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Közhasznúsági jelentés 2014
Összefoglaló az elvégzett munka tartalmáról

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) 1997 óta partnerszervezeteivel együtt tevékenykedik az
információs társadalom magyarországi megvalósításáért. Ezen belül kiemelt feladatának tekinti a társadalmi
informatika-használat széles körűvé válását; a magyar társadalom életminőségének emelését az informatikai
eszközök által; s a generációk közötti együttműködés, értékátadás megvalósítását az informatikai eszközök
segítségével.
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Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) 1997 óta partnerszervezeteivel együtt
tevékenykedik az információs társadalom magyarországi megvalósításáért. Ezen belül kiemelt feladatának
tekinti a társadalomban az informatika-használat elterjedését; a magyar társadalom életminőségének
emelését az informatikai eszközök által; s a generációk közötti együttműködés, értékátadás megvalósítását
az informatikai eszközök segítségével. Az Inforum feladatának tekinti a hátrányos helyzetűek, az informatikai
eszközöket nem ismerők digitális esélyegyenlősége biztosítását. A szervezet a Magyar Informatikai Charta
című kiáltványában rövid, hétpontos összefoglalását adta annak, hogy a hazai informatika milyen lépéseket
lát megvalósítandónak az információs társadalom kialakítása érdekében. Az Inforum azóta is rendszeresen
frissíti eszközrendszerét, de stratégiai célkitűzései nem változtak.
Az Inforum a digitális írástudás társadalmi méretű elterjesztése érdekében könyvkiadással, intergenerációs
rendezvények sorozatával, felhasználó-védelmi iroda felállításával, felhasználókat támogató internetes
portálok és tudásbázisok, játékfilmek, dokumentumfilmek, társadalmi célú hirdetések létrehozásával, hazai
és nemzetközi előadásokkal, konferencia-előadásokkal, szenior szabadegyetemekkel, digitális kultúrára
fokuszáló íróiskolával segítette eddig az információs társadalom, az esélyegyenlőség és digitális kultúra
elterjedését. Az Inforum kezdeményezte 2007-ben Magyarországon az e-Befogadási Mozgalmat, illetve
2008-ban a Digitális Magyarország Tavasza rendezvénysorozat elindulását.
Az Inforum tevékenyen vett részt az Informatikai Kormánybiztosság (2000), a Magyar Országgyűlés
Informatikai és Hírközlési Bizottsága (2000), az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (2002), az eBefogadásügyi Eseti Országgyűlési Bizottság (2008) megalakításában is.
Az Inforum 2008-ban megkapta Európai Unió e-Inclusion Award díját (aranyérem). 2009-ben Access-IT
versenyen Good Practice” díjat kapott. A szervezet főtitkára díjat vehetett át a Példakép Alapítványtól az
idősek digitális felzárkóztatásáért. 2012-ben az Inforum ismét kitüntetést vehetett át az Európai Bizottságtól,
dobogós helyezést érve el a „Be a Part of IT Champions” e-befogadási versenyen.
Az Inforum indította el az intergeneracio.hu weboldalt, amely az első nemzedékek közötti weboldal volt
Magyarországon. Itt publikálta a szervezet intergenerációs kiáltványát is. Ennek elágazásaként született meg
a digitális szülök weboldal, amely tanácsokkal szolgál szülők és pedagógusok számára a gyerekek és
kamaszok digitális életének megértéséhez.
Az Inforum részt vállal Magyarország információs társadalmi fejlesztésében és élen jár a digitális technikák
társadalmasításában és a digitális kultúra hazai kiszélesítésében. Így fontos az Inforum számára, hogy kutassa
a szülő-gyermek, nagyszülő-gyermek viszony digitális hátterét, és segítséget nyújtson azoknak, akik a digitális
világban bármilyen hátránnyal indulnak útnak.
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A 2014-as év nem volt sikeres az Inforum számára, ha a tevékenységekhez szükséges komoly külső források
megszerzését tekintjük. Ennek – a szűkös lehetőségek - ellenére bizonyos szempontból igen aktív és erős, s
szellemiekben sikeres évet zárhattunk.

Központi program: Digitális kultúra -Íróiskola
Az Inforum évek óta foglalkozik az magas kultúra digitális megjelenésének problémáival, illetve azok
megjelenítésével a közoktatásban. Célunk, hogy az e-könyvek digitális térhódítása tovább folytatódjék, és a
kötelező olvasmányok minden iskolás zsebébe kerülhessenek. Ezzel párhuzamosan fontosnak látjuk azt is,
hogy a digitális tananyagok mind szélesebb körben terjedjenek el. Ne csak digitális táblákon, hanem
mindenki tabletjén elérhetőek legyenek.
Napjainkra népszerűvé váltak az elektronikus média különböző formái. Ma bárki készíthet weboldalt, portált,
indíthat blogot, publikálhat, ennek nincs semmiféle gátja. Ír is boldog és főleg a boldogtalan. Vannak
politikai, művészeti, életminőség-központú és ezer másféle blog, weblap, portál.
Ezen oldalakra bármilyen tartalom felkerülhet, ami nem sért törvényt. Az is, ami helyesírási hibákkal,
követhetetlen gondolatmenetekkel terhes. Nincs szolgáltatás, fejlesztés, webmotor, amely helyettesíthetné
az alkotót, a szerzőt.
Az USA-ban a retorika, a vita, az írás mikéntje tananyag, Magyarországon a közoktatásból ez hiányzik, néhány
iskolában tanulnak vitakultúrát csak a gyerekek. Néhány évre tekint vissza csupán az írómesterség oktatása,
amelyet társadalmi szövetségek, illetve magántanfolyamok hirdetnek meg. A szerkesztés mikéntjét is csak
magántanfolyamokon lehet elsajátítani, de kiadói szerkesztést alig tanítják valahol.
Az Inforum 2014-ben arra tett kísérletet, hogy a blogoktól a könyvek felé, magasabb kultúra irányába terelje
a civil szervezetek képviselőit, oktatási intézmények tanárait és diákjait, illetve leendő szerzőket, hogy ismét
felfedezhessék a könyvkultúra szépségeit – digitális környezetben. S hogy tudásuk másoknak is átadhatóvá
váljon, egy kísérleti tananyag készül a műfajok ismeretétől a könyvterjesztésig, összefogva azt a tudást,
amire szüksége van egy szerzőnek, aki igényes szövegekre vágyik a XXI. században, a digitális korban.
2014-ben megvalósítottunk egy olyan szemináriumsorozatot, amely 6 alkalommal, alkalmanként 3 órás
időtartammal került megrendezésre, meghívott előadókkal, témafelelősökkel. Az előadások rögzítésre
kerültek videón, utólagos feldolgozás céljából.
Ennek keretében az alábbi ismeretekre tettek szert a hallgatók:






Digitális műfajok, digitális formák az interneten
Írás alapismeretek, stilisztika
Könyvkiadás és könyvkiadás technológia
Digitális kultúra marketing
Szerzői jogok
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Gyakorlati szeminárium és íráselemzés

Az tanfolyamot a Kazimír étteremben rendeztük meg nagyszámú jelentkező mellett. A hallgatók számára a
kurzus ingyenes volt. Kiemelendő, hogy akciónkkal mintát adtunk több vállalkozásnak is, akik immár fizetős
kurzusokat kínálnak írni tanuló felnőttek számára.
A program a NEA támogatásával valósult meg.

Második fő program: Digitális szülő adatbázis
Az Inforum 1997 óta kíséri figyelemmel az információs társadalom fejlődését. Az internet és a digitális
eszközök elterjedése óta már nem a szűkös hozzáférés és tartalom a kérdés, hanem az, hogy mit kezdünk a
korlátlan hozzáféréssel, hogyan tudjuk gyermekeinket megtanítani élni a digitális világban, ahol néha még mi
is csak botladozunk.
A jelenkor szülői még nem kaptak számukra egyszerűen átlátható mintákat arra, hogyan neveljenek
gyermekeket az IKT eszközökkel átszőtt életükben, noha a gyermekekhez egyre kisebb korban ér el az
okostelefon és a tábla PC, amiket a kicsik is hamar készségszinten kezelnek. A gyermek 10 éves korára, mire a
magabiztos írástudása kialakul, már képes autonóm, önálló internet és IKT használatra. A médiakutatók
mérései rá is mutatnak a szülők részéről tapasztalható hiányosságokra.
Szükségszerű, hogy a szülő tudatában legyen az IKT adta lehetőségeknek és a gyermekeikre gyakorolt
pszichológiai és szociológiai hatásainak. A családi nevelés sikeressége azon is múlik, hogy a szülők mennyire
érdeklődnek gyermekük médiahasználati-szokásai iránt, hogy milyen mértékben szabályozzák azokat, illetve,
hogy képesek-e támogatást nyújtani a hatékony és veszélytelen használati szokások kialakításában.
A fenti problémára válaszul az elmúlt évben létrehoztunk egy weboldalt, Digitális szülők címmel, amely egy
folyamatosan bővülő tudásbázisként szolgál. Az oldal rendszeresen frissülve nyújt információkkal a
szülőknek, hogyan lehetnek gyermekeik jó mentorai a digitális világban. A portálon a témában releváns és
aktuális tanulmányok, alkalmazások, jó gyakorlatok feldolgozott, rövidített, fogyasztható formában
találhatók meg.
A portál létrehozását megelőző előkészítő munka során feltérképeztük, milyen kutatások és
kezdeményezések léteznek arra vonatkozóan, hogy a szülők mennyire tudatosan segítik a gyermekeik
boldogulását a digitális világban.
A portálunk reményeink szerint sokban tud hozzájárulni a felnövekvő nemzedék biztonságos és magabiztos
online jelenlétéhez.
Az oldal az alábbi URL-en érhető el: http://infopoly.info/digitalis-szulok/
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Állásfoglalás az Internetadó kérdésében

Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) megdöbbenve és hitetlenkedve fogadta az
internet megadóztatásának hírét. Sajnálatosnak tartjuk, hogy nem történt konzultáció szakmai
szervezetekkel annak érdekében, hogy megállapítást nyerjen: e kormányzati lépés hasznos-e
Magyarországnak, s nem csupán a költségvetésnek. Nincs arról sem információ, hogy az adótörvények
előkészítői megkeresték-e a szakterületért felelős kormányzati aktorokat, s azok vajon támogatták-e az
internetadó bevezetését, hiszen 2008-ban éppen a mostani kormánypártok szakpolitikusai léptek fel
legharcosabban az akkor is felmerült internetadó-javaslat ellen. Nem tudjuk azt sem, készült-e megalapozott
számítás arról, hogy a távközlési vállalatok, illetőleg az online szolgáltatások nyújtói milyen veszteségeket
könyvelhetnek el, és így az elmaradó adóbevételek nem ütnek-e esetleg nagyobb rést az államkasszán, mint
amit a beszedni vágyott milliárdok befoltoznak, úgy, hogy megsemmisítik az elmúlt években kiépült
elektronikus ügyintézés, kulturális szolgáltatások és kiteljesedett e-kereskedelem eredményeit. A szakmai
egyeztetések elmaradása vezethetett oda, hogy a T/1705-ös számú törvénytervezet olyan elképesztő
mértékű adót vetne ki az európai összehasonlításban határozottan szegénynek nevezhető
internethasználókra, amelyet szervezetünk elfogadhatatlannak, Magyarország rövid- és hosszú távú
érdekeivel ellentétesnek tart.
Magyarország felnőtt lakosságának negyede még sohasem látott internetet, javarészt azért, mert nem
engedheti meg magának. Milliárdos kormányzati operatív programok irányulnak a digitális szakadék
felszámolására, amelyek felhasználók nélkül értelmüket vesztik. Világszínvonalú magyar szolgáltatások
épülnek az internetre, de teljes informatikai ágak használhatósága kérdőjeleződik meg, mint a
felhőszolgáltatások, online tárhelyek, streaming, virtualizáció, s megszűnik az ingyenes wifi elérhetőség is. A
magyarországi hazai és külföldi tulajdonú vállalkozások a világhálón át kapcsolódnak a világgazdaság
végkeringéséhez, sokan innen üzemeltetnek nemzetközi szolgáltató-központokat, s a készülő javaslat ezt a
kapcsolatot drágítaná vagy szüntetné meg. A ma középiskolása és egyetemistája az internetről tölti le az
online tananyagokat, készíti el tesztjeit, házi feladatait, online rendszeren keresztül tart kapcsolatot
iskolájával. Egy ilyen adó hatalmas terhet ró az intézményekre, de még többet azokra a (például e-naplót
figyelő) szülőkre, akik mind nehezebben tudják megteremteni gyermekeik tanulásához szükséges forrásokat.
A tervezet feleslegessé teszi elektronikus kormányzás, bíráskodás, az oktatási rendszer elektronikus
platformra helyezését, sok száz milliárdos beruházásokat és évtizedes munka értelmét kérdőjelezi meg,
ahogy az Alaptörvényben rögzített alapjogot is, amely szerint minden magyar állampolgárnak joga van a
művelődéshez.
Nem tudjuk elhinni, hogy a XXI. században felelős politikusok a digitális kőkorszakot látják hasznosnak
Magyarország számára, ahol lehetőség az internethasználatra csak a leggazdagabbak számára nyílik. Úgy
látjuk, hogy az internet olyan alapvető infrastruktúra, amelynek fejlettsége Magyarországon még
kívánnivalót hagy maga után, amivel a szegények, a perifériákon élők nem is élhetnek. Ezért is jelentette be
mind az ország miniszterelnöke, mind a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter elkötelezettségét az
internethálózat fejlesztése iránt. Mikor magyar informatikusok nemzetközi sikereket érnek el, s a
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kormányzat által kinyilvánított cél az ország technológiai fejlődésének megerősítése, akkor e
„kezdeményezést” logikát nélkülöző, szakmailag megalapozatlan melléfogásnak lehet csupán tekintenünk.
Az internet mint a modern kor folyamatos beruházást igénylő infrastruktúrájának megadóztatása éppen
olyan elképesztően meglepő, mint a levegő megadóztatása lenne. Úgy látjuk, nincs ésszerű indok arra, hogy
gigabájtonként 150 forint vagy akár előfizetőnként havi legfeljebb 1000 forint adót, de akár egyetlen forintot
is kelljen fizetnie bárkinek a már eddig is fizetett – és megkérdőjelezhető jogosságú ‑ távközlési adó mellett.
Az Inforum így arra kéri az Országgyűlés képviselőit, a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a fenti számú
előterjesztés „A távközlési adóról szóló 2012 . évi LVI . törvény módosítása” szakaszát töröljék az
megszavazandó adócsomagok közül.

Egyéb aktivitások:
 Részvétel a digitális nemzedék konferencián, Budapesten. Téma: értékátadás és intergeneráció
 Részvétel az Információs TársadalomParlamentje rendezvényen
 Részvétel az Infotér Konferencián, Balatonfüreden

Pályázatok
2013-ban 6 pályázatot adtunk be, ebből 3-at meg is nyertünk. A nyertes pályázatok körül sajnos az egyiket
(2014 áprilisában) rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtuk megvalósítani (a végrehajtás feltételei alapvetően
megváltoztak.)



Nyertes pályázatok: NEA Civil működési, NEA Civil program-végrehajtási, NHIT
Vesztes pályázatok: Két Grundtvig, egy Norvég Civil Alap

A nyertes pályázatok 2014-re áthúzódóak voltak, s 2014-ben le is zárultak.

2015. március 15.

Dombi Gábor, főtitkár
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