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9. Előadás témakörei 

 Az információ és adat fogalmai; 

 

 Az információ jellemzői, fajtái; 

 

 Az információ és az informatika; 

 

 A dokumentumok fajtái; 

 

 A dokumentumok és dokumentum kezelés szabálya; 

 



9. ELŐADÁS ANYAGA 

 Alapfogalmak: 

 adat: rögzített elemi ismeretek, amelyek alkalmasak arra, hogy emberek 

vagy automatikus eszközök továbbítsák, értelmezzék és/vagy feldolgozzák 

azokat 

 információ: adatok rendezett összeállítása 

 kommunikáció: információcsere, információátadás 

 dokumentum: Az információ megjelenési formája a dokumentum: olyan 

önálló szellemi termék, független információegység, melynek célja az 

információ közlése, a tudás átadása. 

 Az információ fogalma 

 Köznyelv: az információ szó többnyire a tudakozódás kapcsán merül fel: 

tényekről, tárgyakról, jelenségekről hozzáférhető formában megadott 

ismeret 

 Kommunikáció-elmélet: Az információ kölcsönösen egymásra ható 

objektumok kommunikációjának objektív tartalma, amely ezen objektumok 

állapotának megváltozásában nyilvánul meg.  
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 Hírközlés: az információ valamilyen - sajátos statisztikai szerkezettel 

rendelkező - jelkészletből összeállított, időben és/vagy térben elrendezett 

jelek sorozata, amellyel az adó egy dolog állapotáról vagy egy jelenség 

lefolyásáról közöl adatokat, melyeket egy vevő felfog és értelmez.  

 Az információ mindaz, ami kódolható és megfelelő csatornán továbbítható. 

 Matematikai információelmélet: az információ számmal mérhető. Az 

információ a hír váratlanságának mértéke  

 Ismeretelmélet: az információ olyan ismeret, amely valakinek a tudását 

megváltoztatja  

  Információ mindaz, ami változást hoz az emberi tudatban. 

 Bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. 
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 Az információ jellemzői: 

 az egésznek és a részeknek a rendezettségét biztosítja;  

 előfordul, hogy csak egy meghatározott rendszerhez viszonyítva létezik 

(pl. atomfizika – általános iskolások) 

 egyes fajtái különösen romlékonyak (pl. műszaki, politikai, stb.) 

 információs kapcsolatok éppúgy találhatók a természeti jelenségek 

legalacsonyabb szintjein, mint az emberi kapcsolatok legfejlettebb 

szintjén. 

 Az információ osztályozása: 

 Egyértelmű, általánosan elfogadott osztályozás még nem született. A 

különböző tudományágak művelői különböző megközelítésben próbálják 

meg csoportosítani a sokféle információt. Néhány felosztás: 

 Jelentése szerint: 

 statisztikai információ /értéke attól függ, mennyire váratlan eseményről 

tájékoztat/ 
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 szemantikai információ /azzal jellemezhető, hogy mennyi és milyen 

változásokat okoz a címzett eddigi ismereteiben/ 

 esztétikai információ /legbizonytalanabb meghatározni, sok mindentől függ - 

jel – jelentés – befogadó, pl. képzőművészeti alkotás (üzenet és csatorna is 

egyben, nincs konkrét címzettje, dekódolás?/ 

 Tartalma szerint: mindennapi, általános, politikai, gazdasági, tudományos, 

kulturális 

 Tartóssága szerint: - rövid életű, -tartós, -örök érvényű 

 Gyakorlati szempontból: -valóban új, innovatív, vagy másodlagos, 

feldolgozott információ. 

 Résztvevő személyek száma szerint: -intraperszonális, -interperszonális, -

csoport, 

-tömegkommunikáció 

 Jelrendszer függvényében: -verbális, -nem verbális 
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 Kommunikáció: információcsere, információátadás (minden rendszerek 

közötti információcsere: a fogalom köre kiterjed az összes olyan jelenségre, 

amelyben információk mozognak) 

 Informácó->kódolás->ADÓ->CSATORNA->VEVŐ->dekódolás-

>felhasználás 

 Információ átvitelekor az adó kódolja (jelkészlet sorozatba rendezése) az 

üzenetet, egy közvetítő csatornán továbbítja (ez a csatorna lehet 

természetes vagy mesterséges, ez utóbbi pedig térbeli (telefon, rádió, tv) v. 

időbeli (könyv, film, fénykép) és a vevő megpróbálja a vett jeleket 

visszaalakítani és megérteni. 

 Az emberi-társadalmi információcserét illetően a kommunikáció, akárcsak 

legfőbb eszköze, a nyelv, az emberi társadalommal egyidős. A társadalom 

fejlődése maga után vonta a kommunikáció fejlődését, s a kommunikációs 

eszközök technikai fejlődése visszahatott amarra, gyorsítva a társadalmi 

haladást. 
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 Információ átvitelekor az adó kódolja (jelkészlet sorozatba rendezése) az 

üzenetet, egy közvetítő csatornán továbbítja (ez a csatorna lehet 

természetes vagy mesterséges, ez utóbbi pedig térbeli (telefon, rádió, tv) v. 

időbeli (könyv, film, fénykép) és a vevő megpróbálja a vett jeleket 

visszaalakítani és megérteni. 

 Az emberi-társadalmi információcserét illetően a kommunikáció, akárcsak 

legfőbb eszköze, a nyelv, az emberi társadalommal egyidős. A társadalom 

fejlődése maga után vonta a kommunikáció fejlődését, s a kommunikációs 

eszközök technikai fejlődése visszahatott amarra, gyorsítva a társadalmi 

haladást. 

 5. A számítógép forradalma /elektronikus információfeldolgozás/ 

 A számítógép megjelenésével a kommunikáció egy új fajtája született meg. 

Az ember-ember párbeszéd mellett megjelent az ember-gép párbeszéd. A 

számítógép segítségével az információtárolás és -feldolgozás új 

lehetőségei tárultak fel  
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 Internet - a számítógépes hálózatok, egészen pontosan a nyílt rendszerek 

összekapcsolásának megjelenése. Az Internet, amely az információs 

társadalom meghatározó alappillére, egy olyan új technológiára épül, amely 

összekapcsolja a számítástechnikát és a távközlést, megváltoztatja a 

társadalom működését, a társadalmi kommunikációt.  

 Az Internet a globális kommunikáció előmozdítása szempontjából talán a 

legfontosabb szerepet játszotta az elmúlt időszakban és a jövőt tekintve 

szintén kulcsszerep vár ezen új médiára.  

 A kommunikációs eszközök (technológia) forradalmai jelentős változást 

idéztek elő: 

 -  átalakult az információátadás struktúrája.  

 - lecsökkent az információnak térben és időben való lokalizáltsága.  

 - megváltozott az információ elérésének (az információhoz való 

hozzáférésnek) a módja és jelentősen lecsökken a hozzáférési idő.  
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 - megnőtt az információ valósághűségével kapcsolatos bizonytalanság /az 
újabban megjelent kifejezés a "virtuális valóság" jól érzékelteti a probléma 
mélységét és jelentőségét/ 

 - megnövekedett az információhoz (mint tudáshoz) hozzáférők száma: ezen 
belül egyrészt a tömegesedés is megfigyelhető, másrészt pedig - éppen 
ellenkezőleg - az elitista viselkedés  

 - megnehezedett az információk ellenőrzése. 

 

 DOKUMENTUM 

 Az információ megjelenési formája a dokumentum: olyan önálló szellemi 
termék, független információegység, melynek célja az információ közlése, a 
tudás átadása. 

 Típusai: -szöveges, -hang-, -képi, -multimédiás dokumentum. 

 

 SZÖVEGES DOKUMENTUMOK 

 Az előállítás technológiája szerint: nyomtatott - elektronikus (analóg 
vagy digitális adatokat tárolnak. Lokális ill. távoli hozzáférésű) 
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 A szöveges dokumentumok lehetnek: 

  1) könyvek 2) időszaki kiadványok 3) egyéb típusok: pl. nem 

publikált, ill. szűk körben publikált kéziratok, disszertációk kutatási 

jelentések, fordítások, kisnyomtatványok, szabadalmi leírás, szabvány, 

vállalati irodalom, aprónyomtatványok, térképek. 

 Könyv 

 Minden olyan nem időszaki kiadvány, amely legalább 49 oldalt (3 ív) 

tartalmaz  

 Formailag: kötet alakú, lapozható, közönségnek szánt mű.  

 Részei: kötéstábla, könyvtest (címlap, fejezetek), a könyv apparátusa (a 

szöveg járulékos részei: irodalomjegyzék (bibliográfia), utószó, függelék, 

kronológia, szakkifejezések, névmagyarázatok, rövidítések jegyzéke, 

illusztrációk jegyzéke, mutatók, idegen nyelvű tartalomjegyzék és rezümé, 

mellékletek) 
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 A könyveket tartalmuk szerint két nagy csoportba soroljuk:  

 A.) művészeti tárgyú dokumentumok (szépirodalom) 

 B.) szaktudományi dokumentumok vagy tudományos művek. 

 Főbb típusai: Kézikönyv, enciklopédia, lexikon, monográfia, szótár, 
bibliográfia, tanulmánykötet, tankönyv, adattár. 

 Időszaki kiadvány 

 Az időszaki kiadvány olyan előre nem meghatározott időtartamra tervezett 
kiadvány, amely:  

 folyamatosan, rendszeresen vagy rendszertelenül jelenik meg,  

 részegységei az azonos külalakú számok (füzetek, kötetek, évfolyamok), 
amelyeket a számozásuk vagy keltezésük különböztet meg egymástól, pl. 
1997. 5. évf. 6. sz.,  

 új tudományos-technikai eredmények szervezett közzétételét teszi lehetővé, 

 átfutási ideje csekély, ezért egy-egy folyóiratcikk tartalmazhat pontatlan, 
kiforratlan adatokat, átfutási ideje csekély, ezért egy-egy folyóiratcikk 
tartalmazhat pontatlan, kiforratlan adatokat,  
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 szervezett, folyamatos megjelenése teszi lehetővé az időszaki kiadvány 
szakterületének megfelelő közlemények publikálását, így az érdeklődő 
állandó kapcsolatot tarthat fenn szakmájával.  

 Az időszaki kiadványok fajtái (az előállítás módjára való tekintet nélkül):  

 • hírlap, • folyóirat, • évkönyv, • sorozat, • időszakosan megjelenő 
jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények, • 
időszakosan megjelenő adat- és címtárak, • időszakosan megrendezett 
konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.  

 Elektronikus folyóirat egy hagyományos folyóirat elektronikus változata, de 
léteznek csak elektronikus formában megjelenő folyóiratok is.  

 Az elektronikus folyóiratok fontos típusai azok, amelyekben a cikkek a 
hagyományos megjelenés előtt jóval korábban hozzáférhetők a hálózaton. 
Ezek a preprint folyóiratok.  

 Fontos jellemzőjük, hogy itt olyan folyóiratok is megtalálhatók, amelyek egy 
hagyományos, nyomtatott folyóiratba vagy annak elektronikus változatába 
nem kerülhettek be. Az itt található cikkek azonban nem esnek át olyan 
szakértői bírálaton (peer review), mint a hagyományos folyóiratok cikkei.  
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 Az elektronikus folyóiratok előnyei:  

 • helytől és időtől független hozzáférés,  

 • egyidejűleg többen férnek hozzá egy számhoz,  

 • a példányok mindig elérhetők,  

 • nagyobb mennyiségű adatban lehet egyszerre keresni,  

 • a keresés eredménye letölthető saját gépre vagy lemezre, illetve 
elküldhető e-mailben,  

 • lehetőség van elektronikus témafigyelésre,  

 • a legújabb számok sokszor hamarabb érhetők el elektronikusan, mint 
nyomtatva,  

 • az elektronikus hozzáférésről pontos nyilvántartást lehet vezetni. 

 Egyéb szöveges dokumentumok 

 -kutatási és fejlesztési dokumentumok, disszertációk, szabadalmi leírások, 
szabványok, vállalati irodalom;   
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 Dokumentumok forrásérték szerint: 

 Elsődleges (primer) információs források:  

 A viszonylag új (eredeti) tudományos és műszaki információkat 

tartalmazzák.  

 Monográfiák 

 Tanulmánykötetek  

 Folyóiratcikkek  

 Konferencia kiadványok  

 Kutatási jelentések  

 Preprintek  

 Szabadalmak  

 Disszertációk  
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 Másodlagos (szekunder) információs források: 

 Az elsődleges információs források mutatójaként (indexeként) szolgálnak, 
és ezeket tárgyszó, szerző, ... stb. szerint válogatják és újrarendezik.  

 Enciklopédiák  

 Kézikönyvek és táblázatok  

 Bibliográfiák  

 Adatbázisok  

 Katalógusok 

 Dokumentumok: minden irodai tevékenység velejárója 

 A dokumentumkezelés (iratkezelés) szokásos szabályai: 

 1./ személyekkel kapcsolatos kezelési szabályok: 

 - minősítési (bizalmassági, titkossági) fokozatok 

 - érkeztetési, kibocsátási, mozgatási szabályok 

 -rendelkezési szabályok, ki a dokumentum gazdája 
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 Jogosultság a dokumentum: 

 - létrehozására, 

 - hitelesítésre (aláírásra), 

 - módosításra, 

 - betekintésre, olvasásra, és 

 - sokszorosításra (és azt milyen formában) 

 2./ Személyekkel nem  kapcsolatos kezelési szabályok 

 Előírások a példányszámra, ezen belül: 

 - előírások az egyes példányok rendeltetésére, 

 - és kezelési módjára 

 Időbeli és sorrendbeli előírások: 

 - határidők továbbítására, új dokumentum létrehozására, visszaadására, 

 - bejárandó útvonal; 

 Hitelesítés eszköze és módja. 
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 3./ Kereséssel kapcsolatos  általános szabályok: 

 - kulcsszavak, kulcskifejezések jegyzéke (thesaurus), 

 - előírások az eltárolt dokumentumok szerkezetére, 

 - előírások a dokumentumok eltárolására, 

 - előírások az eltároláskor elvégzendő műveletekre: indexelés, tárolási hely 

megadása, rögzítése. 

 4./ Kereséssel kapcsolatos létesítési szabályok: 

 - strukturálás: a dokumentum előírt szerkezetűvé tétele, 

 - meta -adatok csatolása, 

 - indexelésre alkalmas dokumentumrész létesítése, 

 -a dokumentumra jellemző kulcsszavak, kulcskifejezések megadása 

 A dokumentumok fajtái: 

 1./ Régi történelmi példák: 
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 - futár borotvált fejére írt üzenet, 

 - agyagtábla ékírásos szöveggel, 

 - kötélre tett csomók, 

 - fapálcára faragott rovás, 

 - pergamenre írott szöveg, pecsételve, 

 - pergamenre írott szöveg, illusztrálva, könyvbe kötve, 

 - sírkamra falfestményei. 

 2./ Újabb kor történelmi példák: 

 - LP hanglemez, 

 - CT lelet, 

 - mozi, film, DVD lemez 

 - óriásplakát, 

 - reklám-klip, 

 -régészeti feltárás holografikus fotós 3D rögzítése, stb. 
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 3./ Osztályozási szempontok:  

 - tartalom: okirat ( anyakönyvi kivonat), okmány (vezetői jogosítvány), 

egészségi adatok( vizsgálati lelet), jelentés (kutatás, gazdasági, 

hírszerzési), szórakoztató termék ( zene, szépirodalom, film, stb.) 

 - hordozó: Egynemű, többféle, papír, filmszalag, mágnesszalag, - lemez, 

optikai lemez, stb. 

 - szerkezet: egyszerű, összetett 

 - adatábrázolás: érzékszervileg, géppel észlelhető, optikailag- elektromosan 

észlelhető, analóg (ábrázolók: intenzitás, amplitúdó, frekvencia) , digitális 

(kódok), stb. 



AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

 Az információ fogalma , különböző jelentéstartalmai, jellemzői, osztályozása 

több ismérv alapján; 

 A kommunikáció és az informatika kapcsolata, az információs forradalom 

jelentősége, 

 A dokumentum fogalma, a dokumentumok, mint az információk hordozói. 

 A dokumentumok fajtái 

 Az elektronikus dokumentum (folyóirat) 

 A dokumentumok kezelésének legfontosabb szabályai 

 Az iroda dokumentumok fajtái 

 



Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések 

Vizsgakérdések: 

1./ Osztályozza az információkat legalább 3 szempont 

szerint! 

2./ Milyen dokumentumokat ismer forrásértékük szerint? 

3./ Soroljon fel  legalább 5-5 félét! 

4./ Sorolja fel a dokumentumkezelés 4 alapszabályát! 

 

Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek: 

Sorolja fel, hogy milyen típusú dokumentumokat 

gyűjtenek és  használnak az információs irodák! 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

Az információs irodák kommunikációs 

gyakorlata I. 

Az előadás anyagát készítette:  

Kálmánné Bodó Edit 

 


