, és érintem a jövőben előnyhöz juttató képességek, illetve a fenntartható 
változások kérdéseit is.  
 
Hivatkozások: 
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Jövőbe vetett bizalom 

A jövő kérdése radikális változásban van. A környezetvédelmi, háborús, tudományos, ideológiai 
konfliktusok kimerítik a krízis fogalmát, amely legtöbbször figyelmeztetésként jelent meg. Napjaink 
történései azonban valóságossá formálták a válság jelzéseket, nem sejtett mélységekbe vezetve. Így 
adódik a támpont keresésének feladata, amely által reflektálhatunk egzisztenciális helyzetünkre. E 
reflexiónak egyik változata a jövő felől tekint a jelen helyzetre, bátor lépés, hiszen éppen a jövő vált 
rendkívül kérdésessé. A jövő kutatására három fogalmat mutatok be, amelyek úgy az akadémiai 
diskurzus, mint az intézményi szerveződés szintjén megjelentek az elmúlt évtizedekben.  

A jövőre vonatkozó alapvető intenciónak, a várakozásnak különböző formái vannak. Egyik ilyen forma 
az anticipáció lehet, amely laikus kifejezésként egyszerre utal minden előre tekintő attitűdre és 
tevékenységre. Szakkifejezésként két különböző értelmet nyer: mint a jövőkutatás (future studies) 
különálló aspektusa, amely túlmutat az előrejelzésen és az előrelátó modellezésen, valamint az 
anticipáció tudományaként (anticipation studies), amely egy rendszer fogalmát vezeti be (Poli, 2017). 
Klasszikus meghatározása szerint „az anticipáló rendszer önmagának és/vagy környezetének prediktív 
modelljét tartalmazza, amely lehetővé teszi, hogy egy adott pillanatban a modell egy későbbi pillanatra 
vonatkozó predikciói függvényében megváltoztassa állapotát” (Rosen, 2012). Az „anticipation studies” 
és a „future studies” összefüggésében megvizsgálom a „future literacy” fogalmát is, amely fejleszthető 
képességként erősíti a képzelőerőt, fokozza a felkészülési, helyreállítási és feltalálási képességünket a 
változások bekövetkeztekor (Miller, 2018). 

Hivatkozások: 
Poli, R. (2017) Introduction to Anticipation Studies, New York: Springer. 
Rosen, R. (2012). Anticipatory systems. Philosophical, mathematical, and methodological foundations. 
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Egészségügyi információkeresés a digitális térben [ONLINE ELŐADÁS] 

Bevezetés: Az Európai Unióban 2021-ben a 16-74 évesek átlagosan 55 százaléka keresett egészségügyi 
információt online. A legnagyobb arányban Finnországban (80%), Hollandiában (77%) és Dániában 
(75%) keresnek az internetezők a balesetekkel, betegségekkel, étkezéssel vagy egészségjavítással 
kapcsolatos információkat, de Magyarország is az élbolyban van 64%-kal. Magyarországon az “E-
orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben” - 
OTKA-FK 134372 számú NKFIH által támogatott kutatási program keretén belül több vizsgálatot 
végeztünk e területen. 

Módszer: Reprezentatív, online kérdőíves lakossági felmérés (n=1500) és orvostanhallgatói felmérés 
(n=542) a digitális egészséggel, információkereséssel kapcsolatos kérdésekről. 

Eredmények: A lakossági mintában válaszadók 81,3%-a használja az internetet, a használók 87,6%-a – 
amely a teljes minta 71,2%-át jelenti – egészséggel, betegséggel kapcsolatban is. Az internetes 
tájékozódás legfontosabb forrásai a weboldalak (76,3%) és a közösségi média (47,3%); Az e-receptet 
és az online időpontfoglalást ismerik a páciensek közül a legtöbben (92,6% és 85,2%), ugyanakkor a 
megkérdezettek közel fele kipróbálná a távvizitet, és szívesen venné, ha orvosa ajánlana neki hiteles 
weboldalakat, applikációkat és szenzorokat. Eredményeink azt mutatják, a településtípus hatása a 
digitális egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben tekintetében nem jelentős, ugyanakkor az életkor, 
az iskolai végzettség és a nem hatása számottevő. A hallgatók legnagyobb arányban weboldalakról, 
orvosi keresőoldalakról, közösségi média felületekről tájékozódnak egészséggel kapcsolatos 
kérdésekben. Közel 90%-os az applikációk iránti érdeklődés, és nagy arányban szeretnének későbbi 
praxisukba digitális diagnosztikai eszközöket és szenzorokat implementálni. Fontos eredmény továbbá 
az is, hogy a válaszadó hallgatók közel 70%-a szeretne online kapcsolatot tartani páciensével. 

Következtetés: Országos, reprezentatív lakossági felmérésünk adatai azt mutatják, hogy a digitális 
egészségügyi megoldások használata már jelenleg is az ellátás integráns része, ugyanakkor 
nagymértékű igény rajzolódik ki a további digitális lehetőségek irányában is. A hallgatók is jelentősnek 
tartják a digitalizáció térnyerését és egészségügyben való még erőteljesebb implementálását. Ehhez 
szükségesnek gondolják az oktatásban történő felkészítést, a megfelelő anyagi hátteret és a fejlődési 
lehetőségek biztosítását. Ugyanakkor továbbra is fontosnak gondolják azokat a tényezőket (orvos-
páciens személyes kapcsolat, bizalom) amelyek a gyógyítás alapkövei. 
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Mi a vakcina diplomácia? [ONLINE ELŐADÁS] 

A COVID-19 világjárvány kapcsán elterjedt a sajtóban a vakcina diplomácia kifejezés. A szerzők 
megvizsgálják, honnan ered, és összefügg-e a kiberdiplomácia, illetve a Twitter-diplomácia fogalmával. 
Az előadás szakirodalmi források alapján röviden bemutatja a vakcina-diplomácia történetét, és 
elhelyezi a jelenséget a szakdiplomáciák fajtái, illetve a nyilvános diplomácia elemei között. Kimutatja 
a nyilvános diplomácia XX. századi fogalmától való eltéréseit, ugyanakkor beilleszti annak 
interdiszciplináris eszközrendszerébe. Megvizsgálja a vakcina diplomácia célkitűzéseit a kevésbé fejlett 
államoknak nyújtható segítség szempontjából. Az előadás következtetései szerint a puha diplomácia, 
illetve a befolyásolás eszközének is tekinthető vakcina diplomácia a tartalmában alig különbözik a G7 
csoport tagállamai által meghirdetett vakcina szolidaritástól. A vakcina diplomácia, a vakcina barátság 
és a vakcina szolidaritás fogalmai valójában csak a nézőpontban, tehát a használó értékítéletében 
térnek el, és azoknak a versengő narratíváknak a megnyilvánulásai, amelyek a globális hatalmi és 
gazdasági átrendeződést kísérik. 
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Kisgyermekes anyák egészségkompetenciái és tájékozódása a gyermekegészségről 

Előadásunk célja bemutatni a Magyarországon, Erdélyben és Felvidéken élő, legfeljebb 10 éves 
gyermeket nevelő magyar anyák tájékozódási forrásait a várandóssággal, csecsemőgondozással és 
gyermekegészséggel kapcsolatos kérdésekben, valamint feltérképezni elégedettségüket a különböző 
forrásokból származó információval. Kitérünk az anyák egészségértési szintjének és tájékozódási 
forrásainak összefüggésére is. Vizsgálatunkat 2019-ben kényelmi mintán végeztük. A szülői 
egészségértés kérdőívet és két egészségértési kérdésblokkot (HLS-EU16, BHLS) tartalmazó online 
kérdőívünket összesen 952 Magyarországon, Romániában és Felvidéken élő, nem egészségügyi 
szakképzettséggel rendelkező magyar nemzetiségű anya válaszolta meg. Az adatfelvétel jellemzőiből 
adódóan mintánkban felülreprezentáltak a közepes és jó társadalmi státuszú válaszadók. A 
várandósság, csecsemőgondozás, valamint a gyermekbetegségek megelőzése és kezelése terén a 
magyar anyák elsősorban a családorvostól és a szakorvosoktól származó információra támaszkodnak. 
Minden ötödik anya számára hiteles, gyakran igénybe vett információforrás az internet, és minden 
tizedik támaszkodik a közösségi oldalakon megosztott kommentekre. Eredményeink szerint a kizárólag 
a médiából és/vagy informális csatornákon keresztül tájékozódó anyák egészségértése rosszabb, mint 
azoké, akik legalább egy szakembertől is információt szereznek. 
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Pandémia és infodemia – Melyik veszélyesebb? Társadalmi fenntarthatóság és az álhír-
jelenség összefüggései a COVID-19 járvány tükrében [ONLINE ELŐADÁS] 

A 2019 végén indult COVID-19 járvány több szempontból is jelentős hatást gyakorolt a média 
működésére. A veszélyhelyzet és a fenyegetettség érzése felfokozott médiafogyasztásra késztette a 
lakosságot, s ennek jelei már 2020 elején is jól kirajzolódtak a témával foglalkozó nemzetközi 
kutatásokból. A vírus iránti élénk érdeklődés, valamint a felfokozott hírfogyasztás pillanatok alatt 
világossá tette, hogy a járvánnyal kapcsolatos hírek óriási értéket képviselnek a figyelemgazdaság 
erőforráshiányos környezetében. A legnagyobb problémát viszont az jelentette, hogy erre elsőként 
reagáltak azok az oldalak is, amelyek eltérő okokból, de minden esetben abban érdekeltek, hogy minél 
nagyobb számú közönség figyelmét kössék le akár azon az áron is, hogy torzított, téves vagy egyenesen 
meghamisított információkkal manipulálják a közvéleményt. Jelen előadás elsődleges célja az, hogy 
feltárja a COVID-19 kapcsán kibontakozó álhír jelenséget elsősorban abból a szempontból, hogy a 
folyamat milyen veszélyeket hordoz magában a társadalmi fenntarthatóság koncepciójával 
összefüggésben. 
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Múzeumi digitalizáció Székelyföldön 

A 2010-es évektől kezdődően a székely múzeumokban is elindult az intézmények falai között 
őrzött tárgyak, dokumentumok és ismeretek digitalizációjának folyamata, azonban az egyes 
intézmények esetében jelentős különbségek tapasztalhatók a humán, anyagi és technikai 
erőforrások tekintetében. Mivel minden területre nem jutott elegendő erőforrás, a 
digitalizáció nagyon eltérő módon alakult az egyes intézményekben. Egyesek a kiadványok 
szerkesztésében, mások a látványos kiállítások szervezésében, megint mások a 
múzeumpedagógiában értek el jobb eredményeket, illetve volt, ahol az adatbázisépítésre 
fektették a hangsúlyt. Ha azt nézzük, hogy a digitalizáció milyen mértékben érvényesül a 
székelyföldi múzeumok esetében, akkor egy nagyon mozaikos kép tárul a szemünk elé. Bár 
mindenik intézménynél elkezdődött a múzeumi munka különböző területeinek a 
digitalizációja, csak a közkapcsolati munka terén lehet jelentősebb sikerekről beszélni. A 
tudományos munka és a tárgyak digitalizálása terén azonban már jelentős lemaradás 
tapasztalható a nyugati intézményekhez képest, a kiállítások digitalizációja, vagy digitális 
kiállítások készítése pedig még várat magára. Mindenképp azt lehet mondani, hogy a 
székelyföldi múzeumok még nagyon az elején járnak a digitális átállás folyamatának. 
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Társadalmi fenntarthatóság az orvoslásban, avagy a mesterséges intelligencia szerepe a 
jövő orvos-beteg kommunikációjában. Egy módszertani kísérlet 

A társadalmi fenntarthatóság koncepciójában az a fejlődési alternatíva jelenik meg, amiben 
felismerve a természet által nyújtott erőforrások végességét, nem használjuk fel az egyéni jó 
élet és közjó erőforrásait, hanem megőrizzük és bővítjük azokat a jövő generációinak 
(Fleischer, 2017). Az erőforrás-gazdálkodáson túl, azonban előtérbe kerül az emberi jólét 
kérdése is, amelyben az egészséges élet kiemelt szerepet kap. Esping - Anderesen (2006) 
tanulmányában a jövő generációit érintő kihívások között említi a születéskor várható 
élettartam kitolódását, ami hatással van az egészségügyre, hiszen növekvő igényeket támaszt 
az egészségügyi ellátórendszerre. Az általános egészségügyi ellátás minőségi, biztonsági és 
megfizethetőségi mutatóinak javítására egy lehetséges alternatíva a mesterséges intelligencia 
bevonása az egészségügyi rendszerbe. A mesterséges intelligencia fejlesztése az 
egészségügyben paradigmaváltást hozott, hiszen a big data alapú elemzések segítségével 
maga a MI is képes a tünetegyüttesek felismerésére és a betegekkel való kommunikációra is. 
A kölni St. Marien Kórházban Pepper robot került alkalmazásra, a világ első humanoid robotja, 
ami képes az alapérzelmek felismerésére és az emberi interakciókra optimalizáltan 
kommunikálni a gépi látás, beszédfelismerés, gépi tanulás és a mesterséges neurális hálózatok 
rendszerein keresztül (w1). Ralph-Joachim Schulz, a kórház igazgatója szerint mosolygó, 
barátságos kinézete segítségével az idősebb páciensek is könnyen elfogadják, miközben 
Pepper segítségével közösen kvízeket töltenek ki és fitneszgyakorlatokat végeznek (w2). 
Kutatásomban a jövő orvosai, azaz az orvostanhallgatók és a már praktizáló orvosok attitűdjét 
vizsgálom az MI-vel kapcsolatban mélyinterjúk és a fotókollázs-technika hibrid kutatási 
módszerével és kérdőíves lekérdezés útján. A fotókollázs-technika segítségével, projektív 
jellegéből kifolyólag, felszínre hozhatóak az alany mögöttesen előhívott emlékei és attitűdjei. 
Az új képkapcsolat (kollázs) segítségével pedig modellezhetővé válik az orvosok által vizionált 
orvos-páciens-MI kapcsolat. A kutatásom feltáró jellegű, eredményeim az MI orvoslásban 
történő alkalmazásának azon aspektusára hívják fel a figyelmet, hogy a szoftver képességén 
felül a teljes egészségügyi stakeholderek attitűdje befolyásolja az innováció elterjedését. Az 
autoritás és bizalom kérdésének feltárása a témakörben lehetőséget biztosít edukatív és 
közelítési programok megalkotására. 
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Mindent a szemnek? – Digitális életünk a deepfake tükrében 

2018-hoz képest 2019 szeptemberére közel 100%-kal megugrott, és már nagyjából 15 ezerre 
volt tehető az interneten található azoknak az ún. deepfake videóknak a száma, amelyekben 
egy szereplő arcát és/vagy hangját egy másik személy arcával és/vagy hangjával helyettesítik 
(Ajder et al., 2019). 2020 decemberéig ez a szám 85 ezerre emelkedett, és az adat csak azokat 
a mozgóképeket fedi, amelyeket sikeresen azonosítottak deepfake-ként; kijelenthető, hogy 
számuk félévente mintegy megduplázódik (Ajder et al., 2021). Az arccserés technikának 
köszönhetően naponta érkeznek a szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb deepfake-tartalmak, 
amelyekből megtudhatjuk például, milyen lenne a kultikus Vissza a jövőbe-trilógia, ha Doki 
szerepében Christopher Lloyd helyett Robert Downey Jr.-t, Marty McFly-ként pedig nem 
Michael J. Foxot, hanem Tom Hollandet láthatnánk. De akár napjaink két tech-guruját, az 
Amazon-alapító Jeff Bezost és a SpaceX, valamint a Tesla cégekhez köthető Elon Muskot is 
“megcsodálhatjuk” egy 1964-es Star Trek-epizódban. A technika hasonlóan szórakoztató 
eredményeket produkáló felhasználása azonban csak a felszín, ugyanis az interneten 
fellelhető arccserélős-mozgóképes tartalmak 96%-a pornó (Ajder et al., 2019). A deepfake-
pornóban híres színésznők arcát illesztik rá felnőttfilm-szereplők testére, ily módon élethű, de 
nem a valós személyeket mutató szexvideókkal árasztva el az internetet. A hasonló 
felvételekre specializálódott, legnézettebb négy pornóoldal videóit összesen több, mint 134 
millió (!) alkalommal tekintették már meg (Ajder et al., 2019). Az ilyen jellegű kontent 
közzététele maradandó lelki sebeket, sőt akár egzisztenciális problémákat is képes okozni 
azoknak (és tegyük hozzá, az ő környezetüknek), akiket „szerepeltetnek” ezekben a videókban. 
A deepfake új fejezetet nyit a hamis információ elleni küzdelemben. Olyan mondatok adhatók 
emberek szájába, amelyeket ők sosem mondanának (Day, 2019; idézi Westerlund, 2019); 
ennek pedig kulcsfontosságú szerep juthat többek között az elkövetkező demokratikus 
választásokon, a világ bármely pontján. A jelenség legnagyobb veszélye, hogy a tartalmak 
előállítása olcsó, nem igényel professzionális tudást vagy berendezést, detektálásuk és 
letiltásuk pedig szinte lehetetlen. Bosszúpornó, zsarolás, bizonyítékhamisítás, politikai 
szabotázs, terroristapropaganda, zaklatás, piaci manipuláció és hamis információ terjesztése: 
többek között ezekkel kell tehát felvenni a harcot a deepfake megjelenése következtében 
(Maras & Alexandrou, 2018). 
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A kommunikáció szerepe és hatásai a közhatalom közelében: egy megyei jogú város 
példája covid idején 

Az előadás arra vállalkozik, hogy a covid-19 pandémia elmúlt több mint 2 éves időtávjában, 
Székesfehérvár eseti példáját kiindulási alapul véve megvilágítsa, hogy egy magyar megyei jogú város 
közhatalommal felruházott vezetői/jogi entitásai; egyéb, vonatkozó, a közhatalom gyakorlásához 
formálisan nem feltétlenül szorosan kapcsolódó, de megnyilvánulásaik okán közérdeklődésre számot 
tartó érintettjei/véleményvezérei; a közügyek tekintetében intézett kommunikációs 
megnyilvánulásaik során miként és milyen esetekben folyamodnak a hagyományos csatornákhoz és 
mikor használják - az ezredforduló után 20 évvel már a mindennapjaink szerves részét képező- IT 
kommunikációs eszközöket és felületeket. A kutatás főbb vizsgálandó kérdései, hogy pandémia óta a 
kommunikáció jellege, formája, csatornái és egyéb jellemzői – akár szándékosan, vagy akaratlanul – 
hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy bizonyos egyének/társadalmi csoportok/rétegek érdekeinek 
aránytalan fókusszal történő számbavétele valósuljon meg; a közügyek lényegi dimenziói helyett csak 
bizonyos – akár marginális – aspektusok legyenek előtérbe helyezve; illetőleg fajsúlyos össztársadalmi 
kérdések, egy esetleges valósággal nem teljesen összhangban álló látszatra építve – azt akár 
axiómaként is értelmezve - , torzítva legyenek artikulálva, ezzel akár felvetve a demokratikus deficit 
problémakörét is. Továbbá szintúgy vizsgálandó kérdés, hogy megállapítható-e összefüggés, esetleg 
ok-okozati kapcsokat ezen jelenségek és a covid-19 világjárvány között. A kutatás a mérhetőség 
objektív szempontjait igyekszik górcső alá venni, majd ajánlásokat megfogalmazni. Módszertana 
elsősorban az elmúlt több mint 2 év viszonylatában rendelkezésre álló, és a megyei jogú város 
működésével összefüggésbe hozható hivatalos dokumentumok, illetve nem hivatalos offline 
(nyomtatott sajtó) és online kommunikációs felületek (honlap, közösségi média platformok, 
audiovizuális városimázs tartalmak, közösségi kommunikációs kampányok stb.) tartalmainak 
strukturált audiovizualitás spektrumú elemzésén, illetve szövegelemzésén, és a kapott eredmények 
összehasonlító vizsgálatán, értékelésén alapszik, különös figyelmet fordítva az úgynevezett, csak az 
adott lokalitás vonatkozásában értelmezhető meta-adatokra, azok befolyásoló/módosító 
szerepkörére. A kapott eredmények rávilágítanak arra, hogy a kommunikáció tevékenységének - 
előzetesen feltételezett - hierarchikus jellege nem minden esetben törvényszerűen valósul meg, 
illetőleg az alulról jövő társadalmi kezdeményezések, társadalmi beágyazottságuk révén, előbb 
kerülhetnek a közfigyelem fókuszába és nagyobb hatékonysággal érvényesíthetőek, mint a kevésbé 
demokratikus előkészítéssel, pusztán hatalmi aktus részeként nyilvános diskurzus tárgyává tett 
közügyek. Körvonalazódik, hogy a számos kisebb érdekcsoport esetén a helyi közösségben, vagy az 
egyes ügyek mellett kiálló karizmatikus személyekben rejlő érdekérvényesítő potenciál sokkal inkább 
kamatoztatható a közhatalom birtokosai számára - politikai értelemben is-, amennyiben a kezdetektől 
fogva a kétoldalú párbeszédre nyitottan kezelik azokat.  
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Pécsi kibeszélő – egy helyi politikai Facebook-csoport elemzése [ONLINE ELŐADÁS] 

A digitális média, így a közösségi platformok politikai szerepével foglalkozó elemzések gyakori témája 
azok lehetséges hozzájárulása a politikai részvétel új formáinak, így a deliberatív politikai viták 
színtereinek kialakításában. Hasonló szándékkal hozták létre 2019-ben, a magyarországi 
önkormányzati választások előtt a helyi ellenzékhez kötődő személyek a „Pécsi Kibeszélő” nevű 
Facebook-csoportot. Elemzésem ezt a jelenleg is aktív, nagyjából 2800 tagot számláló helyi közéleti 
kommunikációs teret vizsgálja elsősorban tartalomelemzéssel. Ennek alapján előadásom bemutatja a 
csoportban megosztott népszerű, virális témákat, valamint a 2021 májusában és júniusában 
keletkezett bejegyzések, kommentek témáit és forrásait. A Facebook-csoportban zajló kommunikáció 
értelmezése során egyrészt azzal foglalkozok, hogy a csoportban megjelenő témák mennyire helyi vagy 
országos jelentőségűek. Másrészt azzal, hogy ezek megvitatása mennyire deliberatív, racionális jellegű 
vagy elsősorban affektív, morális megnyilvánulások hatják át. Harmadrészt azt vizsgálom, hogy a 
csoport helyi közéleti színterét vajon mennyire befolyásolja a hagyományos hírmédia vagy a hálózati 
média logikája? Az előadás célja a Facebook-csoport kapcsán a politikába való bevonódás, részvétel 
két formájának, szintjének bemutatása. A „Pécsi kibeszélő”-ben zajló kommunikációt csak kisebb 
mértékben jellemzi a helyi pártügyek vagy lakóhelyi problémák megvitatása; s ez is elsősorban a helyi 
politikai „értelmező” elit, a Facebook-csoport legaktívabb tagjai által. A csoporttagok kommentjeit 
ezzel ellentétben inkább a hírmédia által közvetített általánosabb politikai témákra való – mint például 
a korrupció, és többnyire negatív – érzelmi reakciók, morális kritika jellemzik.  


