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Biró Bernadett 

III. évfolyam (a végzés éve 2013) 

Népszerűség vagy ésszerűség, avagy a Facebook manipulatív világa 

Popularity or rationalism – the manipulative world of Facebook 

 

A dolgozatomban arról írok, hogy milyen hatással van az életünkre a Facebook (mind az 

állampolgárokra, mind a munkáltatókra vagy a vállalatokra nézve), a közösségi oldalakon 

való jelenlét, illetve, hogy mennyire vagyunk tisztában az általunk megosztott információk, 

fényképek és videók esetleges későbbi következményeivel.  

Készítettem egy primer, kvantitatív kutatást, amelyben 150 főt kérdeztem meg a Facebook-os 

szokásairól, az általuk megosztott információk mélységéről (például: születési dátum, 

telefonszám), mennyiségéről, és az adatvédelmi beállítások figyelembe vételéről.  

A kérdőív feldolgozásából kiderült, hogy a fiatal korosztály tölti a legtöbb időt a Facebook-on 

(akár több órát is), hogy a felhasználók több mint a fele túl sok személyes adatot oszt meg a 

környezetével, nem törődik az adatainak védelmével, illetve számukra idegen embereket is 

visszaigazolnak barátként. 



Biró Bernadett 

III. évfolyam (a végzés éve 2013) 

Popularity or rationalism – the manipulative world of Facebook 

Népszerűség vagy ésszerűség, avagy a Facebook manipulatív világa 

 

In my essay I am examining that how Facebook attends in our lives (in the user’s, employer’s 

and the company’s point of view) - being a part of the social network, and the possible 

consequences about sharing too many personal information, photographs or videos.  

I have made a primary, quantitative research, and I have asked 150 people about their customs 

on Facebook; how many or what kind of information (for example: birth date or telephone 

number) they show about them and the privacy settings they uses. 

After analysing my questionnaire, I have realized that teenagers spends the most time on 

Facebook (maybe hours), more than half of the users are sharing too much personal 

information about them, they do not care about the privacy settings and they confirms the 

stranger friend requests, too.  
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BEVEZETÉS 

Manapság a közösségi oldalak egyre inkább átveszik az irányítást mindennapjaink felett, és 

észrevétlenül lépnek a társas érintkezési formák helyére. Mivel a hálózatok és információk 

korszakában élünk, ez a két összetevő válik a legfontosabb társadalomszervező erővé. Ha úgy 

vesszük, társadalmi helyünket a közösségi hálókban való elmélyültségünk és az 

információkhoz való hozzáférésünk határozza meg. Egyre elterjedtebb az a mondás is, 

miszerint „Aki nincsen fent a Facebook-on, az nem is létezik…”. Ennek a jelentése az, hogy 

aki lemarad, az kimarad, és jelentéktelenné válik. Az oldal legnagyobb előnye, és legalább 

ugyanekkora hátránya is az, hogy akármelyik ember olyasfajta nyilvánosságot és pozíciót 

kaparinthat meg, amilyenről a való életben nem is álmodott.  

A Facebook egy amerikai alapítású közösségi hálózat, amelyet 2004. február 4-én indított 

útjára Mark Zuckerberg, az akkori harvardi egyetem kollégiumi diákja. Mára már globális 

terjedelművé nőtte ki magát, és megközelítőleg 800 millió felhasználóval rendelkezik. 

Elemzők szerint, 2012 augusztusára tagjainak száma elérheti az egymilliárdot. Elvileg a 

mindenki valakinek az ismerőse elv miatt biztonságosnak tűnhet, de nem tudhatjuk, hogy 

abból a több száz emberből ki milyen célokra használja az oldalt. Ezek hallatán tehát nem 

meglepő az a tény, miszerint az oldalon a tudtunkon kívül, különböző veszélyeknek vagyunk 

kitéve. 

Azért választottam ezt a témát, mert kíváncsi voltam arra, hogy tényleg veszélyben kellene-e 

érezni magunkat az oldalon, vagy csak túl van reagálva ez az egész. Egy primer kvantitatív 

kutatást is végeztem ezzel kapcsolatban, melyben 150 főt kérdeztem meg a Facebook-os 

szokásairól, a saját magukról megosztott információk mennyiségéről és mélységéről (lakcím, 

születési dátum stb.) illetve azt, hogy mennyire veszik komolyan az oldal által nyújtott 

adatvédelmi beállításokat. 
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1. A FACEBOOK TÖRTÉNETE 

A közösségi hálók felvetése valójában nem is újkeletű. Ugyan Mark Zuckerberget többször is 

megvádolták azzal, hogy a Facebook létrehozásához ötleteket lopott, az igazság az, hogy az 

oldal, a már jónéhány éve fejlődő elképzeléseknek a gyümölcse. Az informatikusok körében 

már régóta taglalt téma volt, hogy a későbbiekben milyen lesz az interaktív, online 

kommunikáció. Azt is tudták, hogy legtöbbször, földrajzilag elkülönülő tagokból fog állni, 

különböző helyszíneken, viszont közös érdeklődési körrel rendelkező közösségek lesznek.  

1.1 Az indulás 

2003-ban Mark Zuckerberg a Harvard Egyetem-beli Kirkland House kollégiumi diákja, 

létrehozta első internetes szoftverét, a Course Match-et (a kurzushangolót), amely segített a 

diákoknak tárgyakat választani annak alapján, hogy kik jelentkeztek még ugyanoda. 

Ráklikkeltek egy kurzusra - és mindenki láthatta, hogy kik vették még fel ugyanazt - illetve 

azt is meg lehetett nézni, hogy bizonyos személyek milyen órákra jelentkeztek. A programnak 

hatalmas sikere volt a hallgatók körében – ez egy olyan alkalmazás volt, amilyenre 

mindenkinek szüksége volt. 

A Course Match népszerűségén felbuzdulva Mark Zuckerberg egy új projekt megvalósításán 

dolgozott. Így alkotta meg a Facemash (arcválasztó) nevű programot. Az alkalmazásnak az 

volt a szerepe, hogy kiderüljön, ki a legnépszerűbb az egyetemen. A felhasználóknak két-két 

kép közül kellett választani tetszés és szimpátia alapján. Az értékelések növekedésével az 

arcokat, egyre népszerűbb emberekével hasonlították össze. A képeket a Harvard kollégiumi 

oldalainak meghackelésével gyűjtötte össze. A weboldalt a hálózatra csatlakoztatott 

laptopjáról indította el. A projektnek akkora sikere lett, hogy még ugyanaznap estére a 

Facemash - felhasználók annyira leterhelték a laptopot, hogy az lefagyott. Még aznap az 

informatikai részleg letiltotta Zuckerberg internet hozzáférését, de addigra már 450 diák nézte 

meg az oldalt, és 22 ezer pár fotóra voksoltak.  

Mark eközben tárgyalt a Microsofttal, az egyik általa írt program, a Synapse eladásáról, 

amelyet egy barátjával írt. Az alkalmazás figyelemmel kísérte a felhasználók által hallgatott 

zenéket, és további számokat ajánlott azoknak.  



3 

 

1.1.1 Thefacebook 

A Thefacebook (a Facebook kezdeti neve) alapkoncepciója az volt, hogy egy címtárat 

alkosson a diákokról, amely megbízható és valós adatokon alapul. Programnyelveknek a 

PHP-t (1. számú melléklet), a JavaScript-et (1. sz. melléklet) és a HTML-t (1. sz. melléklet) 

használták. Az oldal segített abban, hogy a hallgatókkal minél több információt osszanak meg 

az iskolában, és nyomon lehetett követni az egyes diáktársak eseményeit. A honlap 

felhasználóinak a száma ugrásszerűen növekedett. Négy nappal az indulás után már 650 diák 

regisztrált. A személyes adatok védelme is része volt a tervnek, csak harvardi e-mail címmel, 

és valódi névvel lehetett feliratkozni. Egyik fontos biztonsági intézkedés volt, hogy be lehetett 

állítani azt is, hogy kik tekinthessék meg az egyes profilokat. Zuckerberget folyamatosan 

keresték meg a különböző amerikai egyetemek, azzal a céllal, hogy ők is felkerülhessenek a 

Thefacebook-ra. Így március végére – körülbelül egy hónappal az indulás után – az oldal már 

harmincezer felhasználóval rendelkezett.   

Ekkor Mark még nem volt abban biztos, hogy az oldal ilyen sokra viszi, ezért egyik barátjával 

egy új szoftveren kezdtek el dolgozni, a Wirehog-on, ami egy peer-to-peer (1. számú 

melléklet) tartalommegosztó szolgáltatás volt. Az alkalmazás lehetővé tette a videó-, zene- és 

szövegfájlok megosztását, az ismerősök között, és közvetlenül csatlakozott a Thefacebook-

hoz. Az oldal adatait és programját Sant-Clarában – Kaliforniában - egy közös helyiségben 

tárolták szervereken, melyekből egyre többet telepítettek és kötöttek be. Mivel arra 

számítottak, hogy a gyarapodás folytatódni fog, amikor adatbázist frissítettek és szervereket 

konfiguráltak újra, Mark lehetővé tette, hogy azok még tízszer annyi felhasználót elbírjanak, 

mint amennyivel az adott pillanatban rendelkeztek. Fontos szempont volt a teljesítmény, 

mivel ha az oldal sebessége lassul, az egyenlő lehet a bukással. A pár bekövetkezett 

rendszerlassulás illetve leállás következtében beépítettek egy számlálót a szoftverbe, amely 

minden oldalon mutatta, hogy mennyi időbe tellett a betöltés a szoftvernek. A másik kulcs az 

oldal korai sikerességében a nyílt forráskód volt. A MySQL (1. sz. melléklet) szolgáltatta a 

kezdetektől az adatbázist – teljesen ingyenesen – ugyanígy a PHP, a webes fejlesztés 

programnyelve sem került semmibe sem.  

1.2 A Facebook ma 

A Facebook jelenleg több mint 800 millió felhasználóval rendelkezik, és ez a szám 

folyamatosan növekszik, arányosan az internetes elérhetőség terjeszkedésével.  
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Érdekes, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt három hónapban körülbelül 334 000 fővel 

csökkent a felhasználók száma, de még így is magasan vezet - több mint 150 millió taggal - az 

országok közötti összesített listán. Az Egyesült Királyság a hetedik helyen áll – több mint 30 

millió regisztrálttal – míg Magyarország a harminckilencedik – 3,9 millió felhasználóval. Az 

utolsó helyen a Vatikán található 60 fővel.    

(Facebook Statistics by country) 

Az iCrossing elemző vállalat felmérései szerint 2012 augusztusában a Facebook-on 

regisztráltak száma elérheti a mérföldkőnek számító egymilliárdot. 
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2. MI IS AZ A FACEBOOK? 

A Facebook egy személyeket térben és időben összekötő hálózat (2. számú melléklet, 1. ábra), 

vagyis web 2.0 alkalmazás. Globálisan átfogó, közös kulturális élménnyé vált, leginkább a 

fiatalabb korosztálynak. Az oldal felhasználói földrajzi távolságokat, generációkat, 

osztályokat és nyelveket ívelnek át. Átalakítja az emberek közötti kommunikációt, azt, 

ahogyan a kormányok az állampolgáraikhoz szólnak, illetve a gyártók, vállalatok eladási 

technikáit is. Némely országban már a demokratikus folyamatokra is hatással van.  

A kommunikáció új formája, amely újfajta személyközi és társadalmi hatáshoz vezet. A 

felhasználók, amikor felveszik egymással a kapcsolatot egy-egy közös érdeklődési kör, 

tapasztalat, ügy vagy probléma kapcsán, képesek vírusszerűen felgyorsítani az 

információáramlást. Ez magasabb illetve alacsonyabb szinten is működik, milliókkal éppúgy, 

mint egy pár fős baráti társasággal, vagy egy családdal. Az oldalon feltüntetett eszmék 

különböző csoportokon képesek átfutni és számos emberhez eljutni, szinte egy időben. A 

tagok legtöbbször tudtukon kívül is üzennek egymásnak. Az egyes közösségekhez 

csatlakozók nem kimondottan gondolnak arra, hogy ezeket az információkat megosszák 

barátaikkal, egyszerűen csak beléptek az adott csapatba, viszont ezt az adatot a Facebook 

kiírja az új tag barátainak az üzenőfalára. 

Régebben az információk, hírek továbbítása a televíziók és rádiók feladata volt, vagyis az 

elektronikus médiáé. Manapság a hétköznapi emberek/felhasználók a hírek kezdeményezői. A 

közösségi oldal rendkívül hatékony eszköz a reklámipar számára, és erőteljes befolyással bír a 

médiára is. Ugyanis így bárki lehet szövegíró, terjesztő illetve szerkesztő is. A Facebook 

futótűzként képes terjeszteni híreket, dalokat vagy akár YouTube videókat is.  

Az oldal fejlődésében nagy szerepe van a játékiparnak is, némely programmal hetente akár 30 

millióan is játszanak. A legnépszerűbbek közé tartozik a The Sims Social, a Farmville vagy 

például a CityVille. A gyártók ki akarják használni ezt a lehetőséget, ezért folyamatosan 

fejlesztenek játékokat kimondottan a Facebook-ra, mint például az Xbox, a Nintendo és a 

PlayStation.  

A Facebook szüntelenül az információról szól – a felhasználók havonta megközelítőleg 

húszmilliárd egység tartalmat töltenek fel, többnyire híreket, képeket és linkeket. Az oldal 

magasan vezet a képmegosztó portálok között, havonta megközelítőleg hárommilliárd fotóval 
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lesz „gazdagabb”, emellett megszámlálhatatlan mennyiségű politikai provokációkkal, 

viccekkel, gondolatokkal és triviális bejelentéssel van tele. 

A rendszerbe regisztrációval lehet bekerülni. A közösségbe bejegyezheti magát egy szimpla 

magánember, de lehet „rajongói” oldalt is létrehozni hírességeknek, közszereplőknek, 

együtteseknek illetve vállalkozásoknak. Tehát felhasználók lehetnek országokon belüli 

közösségek - pl.: Nescafé Chile, Nescafé Thailand vagy Nescafé Hungary - munkahelyek, 

különböző intézmények, brandek (1. számú melléklet), iskolák valamint városok is, melyeket 

a tagok „like”-olhatnak (1. számú melléklet). Ezek az oldalak különböző érdeklődési körök 

szerint vannak regisztrálva – mint például, tevékenységek, film, televízió, munkahely, 

középiskola, felsőoktatási intézmény és egyebek. Ezáltal válnak láthatóvá az egyes személyek 

érdeklődési körei és tapasztalatai a többiek számára. Emellett a felhasználók képeket 

tölthetnek fel magukról, illetve megoszthatják egymással élményeiket, gondolataikat saját és 

ismerőseik üzenőfalain.  

Amikor valaki internetezik, nagy eséllyel használja a Facebook-ot is, ugyanis ez a második 

leglátogatottabb oldal, a Google után, hiszen jelenleg is több mint 800 millió felhasználóval 

rendelkezik, amint azt már említettem. Manapság a tagok naponta, átlagosan 8 milliárd percet 

töltenek el itt – egy átlag felhasználó megközelítőleg napi egy órát facebook-ozik. A 

közösségi oldal jelenleg 75 nyelven érhető el, és az aktív felhasználók 75%-a nem az Egyesült 

Államokban él. A Facebook Global Monitor felmérése alapján Kanada lakosságának 42%-a 

regisztrált az oldalon.  

Más portálokkal ellentétben a Facebook kimondottan a felhasználókról szól. Egy ugródeszka 

az emberek számára, hogy életükből többet hozzanak ki, és arra, hogy mindenkinek – minden 

regisztráltnak – legyen egy saját weboldala, a közösségi hálózat részeként.  

1. ábra, A Facebook logója 

(forrás: www.facebook.com) 
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2.1 A Web 2.0 

A web 2.0 olyan magas fokú közösségi együttlétet, kooperációt és tudásmegosztást 

megvalósító internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amilyen a való világban elképzelhetetlen 

lenne.  

A szerver gazdája a webkettes szolgáltatásoknál, csak magát a keretrendszert nyújtja, és a 

különböző tartalmakat maguk a felhasználók hozzák létre és töltik fel, ahol kapcsolatokat 

alakíthatnak ki és kommunikálhatnak is egymással. A tartalmak megvalósítását általában Java 

(1. számú melléklet) alapú felhasználói felületekkel végzik. Manapság már a keretrendszerek 

programozási felülete – API (1. számú melléklet) - is nyitott a felhasználók előtt, így bárki 

írhat a bizonyos szolgáltatás adataira épülő honlapokat. A web 2.0 segítségével a felhasználók 

maguk töltik fel, illetve hozzák létre a tartalmakat – szöveg, videó és fényképmegosztás 

formájában, és hozzá is szólhatnak egymás bejegyzéseihez. A fogyasztók a tartalom 

szerkesztői, ezért az ilyesfajta oldalak sokkal változatosabbak, színesebbek az eltérő ízlések 

miatt. Nincsenek egyforma oldalak, ahogyan teljesen egyforma személyiségek sincsenek. 

Web 2.0 alkalmazás például a YouTube, a Vatera, az iWiW illetve a Twitter és természetesen 

a Facebook is.  

2.2 Virtuális világok 

A kommunikáció- és az internet térhódításának következtében megalakult egy új fogalom, a 

virtuális világ. Sokan úgy vélekednek, hogy ha nincsen virtuális énünk, életünk, akkor 

egyáltalán nem is létezünk. Az emberek egyre több időt töltenek a közösségi oldalakon és az 

online játékok gyűrűjében. Az igazság az, hogy ezeket a felületeket hasznos módon is 

kezelhetjük, illetve lelkileg is normális, hogy alkalmazzuk ezeket a „kitalált személyiségeket”, 

viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy egy-egy profil egyáltalán nem biztos, hogy a 

ténylegesen mögötte álló személyt takarja. Viszont az is igaz, hogy a magányos 

személyiségeknek az egyedüllét ellen szükségük van, ezekre a kapcsolati-közösségi hálókra. 

Manapság egy új betegségre derült fény - főleg az úgynevezett Y generáció körében - 

melynek a neve információ-megvonási rendellenesség. Egy 2011-ben – a Maryland Egyetem 

diákjai között - végzett kutatás azt vizsgálta, hogy milyen hatással van a fiatalokra, ha 

24 órára megvonják tőlük az internetet, műszaki cikkeiket – mobiltelefont, rádiót és televíziót. 

A tapasztalataikat folyamatosan dokumentálniuk kellett. Voltak, akik egyfolytában a nem 
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létező telefonjaik után nyúltak, és sokaknál jelentkeztek olyan elvonási tünetek, mint a 

szorongás, elzártságérzet vagy remegés. A tanulmány azt a következtetést vonta le, miszerint 

a virtuális élettől, és a kommunikációs csatornáktól, információktól való függés egyáltalán 

nem lebecsülendő. A diákok legtöbbje már ébresztő- illetve karórával sem rendelkezik, 

csupán a mobiltelefonjára, számítógépére hagyatkozik. A fiatalok egy része a tünetek 

elterelésére, a virtuális kapcsolatok hiányában a szabadban keresett menedéket, és a 

zenehallgatás nélküli napon számos diák számolt be eddig idegen hangokról, mint például a 

madárcsicsergés. Ez a tény amennyire elgondolkodtató, olyannyira szomorú is.  

2.3 A Facebook technikai fejlesztései, újításai 

A Ticker 

A kezdőlap jobb felső sarkában elhelyezkedő, az ismerősök valós idejű aktivitásait jelző 

oszlop. A segítségével folyamatosan nyomon követhetőek az ismerősök egyes tevékenységei.  

Rejtett bejegyzések, és „szürke bejegyzések” 

Egyes bejegyzések sötétebb háttérrel jelennek meg a többinél, ezek ugyanis a Facebook 

algoritmusa szerint spam (1. számú melléklet) gyanúsak. Az ilyesfajta hozzászólások 

sötétszürke hátteret kapnak, és csak annak az írója, illetve az adott profil tulajdonosa látja. Az 

oldal lehetőséget ad arra, hogy ezt a jelzőt eltávolítsák a bejegyzésről (ellenkező esetben 

mindenki más számára rejtett marad), a „nem spam” gyorslinkre-, illetve a jobb felső 

sarkában megtalálható „x”-en belül a „elrejtés visszavonásá”-ra kattintva.  

Megújult képnézegető 

Új külsőt kapott a fénykép megjelenítő is, hiszen egy fotóra rákattintva elsötétül a háttér, a 

képet pedig meg lehet tekinteni teljes képernyős módban. Emellett a kép forgatható (a kis 

fogaskerék ikon segítségével), letölthető illetve profilképnek is választható. A Facebook-nak 

valószínűleg ezzel a változtatással is az a célja, hogy minél több hirdetésnek biztosítson 

helyet, ugyanis egyes fényképek mellett reklámok jelennek meg.  

Privát üzenetváltás a rajongók és rajongói oldalak között 

Az oldal jelenleg béta verzióban (1. számú melléklet) teszteli egyik legfrissebb újítását, amely 

lehetővé teszi a közvetlen üzenetváltást a rajongói oldalak és rajongóik között. A fejlesztést 

sok oldal üzemeltetője várja, hiszen rengeteg olyan szituáció adódhat, amikor a rajongók, 
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vagy vásárlók panasszal élnek az üzenőfalakon. Ilyenkor személyes üzenetet írhat az adott 

profil fenntartója, és pillanatok alatt változtathatja át a problémás vevőt elégedett ügyféllé. 

Illetve ugyanez fordítva is igaz, a rajongók személyesen is írhatnak panaszt az üzemeltetőnek. 

A The Next Web az egyik közleményében azt nyilatkozta, hogy a fogyasztói központú 

vállalkozások számára minden bizonnyal nagyon hasznos lesz az új alkalmazás, hiszen a 

Facebook ezáltal új szintre emeli a rajongói oldalak ügyfélkapcsolati esélyeit.  

A Timeline - idővonal 

Az újítás lehetővé teszi, hogy a felhasználók, régi profiljukat áttekinthetőbbé, illetve 

praktikusabb felületűre cseréljék. Beüzemelni egyszerű, elég a keresőbe beírni a „timeline” 

szót, majd a legördülő lehetőségek közül kiválasztani az „Idővonal bemutatása” opciót. 

Amennyiben a tagoknak tetszik, egyetlen kattintással aktiválhatják is az új nézetet. Ezt 

követően 7 nap áll rendelkezésre, amíg minden ismerős számára láthatóvá válik, addig 

szabadon lehet alakítani, változtatni a fényképeket a felületen, illetve mivel a Timeline a 

borítókép alatt az adott felhasználóról megjelenít egy névjegyet, az egyes adatokat el is lehet 

rejteni, vagy beállítani a láthatóságát. Összefoglalva, az alkalmazás a tudatosan Facebook-ozó 

regisztráltaknak hasznos, hiszen rendszerezi a bejegyzéseket és történéseket. 
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3. A FACEBOOK ELŐNYEI 

A közösségi portált eredetileg Mark Zuckerberg nem a személyes kommunikáció pótlására 

szánta, hanem egy olyan eszköznek, amely a személyes kapcsolatokat gazdagítja, hogy az 

emberek fenntarthassák a kapcsolatot barátaikkal, ismerőseikkel, iskolatársaikkal, illetve, 

hogy új ismeretségeket köthessenek, akár az országhatárokon kívül is. Eredetileg arra 

tervezték, hogy két olyan ember között, akik a valóságban ismerik egymást, megosztási utakat 

hozzon létre, és új típusú interakciót eredményezzen. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint 

a Facebook rajongói oldalán található nyitómondat: „Facebook's mission is to give people the 

power to share and make the world more open and connected” - vagyis „A Facebook 

küldetése az, hogy segítse az emberek közötti megosztásokat, illetve, hogy még nyitottabbá és 

összefüggőbbé tegyék a világot” [Facebook]. 

A közösségi oldalon, amellett, hogy az emberek megkereshetik ismerőseiket, számtalan 

alkalmazást és játékot is használhatnak, szabadidejük eltöltésére, korlátlanul. Mára már több 

mint hatszázezer program közül választhatnak a felhasználók, igaz ezek legtöbbje 

haszontalan.   

A közösségi portáloknak, és így a Facebook-nak is a legnagyobb előnye az, hogy hatalmas 

tömegeket képes elérni viszonylag rövid idő alatt - nincsenek országhatárok illetve földrajzi 

akadályok sem.  

3.1 Összefogás egy jó cél érdekében 

A közösségi oldalnak a sok hátránya ellenére azért előnye is van, főként azért, mert képes 

térben és időben is összehozni az embereket. Erre egy nagyon jó példa annak az ötéves 

kisfiúnak, Julian-nak a története, akinek az édesapja Facebook-on talált vesedonort. A férfi 

„Damon Kidney” vagyis „Damon Vese” néven regisztrált az oldalon, abból a célból, hogy 

súlyos vesebeteg fiának donort találjon. Az oldalon rövid időn belül 1400-an jelölték be az 

adatlapot, és így találta meg őket az édesanya egyik régi ismerőse, aki aztán felajánlotta egyik 

veséjét. 

(Betegszoba.hu: A Facebook miatt kapott új vesét, [2012. január 08.]) 
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4. A FACEBOOK VESZÉLYEI 

A Facebook egyik legszembetűnőbb hatása, hogy az emberek egyre nyilvánosabban élik az 

életüket. Sokak szerint a tagok egymás lényegtelen dolgait tárják a többiek elé, és sokkal 

inkább az önimádat eszközét látják benne, mint a kommunikációét. Sokan esnek 

gondolkodóba azon a tényen, miszerint hogyan, és milyen mértékben érinti a változásra és 

fejlődésre való képességet az, hogy ismerőseik állandóan egymás gondolatait és tetteit 

figyelik. Előfordulhat az is, hogy azok, akik a portálon töltik mindennapjaik jelentős 

hányadát, elveszítik arra irányuló képességeiket, miszerint a való világban is felismerjék, és 

tapasztalják a valódi izgalmakat és változásokat. Egyáltalán el lehet-e mondani a Facebook-os 

barátokról, hogy tényleg valódi barátok-e? Némelyek számára a nagy mennyiségű Facebook-

barát, a baráti kör hamis érzetét kelti, és még inkább növeli a magány érzését.  

Az oldal nagy hátránya az, hogy ami egyszer felkerül rá, az akár több év múlva is 

visszaköszönhet, szinte lehetetlen bármit is nyomtalanul eltüntetni, hiszen időközben bárki 

letöltheti magának a képeket, csinálhat képernyőmentéseket, illetve a webkeresők cache-ében 

(1. számú melléklet). Ez veszélyes is lehet, hiszen az információ egyenlő a hatalommal. Az 

emberek adataival egyesek visszaélhetnek, képeket lophatnak – azt akár sajátjukként is 

feltölthetik – amik természetesen sértik a személyes jogokat. 2009-ben az Ars Technica 

munkatársai megvizsgálták, hogy mi történik pontosan akkor, amikor letörölnek egy képet 

facebook oldalukról. Ugyanis, az ilyen hatalmas internetes adatbázisoknak annyira sok 

munkával jár, egy-egy kép kikeresése, illetve törlése, hogy legtöbbször meghagyják azokat, és 

csak beállítják az adatbázisban, hogy ezt most „vedd töröltnek”. Tehát megsemmisítés helyett, 

csak leveszik a galériából, üzenőfalakról illetve egyéb helyekről, és a képek még akár évek 

múlva is megtekinthetőek az adott képfájlra mutató egyedi link segítségével. Az Ars Technika 

publikálásának köszönhetően a Facebook megígérte, hogy próbálkoznak egy olyan rendszer 

létrehozásával, amely 45 napon belül törölné az adatbázisukból a felhasználók által 

megsemmisített fotókat, viszont ennek a bevezetése akár évekbe is telhet. A legjobb megoldás 

ezek után az, hogyha az esetleges kompromittáló képeket a tagok fel sem töltik. 

Egyes hozzáértők szerint, a mai világ pontosan azért olyan veszélyes és erőszakos, mert a 

bizonyos – személyes - tartalmak jó néhány ember számára elérhetőek. Az ilyesfajta erőszak 

bizonyos helyzetekben ugyanolyan veszélyesnek bizonyul, mint a szemtől szembeni, hiszen 

az előbbinél nem csupán két ember között zajlik a konfliktus, hanem akár több száz előtt. A 
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sértett pedig ilyenkor számos ember előtt szégyenül meg, és ettől még inkább egyedül érzi 

magát.  

4.1 Visszaélés a személyes adatokkal 

Az ESET – Nod 32 (vírusirtó program) szakértői nem győzik felhívni a figyelmet a személyes 

adatok védelmének fontosságára, emellett nap, mint nap hallani óvatosságra intő 

figyelmeztetéseket, ennek ellenére, nagyon sokan nem veszik ezeket komolyan, mert nem 

gondolják, hogy bárki pont az ő adataikra lenne kíváncsi.  

2010 közepén körülbelül 100 millió Facebook felhasználó adatait (teljes név, becenév, 

telefonszám, e-mail cím stb.) gyűjtötte össze Ron Bowes, a Skull Security biztonságtechnikai 

vállalat egyik szakembere. Az így kapott adatbázis 2,8 gigabyte méretű volt, és 

hozzáférhetővé tette szinte mindenki számára – mindezt természetesen, teljesen legálisan, 

hiszen azokat az emberek önszántukból tették nyilvánossá az oldalaikon. A férfi ezzel akarta 

felhívni a figyelmet az emberek könnyelműségére, illetve, hogy a közösségi portál mennyire 

nem kezeli bizalmasan az adatokat. Bár mindenki szabad akaratából döntött úgy, hogy a 

szóban forgó információkat a többiek tudtára adja, azért biztosan nem örülnek a tudatnak, 

hogy bárki hozzáférhet ezekhez. 

(Index: Százmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek ki a netre, [2010. július 29.]) 

A Marketing Agency Kft. a domain (1. számú melléklet) regisztrációs adatbázis alapján 2006-

ban megszerezte a Facebook.hu internet címet, amely a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

és a pcworld.hu szerint a tulajdonos jóhiszeműsége nagymértékben megkérdőjelezhető. A 

www.facebook.hu címet begépelve többféle dolog is történhet – a pcworld.hu írása alapján. 

Első esetben az oldal továbbirányít a www.facebook.com-ra, előfordulhat, hogy csupán egy 

üres lap jelenik meg – „Tovább a facebookra” linkkel – amire ráklikkelve egy hirdetés ugrik 

fel. Viszont a leggyakrabban – és ez a legrosszabb eset – a cím a 2face.book.hu, 3face.book.hu 

és 4face.book.hu aloldalaira irányít át, melyek kinézetre tökéletes hasonmásai a 

facebook.com-nak. Az átverést csak az internetböngésző URL mezőjében lehet észrevenni. 

Az esetben, ha a gyanútlanoknak ez a csalás nem tűnik fel, és a hamis oldalon is belépnek a 

profiljukba, az adataik a book.hu üzemeltetőjéhez kerülnek, melynek tulajdonosa a szlovákiai 

Trávnikba bejegyzett Cetinje s.r.o. – a webcímet egyébként Hódmezővásárhelyen jegyezték 

be. Amennyiben valaki beleesett a csapdába, javasolt az azonnali jelszó módosítása, illetve 
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minden olyan másik szolgáltatásnál, ahol ugyanahhoz az e-mail címhez, ugyanaz a jelszó 

párosul. 

A biztosítócégek óva intik a felhasználókat attól, hogy újonnan vásárolt luxuscikkeiket, 

nyaralási szándékaikat, úti céljaikat, illetve ezek időpontjait közzé tegyék üzenőfalaikon, mert 

előfordulhat, hogy azokat nem csak az ismerőseik látják, illetve, hogy azok tovább adják az 

információt. A brit Legal & General nevű biztosítócég kétezer internetezőt kérdeztek meg a 

felhasználói szokásaikról, amelyben kiderült, hogy az emberek 38%-a írt a nyaralási terveiről, 

és 33%-uk írta ki, hogy elutazik a hétvégére. A kutatás során az alanyoknak véletlenszerűen 

kiküldtek 100 meghívót, és 13%-uk azonnal elfogadta az ismerősnek jelölést. A 16-24 évesek 

megosztotta a nyaralási terveit ezek után is, a férfiak 13%-ánál látható volt a mobilszám, 

illetve 9%-ánál a lakcím is.  

4.1.1 Kétes alkalmazások 

A közös üzenőfalat böngészve, gyakran találkozni hasonló bejegyzésekkel, mint például: 

 „Mária megtudta, hogy mi a neve jelentése és annak eredete. Ha te is meg szeretnéd 

tudni, kattints ide”… 

 Adrienn 100%-ot ért el a „Mennyire vagy jó szakács?” teszten. Kattints és tudd meg, 

mennyire vagy jó szakács… 

A keresőbe beírva a „mennyire” szót, számos ilyen alkalmazást találni, de kitöltés előtt még, 

like-olni kell az adott oldalt, illetve hozzáférést biztosítani az adott programnak a személyes 

adatokhoz és képekhez.  

Ez a folyamat azért is érdekes, mert általában egy oldalt a tartalma miatt like-olunk, miután 

már azt láttuk, nem azelőtt, mielőtt bármit is tudnánk róla. Ennek ellenére mégis sokan fejezik 

ki tetszésüket a hasonló, számukra ismeretlen tartalmú alkalmazások iránt, melyekről nem is 

tudni, hogy később mihez kezdenek a személyes információinkkal, képeinkkel illetve 

videóinkkal.  

A világhálót böngészve bukkantam rá Szabó Gábor blogjára, amely nagyon felkeltette az 

érdeklődésemet, és ahol meglepő információkat olvastam. Az említett, Facebook-on 

létrehozott egy alkalmazást – Mennyire vagyok anyagi biztonságban? - annak kapcsán, hogy a 

felhasználók által like-olt programok milyen adatokhoz férnek hozzá. A tesztben a következő 

kérdésekre kereste a választ, 1. Mennyi a felhasználó havi munkából szerzett jövedelme, 2. 
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Mennyi az egyéb havi jövedelme, 3. Havonta mennyi kiadása van, 4. A havi kiadásokból 

mennyi a hiteltörlesztés illetve 5. Mennyi a havi likvid megtakarításuk. Meglehetősen 

bizalmas kérdések, és feltehetőleg a tagok személyesen nem is válaszoltak volna rájuk, 

viszont itt úgy gondolták, hogy nem látja senki sem. A programban a készítő azonban 

elhelyezett egy adatrögzítő alkalmazást, így az az összes megadott értéket elmentette.  

Belegondolni is rossz, hogy az ilyesfajta információkkal mi mindent lehet kezdeni, főleg a 

hitelügyintézők örülnének az ehhez hasonló listáknak. Tehát, hogy bizonyos emberek milyen 

adatokat akarnak begyűjteni a saját részükre, csak a képzelet szab határt, és senki sem lehet 

biztos benne, hogy az alkalmazás, amelyiknek éppen átadja a bizalmas információit mihez 

fogja a későbbiekben felhasználni azokat. Ugyan mindez sérti a Facebook szabályzatát, de 

ezzel senki sem törődik. Tehát ezen a téren sem árt odafigyelni, és megfontolni, hogy mikor, 

kinek/minek és milyen személyes adatot bocsátunk a rendelkezésére.  

(Szabó Gábor: Fogadjunk, hogy tudom, mennyi pénzed van! Avagy a Facebook alkalmazások 

veszélyei, [2010]) 

A Facebook okostelefonokra írt alkalmazása bele tud olvasni az azt használók 

mobiltelefonjain tárolt személyes üzenetekbe, írta a The Sunday Times. Cikkük szerint, a 

program hozzá tud férni és el is tudja olvasni a készülékek sms-eit. A Facebook, 

megkérdezésükre rágalmazásnak titulálta a megjegyzést, miszerint bárkinek is elolvasnák az 

üzeneteit, ugyanakkor elismerték, hogy az androidos okostelefonokra írt alkalmazásuk 

ténylegesen látja a privát üzeneteket (2. sz. melléklet, 2. ábra), de csak adatokat gyűjtenek egy 

hamarosan induló üzenetküldő szolgáltatáshoz. Megígérték, hogy ha a program tényleg 

sikeresnek bizonyul, akkor ténylegesen szükség lesz az sms-ekre, de erről a felhasználók 

2. ábra, Példa egy rögzített adatlapra – fiktív név, és adatok 

(http://www.webforgalom.hu/blog/a-facebook-alkalmazasok-

veszelyei) 
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kapnak majd tájékoztatást. Emellett azt is tudatosították, hogy a tagok saját szándékukból 

járultak hozzá az adatszolgáltatáshoz, hiszen ezt a felhasználási kritériumok is tartalmazzák, 

amihez az alkalmazás letöltésekor hozzá kell járulni.  

4.1.2 Hackertámadások 

Az egyik leggyakoribb módja az adathalászatnak, a személyiséglopás, amelynek legtöbbször 

a könnyen feltörhető jelszó az előzménye. A profilt ezután spam és adathalász üzenetek 

küldéséhez használják fel, vagy az adott felhasználó nevében akár körüzenetben, különböző 

indokokkal pénzt csalnak ki az ismerősöktől.  

Magyarországon az internetező nők majdnem egyharmada csak egy szimpla számsort használ 

jelszóként, a férfiak 4%-a pedig nem is emlékszik rá, és a számítógépének memóriájára bízza 

azt. Pedig a jelszavak feltörésére alkalmazott technológia fejlődésének révén az ideális 

jelszavak ma már 10-12 karakter felettiek, és egyaránt tartalmaznak kis- illetve nagybetűket, 

számokat, valamint különböző írásjeleket. Az ESET felmérése szerint ilyen bonyolultabb 

kombinációkat a nők és férfiak mindössze 3%-a illetve 6%-a alkalmaz. Érdekességként, a 6 

karakter hosszú jelszó megfejtési ideje 10 perc, ha tartalmaz nagybetűt is, akkor pedig 10 óra. 

Egy 9 karakteres jelszó esetében, ha az csak kisbetűkből áll, a feltörési idő 4 hónap, 

amennyiben nagybetűt is tartalmaz, akkor 178 év alatt törhető fel, míg, amelyik számokat és 

szimbólumokat is tartalmaz ugyanehhez 44 530 év szükséges.  

4.2 Vírusok 

Az egyik legelterjedtebb bűnözői módszer a vírusok, férgek és trójaiak terjesztése a közösségi 

portálon. A hackerek üzenetet küldenek az egyes postaládákba – amiben legtöbbször 

izgalmas, megdöbbentő történetet, poént vagy hírességet ígérő videók linkjét helyezik el. Ez a 

link egy fertőzött oldalra küldi a gyanútlanokat, aztán feltöltődik a gépükre. A Panda 

ActiveScan felmérései alapján legalább a felhasználók egy százalékát fertőzte már meg a 

Boface- féregtípusok egyike. A legújabb ilyesfajta féregtípus, miután települt a számítógépre, 

csak akkor aktiválódik, amikor a felhasználó a Facebook-ra csatlakozik. Ezután küld a tag 

összes ismerősének egy videót ígérő linket. Ez a link egy hamis videó megosztó oldalra – 

„YuoTube” majdnem ugyanaz a neve, mint a „YouTube”-nak - küldi azokat, akik 

rákattintanak. Az itt fellelhető film természetesen nem lejátszható, viszont ezt követően 

ajánlja egy segédprogram letöltését, ami egy ál vírusirtó. A Panda információi szerint 

körülbelül 1200%-os növekedés volt megfigyelhető az elmúlt évekhez képest.  
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4.3 A Facebook és a munkáltatók 

Mind az álláskeresőknek mind a foglalkoztatottaknak nem árt odafigyelni a Facebook-on 

általuk megosztott tartalmakra, mivel egyre több a bizonyíték arra, hogy akár több év 

elteltével is káros hatással lehet az egyének pályafutására a közösségi oldal meggondolatlan 

használata. Egyre csak növekszik azon felhasználók száma, akik a felelőtlen Facebook-ozás 

miatt veszítik el, vagy éppen meg sem kapják az áhított pozíciókat.  

Egyre több helyről lehet visszahallani, hogy embereket bocsátanak el a munkahelyükről, mert 

azok előzőleg átgondolatlan üzeneteket írtak az üzenőfalaikra. Egy amerikai internetes oldal, 

a Businessinsider számolt be olyan esetekről, amikor is a munkáltatók a Facebook 

bejegyzéseik miatt váltak meg az alkalmazottaiktól. Előfordulnak közöttük banki- és 

biztosítói alkalmazottak, légi utaskísérők, tanárok illetve pincérek is. Tehát nyugodtan ki lehet 

jelenteni azt a tényt, miszerint a közösségi oldalakon való jelenlét a munkaerőpiac szinte 

minden szegmensét érinti.  

Hasonló esetek Magyarországon is előfordulnak. Az utóbbi időszakban a legnagyobb port az 

Országos Mentőszolgálatnál történtek kavarták fel. Azonnali fegyelmi eljárást indítottak el 

azon mentősök ellen, akik magatehetetlen betegekkel fényképezkedtek le a mentőautókban, 

humoros képaláírásokkal fűszerezve azokat, feltöltötték a Facebook-ra. A történtekből 

kifolyólag az OMSZ egy saját szabályzatot készített, miszerint megtiltja az alkalmazottainak a 

betegellátással kapcsolatos képek közzétételét a közösségi oldalakon.  

Az egyik internetes oldal - a CareerEnlightenment.com - egyik tavalyi felmérése szerint, a 

megkérdezett cégek 89%-a venné igénybe a közösségi médiát az álláskeresők körének 

szűkítésére, illetve a fejvadászok 79%-a ellenőrzi a jelentkezők internetes profiljait. Háromból 

egy foglalkoztató utasított már el pályázót olyan információk miatt, melyeket internetes 

forrásokból tudott meg róla. Mindenképpen végig kell gondolni a személyes politikai és 

ideológiai nézeteket, mert előfordulhat, hogy a munkáltatóknak az nem tetszik, vagy nem 

tartják azt etikusnak.  

Ennek ellenére, mégis nagyobb a fenyegetettsége az álláskeresőknek, ugyanis előfordulhat az, 

hogy a fejvadászok és a munkáltatók a beadott önéletrajzok mellett, a jelentkezők online 

profiljait is leellenőrzik. A felmérésben a megkérdezett intézmények 50%-a Facebook-on is 

keresgél leendő munkatársak után. Pintér Zsolt karrierszakértő és fejvadász hívta fel a 

figyelmet arra is, hogy célszerű az e-mail címeket is okosan megválasztani, ugyanis azok is 
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eltántoríthatják a munkaadókat. Tehát mindenképpen fontos a jó benyomás keltése, nem 

mindegy, hogy mi jelenik meg interneten az egyes emberekről, mert akármilyen poénosnak 

ítélt bejegyzés is balul üthet vissza pár év múlva. 

A careerenlightenment.com felmérése szerint a munkaadók 91%-a ellenőrzi a jelentkezők 

közösségi profiljait felvétel előtt, 69% utasított már el jelentkezőt a portálokon talált 

információk miatt, illetve 68% vett már fel embereket olyan információ miatt, melyekről egy 

közösségi oldalról értesült.  

(Világgazdaság: Karriergyilkos lehet a Facebook? [2012. február 1.]) 

4.3.1 Személyiségi jogok sértése, vagy csak túlzott óvatosság? 

Amerikában egyre többször hallani olyan esetekről, amikor is a munkáltatók elkérik az állásra 

jelentkezők jelszavát adta hírül a brit The Telegraph napilap.  

Ugyanis, sokan elrejtik az ismeretlenek elől a profiljukat, viszont vannak olyan cégek, 

amelyek nem elégednek meg a csak nyilvános bejegyzésekkel, kommentárokkal és képekkel, 

hanem kíváncsiak a rejtett csoportokra, és megjegyzésekre is. Orin Kerr a George Washington 

Egyetem egyik professzora szerint ez pont olyan, mintha elkérnék valakinek a lakáskulcsát, 

hogy szétnézzenek az illető otthonában. A közösségi oldalak terjedésével, egyre több 

munkaadó ellenőrzi a munkavállalói, és jelentkezői adatlapját, a közösségi aktivitásaikat, mert 

ezek rengeteget elárulnak az illetőről. Ezt legtöbbször viszont akadályozza az, hogy az 

emberek a bejegyzéseket, képeket vagy videókat csak a barátaik számára teszik láthatóvá, így 

a jelszót nem kérő vállalatoknál az is előfordulhat, hogy megkérik a jelentkezőt, hogy jelölje 

barátnak a HR munkatársat. Chandlee Bryan karriertanácsadó véleménye szerint, a 

felhasználóknak elvileg tisztában kellene lenniük azzal, hogy jelenlegi, illetve jövőbeli 

munkáltatójuk ellenőrizheti az adatlapjukat. Bryan elmondása szerint, egyre több vállalat 

használ olyan alkalmazást, amely folyamatos megfigyelés alatt tartja a dolgozók közösségi 

profiljait. A BeKnown nevű program például képes szemmel tartani az adatlapokat, 

amennyiben a felhasználók engedélyt adnak rá, viszont a bejegyzéseket nem látja.  

Magyarországon egyenlőre ez a módszer nem ismert, ugyan nincs kizárva, hogy pár éven 

belül a hazai cégek is alkalmazni fogják.  

A hitelintézetek és az adóhivatal is rendszeresen utánajárnak az ügyfelek közösségi 

profiljainak, hogy leellenőrizzék az állításaikat. A vagyonosodási vizsgálatokat folytató 
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adóhatóságnak, roppant hasznos az, amikor az emberek a közösségi oldalakon dicsekszenek a 

pénzükkel, nyaralásaikkal illetve vagyontárgyaikkal. Ugyan nem konkrétan erre a forrásra 

támaszkodnak, viszont olykor-olykor nagyon hasznos lehet. Azok, akik intenzíven használják 

a Facebook-ot, feltölti a nyaraláson készült képeket, újonnan vásárolt tárgyait, egyértelműen 

magukra vonják az adóhatóság figyelmét. Ez nem jelenti azt, hogy aki ezt teszi, az ellen 

egyből vagyonosodási vizsgálatot indítanak, viszont amennyiben az illető valamilyen okból a 

NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) látóterébe kerül, akkor ezek az információk 

összeadódnak. 

4.4 A Facebook személyiségekre vonatkoztatott hatásai 

Egy Amerikában végzett felmérés alapján, a több mint 800 millió aktív felhasználónak – 

majdnem minden kilencedik ember a Földön regisztrált – legalább 50%-a naponta 

bejelentkezik a Facebook-ra - 350 millióan mobiltelefonról. Minden nap 250 milliárd képet 

töltenek fel, és 2 milliárd kiírást kommentálnak és like-olnak. Az amerikai tagok 56%-ának 

nincsen fent a főnöke ismerősként, mert szerintük felelőtlenség és a nők 83%-át idegesítik az 

online barátai. A felhasználók 48%-a vallotta azt, hogy túlságosan is gyakran nézi a volt 

barátnője/barátja profilját, 47% káromkodik az üzenőfalon, illetve a megosztott linkek 90%-a 

szexuális tartalmú. A legkedveltebb Facebook-oldal a Facebook-é (63 583 506 fő), és a 

brandek közül a legtöbb rajongója a Coca-Colának van (40 395 195 like-oló). A leg 

megdöbbentőbb adat a közösségi oldalon töltött idő mennyisége, miszerint globálisan 9,3 

milliárd órát töltenek az emberek a Facebook-on, egy hónap alatt – ez 1 065 449 évnek felel 

meg. A férfiaknak és a nőknek is átlagosan 130 ismerősük van, viszont a nők 55%-kal több 

bejegyzést írnak az üzenőfalukra. A Bitdefender által végzett kutatás megvizsgálta, hogy az 

emberek mennyire dőlnek be az ismeretlenektől kapott barátkérelmeknek – melyek többsége 

valamilyen adathalász céllal történik. Az összesítés szerint a nők azok, akik több információt 

osztanak meg magukról, viszont a férfiak az óvatlanabbak, és hamarabb visszaigazolnak egy 

ismeretlent, főleg ha az illető egy csinos nő.  

(Antonio Lupetti: Facebook Facts, [2011]; Techline, [2011]) 

4.4.1 Függőség 

A mesterséges világok a felhőtlen szórakozás mellett különböző problémákat is okozhatnak, 

többek között függőséget is. Egyre sűrűbben eredményez válást a különféle virtuális játékok 

folyamatos űzése, és az egyre növekvő Facebook-on töltött órák száma. Manapság már el is 
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terjedt a köztudatban a „játéközvegy” elnevezés azokra, akik ahelyett, hogy a valódi szerelmi 

életükkel foglalkoznának, inkább ismerőseik kertjeit gondozzák, vagy virtuális gitárokat 

küldözgetnek egymás városába. Más országokban már hivatalosan is jegyeztek fel olyan 

eseteket, amikor is a szülők elfelejtettek a gyerekeikért menni az óvodába, vagy a gyerekek 

focimeccsére, mert belefeledkeztek a virtuális életükbe. A legnagyobb probléma viszont az, 

hogy az emberek a játékokban sokkal jobbnak, szebbnek vagy bátrabbnak érzik magukat, 

mint a való életben, és ezért inkább az interneten töltik a mindennapjaikat. A hétköznapokból 

való elmenekülések gyakorisága mögött általában valamilyen – könnyen megoldható – lelki 

problémát lehet felismerni.  

A legveszélyeztetettebb korosztály a munkanélkülieké, illetve a fiatalabbak – az Y generáció 

tagjai. Először csak kikapcsolódás, pihenés céljából töltenek rengeteg időt a közösségi 

oldalakon – főleg a játékok és a könnyű kapcsolatépítés miatt - később viszont már a napi 

teendőiket is felváltja a virtuális életük, egymás segítése a Facebook-os farmokon és 

városokban, illetve a tudat, hogy kapcsolataik fenntartásához ki sem kell mozdulniuk a 

lakásból.  

A mostani huszonéves generáció fő jellemzői az értékrendi válság, szülőktől való anyagi 

függés, illetve a bizonytalanság. Ezt a kitolódott gyermekkorú nemzedéket globálisan 

„Facebook-generációnak” nevezik. A Kontra Műhely felmérése alapján kiderült, hogy 

Magyarországon a 25-34 év közötti nők 27,2%-a, a férfiaknak pedig 42,5%-a a szüleivel él. 

2010-re a hallgatók száma a felsőoktatásban három és félszeresére- (108-ról 370 ezerre), 

illetve az oklevelet szerzők száma a duplájára nőtt (24ezerről 52ezerre). A korosztály legfőbb 

jellemzője, hogy a Facebook-on tölti a mindennapjait. Általában élnek a külföldi 

munkavállalási lehetőségekkel, viszont a teljes boldogságot nem találják. Ugyanakkor 

nyitottak – változatos médiát fogyasztanak - viszont ez a túlzottan nagy választék megbénítja 

őket, mert nem biztosak abban, hogy helyesen döntöttek-e. A legmeghatározóbb 

tulajdonságuk az, hogy szülőfüggők. A kutatásban részt vevők 51%-a a szüleivel él. A szóban 

forgó fiatalok mind erkölcsi, mind szellemi értelemben önállóak, viszont anyagilag egyáltalán 

nem. Ez a magas részarány nem a lustaságra, hanem sokkal inkább a bizonytalanságra 

vezethető vissza, pontosabban arra, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mennyit 

is érnek a felsőoktatásban töltött éveik. Gyakran már több diplomával, esetleg PhD fokozattal 

rendelkeznek, viszont nem tudják elképzelni, hogy miként állnák meg a helyüket a 

munkaerőpiacon azzal a tudással, amelyet felhalmoztak. Pontosan emiatt aztán inkább mást is 

tanulnak. A felmérésben részt vevők 45%-a egyáltalán nem képes eltartani saját magát, és 
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32%-uk a szülei keresetéből él. Sokan közülük nem a családi házban él, hanem albérletben, 

akár egy másik városban, és ennek ellenére nem keresi meg az önálló életre valót. Emellett az 

is érdekes, hogy a válaszadók több mint a fele, nem is „felnőttnek” nevezte magát, hanem 

„fiatalnak”.  

A fiatalok már egy teljesen új kommunikációs modellt alkalmaznak a közösségi portálokon. 

Régen lineárisan folytak a beszélgetések, például egy csésze tea vagy kávé mellett, viszont ez 

az új generáció már képes több szálon is beszélgetni, akár napokra is megszakítani a 

gondolatmenetet, beszélgetést, majd ugyanott folytatni, ahol azt abbahagyták. Megváltoztak a 

médiafogyasztási szokásaik, kevesebbet használják a hagyományos médiát – például a 

televíziót – és sokkal többet interneteznek. Ezáltal tehát a kommunikáció illetve a szociális 

háló kiterjedtebb lett. 

Olaszországban már kezelnek Facebook-függőséggel embereket – az Agostino Gemelli 

kórházban – akik a droghasználókhoz hasonlóan elvesztették a valódi világgal való 

kapcsolatukat, elszakadtak a külvilágtól. A klinika egyik pszichiátere – Federic Tonioni - 

szerint vannak olyan páciensek is, akik egy-egy nyaralás során is kétóránként ellenőrzik a 

Facebook profiljukat, és a bejegyzéseket.  

4.4.2 Társas magány 

Az emberek nagyon könnyen gondolhatják azt, hogy az interneten egyszerűbb magányukat 

enyhíteni, ismerősöket, barátokat szerezni és kapcsolatokat kialakítani, hiszen kevésbé kell 

egymáshoz alkalmazkodni és elkötelezni magukat. Tehát az élet így jóval kényelmesebb és 

könnyebb. Viszont ez hosszútávon nem működik, hiszen a sok online barát csak szimpla 

pótléknak felel meg, és mialatt a netes életben egyre nagyobb ismertségre tesznek szert, addig 

a felhasználók a való életben igazi kapcsolatok nélkül, egyedül maradnak. Jó példa erre maga 

Mark Zuckerberg a Facebook megalkotója, aki a pénzért és hírnévért vívott küzdelem során 

elveszítette legjobb barátját, és a mellé szegődő embereket is. Eléggé ellentmondásos az a 

tény, miszerint az online kommunikáció egyik legalapvetőbb egyénisége magára maradt a 

mindennapi kommunikációban. A közösségi oldal születését bemutató film zárójelenete is ezt 

a tényt próbálja vissza adni, vagyis, a bírósági tárgyalás után Mark a laptopjával és az általa 

megalkotott világgal egyedül marad. A köznapi emberek élete is sikerek és drámák 

váltakozása, és azt, hogy többnyire melyik van jelen, az befolyásolja, hogy kivel, hogyan, hol 

és mennyire mélyen élik meg saját kapcsolataikat.  
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4.4.3 A depresszió és a Facebook közötti párhuzam 

Az Amerikai Gyermekorvosi Akadémia kiadott egy közleményt, miszerint a Facebook és a 

többi közösségi oldal károsíthatja a gyerekek testi- és lelki egészségét. Egy 

gyermekgyógyászati szaklap, a Pediatrics, arra bíztatja a szülőket és gyermekorvosokat, hogy 

beszéljenek a Facebook és a többi közösségi oldal használatáról a gyerekekkel. A cikk szerint 

az oldalak javíthatják az egymás közti kommunikációjukat, a házi feladatok elkészítését és 

növeli a kreativitást, viszont emellett számos árnyoldala is van.  

Gyakrabban előfordulhatnak csoportos zaklatások – kínos és ellenséges információk 

közzététele egymás között - ezáltal a depresszió, illetve sok felnőtteknek való tartalommal is 

szembesülhetnek. Emellett a mindennapi alapvető tevékenységektől veszi el az időt, mint 

például a rendszeres testmozgás vagy az alvás. Egy USA-ban készült felmérés szerint, a 

fiatalok 22%-a jelentkezik be a Facebook-ra naponta több mint tíz alkalommal. A cikk szerint 

a szülőknek lenne a feladata, hogy gyermekeiket megtanítsák az internetes világ 

játékszabályaira.  

Számos felhasználó gondolja úgy, hogy a többiek rajta kívül mind elégedettek az életükkel és 

jól érzik magukat a bőrükben. A Stanfordi Egyetem egy kutatást végzett azzal kapcsolatban, 

hogy az emberek a legtöbbször nagyon is túlértékelik az ismerőseik boldogságát. A 

tanulmányban a kutatók azt vizsgálták, hogy a felsőoktatásban tanulók hogyan értékelik a 

saját és a csoporttársaik hangulatát, és emiatt gyakran boldogtalanok. Megállapították, hogy 

amikor a tagok csak nézegetik egymás képeit, és bejegyzéseit, tehát passzívan használják az 

oldalt, jóval magányosabban érzik magukat, mintha nem facebook-oznának. Gyakran 

eltűnődnek azon, hogy vajon miért is vannak egyedül, miért nem élnek párkapcsolatban, 

illetve, hogy miért nem járnak el otthonról, miért nem buliznak stb.    

A Relationships Australia felmérése szerint leginkább az Y generáció tagjai – az internet és 

számítástechnika világában felnőttek - használják a közösségi oldalakat, és ők érzik a 

leginkább magányosnak magukat. Megállapították, hogy a 25-34 évesek 30%-a, míg a 25 év 

alattiak 19%-a rendszeresen magányosnak érzi magát. A szóban forgó korcsoportokra a 

legjellemzőbb az is, hogy párjukat közösségi oldalakon vagy online társkeresőkben próbálják 

megtalálni. A kutatás szóvivője Damon Young szerint ezek a fiatalok azért érzik magukat 

ennyire elhagyottnak, mert valójában nem is tudják, hogyan legyenek egyedül. A kommentáló 

azt is megjegyezte, hogy az Y nemzedék tagjai olyan szinten függnek az internetes 
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kapcsolataiktól, hogy ezek intenzitásának a csökkenését, illetve hiányát inkább megérzik, 

mint a való életben, nem tudják hogyan kezelni az egyedüllétet. 

Sokszor fordult már elő az oldal történelmében, hogy a felhasználók öngyilkossági 

szándékukról írtak üzenőfalaikon, melyeket azonban ismerőseik nem vettek komolyan, 

esetleg még like-olták is azokat. Az ilyen esetek elkerülésére az oldal készítői kitaláltak egy 

szolgáltatást, amellyel jelenteni lehet az adott megjegyzéseket a Facebook felé. Ezt követően 

a rendszer egy levelet küld az adott személynek, amelyben arra bátorítja, hogy hívja fel 

valamelyik segélyvonalat, vagy indítson el egy magán üzenetváltást egy pszichiáterrel, 

amihez csak egy linkre kell kattintani.   

(Betegszoba.hu: Boldogtalanságot okoz a Facebook [2011]; SG.hu [2011]) 

4.5 Megoldások 

A 3.5-ös fejezetben felsorolok néhány segítséget, amelyekkel elkerülhetőek a későbbi 

kellemetlenségek. Természetesen mindemellett fontos, hogy az információk, képek vagy 

videók megosztása előtt számba vegyék a kellemetlen következményeket, és az esetleges 

visszaéléseket. 

Ismerősök csoportokba szervezése 

Nagy segítség lehet, ha a barátokat külön csoportokba osztják a tagok, külön például a 

családtagokat, és a munkatársakat, ezáltal egyszerűbben lehet üzeneteket küldeni a bizonyos 

célcsoportoknak, a címzetteket is nehezebb elrontani ilyenkor, mint szűkítés nélkül, és a 

listákat senki sem látja.  

Láthatóságok beállítása 

A Beállítások, Adatvédelem beállítások, Profil menüpontok alatt szabályozható az üzenőfalon 

publikált bejegyzések láthatósága a nagyközönség számára. A lehetséges választások a 

barátok, csoportok – felhasználó által kiválasztott csoportok, barátok barátai, illetve mindenki 

(tehát ha az illető nem szeretné az összes ismerőse számára láthatóvá tenni a bejegyzéseit, 

létrehozhat csoportokat, amelyek viszont láthatják azokat). A probléma az, hogy a legtöbb 

tagot ez  nem foglalkoztatja, és az alapbeállításokat hagyják, ami legtöbbször a publikusra van 

állítva. Fontos a fényképek láthatóságának a beállítása is, ajánlott ezeket is csak az ismerősök, 

vagy egyes csoportok számára elérhetővé tenni – itt külön személyeket is ki lehet választani.  
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Kereshetőség letiltása 

A biztonsági beállítások, alkalmazások és weboldalak fülön belül található az a gomb, 

amelynek a segítségével elérhető, hogy ismeretlenek ne tudjanak az adott személy adatlapjára 

rákeresni. A hátránya viszont az, hogy ez teljesen elszigeteli az embert a külvilágtól, és így a 

tényleges ismerősök sem találnak rá az illetőre. 

Klubtagságok, rajongói klubok 

A rajongó klubok építése, illetve az imázsalakítás nagyon fontos üzleti tényező, és a 

hírességek mindennapjait is nyomon lehet követni. A like-olás után viszont az adott oldal 

létrehozója számára láthatóvá válnak az egyes személyes információk és megosztások. Amit 

nem lehet tudni, az az, hogy az adott személy mihez kezd a továbbiakban ezekkel. 

Csoportokhoz való csatlakozás 

Fontos az egyes csoportokba való belépést átgondolni, ha csak a tagjai, és a létrehozója nem 

ismert. Sok esetben fordult már elő, hogy a gyanútlan személyek csatlakoztak bizonyos 

csoportokhoz, melyek később nevet változtattak, és kínos helyzetbe hozták annak tagjait.  
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5. A FACEBOOK ÉS A VÁLLALATOK 

Manapság egyre több vállalat mutatja meg magát a közösségi médiában. Gyakran találkozni a 

termékeiket, szolgáltatásaikat hirdető cégekkel, a képernyő jobb szélén, függetlenül attól, 

hogy bármit is csinál éppen a felhasználó. Legtöbbször olyan társaságok reklámjait látni, 

amelyekhez hasonló oldalakat azelőtt már a tagok like-oltak. 

Talán némelyeknek már elege van a közösségi média folyamatos említéséből, viszont az a 

800 millió felhasználó világszerte, elég meggyőző érvnek számít. Manapság szinte minden 

márka jelen van a Facebook-on, és próbálja minél hatékonyabban eljuttatni üzenetét a 

regisztrált tagokhoz. 

A Zoomerang (amerikai online közvélemény kutatással és kérdőívekkel foglalkozó cég) egy 

kutatást végzett 1 180 kis- és középvállalkozással, illetve 500 fogyasztóval a közösségi 

médiában való jelenlétről. A felmérésből kiderült, hogy a három legfontosabb tényező, ami 

miatt a vállalatok jelen vannak az interneten, hogy kapcsolatot tudjanak fenntartani a 

fogyasztókkal, hogy láthatóak legyenek a nagyközönség számára illetve az önreklámozás. A 

kisvállalkozások vezetőinek 81%-a a közösségi médiát használja új vásárlók felkutatására. Az 

is kiderült, hogy a vállalati döntéshozók 86%-a a Facebook-ot használja a potenciális ügyfelek 

felkutatására, illetve leginkább az említett oldalon való jelenlétbe fektetik a legtöbb energiát. 

A hirdetés a közösségi portálokon nem csak a kapcsolatoknak tesz jót, hanem az üzletnek is. 

A kisvállalkozások 50%-a nyilatkozta, hogy nőtt a vevőköre ezáltal. A kutatás alapján 

3. ábra, Közösségi médiára elköltött összegek (dollárban) 

(a diagramot a Zoomerang felmérésének adatai alapján készítettem, 

forrás: www.zoomerang.com) 
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kiderült az is, hogy a kis vállalatoknak nem is kell olyan sokat befektetniük, a látható 

eredmények eléréséhez. Megállapítható, hogy közel 60%-uk kevesebb, mint 100 dollárt költ 

közösségi médiára illetve 74%-uk nem alkalmaz senkit sem a közösségi oldalon való 

menedzselésre. A kisvállalkozások egyértelműen ezekre az oldalakra támaszkodnak a több 

nyereség, illetve a minél több fogyasztó elérésének céljából.  

 Legutóbb Athénban szervezett egy elég nagyszabású rendezvényt a Facebook és délkelet-

európai társa, a Thinkdigital, melynek célja az volt, hogy megmutassák a hirdetőknek és 

ügynökségeknek, hogyan lehet még eredményesebben jelen lenni a közösségi portálon, illetve 

lehetőleg minél több embert az oldalukra vonzani. Az Advertising Research Foundation 

neveztű hirdetések kutatásával foglalkozó vállalat vezetője, Bob Barocci, az Advertising Age 

január 16-i számában éppen arról nyilatkozott, hogy a mérhetőség csak egy érzéki csalódás, 

mivel a hirdetőknek, ügynökségeknek látszólag számtalan adat áll a rendelkezésükre, viszont 

a Facebook ügyében igazából nem lehet tudni, mit is tudnának kezdeni egy-egy márka like-

olóinak számával. Barocci szerint a marketingvezetők tanácstalanok abból a szempontból, 

hogy miként, mely eszközökkel érhetik el a célközönséget. Az egyik leghatékonyabb eszköz 

az oldalon belül található display hirdetések alkalmazása, melyek a Facebook számára a 

legfőbb bevételi források egyike. David Williams, az amerikai Blinq Media ügynökségi 

vezetője is az Advertising Age oldalain írt arról, hogy a Facebook-on folytatott display 

hirdetésnek mennyire fontos szerepe van, és mennyivel hatékonyabb, mint a korábbi csupán 

„webes” hirdetések. Ugyanis amikor egy felhasználó like-ol egy márkát, akkor annak nem 

csupán a like-oló adatai lesznek elérhetőek, hanem annak ismerősei is, ezáltal a hirdetők őket 

is el tudják érni.  

A közösségi oldal értékesítői tudatában vannak azzal, hogy a like-ok száma milyen 

félrevezető is lehet. Számos olyan vállalat van, amely megrendelésre gyűjt rajongókat 

úgymond „kilóra”, melyek azonban fogyasztói szempontból értéktelenek. Pontosan emiatt a 

közösségi portál már nem a like-ok mennyiségét említi, sokkal inkább azokat a számokat, 

amelyek azt jelzi, hogy mennyien beszélnek-, illetve hányan említik meg az adott márkát. Ez 

az említés a vállalat oldalára írt bejegyzéseket, like-okat illetve azokat az üzeneteket jelenti, 

amelyekben az adott cég neve szerepel. A mérőszámok közül a leghasznosabb, az elérés, a 

kattintások, az egy kattintásra eső költségmutató – amelyben a felhasználó egy ismerőse által 

találkozik az adott branddel, melyet aztán rögtön like-olhat is – a connections – amely azt 

mutatja meg, hogy hányan kedvelték az adott oldalt, kezdett el használni egy alkalmazást, 

illetve jelzett vissza egy adott eseményre a hirdetés hatására. A Facebook-on jelenlévő 
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márkák nagy hányada már az esetben is örülhet, ha a rajongóik 10%-át el tudják érni az 

üzeneteikkel. A hírfolyamokon való reklámozásokkal a legnagyobb probléma az, hogy csak 

egy rendkívül szűk időkorlát áll a rendelkezésükre, mivel átlagosan mindössze 1óra 20perc 

alatt lepörög egy bejegyzés az üzenőfalon, és akik ez idő alatt nem látták, már nem is 

találkoznak az adott tartalommal – a Visibli nevű mérésekkel foglalkozó vállalat felmérése 

alapján.  

Ezt a hibát lehet kiküszöbölni a display hirdetésekkel. Az igénybe vehető reklámfelületeknek 

két típusa van, az egyik a Facebook apróhirdetés oldalán található hirdetések – melyekre 

licitálva lehet árat szerezni, a másik a Facebook nyitóoldalán - úgynevezett 

prémiumhirdetések – vagyis mindenkinek a saját hírfolyam oldalán elhelyezett felületek. A 

közösségi oldal mérései szerint a tagok ezeken az oldalakon töltik el a legtöbb időt.  

A magyar ügynökségek, amellett, hogy szintén lényegesnek tartják a közösségi médiában való 

jelenlétet, szembesülniük kell azzal a ténnyel, miszerint a Facebook a prémium hirdetések 

esetében előír egy 7 500 eurós minimum összeget, amely a hazai kampányokhoz mérten túl 

magas. Így tehát az olcsónak titulált Facebook jelenlét, mégsem annyira olcsó. Mindennek 

ellenére egyre több magyar cég mutatja meg magát a Facebook-on.  

Magyarországon folyamatosan jelennek meg a Facebook-csoportok és márkaoldalak, 

amelyekből egyetlen cég sem akar kimaradni. Általánosan elfogadott tény, hogy most még 

nem késő lépni ezen a területen, mert a magyarok nyitottak a Facebook felé – ugrásszerűen 

megnőtt a felhasználók száma. Damjanovich Nebojsa - online marketing szakértő – szerint 

viszont a legtöbb FMCG (gyorsan mozgó fogyasztási cikkeket gyártó) cég egyáltalán nem 

alkalmaz sem web 2.0-ás technikákat, sem webet, tehát gyakorlatilag semmilyen internetes 

aktivitása sincsen. Ez az állítás ugyanúgy igaz a kisebb cégekre, mint a nagyobbakra egyaránt, 

mivel az ő kampányaikat a nagyobb médiaügynökségek bonyolítják le. Ezek pedig nem 

nyitottak a web 2.0-ás alkalmazások felé. A web 2.0-ás technikák nem alkalmasak az 

értékesítés növelésére, akár ellenkező hatást is el lehet érni vele abban az esetben, ha egy cég 

a közösségi oldalon próbálja az egyes termékeit, vagy szolgáltatásait reklámozni.  A 

kampányokat nem szabad túlságosan erőltetni, mert ez a korosztály rögtön megérzi, és attól 

kezdve elutasítja azt. Fontos, hogy érdekesek, és folyamatosan megújulóak legyenek, hogy az 

újfajta nyüzsgőbb igényeket is ki tudják velük elégíteni. Valójában a web 2.0 nem helyettesíti, 

hanem sokkal inkább kiegészíti a hagyományos kommunikációt, mivel Magyarországon a 19-

49 éves korosztályban a leghatékonyabb csatorna még mindig a televízió reklám. A közösségi 
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hálón való jelenlét inkább a 16-24 évesek gyors és interaktív elérésére biztosít megoldást, 

viszont azt is csak az egyes kampányoknál. A szakértők szerint viszont a közösségi médiában 

való hirdetés a jövő útja. Damjanovich Nebojsa is úgy gondolja, hogy pár év múlva ez lesz az 

a felület, ahol a fogyasztókat el lehet érni, tehát fontos, hogy minden cég/hirdető megtalálható 

legyen rajta.   

(Progresszív magazin: Like-olsz? [2010. június, XVIII. évfolyam 6. szám] 50-51. oldal) 

Fontos, hogy a cégek úgy szólítsák meg az egyes embereket, hogy ne általános érvényű 

üzeneteket szórjanak feléjük. Senki sem szereti, ha folyamatos reklámüzeneteket kap a 

vállalatoktól, termékeiket hirdetve, mivel ezekkel senkit sem szólítanak meg. Fontos, hogy 

párbeszédet, kapcsolatot alakítsanak ki a fogyasztókkal, és mindezt szórakoztatóan tegyék 

meg. Az is vonzza az embereket, ha különböző nyereményjátékokat hirdetnek a cégek, vagy 

az egyes brandek – mint például a Sió gyümölcs által létrehozott játék, amelyben az általuk 

lebontott épülethálóból készíttettek bevásárlótáskákat, és azokat sorsolták ki. Amikor egy 

vállalat „csak szimplán” blogol, akkor az nem biztos, hogy érdekli a felhasználókat, könnyen 

ellaposodhat a véleményük, míg végül már nem választják az adott terméket/szolgáltatást. A 

szoros kapcsolat kiépítésére a fogyasztókkal nagyszerű példa az egyik amerikai biztosító 

társaság, az Aflac. A cég vezérigazgatója kitalált egy kacsát (2. számú melléklet, 3. ábra), 

melynek aztán létrehozott egy Facebook-profilt, ahol az állat mindennapjait követhetik 

figyelemmel az emberek. Az élőlény pedig olyan dolgokról számol be, melyekkel a napok 

során találkozik, például bosszankodik, amikor lekésik egy repülőjáratot. Ezeken a 

felhasználók jókat mulatnak, és ennél természetesen nem is kell jobb reklám a cégnek. Azóta 

már a vállalat logójában is ez a kacsa szerepel. Viszont nagyon fontos, hogy a vállalatok 

tudomásul vegyék azt, hogy az interneten lehetetlen a brandeket irányítani. Az emberek 

mindenképpen beszélni fognak róla, amennyiben egy termék rossz, az nagyon hamar 

mindenkinek a tudomására jut, és nem lehet kontrollálni az egyes véleményeket. 

Folyamatosan hozzák létre a cégek a facebook „rajongói” oldalaikat, de sokszor elfelejtik azt, 

hogy valójában milyen környezetben is vannak, és mit is vállalnak fel ezzel. Közösségi oldal 

révén, az emberek véleményt osztanak meg egymással, tapasztalataikról és gondolataikról 

írnak. Amennyiben valaki létrehozza a vállalatának facebook oldalát, azt jelzi a világnak, 

hogy nyitott az interaktív kommunikációra, ezzel fel kell készülnie, hogy kaphat pozitív 

illetve negatív kritikákat is. A gond akkor van, amikor jön a negatív vélemény, elkezdenek 

kapkodni, töröljenek, ne töröljenek, magyarázkodjanak, mi is lenne a legjobb megoldás. 
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Viszont legtöbbször ilyenkor már késő visszacsinálni a dolgokat, az eseményeket nem lehet 

meg nem történtté tenni. Ekkor jön a veszteségminimalizálás. Minden eshetőségre fontos jó 

előre felkészülni, hogy az ilyesféle bejegyzések ne okozzanak kellemetlenséget, vagy imázs 

veszteséget. 

5.1 A közösségi médiában való jelenlét veszélyei 

A Facebook egyre nagyobb jelentőséggel bír a vállalatok, vállalkozások életében ideértve a 

marketing tevékenységet, az ügyfelekkel való kommunikációt, kapcsolattartást vagy az 

információk gyűjtését. A közösségi oldalon való jelenlét amilyen hasznos lehet, ugyanannyi 

veszélyt is hordoz magában, a cégek jó hírneve nagyon könnyen megsemmisülhet. A Deloitte 

Kft. által végzett felmérés alapján az egészségügyi- és élettudományi iparágban tevékenykedő 

vállalatok számára jelentős fenyegetéseket jelent a Facebook kutatási- és marketing célú 

használata. A szóban forgó cégeknek ugyanis szigorú normáknak kell megfelelnie, például 

egy beteg-orvos viszonynak is diszkrétebbnek kell lennie, mint az egyéb szolgáltató-ügyfél 

viszonynak. A kft a tanulmányában arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyes vállalatok 

akkor is ugyanúgy felelősek a Facebook-on közétett tartalmakért, ha azokat nem is ők 

szolgáltatták. A megkérdezettek 50%-a nem rendelkezik semmilyen iránymutatással a 

közösségi média használatát illetően és 43%-uknak pedig semmilyen útmutatással az 

esetleges kellemetlen helyzetek kezelésére.  

5.1.1 Biztosítás a Facebook-os jelenlétre? 

Az Aon Pénzügyi Szolgáltatások Csoport igazgatója szerint, manapság már iparágra való 

tekintet nélkül, minden vállalat próbál valamilyen hasznot húzni a Facebook-on való 

jelenlétből. Viszont mivel a cégek alapvető tevékenységein kívül esik a közösségi médiában 

való szereplés, így a már meglévő biztosítási konstrukcióik nem fedezik az ebből fakadó 

kockázatokat. A leggyakoribb ilyen perek a közösségi oldalakon folyó tevékenységekért, a 

becsületsértés, személyes adatokkal való visszaélés illetve a szellemi tulajdonjog megsértése. 

A brit Hiscox biztosító már kifejlesztette a technológiai, marketing- és média területen 

tevékenykedő vállalatok részére a biztosítási szolgáltatáscsomagjait, viszont a jogi környezet 

még jelentős lemaradást mutat az internet fejlődésére való reagálásban.   
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6. A KÉRDŐÍVEK ELEMZÉSE 

Készítettem egy primer, kvantitatív kutatást, amelyben 150 főt – 75 férfit és 75 nőt - 

kérdeztem meg a Facebook-os szokásairól. 

Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy mennyien regisztráltak a közösségi oldalon. Az 

eredményből kitűnik, hogy ez az arány 93%. Mindössze 7% az, akinek egyáltalán nem is áll 

szándékában. A regisztrált tagoknak a 41%-a 18 éven aluli, 36%-a 18 és 25 év közötti, 18%-a 

26 és 50 év közötti és mindössze 5%-a 50 év feletti. Az értékek jól tükrözik, hogy főként a 

fiatal korosztály szerepel a Facebook-on.  

 

Emellett érdekelt az is, hogy az oldalon nem jelenlévő tagok tervezik-e a közeljövőben a 

regisztrációjukat. A válaszadók 98%-a egyértelműen jelezte, hogy nem kíván profilt 

létrehozni az oldalon. Az esetek többségében arra hivatkoztak, hogy nem szeretnék 

személyüket, és egyéb adataikat a nagyközönség előtt feltárni, hiszen akit fontosnak tartanak, 

azzal folyamatosan tartják a kapcsolatot.  

4. ábra, A regisztráltak korosztály szerinti megoszlása 
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A következőkben kíváncsi voltam arra, hogy a regisztráltak milyen gyakran jelentkeznek be a 

Facebook-ra. A válaszadók 40%-a nyilatkozta, hogy naponta többször is fellátogat, 36% 

naponta, 10% hetente néhány alkalommal, 8% hetente és 6% pedig ennél is ritkábban. Már 

ebből az adatból jól látható tehát, hogy viszonylag gyakran kísérik figyelemmel a közösségi 

oldalon történteket a felhasználók. A további számításaim kimutatták, hogy főként a 18 év 

alattiak lépnek fel naponta többször, méghozzá 78%-ban. A 18 és 25 év közöttiek aránya 

20%, a 26 és 50 év közöttieké pedig 2%, az 50 év felettiekre pedig ez egyáltalán nem 

jellemző. A 18 éven aluliaknál a lányok és a fiúk aránya 51% illetve 49%, míg a 18 és 25 év 

közöttieknél 56% és 44%. Jól látható tehát, hogy a fiúk és lányok között arány nem sok 

eltérést mutat, mindkét nem hasonló gyakorisággal látogat a népszerű portálra. 

Feltettem egy olyan kérdést is, hogy mennyi időt töltenek el a közösségi oldalon. A kérdőívet 

kitöltők közül 18% válaszolta, hogy csak néhány percet, 15% körülbelül fél órát, 28% egy 

órát és 39% pedig több órán keresztül kutat a népszerű hálón. A legtöbb időt eltöltők közül 

nem alakult meglepően az eredmény, ugyanis 66% 18 év alatti, 29% 18 és 25 év közötti, 5% 
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5. ábra, A bejelentkezések aránya az oldalra 
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pedig 26 és 50év közötti felhasználó. Ebből egyértelműen kitűnik, hogy a fiatalabb korosztály 

tölti a legtöbb időt a Facebook-on. A mérleg ebben az esetben is a lányok javára billen, 

ugyanis a 18 év alattiaknál a lányok és fiúk aránya 56% és 44%, míg a 18 és 25 év közöttiek 

esetében 58% illetve 42%.  

A következő kérdés az volt, hogy szoktak-e like-olni bizonyos rajongói klubokat az oldalon. 

A válaszadók 100%-a igennel felelt, ami azt jelenti, hogy nincsen olyan felhasználó, aki 

legalább egy oldalt ne like-olt volna. Ez tehát azt jelenti, hogy a 3. fejezetben említett 

veszélyeknek sajnos valamennyi felhasználó ki van téve. 

Abból a kérdésből, hogy körülbelül hány oldalnak a rajongói, egyértelműen kitűnik, hogy a 

válaszadók egyharmada több mint 101 felettinek. A pontos adatok alapján 13% csak 

maximum 10-nek, 27% 11 és 50 közöttinek, 29% 51 és 100 közöttinek, míg 31% pedig a már 

említett 101 felettinek. Ez utóbbi csoportba tartozók közül 69% tartozik a 18 év alatti 

kategóriába, 23% a 18 és 25 év közöttibe, 8% pedig a 26 és 50 év közöttibe tartozik. A nagy 

számok azt tükrözik, hogy az estleges veszélyek lehetőségének az aránya ezáltal jóval 

magasabb. 

Érdekelt, hogy a regisztráltak közül hányan tagjuk bizonyos csoportoknak. A kérdőívet 

kitöltők 95%-a igennel válaszolt. A korosztály szerinti arány a következőképpen alakult: a 18 

év alattiak 76%, a 18 és 25 év közöttiek 22% és a 26 és 50 év közöttiek 2%. Közülük 89% 1-2 

csoportnak a tagja, 9% 2 és 5 közöttinek, és 2% pedig 6-nál többnek.  

A következőkben azt vizsgáltam, hogy a regisztráltak milyen érdeklődést mutatnak más 

személyek iránt, illetve, hogy mennyire számít nekik a népszerűség. Kiderült, hogy az 
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ismerősök általi bejegyzéseket a válaszadók 81%-a mindig figyelemmel kíséri, 16% 

válaszolta, hogy csak ritkán, míg 3% egyáltalán nem mutat érdeklődést ez iránt. Közülük 69% 

18 év alatti, 30% a 18 és 25 év közötti, 1% pedig a 26 és 50 év közötti. Ez alapján 

megállapítható, hogy a fiatal korosztály folyamatosan érdeklődik a bejegyzések iránt, ami 

azért van, mert így tartják fenn a kapcsolatot egymással, és osztják meg az információikat. Ők 

azok, akik többnyire olyan telefonokkal rendelkeznek, amelyek már lehetőséget nyújtanak a 

közösségi oldalra való bejelentkezéshez. Így a nap bármely szakában és bárhonnan 

bejelentkezhetnek a Facebook-ra.  

A felmérésben résztvevők 83%-a rendszeresen megtekinti az ismerősei által feltöltött képeket, 

videókat és személyes történéseket. 15% csak ritkán, és 2% pedig egyáltalán nem kíváncsi az 

előzőekre. A rendszeres érdeklődők 71%-a 18 év alatti, 27%-a 18 és 25 év közötti, 2% pedig 

26 és 50 év közötti. Ez az arány azt mutatja, hogy főként a fiatal korosztályra jellemző a 

mások iránti kíváncsiság. A kérdőívet kitöltők 51%-a sokszor érzi kevesebbnek magát, ha egy 

ismerősénél számára elérhetetlennek tűnő eseményt vagy élményt fedez fel. A 38%-ot ritkán, 

és 14%-ot pedig egyáltalán nem befolyásolnak az efféle történések. A két utóbbi pont 

eredményéből jól látható, hogy nagyon sokan érdeklődnek mások iránt. Nem kevés azok 

száma sem, akik alsóbbrendűnek tartják magukat a tartalmasabb és élménygazdagabb életet 

élőknél. Ez sajnos azt igazolja, hogy az emberekre komoly hatással van, ha olyan életvitellel 

szembesülnek, amely számukra elérhetetlennek tűnik. 

A válaszadók igen magas aránya, mégpedig 63%-a nyilatkozta, hogy fontos a számára, hogy 

az általa feltöltött képeket, videókat és bejegyzéseket minél többen like-olják, hiszen emiatt 

érzik magukat fontosnak. Ez tehát azt tükrözi, hogy sokaknak számít a népszerűség. A 

megkérdezettek 18%-a csak ritkán, 9%-a pedig egyáltalán nem foglalkozik ezzel.   

A vizsgált személyek 47%-a minden esetben visszaigazolja ismerősként az általa ismeretlen 

felhasználókat. 32% ritkán, 21% pedig soha nem teszi meg ugyanezt. Ebből kitűnik, hogy 

igen magas azoknak az aránya, akik felelőtlenül betekintést engednek a profiljukba. Közülük 

89% a 18 év alattiak-, 16% a 18 és 25 év közöttiek- és 1% a 26 és 50 év közöttiek aránya. Jól 

látható tehát, hogy a fiatalabb korosztály a legfelelőtlenebb ebben a helyzetben. Ez az 

eredmény nem meglepő, hiszen a felmérésben résztvevők 35%-a egyáltalán nem tart attól, 

hogy az adott személy esetleg visszaél az adataival. 41%-nak meg sem fordult a fejében, 24% 

pedig úgy nyilatkozott, hogy nem tartja elképzelhetőnek az adott helyzetet. Ennek alapján 
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tehát egyértelműen kijelenthető, hogy ezeknek a válaszadóknak semmiféle fenntartásaik 

sincsenek az idegenekkel szemben.  

A kutatás során megkérdezettek mindössze 24%-a nyilatkozta azt, hogy számára lényeges a 

minél több ismerős begyűjtése. Ebben az esetben is a fiatalok járnak az élen, a 18 év alattiak 

68%-a, és a 18 és 25 év közöttiek 32%-a cselekszik így.  

A személyes adatok közlésével kapcsolatban sajnos nagyfokú felelőtlenséget tapasztaltam. A 

felmérésben résztvevők 73%-a tünteti fel a születési dátumát. A lakcímet és a telefonszámot 

7% illetve 12% teszi közzé. A tanintézményeket 86%, a munkahelyeket pedig 78% jeleníti 

meg. Az efféle információk közlését mindenképpen felelőtlenségnek tartom, a már korábban 

megemlített esetleges visszaélések miatt. 

Az adatvédelmi beállításokra sajnos nem sokan fordítanak gondot, a megkérdezettek 37%-a 

válaszolt igennel, 63% pedig nemmel. A nemleges választ adók közül nem meglepő, hogy a 

18 éven aluliak vannak túlsúlyban 54%-kal, a 18 és 25 év közöttiek 33%-ot, a 26 és 50 év 

közöttiek 11%-ot, míg az 50 év felettiek 2%-ot tesznek ki. Az adatvédelmi beállításokat 

alkalmazók közül ez az arány pont az ellenkezője az előbbieknek, a 18 év alattiaknak csak a 

17%-a, a 18 és 25 év közöttiek 25%-a, a 26 és 50 év közöttiek 39%-a, és az 50 év felettieknek 

pedig 33%-a cselekszik így. 

 Az adatvédelmi beállításoknál az üzenőfalon közzétett bejegyzéseknek a láthatóságát a 

kérdőívet kitöltők 37%-a korlátozza a nagyközönség előtt. A feltöltött fényképek 

megtekinthetőségét már valamivel többen, pontosan 42% korlátozza. A közösségi oldalra 

feltöltött videók esetében sem sokkal eltérőbb a helyzet, 41% nyilatkozott úgy, hogy csak az 

8. ábra, Az adatvédelmi beállításokra odafigyelők aránya 
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ismerősök tekinthetik meg azokat. A személyes adatok elérhetősége csak az ismerősök 

számára lehetséges a megkérdezettek 52%-ánál. Ebben az esetben érdekes megállapítás, hogy 

a férfiak 61%-a, a nőknek pedig 39%-a tesz korlátozásokat. Ez tehát azt jelenti, hogy a nők 

jóval több információt jelenítenek meg magukról.  

 

A kutatásban résztvevők csupán 12%-a él azzal a lehetőséggel, hogy adatlapjának 

kereshetőségét letiltsa.  

A kérdőívek elemzése során beigazolódott, hogy a Facebook-on valóban nagyon sokan 

regisztráltak, és főként a fiatalok körében terjedt el, hogy a szükségesnél jóval többet 

tartózkodnak az oldalon. Az is nyilvánvalóan szembetűnik, hogy a többség – és ebben az 

esetben is főként az ifjabb korosztály - figyelemmel kíséri mások megnyilvánulásait és 

életvitelét. A számukra elérhetetlennek tűnő élményeket látva kevesebbnek érzik magukat, 

ami hosszútávon depresszióhoz vezethet. 

A közösségi oldal által nyújtott biztonsági beállításokat nagy számban alkalmazzák, viszont 

felelőtlenül jelölgetnek vissza számukra idegen embereket, csoportokat és nem is gondolnak 

arra, hogy ezáltal milyen veszélybe sodorhatják magukat.  

9. ábra, A személyes információk láthatósága (%) 
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BEFEJEZÉS 

Összességében megállapíthatom, hogy nem kell fenyegetésektől, illetve későbbi 

kellemetlenségektől tartanunk abban az esetben, ha előre megfontoljuk, hogy kivel mikor 

milyen információt osztunk meg, mit írunk ki egymás üzenőfalára, milyen oldalakat „like”-

olunk, és milyen képeket, videókat töltünk fel magunkról. Hiszen, ha már egyszer valamit 

feltöltöttünk, annak ellenére, hogy saját magunk letöröltük, attól még az nem biztos, hogy 

teljesen el is tűnt, hiszen közben bárki letölthette azt, illetve csinálhatott belőle 

képernyőmentést. 

Azt azonban ne feledjük, hogy a Facebook egy közösségi oldal, és a Facebook-ot hibáztatni a 

fentebb felsorolt esetek miatt fölösleges. Nem a közösségi oldal hibája, ha a pikáns fotóink, 

megjegyzéseink, like-jaink miatt nem kapjuk meg a vágyott állást, vagy ha szóbeszéd 

tárgyaivá válunk. Az oldalt mi magunk tesszük olyanná, amilyen.  

Emellett mindenképpen ügyelni kell arra, hogy mindennapjainkat ne a Facebook határozza 

meg, mert ez a függőség a személyes kapcsolattartás rovására mehet. 

 

10. ábra, A Facebook csak azt látja, amit mi engedünk  

(forrás: 

http://www.biztositasiszemle.hu/cikk/nemzetkozihirek/eu/a_facebook_veszelyei_a_biztositok_mar_gondolkodnak_a_megolda

son.28.html) 
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1. számú melléklet 

Idegen szavak, kifejezések 

API 

Application programming interface, magyarul alkalmazásprogramozási felület, amely egy 

program azon szolgáltatásainak a dokumentációja, amit mások is alkalmazhatnak. 

Béta verzió 

Az alkalmazások a nyilvánosság számára elérhető, de elsősorban még csak tesztelésre szánt 

verziója. Az ilyen programokat a fejlesztők kimondottan a jövőbeni valós felhasználási 

környezetben történő tesztelésre bocsátják ki, hogy ilyen módon szerezzenek tapasztalatokat a 

természetes körülmények közötti működéséről és viselkedéséről. 

Brand 

Angol szó, a márka vagy márkanév jelentése. 

Cache 

Eredeti jelentése „rejtekhely”, ami tükrözi a funkcióját is. Egy olyan gyors működésű tároló, 

amely a gyakran használatos adatokat őrzi, így azokhoz egyszerűbb a hozzáférés, mint a 

lassabb, eredeti forrás alkalmazása. 

Domain 

Internet cím, vagy webcím, vagyis egy egyedi azonosító az interneten. 

HTML 

Angol mozaikszó, a HyperText Markup Language betűiből alkották. Egy olyan dokumentum 

leíró nyelv, amivel a World Wide Web dokumentumok, honlapok szerkezetét lehet leírni. A 

leírást a böngészőprogramok alkalmazzák megjelenítésre. Az oldalakon megjelenő összes 

információt (például: betűméretek, színek vagy betűtípusok) a nyelv elemei írják le. 
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Java 

Egy objektumorientált programozási nyelv, független az operációs rendszertől, amiben éppen 

fut, olyan kódokat tartalmaz, amik a hálózati programozást segítik és távoli gépeken is 

biztonságosan fut. 

JavaScript 

Nem azonos a Java programnyelvvel! A HTML kiegészítésére alkalmas objektum-orientált 

nyelv, tehát objektumokkal, képekkel illetve azok mezőivel és metódusaival foglalkozik. A 

mezők az egyes objektumok egy-egy tulajdonságait képviselik, és a metódusok segítségével 

műveleteket lehet rajtuk végrehajtani. 

Like 

A Facebook által kifejlesztett gomb, amelyre rákattintva a felhasználók kifejezhetik 

tetszésüket az egyes bejegyzések, fényképek, linkek és videók iránt 

MySQL 

Az egyik legnépszerűbb sok felhasználós és többszálú adatbázis-kezelő szerver, amely 

költséghatékony és könnyen beállítható megoldást nyújt a dinamikus webhelyek 

szolgáltatására.  

Peer-to-peer 

Vagy másképpen p2p. A peer angol szó, melynek jelentése egyenrangú fél. Egy hálózati 

jelleg, egyenrangú végpontok közötti közvetlen kapcsolat. Internetes kapcsolatoknál a 

felhasználó a tartalmat nem egyszerre tölti fel, és onnan tölti le egy másik, hanem közvetlenül 

érik el egymás adattárát. 

PHP 

Jelentése: Hypertext Preprocessor, vagyis egy szerver oldali nyelv. Széles körben használt, 

nyílt forráskóddal rendelkező és általános célú programozási nyelv, amely különösen jó 

HTML-be ágyazási képességekkel, illetve web-fejlesztés támogatással rendelkezik.  

Spam 

Kéretlen, nagy példányszámban elküldött, azonos tartalmú üzenet. 
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2. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra, minél sötétebb a terület, annál kevesebb a felhasználók száma 

(forrás: www.facebook.com) 

2. ábra, látható, hogy a Facebook látja a felhasználók tartózkodási helyét, üzeneteit és a telefonkönyvét 

is... (forrás: www.zdnet.com) 
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3. ábra, Aflac kacsa profilja 

(forrás: http://www.facebook.com/aflacduck?ref=ts)  
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3. számú melléklet 

 Kérdőív 

Manapság egyre több „rémhír” terjeng a legnépszerűbb közösségi oldalról, a Facebook-

ról, és annak ártalmairól. Kutatást végzek arról, hogy az emberek mennyi időt töltenek 

az oldalon, mennyi- és milyen mélységű információt osztanak meg magukról, tisztában 

vannak-e ezek esetleges későbbi következményeivel, illetve mennyire veszik figyelembe a 

biztonsági beállításokat. 

Kérem, szíveskedjen a kérdőív kitöltésével hozzájárulni a munkám eredményességéhez!  

A válaszait kérem, aláhúzással vagy karikázással jelölje! 

 

1./Ön regisztrált-e (már) a Facebook nevű közösségi oldalon? 

 a, igen     b, nem 

2./Amennyiben nem, tervezi-e Ön a közeljövőben, hogy regisztrál? (nemleges válasz 

esetén kérem, pár szóval indokolja a döntését) 

 a, igen b, nem  .............................................................  

3./Ön milyen gyakran látogatja az oldalt? 

 a, naponta akár többször is 

 b, naponta 

 c, hetente néhány alkalommal  

 d, hetente 

 e, ritkábban 

4./Mennyi időt tölt Ön a Facebook-on? 

 a, néhány percet b, körülbelül fél órát 

 c, körülbelül egy órát d, órákat 

5./„Like”olt-e Ön bizonyos rajongói klubokat az oldalon? 

 a, igen b, nem 

6./Amennyiben igen, kérem, jelölje meg, hogy körülbelül mennyit! 

 a, maximum 10-öt b, 11-50 között 

 c, 51-100 között d, 101 felett 
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7./Tagja-e Ön bizonyos csoportoknak az oldalon? 

 a, igen b, nem 

8./Amennyiben igen, kérem, jelölje meg, hogy körülbelül mennyinek! 

 a, 1-2 b, 2-5    c, 6-nál több 

9./Kérem, jelölje „x”-el az Önre jellemző állításokat! 

 Mindig Ritkán Soha 

Figyelemmel kísérem az ismerőseim általi bejegyzéseket az üzenőfalon    

Figyelemmel kísérem az ismerőseim által feltöltött képeket, videókat és személyes 

történéseiket  
   

Éreztem már rosszul/kevesebbnek magamat az egyes ismerőseim bejegyzéseitől, 

képeitől (például egzotikus nyaralásokról készült fényképek) 
   

Számomra fontos, hogy az általam írt bejegyzéseket, képeket vagy videókat minél 

többen like-olják, ha ezt nem teszik, kevésbé érzem magam fontosnak 
   

Igazoltam már vissza számomra idegen embert, mint ismerőst    

10./Amennyiben Ön igazolt már vissza idegen embert, mint ismerőst, nem tart attól, 

hogy az adott személy esetleg visszaél az Ön adataival? 

 a, egyáltalán nem b, nem fordult meg a fejemben  

 c, nem tartom elképzelhetőnek 

11./Önnek fontos-e, hogy minél több ismerőse legyen a Facebook-on? 

 a, igen b, nem 

12./Az alábbi információk közül Ön melyeket teszi közzé az adatlapján? 

 a, születési dátum 

 b, lakcím 

 c, telefonszám 

 d, munkahely 

 e, tanintézmény  



46 

 

13./Alkalmaz-e Ön a Facebook-on adatvédelmi beállításokat? 

 a, igen b, nem  

14./Amennyiben igen, kérem, jelölje egy „x”-el az alábbi lehetőségek közül azokat, 

amelyeket Ön beállította! 

 Az üzenőfalon közzétett bejegyzések láthatóságának korlátozása a nagyközönség előtt 

 A közzétett fényképek láthatóságának korlátozása a nagyközönség előtt 

 A közzétett videók láthatóságának korlátozása a nagyközönség előtt 

 A személyes adatok láthatóságának korlátozása a nagyközönség előtt 

 Kereshetőség letiltása (így ismeretlenek nem tudnak az adott adatlapra rákeresni) 

 

15./Az Ön életkora? 

a, 18 év alatt    b, 18-25 év között    

c, 26-50 között    d, 50 felett 

16./Az Ön neme? 

a, férfi     b, nő 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette a munkámat! 

 

 


