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Szűts Zoltán: Algoritmusok vezérelte sorsok
Az algoritmusok már évtizedek óta optimalizálják a társadalomba beágyazott folyamatokat. 

2021-re egyértelművé vált, hogy az algoritmusok nem csupán a folyamatok optimalizálásával 
szabályozzák az információs társadalom folyamatait, hanem elterjedésük következménye a 
véleménybuborékok, csökkenő választási opciók vagy éppen egy új típusú munkanélküliség 
megjelenése is. Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy az algoritmusok milyen 
formában és mértékben befolyásolják az emberi sorsokat. 

Beke Ottó: Ray Bradbury: Fahrenheit 451. A technodiktatúra aktuális víziója
Ray Bradbury Fahrenheit 451 című, nagyhatású tudományos-fantasztikus regénye a 

technikai úton, szórakoztatási célból közvetített, színvonaltalan multimediális tartalmak 
elrettentő erejű víziója. A disztópiában kibontakozó technodiktatórikus hatalomgyakorlási 
rendszer betiltotta a könyvek olvasását, sőt, már azok birtoklása is bűncselekménynek 
minősül, és súlyos szankciókat von maga után. A műben a könyvek felkutatását és 
felperzselését egy erre a célra létrehozott, széles körű társadalmi elismertségnek örvendő, 
megfelelő infrastruktúrával és eszközökkel felszerelt hivatalos szervezet, a tűzőrség végzi. A 
regényvilágban a kultúra hordozói a különböző műszaki berendezések, ily módon a kultúra, 
a technika és a szórakoztatás mint kizárólagos cél elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A 
Bradbury-regény értelmezése hozzájárulhat a technikai környezetben megjelenő vizuális 
kultúra gyakran tapasztalható hegemóniájával, kizárólagosságával kapcsolatos kritikai 
attitűd kialakításához és megerősítéséhez. A jelzett kritikai hozzáállás nem technofóbiában, 
hanem tudatosan vállalt óvatosságban, illetve elővigyázatosságban gyökerezik.

Andok Mónika: Technológiai szuverenitás és digitális hatalmi formák
A tanulmány azt mutatja be, hogy a hálózati kommunikáció felületein miként jelent meg 

a hatalom, a kontroll, a viselkedés kikényszerítésének problémája. Az EU technológiai 
szuverenitás elgondolásához kapcsolódóan érinti a cikk azon problematikus eseményeket, 
melyek 2021-ben a nagy technológiai cégekhez kapcsolódva sértették a társadalmi 
nyilvánosság szuverenitását. A jelen esetekből kiindulva a tanulmány két eltérő utat mutatja 
meg az internet hatalmi struktúráinak megragadásához. Az egyik elgondolás a hálózati 
mintázatban látja az új média hatalmi formájának lényegi elemét (Castells, Barabási), míg 
a másik megközelítés (van Dijck, Couldry) a digitális technológia adatosítás potenciáljában.

Merkovity Norbert: Figyelem és diktatúra? A figyelemalapú politika, mint stratégiai 
cselekvés

A figyelem mint a választók szűkös fizetőeszköze és a politikusok által kívánt áru újfajta 
stratégiákat teremt a politikai kommunikációban. A stratégiák értelmezési keretet kínálnak, 
ami révén vizsgálható a politikusok online kommunikációja. Ez a keret magyarázható az 
algoritmusok által, a közgazdasági és pszichológiai folyamatok segítségével, de akár a 
politikai kommunikáció és a politikai stratégia révén is. Mindezek közösen teremtik meg 
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azt a miliőt, amiben a ma ismert politikai cselekvés (politics) működik. Az, hogy mennyire 
diktatórikus ez a környezet, meghatározott-e a technológia által, vagy esetleg önként 
vállalt politikai viselkedés, vita tárgyát képezheti. A tanulmányban arra vállalkozunk, hogy 
bemutassuk azokat a főbb gondolatokat, amelyek segítségével kutatható a politikusok 
mediatizációja és perszonalizációja, nem utolsósorban pedig a politikai viselkedés néhány 
alapvonása a hibrid médiarendszerek világában. A figyelem fogalmának pszichológiai és 
közgazdaságtudományi áttekintése után különbséget teszünk a figyelempolitika (attention 
politics) és a figyelemalapú politika között (attention-based politics). Amellett érvelünk, 
hogy a közösségi média platformokon tapasztalható politikai kommunikáció a figyelemért 
folytatott harc segítségével elemezhető.

Gyekiczky Tamás: SYSTEM ERROR? A jog rendszere és a Digitális Társadalom
Egyre több szó esik napjainkban a jogrendszer és a digitális világ kapcsolódásáról. A 

közvélekedések forgatagában a jogi szabályozást sürgető vélemények éppúgy megtalálhatók, 
mint a jog kiiktatását megcélzó álláspontok. A kérdés azonban az, valóban lehetséges-e a 
jog eszközeivel, azok átalakítása nélkül hatékony szabályozó hatást kifejteni? A tanulmány 
elsősorban erre a kérdésre keresi a választ. A jog rendkívül összetett rendszer, normák, 
értékek, intézmények, gyakorlatok és hagyományok összessége. A modern, globális hálózati 
jog ráadásul több szabályozási központtal rendelkezik, a nemzetközi autoritások mellett a 
szabályozó szerepkörre bejelentkeztek a nemzeti és regionális jogalkotók is. A szabályok 
kialakításának monopóliuma elveszett. Az alaposabb elemzés a szabályozás számos 
akadályára bukkan a jog belső világában, a jogi hagyományokban. A digitális világra nem 
alkalmazhatók az emberi magatartások regulációját középpontjába állító jogi megoldások, 
ráadásul a digitális tér bizonyos részei elérhetetlenek a nyílt, és demokratikus konszenzus 
által létrehozott jogi eszközökkel. A joggyakorlat mindezek ellenére nem kevés biztató 
példát mutat fel. Léteznek olyan részleges, vagy részletekre kiterjedő megoldások, amelyek 
hatékonyan tudják ellátni a digitális világ belső konfliktuskezelésének feladatát. Ehhez 
a bürokratikus jogalkotások esetében megtapasztalt folyamatkezeléstől eltérően sokkal 
nagyobb rugalmasságra van szükség, dinamikus, menedzser szemléletű szabályozási 
gyakorlatra. Szakítani kell azonban számos, korábban jól bevált jogi megoldással, tekintet 
nélkül azok eredetére vagy hosszú időn keresztül fennálló fontosságukra. 

Karagits Kíra Vivien - Gettler Martha - Keszei Barbara - Zelena András: A Facebook mint 
emléklap a Habermas-féle elméleti összevetés tükrében

Az internetes kommunikáció jelentőségéről, a hozzá tartozó szolgáltatásokról, az újmédia 
használatának pszichológiai aspektusairól próbálunk egy átfogó képet nyújtani, illetve 
megvizsgálni azt a Habermas társadalmi nyilvánosság elmélet tükrében. Környezetünk 
és kultúránk változásai számos új ismeretszerzési szokást honosítottak meg. A habermasi 
kommunikatív cselekmény halmazát a social media felületeire való kiterjesztés értelmében 
vizsgálandó a Facebook, mint az egyik legnépszerűbb közösségi platform. Ezen belül a cikk 
kiemelten a Facebook emléklapok jelentőségével, online gyászfeldolgozással, a valóság és 
-önreprezentálás torzításaival és a virtuális tér rítusaival foglalkozik. Mindemellett írásunk 
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tárgyalja a kapuőrök (gatekeepers) szerepét, valamint kísérletet tesz a szólásszabadság, 
kapuőrök és a jogi szabályozás összefüggésének megértésére. Habermasi megközelítésből, a 
cikk értelmezni próbálja a polgári nyilvánosság online térbe való „költözésének” változásait. 
A kontroll nélküli információk közzététele és ebből kifolyólag az újmédiában megjelenő 
kapuőrök funkciója egyre szükségszerűbbé válik. Azonban kérdés, meghúzható-e egy 
virtuális határ a közzétételi szabadság terén, a Facebook, mint a kollektív emlékezés tárháza 
mennyiben kívánja megváltoztatni ismeretszerzési szokásainkat?

Sándor Alexandra Valéria: Önreprezentáció a közösségi médiában a Covid19-járvány első 
és második hullámának idején

A közösségi média olyan változatos és dinamikusan fejlődő online tér, amely számos 
platformot foglal magában. Ezek a platformok sokunk mindennapi életének részévé váltak, 
és fontos interakciós térré nőtték ki magukat. A közösségi média két alapvető tulajdonsága, 
hogy átível a földrajzi és kulturális határokon, illetve a hagyományos tömegkommunikációs 
mintákkal ellentétben felcserélhető benne a küldő és a fogadó fél szerepe. Jelen kísérleti 
tanulmány célja, hogy rávilágítson a közösségi médiabeli önreprezentációban történt 
változásokra, valamint azok mentálhigiénés összefüggéseire magyar felhasználók körében, 
a Covid19-világjárvány első és második hulláma alatt kitöltött online kérdőív segítségével. 
A kétlépcsős adatfelvétel eredményei alapján mind a közösségimédia-használatra fordított 
idő, mind pedig az önreprezentatív jellegű fényképek és videók gyakorisága megnőtt a 
járványhullámok idején, és a „szelfik” számítottak a legnépszerűbb tartalomtípusnak e téren. 
Ami a mentálhigiénés összefüggéseket illeti, jelentősen többen voltak súlyos depresszív 
zavar szempontjából veszélyeztetettek azoknak a körében, akik naponta legalább egyszer 
küldtek magukról vagy a hozzájuk közelállókról képet vagy videót a Messengeren, vagyis 
azon a platformon, ahol az ilyen típusú tartalmak megosztására való hajlandóság a leginkább 
megnövekedett, ráadásul az érintettek aránya a második hullám idején tovább emelkedett.

Zsell Szilvia: Hajléktalanság online és offline. A hajléktalan emberek kommunikációs és 
médiahasználati szokásainak vizsgálata

Kutatómunkám során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a társadalom 
perifériáján élő hajléktalan embereknek milyen lehetőségük van hozzáférni a modern 
technológia infokommunikációs eszközeihez és ezek segítséget nyújtanak-e számukra a 
társadalmi visszailleszkedésben. Az elvégzett empirikus kutatás során együttműködtem a 
hajléktalanellátásban dolgozó szakemberekkel, valamint megismerkedtem olyan tevékeny 
és félelmet nem ismerő hajléktalan emberekkel, akiknek az élete példaértékű, részvételük a 
kutatómunkában pedig határozottan növelte az eredmények megbízhatóságát. A tanulmány 
első részében hazai és nemzetközi viszonylatban mutattam be a hajléktalanellátás és a 
hajléktalan emberek viszonyát az újmédia eszközeihez. A következő fejezetekben részletesen 
ismertettem és kiértékeltem a budapesti hajléktalan emberek körében elvégzett, kérdőíves 
és interjúztatáson alapuló kutatásomat, amelyet ugyan a koronavírus járvány terjedése 
jelentősen megnehezített, mégis sikeresen lezárulhatott. Végül egy olyan kommunikációs 
tervet fogalmaztam meg, amely véleményem szerint alkalmas a hajléktalanellátó rendszer, a 
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hajléktalan emberek és a társadalom közös erőfeszítéseit egy hatékonyabb szintre emelni az 
infokommunikációs eszközök segítségével. Az általam javasolt applikáció fejlesztésének és 
használatának össztársadalmi szinten várható eredményei, hogy megismerjük a körülöttünk 
élő hajléktalan embereket, arcokat társítsunk a hajléktalanság fogalmához és ezáltal 
érzékenyebbé váljunk a mindennapi problémáikra és szükségleteikre. Ebből kifolyólag a 
jövőben csökkenhet a hajléktalanellátó szervezetekre nehezedő nyomás és ezáltal egyre 
több ember integrálódhat vissza a társadalomba, megszűnhet a hajléktalan emberek 
további elszigetelődése, valamint a társadalmi megítélésük is pozitívan változhat. Az 
elvégzett kutatómunka mindenképpen hiánypótlónak nevezhető a jelenlegi médiakutatások 
térképén. Egy olyan tényfeltáró előtanulmánynak felel meg, amelyre lehet építeni a kutatás, a 
fejlesztés és a megvalósítás további szakaszait. Együttműködve az országban élő hajléktalan 
emberekkel, valamint a hajléktalanellátással foglalkozó szervezetekkel, szakemberekkel, 
önkormányzatokkal, szakpolitikákkal és online applikáció fejlesztőkkel a gyakorlatban is 
használható megoldásokat dolgozhatnánk ki. A lakhatási problémát valószínűleg nem az 
újmédia eszközeinek használata fogja teljes mértékben megoldani, de egy olyan eszköz van a 
kezünkben, amit érdemes egy össztársadalmi probléma kezelésére felhasználni.




