
Mottó: az e-szolgáltatás annyi, amennyi a képerny�n átjön. 
 

FELHÍVÁS 
AZ INTERNET TUDÓS HASZNÁLÓIHOZ 

 
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság „e-szolgáltatások 
min�sége” szakosztálya az interaktív számítógépes szolgáltatások 
használati min�ségével foglalkozik. 
 
Közhely, hogy a modern társadalomban az e-szolgáltatások egyre 
meghatározóbbá, ügyeink intézésének és a társadalmi kommunikáció-
nak napi munkaeszközeivé válnak. Azonban zavarosságuk, technikai 
komplikáltságuk miatt gyakran nem elégítik ki a munkaeszközökkel 
szembeni természetes elvárásainkat.  
 
Interaktív számítógépes szolgáltatásnak tekintünk minden olyan rendszert, 
amelynek m�ködése emberi közrem�ködést feltételez. Ezért érdekl�désünk a 
számítógép és az ember közötti interfészre összpontosul, méghozzá els�sorban a 
szolgáltatást felhasználó ügyfél oldaláról. Azokat a feltételeket keressük, ame-
lyek biztosítják, hogy a szolgáltatás minél hatékonyabban kielégítse egyfel�l az 
ügyfél igényeit, másfel�l a szolgáltatásban megtestesül� társadalmi szükséglete-
ket. Aki bármilyen szerepben szolgáltatást nyújt, annak ismernie kell ezeket a 
feltételeket ahhoz, hogy az általa kínált szolgáltatás megfeleljen céljainak. 

 
A szolgáltatás folyamatának szerepl�i többnyire csu-
pán a saját szakmai szempontjaikat - valamint jó eset-
ben saját hétköznapi gyakorlatukat - ismerik és tartják 
szem el�tt, így a közöttük zajló kommunikáció akado-
zik: a tárgyhoz nem tartozó információkkal, nehezen 
értelmezhet� üzenetekkel, zavaros megfogalmazások-
kal, félrevezet� gesztusokkal találkozunk. 
 

Ezért a számítógépes szolgáltatások min�ségével kapcsolatban a szol-
gáltatások egész folyamatát átfogó – vagy legalább erre törekv� –, tu-
dományosan megalapozott tevékenységre van szükség.  
 
Szakosztályunk ilyen tevékenységek kezdeményez�je, inkubátora, fóruma, 
erejéhez mérten támogatója és – nem utolsó sorban – résztvev�je kíván lenni. 
 



E tevékenységek célja az interaktív számítógépes szolgáltatások mi-
n�ségét meghatározó tényez�k számbavétele, és kritériumrendszerek 
kidolgozása. Azaz tudományos igénnyel kell megfogalmazni, hogy 
mi a ’jó’ interaktív szolgáltatás. 
 
Ezt követheti a szolgáltatások létrehozását célzó módszer-
tanok és szoftver-technológiák kimunkálása, amelyekkel a 
‘jó’ szolgáltatás építése bizonyos mértékig formalizálható, 
biztosítva a megfelel� min�séget mind a tervezésben, mind a 
kivitelezésben. Ha ezek végül kiegészülnek a szolgáltatások 
m�ködési min�ségének felügyeleti-, monitoring- és audit-
módszertanával, akkor végeredményben egy teljes min�ség-
biztosítási rendszer állhat el�. 
 
Felismertük, hogy víziónk valóra váltásához sokakat megszólító, 
multidiszciplináris együttm�ködésre, újfajta szintézisre van szükség 
humán, gazdasági- és társadalomtudományok, valamint reál, m�szaki 
és informatikai tudományok között. Els�sorban a pszichológia, a kog-
nitív tudományok, a szociológia, az ergonómia, a kommunikáció-

tudomány, a szemiotika (szemantika és prag-
matika), a nyelvtudomány, matematika, a te-
vékenységelmélet, a jogtudomány és 
természetesen az informatika és annak külön-
böz� részterületei (felhasználói élmény, in-
formáció-építészet, stb.) tartoznak ide. 
Nyilvánvalóan számos más szakterület is hoz-
zájárulhat a célok megvalósításához.  
 
Várjuk bármely szakma és kutatási terület 

m�vel�jét, aki úgy gondolja, hogy van mondanivalója az interaktív 
számítógépes szolgáltatások min�ségér�l. 
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