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„Ami nincs a Google-ban, aki nincs a Facebookon, az nem is létezik”, 
tartja a közbeszéd. 2020-ra eljutottunk odáig, hogy a Google keresőjé-
vel naponta átlagosan több mint ötmilliárd keresést végez az emberiség, 
a Facebooknak pedig már két és fél milliárd felhasználója van, azaz a föld 
lakosságának mintegy harmada használja a Zuckerberg-galaxist.  
Ők lettek az internet forgalomirányítói: a Google találati listája és  
a Facebook fala, tehát valójában egy ismeretlen algoritmus „dönti el”,  
hogy ki mit lát az internetes tartalmakból és merre megy tovább. Ekkora 
piaci erőre pedig a jogalkotóknak is reagálniuk kellett, a szabályozási  
igényt pedig az európai menekültválság nyomán felerősödő gyűlölködés, 
másfelől az amerikai elnökválasztás vagy éppen a Brexit-referendum 
mint globális jelentőségű politikai események manipulatív befolyásolása 
is jelentősen felerősítette. E kötet tanulmányai az internetes forgalom- 
irányítókra vonatkozó médiaszabályozási, adatvédelmi, szerzői jogi és 
versenyjogi szabályozási kérdéseket vizsgálják: pillanatfelvételek egy 
folyamatosan változó környezetről.

www.hvgorac.hu
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Előszó

I.

Ez a tanulmánykötet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályáza-
tán 2015-ben elnyert, Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási 
kérdései (K 116551) című kutatás eredményeit foglalja össze. A kutatás olyan idő-
szakban zajlott, amikor mind a digitális kommunikációs környezet, mind annak 
jogi keretei alapvető változásokon mentek át. A 2015-ös Brexit-kampánnyal és a 
2016-os amerikai elnökválasztási kampánnyal lezárult az a korszak, amiben a for-
galomirányító szolgáltatások nagyrészt a digitális környezet pozitív szereplői vol-
tak, innovatív megoldásokkal, amelyek segítenek a felhasználóknak eligazodni az 
információtengerben. 

A Trump-kampány után a közösségi médiában terjedő dezinformáció a legfonto-
sabb közéleti témák közé emelkedett. A dezinformáció problémájában egyszerre 
tükröződik a közösségimédia-szolgáltatók globális kvázi-monopolhelyzete, az e 
szolgáltatóknál összegyűlő személyes adatok mennyiségéből és minőségéből adódó 
számos magán- és közéleti kockázat, a gyűlölködéssel és a valótlan információkkal 
szembeni jogi eszközök erőtlensége, a közösségimédia-szolgáltatók (magán)szabá-
lyozási gyakorlatának hiányosságai, valamint a médiaműveltség hiányosságai. 

A 2015 óta eltelt időszakban állami és európai szinten egyaránt újabb és újabb 
szabályozási kísérletek indultak, amelyek hatékonysága egyelőre igen kérdéses, és 
az eddigi tapasztalatok alapján nem is ítélhető meg. Az európai kreatív ipar szerep-
lői és az Európai Unió döntéshozói abban azonban biztosan egy oldalon állnak, 
hogy a digitális médiapiac amerikai székhelyű óriásainak hatalmát az európai kul-
túra fenntarthatóságának és az európai nyilvánosság demokratikus jellegének meg-
őrzése érdekében meg kell törni.

II.

Az internet mint a digitálismédia-ökoszisztéma infrastrukturális alapjának szabá-
lyozására először az 1990-es évek közepén jelent meg az igény. Ez volt az az idő-
szak, amikorra az internet már nemcsak egy szűk értelmiségi kör bonyolult kom-
munikációs platformja volt, hanem felhasználók egyre szélesebb tömege szolgálta-
tások egyre szélesebb választékát vette igénybe rajta, és már nyilvánvaló volt a há-
lózat gazdasági jelentősége is. 

Az 1990-es évek internete egy műszaki és gazdasági értelemben is decentralizált 
hálózat volt, amelynek működése jelentős részben nyílt szabványokon alapult. Az 
első szabályozási pánik éppen az internet ellenőrizhetetlensége miatt tört ki, és leg-
inkább a szexuális és erőszakos tartalmak gyerekekre gyakorolt káros hatásait igye-
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Előszó8

kezett csökkenteni. Mind a szabályozást kikényszerítő társadalom, mind maga a 
jogalkotó meglehetősen korlátozott ismeretekkel rendelkezett az internet működé-
séről és jelentőségéről, és szükségszerűen túlértékelte annak veszélyeit. 

A 2010-es évek közepének internete teljesen más képet mutat. Megjelent néhány 
olyan szereplő a digitális kommunikáció piacán, mindenekelőtt a Google és a 
Facebook, amelyek a hálózati adatforgalom egyre nagyobb részét saját szolgáltatá-
saikba terelték. A felhasználók figyelméért és a digitális piac reklámbevételeiért 
zajló versenyben e szereplők a média történetében soha nem látott piaci erőre tettek 
szert, és az internet végső soron egy erősen centralizált hálózattá vált, ahol a kom-
munikáció néhány globális médiavállalat jogvédett, zárt rendszerein zajlik. E szol-
gáltatások hátterében olyan algoritmusok működnek, amelyek rengeteg (személyes) 
adat felhasználásával a felhasználóra szabott médiakörnyezetet hoznak létre. 

A 2010-es évek közepéig átfogó szabályozási igény megfogalmazására sem a pi-
aci szereplők, sem a felhasználók, sem a szakpolitikai döntéshozók nem voltak ké-
pesek. Ebből a helyzetből egyfelől az európai menekültválság nyomán felerősödő 
gyűlölködés, másfelől az amerikai elnökválasztás vagy éppen a Brexit-referendum, 
mint globális jelentőségű politikai események manipulatív befolyásolása billentette 
ki a jogalkotót. 

III.

A digitálismédia-környezet mind technikai, mind üzleti értelemben igen tagolt. A 
tartalomelosztás technikai és üzleti folyamatában is egyre újabb szintek és szerep-
lők jelennek meg, egyre újabb kihívások elé állítva a közpolitika formálóit.

Az 1990-es évek második felében a jogalkotónak rendeznie kellett az internetes 
adatforgalomban részt vevő azon szereplők jogi helyzetét, akik maguk nem vesznek 
részt a tartalom kialakításában, de az általuk nyújtott tárolási és adattovábbítási 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a tartalomnak a közönséghez való eljuttatásában. 
A szabályozás elsődleges feladata annak tisztázása volt, hogy ezek az ún. 
közvetítőszolgáltatók mennyiben és milyen feltételek mellett felelősek az általuk 
tárolt és továbbított információkért. Olyan korlátozott felelősségi modell vált 
uralkodóvá, amely szerint a közvetítőszolgáltatók nem ellenőrei a tartalomnak, és 
csak a tudomásukra jutott jogsértések esetén kötelesek lépéseket tenni a jogsértő 
információ elérhetőségének korlátozására. 

A 2000-es években jelentek meg az ún. over-the-top (OTT) szolgáltatások, ame-
lyek a hanghívásoktól a filmterjesztésig számos különböző kommunikációs lehető-
séget tesznek elérhetővé. Az OTT-szolgáltatók közös jellemzője, hogy 
szolgáltatásaikat saját hálózati infrastruktúra nélkül teszik elérhetővé, és e 
szolgáltatásokat korábban jellemzően az adott hálózat üzemeltetői nyújtották. 
Egyes OTT-szolgáltatások jogi helyzete mind a mai napig bizonytalan; még az 
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Előszó 9

olyan, általánosan elterjedt hanghívás- és üzenetküldő-szolgáltatások jogi besorolá-
sa sem egyértelmű, mint a Skype vagy a WhatsApp. 

A 2000-es évek közepétől egyre inkább a komplex kommunikációs platformok, 
a forgalomirányító szolgáltatások kerültek a közpolitikai gondolkodás középpontjá-
ba. A forgalomirányítók közé tartoznak a keresőszolgáltatások, amelyek valamely 
keresőalgoritmus alapján navigálják a felhasználókat; a közösségi hálózatok, ame-
lyekben az egyes felhasználók a velük kapcsolatban álló más felhasználók ajánlásai 
alapján jutnak el az információhoz; valamint az olyan letöltőközpontok, applikáció-
áruházak és online értékesítési felületek, amelyek a felhasználó vélt igényei és más 
felhasználók elégedettsége alapján rangsorolják az értékesített termékeket. Ezek 
első pillantásra különböző technikai megvalósítással, sőt különböző filozófiák men-
tén működnek. Azonban minden esetben egy-egy olyan algoritmus határozza meg 
a felhasználó számára láthatóvá váló tartalomválasztékot, amely a rendszer üzemel-
tetője által meghatározott szempontok alapján rangsorolja az információkat.

IV.

Az internet szabályozásáról való gondolkodásra kezdettől a governance jellegű 
megközelítés volt jellemző: az internet globális jellege szükségessé tette a szabályo-
zási kompetenciák nemzetközi szintű megosztását, az internet architektúrájának 
elkerülhetetlen következménye volt az internet működtetésében részt vevő piaci 
szereplők intenzív bevonása a szabályozásba. 

Az önszabályozás és a társszabályozás gondolata, valamint a nemzetközi szintű 
szabályozás lehetőségei és korlátai az 1990-es évek közepétől az internet, illetve a 
digitális kommunikációs környezet szabályozásának meghatározó irányai. Az in-
ternet szabályozásával foglalkozott az Európai Unió Bizottságának „A fiatalok és 
az emberi méltóság védelme az audiovizuális és információs szolgáltatásokban” 
című Zöld Könyve és a Tanács 98/560/EK számú ajánlása az európai audiovizuális- 
és információszolgáltatási ágazat versenyképességének fokozásáról a fiatalok és az 
emberi méltóság védelmének hasonló színvonalú megvalósítását szolgáló nemzeti 
keretfeltételek támogatásán keresztül. Ezek a dokumentumok önszabályozó szerve-
zetek létrehozását és magatartási kódexek kidolgozását, a panaszok bejelentését 
biztosító „forró drótok” kialakítását, tartalomértékelő és tartalomszűrő rendszerek 
kifejlesztését, valamint a felhasználói tudatosság erősítését kezdeményezték. A di-
gitálismédia-ökoszisztémát szabályozó közpolitikai eszköztár tehát kezdettől jelen-
tős mértékben támaszkodott a nem közhatalmi jellegű eszközökre.

Ma úgy tűnik, a digitális médiakörnyezet szabályozásának leghatékonyabb sze-
replője az Európai Unió. Az információs társadalom megvalósítása, az európai ér-
tékek érvényesítése a digitális környezetben már az 1990-es évek második felétől az 
Európai Unió legfontosabb célkitűzései közé tartozott. Stratégiaalkotás, jogalkotás, 
az Európai Bizottság és az Európai Bíróság döntései, a piaci szereplőkkel való 
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Előszó10

együttműködés, az infrastruktúra fejlesztését, a tartalom-előállítást, az oknyomozó 
újságírást és a digitális médiakörnyezethez kapcsolódó oktatási tevékenységeket 
célzó támogatási programok egyaránt részei az európai szakpolitikai eszköztárnak. 
Az elmúlt évek jogalkotási eredményei közé tartozik a 2016-ban elfogadott általá-
nos adatvédelmi rendelet, az európai szerzői jog 2019-es reformja, valamint az  
audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv 2018-ban elfogadott újabb módosítása.

V.

E kötet tanulmányai a forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései közül 
egyes médiaszabályozási, adatvédelmi, szerzői jogi és versenyjogi vonatkozásokat 
vizsgálnak. A kötetnek nem célja, hogy átfogó elemzését adja a forgalomirányítók 
minden szabályozási problémájának. Nem kézikönyvről van tehát szó, sokkal in-
kább egy olyan pillanatfelvételről, amely segít eligazodni a digitális kommuniká-
ciós környezet szabályozási útvesztőiben. 

A kötet bevezető tanulmányai egyfelől társadalomtudományi, másfelől jogelmé-
leti szempontból mutatják be a digitális kommunikációs környezet kihívásait. A 
platformalapú digitális médiakörnyezet a társadalomtudományok számára azt a ki-
hívást jelenti, hogy egyszerre értelmezzék azok egymással ütköző tulajdonosköz-
pontú és felhasználói logikáit. Az előbbi szempont azt jelenti, hogy a web platfor-
mosodása során, miközben a közösségi média működése egyre inkább profitorien-
tált nagyvállalatok kezébe kerül, azokat olyan logikák, alapelvek hatják át, amelyek 
párhuzamba állíthatók a hagyományos tömegmédiával. Ráadásul ezek a médialogi-
kák a társadalmi élet különböző színtereit is befolyásolják: a politikától a gazdasá-
gon át mondjuk az újságírásig. 

A nyilvánosság és a magánszféra átalakulásában kiemelt szerepet játszanak a kö-
zösségi platformok sajátosságainak köszönhetően megjelenő és megerősödő társadal-
mi megfigyelési és irányítási stratégiák. A közösségimédia-platformokon bárki gya-
korolhatja a felügyelet funkcióit, s ezenközben kitalálhatja a felügyelet gyakorlásának 
módját. Ebben a médiakörnyezetben a jog mint szabályozási eszköz valójában másod-
lagossá válik A valódi magatartás-irányítást az algoritmusok, a kódok végzik, ame-
lyek sokkal hatékonyabban képesek az embereket meghatározott irányokba terelni, 
mint a jog – egyébként könnyen megszeghető – szabályai. Csakhogy ezek a kódok a 
felhasználók számára láthatatlanok, a kormányzatok számára pedig nem hozzáférhe-
tők, hiszen a legtöbb esetben a platformok üzleti titokként kezelik ezeket.

A forgalomirányító szolgáltatásokon megjelenő tartalmakkal kapcsolatban az el-
múlt időszak legélesebb médiaszabályozási vitáit a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció 
váltotta ki. Ezek egyike sem új jelenség a nyilvános kommunikációban, ugyanakkor 
láthatóságukat, mennyiségüket, terjedésük sebességét jelentős részben növelte a plat-
formalapú digitális médiakörnyezet. Szabályozási válaszok e kihívásokra egyelőre 
csak részlegesen, inkább egyes országokban születtek; ezek közül a legismertebb pél-
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da a közösségimédia-szolgáltatók felelősségét szigorúan szabályozó német törvény. 
Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a tiltó/kötelező jogi szemlélet e kommunikációs 
környezet szabályozásában hatékony lehet. Éppen ezért egyre fontosabb részévé vált 
a médiapolitikai eszköztárnak a médiaműveltség erősítése, a médiaoktatás. A média-
oktatás szerepét a digitális médiakörnyezetben abban határozhatjuk meg, hogy olyan 
ismeretekkel és képességekkel vértezze fel az embereket, amelyek segítik az online 
környezetben való tájékozódást, a tudatos információfogyasztást, az értő, kritikai 
szemléletű befogadást. Emellett képessé teszi az egyént arra, hogy az interaktívvá 
vált hálózati kommunikációs környezetben a közösségi értékek tiszteletben tartásával 
fejezze ki gondolatait és véleményét a nyilvános kommunikációban. Az átalakult 
struktúrájú nyilvánosság demokratikus működése egy magasabb fokú kritikai tuda-
tosságot, és az online környezet működését, az információs forgalmat meghatározó 
mechanizmusokat és jelenségeket is értő befogadót feltételez, ezért a médiaműveltség 
fejlesztése ma már nem pusztán a gyerekek és a fiatalok elérését jelenti, hanem a tár-
sadalom egészét célzó fejlesztést feltételez.

A személyes adatok védelme a digitális ökoszisztéma szabályozásának kulcskér-
dése. Egyfelől a személyes adatok egyre hatékonyabb feldolgozása, a digitális ada-
tok alapján létrehozott felhasználói profilok jelentik az alapját a digitális médiavál-
lalatok bevételeinek: a hagyományos médiával szemben a digitális térben nem a 
lehető legnagyobb tömeg elérése jelenti a bevételszerzés fő tényezőjét, hanem a hir-
detési üzenet lehető legpontosabb személyre szabása. Másfelől azonban az is koc-
kázatává vált a forgalomirányítók adatkezeléseinek, hogy a felhasználó helyett át-
láthatatlan algoritmusok hoznak döntéseket a felhasználói adatok alapján. Ezek a 
döntések nemcsak a fogyasztói magatartást érinthetik, de akár a felhasználó politi-
kai választásait is. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb visszhangot a Cambridge 
Analytica ügy kapta: a Cambridge Analytica egy politikai tanácsadócég, amely jo-
gosulatlanul jutott hozzá 87 millió Facebook-felhasználó személyes adataihoz. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy e cég irányította Donald Trump, valamint a brexitpárti 
politikai erők kampányát, akkor e jogellenes adatkezelések globális hatásait külö-
nösebben nem kell magyarázni. A 2018. május 25-től alkalmazandó európai adat-
védelmi rendelet ugyan minden korábbi adatvédelmi szabályozáshoz képest szigo-
rúbb, az adatkezelők felelősségét és elszámoltathatóságát középpontba állító, de az 
érintettek jogosítványait is megerősítő jogi norma, amelyet sok szempontból kifeje-
zetten a nagy technológiai vállalatok adatkezelésére szabtak, a védelem hatékony-
sága azonban így is kérdéses, és az elmúlt évek tapasztalatai nem túlzottan bizta-
tók. A GDPR profilozással, tájékoztatással és az algoritmusok által hozott dönté-
sekkel kapcsolatos szabályrendszerét, valamint a Facebook és a Google tájékoztatóit 
elemezve az látható, hogy e nagy szolgáltatók gyakorlata számos ponton nem felel 
meg az új adatvédelmi követelményeknek.

Az elmúlt időszak szerzői jogi jogalkotási fejleményei arra mutattak rá, hogy a 
szerzői jog is egyfajta versenyösztönző tényezővé vált a digitálismédia-térben. Az 
európai jogalkotó az európai kreatív ipar védelmében szerzői jogi megoldásokat is 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   11Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   11 2020. 01. 10.   9:52:322020. 01. 10.   9:52:32



Előszó12

kidolgozott, amelyekkel a globális médiapiaci szereplőket akarja rákényszeríteni, 
hogy vállaljanak részt az európai tartalomelőállítás finanszírozásában. Ennek leg-
utóbbi állomása a 2019 tavaszán elfogadott irányelv a digitális egységes piacon a 
szerzői jogról, amely a sajtókiadók számára új, szomszédos jogot alapított. A tagál-
lamoknak két év áll rendelkezésükre az abban foglalt szabályok átültetésére. Fran-
ciaország már megalkotta az átültetést célzó jogszabályát, ám – az első hírek szerint 
– a Google elzárkózik a felhasználási szerződések megkötésétől, a találati listán 
pedig törli a híreket kísérő rövid összefoglalókat azért, hogy a szabályozás adta ke-
retek között mentesülhessen a felhasználási szerződéskötések kötelezettségétől, il-
letve a fizetéstől. A következő évek izgalmasnak ígérkeznek tehát nemcsak abban a 
tekintetben, hogy a szabályozással megcélzott óriásvállalatok miként reagálnak az 
európai szabályozásra, hanem abban a vonatkozásban is, hogy milyen további esz-
közökkel élhet az uniós szabályozó az európai tartalomelőállítás finanszírozásának 
előmozdítására. 

A forgalomirányító szolgáltatások a digitális világban az információ, a figyelem 
és a pénz áramlását egyaránt uralják. E szereplők a saját piacaikon világszerte meg-
lehetősen magas, sőt akár közel monopol piaci részesedéssel rendelkeznek. Ez, a 
média történetében mindenképpen rendhagyó piaci pozíció, illetve a folyamatos 
terjeszkedés újabb és újabb kapcsolódó piacokon, akár saját fejlesztések révén, akár 
felvásárlásokkal, egyre inkább a versenyjogi vizsgálatok célpontjává teszi az érin-
tett vállalatokat. Az Európai Bizottság az elmúlt években több döntésével igyeke-
zett korlátozni a piaci erővel való visszaéléseket és a piaci terjeszkedést. E határo-
zatok egyik fontos tanulsága, hogy a forgalomirányítók által kezelt személyesadat-
állomány olyan, akár pénzügyi mutatókkal is kifejezhető érték, amely döntő mér-
tékben meghatározza az adott vállalat üzleti lehetőségeit és eredményeit, és amelyet 
ma már e vállalatok piaci erejének versenyjogi értékeléséből sem lehet kihagyni. 
Egyre gyakrabban találkozhatunk „az adat az új olaj” kifejezéssel, amely bár han-
gozzék bármennyire is plasztikusan, a jog számára is értékelendő helyzetre mutat 
rá: azok a vállalkozások, amelyek minél több adatot tudnak minél hatékonyabb 
módszerekkel „kitermelni”, komoly versenyelőnyre tesznek szert az erre nem képes 
cégekkel szemben. Márpedig ahogy arra mind a Facebook–WhatsApp felvásárlás, 
mind a Google Shopping-ügy rámutatott, az új adatbázisok megszerzése és kiakná-
zása nemcsak az adatvédelmi jog, hanem a versenyjog által is értékelt művelet kell 
legyen. Ezek a piaci mozgások ugyanis nemcsak a magánszférára gyakorolnak ko-
moly hatást, hanem az újabb adatbázisok megszerzésével és felhasználásával a pia-
ci erőfölény további stabilizálásához és növeléséhez vezetnek. 

E piaci környezetre tekintettel kell kialakítani egy hatékony fogyasztóvédelmi 
szabályozást, amelynek ma már nem csupán a felhasználók gazdasági érdekeinek 
védelmét kell biztosítania. A tét nagyobb: a szabadon hozott emberi döntések meg-
őrzéséért vívott küzdelemről van szó. E küzdelemtől akkor várható eredmény, ha a 
hagyományos jogi szabályozási technikákat hozzá tudjuk igazítani az internet 
„anyagtalan” világához, és meg tudjuk „okosítani”. A jogi szabályozás tartalmának 
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kialakítása egy reflexív folyamatot igényel, melyben az állam mellett a felhasználók 
közvetlenül is részt vesznek. Jogon kívüli megoldásként a már említett médiamű-
veltség fejlesztése, a mesterséges intelligencia átgondolt alkalmazása jöhet szóba. 

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Társa-
dalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete együttműködésében való-
sult meg. A kutatás vezetői Polyák Gábor, Ződi Zsolt és Bencze Mátyás voltak, sze-
nior kutatóként Szőke Gergely László, kutatóként Bódi Jenő, Nagy Krisztina, Pata-
ki Gábor, Specht Hedvig és Szalay Klára vettek részt. 

Budapest, 2019. október 15.

Polyák Gábor, Ződi Zsolt, Szőke Gergely László, Bencze Mátyás
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ZŐDI ZSOLT
A jog és a kód

1. Bevezetés 

Ez az írás a forgalomirányítók jogi szabályozásának néhány elméleti aspektusával 
foglalkozik. A kérdést sokféleképpen meg lehet közelíteni, és a kötetben található 
tanulmányok kísérletet is tesznek rá, hogy különféle szemszögből elemezzék. Én a 
jogelméleti1 szemléletmódot választom, és ezen belül is lényegében egy egyszerű 
felismerést, és ennek néhány következményét fejtem ki.2 

Az alapgondolat nem a sajátom: Reidenberg3 már a ’90-es évek végén felvetette, 
hogy az internet világában a magatartásirányító kódok jelentősége meg fog nőni, 
majd Lawrence Lessig4 könyvének első kiadásában 1999-ben lényegében ez lett a 
vezérmotívum. A Lessig-könyv később óriási hatást gyakorolt a téma irodalmára, 
egy évtizeden át szinte meghatározta az „Internet és a jog” diskurzust.5 Később 
Lessig a könyvét jelentősen átdolgozta6 és a mű különböző felismeréseire komoly 
másodlagos irodalom is épült.7 Mivel Lessig még a 2006-os kiadásban sem vette 
figyelembe a közösségi hálózatokat, illetve ő maga inkább a technológiai szabályo-
zási oldallal foglalkozott, és az – egyébként nagyon izgalmas és inspiráló – elméle-
ti megfontolásokat nem bontotta ki, jelen tanulmányban én arra teszek kísérletet, 
hogy egyfelől kiegészítsem az elméletet néhány jogelméleti megfontolással, amely 
főként a jog és a kód viszonyáról szól, másrészt „ráolvassam” a kód elméletét a for-
galomirányítók (platformok) jelenségére. 

Tanulmányomban előbb abból a tanácstalanságból indulok ki, amely a jogalkotó-
kat jellemzi az itt vizsgált internetes platformokkal kapcsolatban. Azzal érvelek, 
hogy a tanácstalanság jóval mélyebb annál, mint hogy milyen szabályokat kellene 
és kinek alkotnia. A tanácstalanság mögött két mélyebb, és egymással is összefüg-
gő okot látok. Egyrészt azt, hogy ezeknek a jelenségek megragadásához szükséges 
narratíváink még nem szilárdultak meg. Mivel erről – a narratívák válságáról – 
hosszan értekeztem a tavaly megjelent könyvemben8, itt ezt a gondolatot nem fej-
tem ki részletesen, csak röviden utalok rá az írás első részében. Amiről főként be-
szélek, az a második megfontolás: hogy a narratíváink válsága mögött a jog, sőt a 
magatartás-szabályozás általános képét érintő új fejlemény áll: az, hogy a virtuális 
térben a magatartásirányítás fő eszközévé a nyelvi „vivő anyagú” normáktól gyöke-
resen eltérő kód válik.

Kiindulópontom nagyon egyszerű: az emberi magatartás-irányításnak Lessig 
négy változatát különbözteti meg a könyvében: a normákat, a piacokat, a törvénye-
ket és az architektúrát.9 Az architektúra, („a fizikai környezet berendezése”) maga-
tartás-szabályozó jellege már korábban is ismert volt, de ennek modern változata a 
szoftver, az algoritmus, a kód, a virtuális terekben nagyon fontossá válik. A kódok, 
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az önmaguktól lefutni képes, fizikailag előre rögzített feltételes oksági kapcsolato-
kat reprezentáló jelhalmazok nagyban meghatározzák, hogy mit és hogyan látunk 
abból a virtuális világból, amit internetnek nevezünk. A kódok egyre gyakoribbak 
az életünkben, egyre több tevékenységünk során támaszkodunk ezekre úgy, hogy 
működésüket már nem ismerjük, és adottnak vesszük őket abban a formában, aho-
gyan találkozunk velük.10 A kódok mint kényszerítő erejű koordináló eszközök sok 
területen a jog helyébe lépnek, más területeken pedig elkezdenek a joggal és a többi 
magatartás-irányító eszközzel együtt létezni, olykor konkurrálni, máskor konflik-
tusba kerülni, vagy csak kiegészíteni egymást. Ez a legnagyobb gondokat épp a 
legtöbbünket érintő nagy internetes szolgáltatások (a platformok, kapuőrök, forga-
lomirányítók) esetén okozza. Itt ugyanis olyan „ökoszisztémák” alakultak ki, 
amelyben az emberek és a kódok közösen vannak jelen, és egymás nélkül már alig 
értelmezhetők.11 

A problémák, amelyeket ez a jelenség okoz, nagyon szerteágazóak – egyeseket a 
vonatkozó irodalom részletesen bemutat12, másokra talán kevesebb figyelem esik. 
Ebben a tanulmányban nem vállalkozhatok arra, hogy a jelenség minden aspektu-
sát leírjam. Inkább arra törekszem, hogy a már ismert jelenségekről számvetést ké-
szítsek, és néhány új gondolattal, problémával kiegészítsem a katalógust. 

Az írás szerkezete a következő: a második pontban a jog és a technológia viszo-
nyáról igyekszem egy rövid áttekintést adni, azzal érvelve, hogy ez a viszony az 
internet, és különösen a platformok megjelenésével drámai módon megváltozott, 
mert a technológia valóságformáló ereje jóval erősebb, mint annak előtte. A harma-
dik pontban előbb rekapitulálom Lessig elméletét, és korrigálom azt néhány pon-
ton, majd azt igyekszem bizonyítani, hogy a jelenleg a szabályozásban mutatkozó 
tanácstalanság fő oka a jog és a kód közötti feszültségben keresendő. A negyedik 
ponttól kezdődően a jog és a kód konfliktusának néhány területét írom le. Elsőként 
azt, hogy milyen feszültséget okoz az, hogy a platformokat, a forgalomirányítókat 
nem-megszegehető, kényszerítő erejű kódok vezérlik, miközben a platfomokon em-
berek igyekeznek nagyon is emberi szükségleteket kielégíteni. A következő pont-
ban a kódok és a jog közötti oda-vissza fordítás nehézségeit vázolom, amely amiatt 
áll fenn, mert a kód alapvetően nem nyelvi formában manifesztálódó normatív 
struktúra. A hatodik részben két olyan jellegzetességről beszélek, amely nem min-
den kódtípusra igaz, csak az itt elemzett nagy platformok kódjaira: ez a két konflik-
tus a jog lokális, nemzetállami keretek közt születő és érvényesülő jellege, illetve a 
kód globális, nemzetközi jellege, valamint a jog nyilvános és a kód titkos jellege 
közötti feszültség. Végül az utolsó, hetedik részben az eddigi szabályozási kísérle-
teket villantom fel, és ezen belül is hangsúlyosan azt a rendkívül érdekes gondola-
tot, hogy a kódokat „ellenkódokkal” regulázzuk meg. 
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2. A technológia és a jog

A technológia és a jog kapcsolatát máig hajlamosak vagyunk félreértelmezni, mert a 
technológiára általában mint valamilyen másodlagos, a jog erkölcsi magvát, szabályo-
zási logikáját, dogmatikáját, belső törvényszerűségeit csak felszínesen érintő jelen-
ségre gondolunk. Végtére is a jog elsősorban emberi cselekedeteket szabályoz, mond-
ják sokan13, amely emberi cselekedeteket befolyásolhatja, módosíthatja a technológia, 
de nem változtatja meg azt alapszerkezetét: azt, hogy emberi magatartásokra irányul, 
és valamilyen – szorosabb vagy lazább – kapcsolatot ápol az erkölccsel.

A helyzet véleményem szerint messze nem ilyen egyszerű. Már a modern jog 
megszületése, majd későbbi sorsa is szorosan összefonódik a technológiával. Itt 
nemcsak olyan sokat emlegetett összefüggésekre kell gondolnunk, mint a gépek 
megjelenése és ennek hatása a veszélyes üzemi felelősségre vagy a modern tömeg-
termelés hatása a termékfelelősségre, vagy valami más, unásig ismételt példára.

Többről van szó: egyrészt az egyre kiterjedtebb olyan szabályokról, amelyek köz-
vetlenül a technológiát szabályozzák, és amelyekkel majd az utolsó pontban foglalko-
zom. Másrészt azokról a szinte láthatatlan erőkről is, amelyek előfeltételként vagy 
csendes hatóerőként voltak jelen. Olyan, szinte jelentéktelennek tűnő „architekturális” 
megfontolásokról, mint mondjuk az iratkezelés különböző technikai módszerei14, az 
írógép15 vagy az űrlap16 feltalálása, amelyek új irányokba térítették az irodai munka, 
és ezzel a jogalkalmazás mindennapjait, s ezen keresztül az egész jogrendszert is. 
Emellett vannak olyan jogterületek is, amelyeknek a jelenlegi szabályai egyáltalán 
nem is érthetők meg a technológiai fejlődés nélkül, mint amilyen a szerzői jog, amely-
nek már a születése is egy technológiai újításnak (a modern, gyors nyomtatásnak) kö-
szönhető, és amelyet kb. 20 évente teljesen átrajzolnak az aktuális technológiai újdon-
ságok.17 A technológia tehát soha nem volt mellékszereplő a modern jog mellett. De a 
mostani helyzet még ehhez képest is különleges.

Sokan sokféleképpen leírták már, hogy a klasszikus, nagyipari kapitalista beren-
dezkedés valamikor a 20. század közepétől kezd átalakulni „posztindusztriális”, 
vagy „információs társadalmi” rendszerré18, amelyet már nem az iparral (a gépek-
kel) és a tőkével lehet a legjobban magyarázni, hanem a szolgáltatási szektor, és 
ezen belül is az információs vagy tudásipar kiterjedésével és az információkezelés 
és -kontroll (irányítás)19 forradalmával. Az ipar helyét a szolgáltatások, a tőke helyét 
az adat és az információ, a gépek helyét pedig az „általános vagy tudásgép”, a szá-
mítógép veszi át. A technológia, amelyet eddig egy tőlünk elkülönült eszközrend-
szerként, a munkánkat könnyebbé tevő szerszámként láttunk (bár eddig sem pusz-
tán az volt), ezután még meghatározóbbá válik, mert elkezd összefonódni az ember-
rel, többféle értelemben is. Valós, testi összefonódás is van: mint a testünket gyó-
gyító és ápoló robotok, sőt az emberbe épített, az agyhullámainkkal irányított pro-
tézisek, a bennünk tevékenykedő nanobotok. De még ennél is fontosabbak a társas 
viszonyainkat, életünk egyre több aspektusát szervező platformok és a mögöttük 
futó láthatatlan, percenként milliónyi döntést hozó kódok, az öntanuló, és így a fej-
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lesztőjük számára is előreláthatatlan irányokba fejlődni képes mesterséges intelli-
genciák. Az általuk felállított keretek, a szerkezetükkel kijelölt tér, („az architektú-
ra”), a játékszabályaik („a kódok”), amelyek működtetik, meghatározzák cselekvé-
sünk kereteit.

Az internet megjelenése természetesen kulcsfontosságú ebben a folyamatban. 
Az 1990-es években, de még a 2000-es évek elején is sokan azt hitték, hogy az in-
ternet szabályozatlan terület lesz, az emberi szabadság kibontakozásának új tere.20 
Ugyanakkor igen korán ezzel ellentétes, és nagyon karakteres ellenvélemények is 
születtek – az egyik épp Lessig tollából. De ha voltak is illúziók az internet első 
éveiben, a helyzeten az internetes óriások, a platformok megjelenése egészen bizto-
san gyökeresen változtatott. 

A platformokat a legtágabb értelemben talán úgy lehetne megragadni, hogy 
olyan weboldalak, webes szolgáltatások, amelyek embereket kapcsolnak össze más 
emberekkel vagy erőforrásokkal, és így részben régebben más entitások által telje-
sített funkciókat vesznek át (pl. a hírközlő hálózatoktól, a piacterektől, esetleg a mé-
diavállalkozásoktól, a boltoktól, vagy az egyes gazdasági ágazatokban működő 
specializált szolgáltatóktól, pl. taxitársaságoktól vagy az utazási irodáktól). Ugyan-
akkor ezekkel a platformokkal egy sor új funkció is megjelenik, amely a régi, „off-
line” világban ismeretlen volt. Az itt vázolt probléma egyik gyökere éppen az, hogy 
bár sok funkció, amit ezek a platformok teljesítenek, valóban ősrégi emberi szük-
ségleteken alapszik, és részben vannak előképei bizonyos területeken21, sok esetben 
a platform a szerkezetével és a kódjaival ezeket a régi funkciókat is másképen telje-
síti, de ezenfelül teljesen új viselkedésformákat is életre hív. Pontosan úgy, ahogy 
korábban számtalan technikai eszközről derült ki utóbb, hogy gyökeresen megvál-
toztatta a mindennapjainkat, a világról alkotott képünket, és végső soron az egész 
társadalmi dinamikánkat.

Sokáig úgy gondolták szabályozni a platformokat, hogy az offline világban talál-
ható legközelebbi, ezekhez leghasonlóbb jelenség szabályait vették alapul. Így lett 
az internetszolgáltatók mintája a posta („közvetítő szolgáltató”), majd lett ez a kö-
zösségi platformok szabályozásának alapja is.22 Mikor ez utóbbi egyértelmű ku-
darcnak bizonyult, az offline világ másik legközelebb eső szabályozási mintájával, 
a „médiacéggel” próbálkoztak, amelynek nehézségeit ma éljük át. Összességében 
az offline világ metaforáinak és narratíváinak válságát látjuk mindenütt. Tanácsta-
lanná váltunk, hogy az új világra milyen szabályokat kellene alkalmaznunk. Ponto-
san tudjuk, hogy egyik metafora sem passzol igazán, az előbbi azért, mert egy plat-
form nemcsak semleges közvetítője az üzeneteknek, az utóbbi meg azért, mert a 
platform az általa közvetített tartalmakat nem úgy szerkeszti, ahogy egy szerkesz-
tőség teszi ezt egy médiacégnél. 

Mi az oka ennek a tanácstalanságnak, a narratívák összeomlásának? Sokféle ma-
gyarázatot lehet találni, de szerintem nemcsak az a legkézenfekvőbb általános ma-
gyarázat létezik, hogy ezek az entitások csak a virtuális térben léteznek. A nagyobb 
gondot inkább az jelenti, hogy ezek a platformok (és különösen a közösségi platfor-
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mok) nem egyszerűen az objektíve létező valóságot tükrözik másképp, hanem (mi-
vel ennek az „objektív valóságnak” csak egy csekély része – a tisztán természeti 
jelenségek – az, amely valóban objektíve létezik, a többi – az elsöprően nagyobb 
rész – társadalmi konstrukció) egy új valóságot teremtenek számunkra. Ebben az új 
valóságban meghatározó szerepet kap az ezen oldalak által működtetett architektú-
ra és kód. Azzal szeretnék érvelni ebben az írásban, hogy a kód nemcsak magatar-
tás-irányító eszköz (ahogy Lessig állítja), hanem hasonlóan a korábbi technológiai 
újításokhoz (sőt azoknál több ok miatt is még erősebben), a második (harmadik, 
virtuális) valóságunkat konstituáló és folyamatosan újrateremtő erő. 

A platformok valóságformáló erejére sok példát lehetne hozni, de itt csak hármat 
említek meg: a fake news jelenségét, a Facebook új típusú adatkezelési gyakorlatát és 
a Big Data jelenséget. Mindhárom példa az új helyzet kódvezéreltségét bizonyítja.

Elsőként az álhír jelenségről: bár hazugságok és szándékos újságírói torzítások a 
hagyományos médiában is léteztek, ez a jelenség, amelyet fake newsnak nevezünk, 
szerintem kizárólag a közösségi média kontextusában értelmezhető.23 A közösségi 
média maga hozza létre ezt a jelenséget, és tartok tőle, hogy a fake news nem anomá-
lia a rendszerben, hanem a rendszer integráns része. A hihetetlen sebességgel terjedő 
és egyre vadabb álhírek forrása ugyanis a leggyakrabban egy olyan magánszemély, 
átlagpolgár, akinek azelőtt egyszerűen nem volt hozzáférése a nyilvánosság tereihez. 
Ez a jelenség tehát már keletkezésében is feltételezi a közösségi média digitális nyil-
vánosságát és a nyilvánosság elé lépést lehetővé tevő kódot. A fake news továbbá min-
den esetben az ún. kaszkádhatás24 révén terjed, amely ugyan a „normál” online terek-
ben is ismert volt, a közösségi médiának azonban egyik konstitutív tulajdonsága, és a 
hírterjedés kód által felerősített és minőségileg új változata. 

A másik példa a valóságunkat újrateremtő és a hagyományos joggal összeegyez-
tethetetlen kódokra a Facebook adatkezelési szisztémája, amellyel kapcsolatban 
nem egyszerűen az a kérdés véleményem szerint, hogy részleteiben mennyire adat-
védelem- (GDPR-) kompatibilis25, hanem inkább az, hogy maga közösségi hálózat 
alapvető működési és üzleti logikája egyáltalán összeegyeztethető-e az adatvédel-
mi jog egészével. Arról van szó, hogy a közösségi hálózatok (és részben a kereső-
motorok is) minden felhasználói aktivitást gyűjtenek, tárolnak, elemeznek, majd az 
ezekből épített profilokat hirdetések minél pontosabb célba juttatására használják 
fel. Ez a gyakorlat véleményem szerint azért nem adatvédelem-kompatibilis a maga 
egészében és elvileg, mert soha nem fogja tudni teljesíteni a célhozkötöttség elvét, 
az adatvédelem egyik legfontosabb normatív mozzanatát. Ez az elv egy szűk, jel-
lemzően valamilyen üzleti vagy közcél meglétét feltételezi, amelyhez az adatkeze-
lés egy eszköz. (Ahogy pl. egy életbiztosítási szerződéshez bizonyos demográfiai és 
egészségügyi adatokat tudnia kell a biztosítónak.) A Facebook azonban, a „termék 
biztosítása” címkéjű célon belül – mivel a termék lényegében a teljes társas életünk 
szervezését vállalja – egy általános és teljességgel a magánélet szférájába tartozó 
„célt” tűz ki.26 Ebbe a „célba” azután szinte mindenféle adatkezelés belefér, és lehe-
tetlen azzal érvelni, hogy léteznének olyan adattípusok, amelyek gyűjtése, tárolása 
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és felhasználása ez alapján már nem igazolható. A cél olyan általánossá válik a 
Facebook esetében, amely az adatok gyűjtésének lényegében semmilyen korlátozá-
sát nem igazolja. 

Végül az utolsó példa, amelyet a platformok valóságkonstituáló voltára és a kó-
dok ebben betöltött kulcsszerepére felhozok, az maga a „Big Data” jelenség.27 A Big 
Datához egy egész narratívaháló kapcsolódik, amelynek egy része nem magukra a 
platformokra, hanem a szolgáltatások alapját jelentő adatáradatra vonatkozó ma-
gyarázó keret. Eszerint világunkban felgyorsult a részben tudatos, de nagyobbrészt 
spontán, tudattalan adat-termelés, és ez az áradat csak újfajta feldolgozóeszközök-
kel (újfajta kódokkal) kezelhető. A Big Data a világról újfajta információkat, sőt tu-
dást, összefüggéseket tud számunkra közvetíteni. Mivel a valóság nagy részével 
csak adatokon keresztül találkozunk: a szűk családi és munkahelyi kapcsolatain-
kon kívül a külvilág számunkra csak adatként létezik, ha ezeknek az adatoknak a 
keletkezési formája, majd a feldolgozásának és értelmezésének az alapvető keretei 
megváltoznak, akkor a valóságról alkotott képünk is meg fog változni. A Big Data 
kapcsán ugyanis lassan kiderül, hogy az adatok nemcsak abban a formában funkci-
onálnak, mutatnak összefüggéseket és értelmet, ahogy eddig megszoktuk, hanem 
van egy sor mélyebb, rejtett összefüggés is, amelyeket speciális kódok tárnak fel 
számunkra: a Big Data új valóságot konstruál a számunkra, ahol ezekkel a speciális 
kódokkal olyan eredményeket tudunk elérni, amelyeket soha nem gondoltunk vol-
na. A Big Data statisztikai logikája és statisztikai alapon hozott következtetései jel-
legzetes kódalapú következtetések és döntések, és ez a jogot új kihívás elé állítja28 
mert a jogi döntések inkább alapszanak „metaforákon és nyelvjátékokon”29, ame-
lyeket a kód nehezen tud helyettesíteni. Ugyanez a Big Data „eteti” az új típusú 
mesterséges intelligenciákat is, amelyek már nem az általunk tudatosan beadott 
adatokkal dolgoznak, hanem a spontán, akaratlanul és szakadatlanul generált ada-
tokkal, létezésünk digitális nyomaival: épp ez a helyzet a közösségi hálózatokon.

Ami a technológia és a jog kapcsolatát új szintre emeli, és amely összeköti ezeket 
a jelenségeket tehát, az a kód, az algoritmus. Nézzük, miről is van szó. 

3. Kód és szabály – kód és jog

Lessig könyvének fő tétele az, hogy az interneten a kóddal történő magatartás-irá-
nyítás dominál. És ez maximálisan igaz a platformokra is: a platformok az életteret, 
a figyelem irányítását, a tartalmak engedélyezését, a megjelenéshez kapcsolódó 
döntéseket kevés kivétellel előre rögzített kódokon keresztül végzik. A platform ar-
chitektúrája a kód. Az a tézisem, hogy ezzel a fejleménnyel a kódok olyan terüle-
tekre is benyomulnak (az intim szféra, a magánélet és a megismerés tereibe) ahol 
eddig nem voltak jelen. A valós térben elsősorban a szokások és a jog orientál ben-
nünket, a virtuálisban a kód (is), de a platformokon a kód jelentősége hatalmasan 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   20Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   20 2020. 01. 10.   9:52:322020. 01. 10.   9:52:32



A jog és a kód 21

megnő. Mielőtt azonban ezt hosszabban megmagyaráznám, és a hozzá kapcsolódó 
problémákat ismertetném, röviden leírom Lessig elméletét. 

Lessig szerint az emberi magatartás-irányításnak négy módja van: a normák 
(szokások), a jogszabályok, a piaci törvényszerűségek (ösztönzők) és az architektú-
ra.30 Mivel véleményem szerint az íratlan (nyelvi formában nem manifesztálódó) 
szokások és a piaci ösztönzők között nincsen lényegi különbség, ezért inkább csak 
háromféle magatartásikontroll-eszközről beszélnék, és a „jog” kategóriáját is korri-
gálnám. A három eszköz, a szokás, a jog és az architektúra nagyjából megragadha-
tó az utánzás (mintakövetés), a nyelvi eszközökön keresztül történő magatartás-be-
folyásolás és a fizikai akadályokkal történő magatartásbefolyásolás kategóriáival. 
A három kategóriát tehát úgy konceptualizhatáljuk, mint „szavakkal”, „tettekkel 
(magatartásmintákkal)” és „tárgyakkal” történő magatartásirányítás. 

Így láthatóvá válik, hogy a „jog” kategóriája valójában jóval tágabb, és felölel 
minden olyan magatartásirányítási módozatot, amelynek során nyelvi objektiváció-
kon keresztül igyekszünk mások cselekedeteire hatni. Ebből a szempontból (nyilván 
más szempontból ez nem igaz, de itteni céljainkra ez elegendő) nem lesz lényegi kü-
lönbség egy tanár utasítása, egy feljebbvaló parancsa, egy egyesület szabályzata és a 
büntető törvénykönyv között. Összeköti mindezeket az, hogy a természetes, hétköz-
napi nyelvet használják „vivőközegként” bizonyos elvárások közvetítésére. 

A „normákkal” (helyesen: szokásokkal) való magatartás-befolyásolás szintén 
rengeteg alakot felvehet, de összekapcsolja ezeket az, hogy – ha ki is mondják az 
elvárásokat – tömegesen és jellemzően a nyelv közvetítő közege nélkül érvényesül-
nek. Tipikus példa a szokásokra a divat megannyi szabálya, elvárása. A szokások 
nem követését általában ugyanúgy rosszallás (jellemzően fizikai erőszakkal nem 
támogatott rosszallás) kíséri, mint a nyelvi eszközökkel közvetített normákét.31 

Végül a fizikai környezet (akadályok, kényszerek) révén történő magatartás-be-
folyásolás is rengeteg formában jelentkezhet. Ilyen az, amikor pl. megbilincselünk, 
vagy börtönbe vetünk valakit, tehát ez lehet épp a jog „határán” elhelyezkedő, an-
nak tényleges kikényszerítését megvalósító jelenség, és ebben a formájában renge-
teg nem triviális megnyilvánulása is van: pl. mindjárt a tulajdon megsértését meg-
akadályozó egyszerű kerítés, vagy a téma irodalmában gyakran emlegetett fekvő-
rendőr az autó sebességének csökkentésére.32 Érdekes, hogy ezek az eszközök csak-
nem teljesen elkerülték a jogi gondolkodók figyelmét eddig. Valószínűleg azért, 
mert a „normális” eset az, hogy a nyelvileg kifejezett szabályokat az emberek nagy 
többsége mindenféle akadály, terelgetés és kényszer nélkül betartja. Sőt a pozitivis-
ta jogfilozófia egyik közhelye szerint a jogrendszer stabilitásához az „alattvalók” 
nagyobb tömegeinek szokásszerű jogkövetése szükséges, mert ennek a megszűnése 
magának a jogrendszernek az összeomlásához vezet.33 Így az architektúra kénysze-
rítő erejének magatartás-szabályozó jellege szinte láthatatlan maradt. Pedig az ar-
chitektúra eddig is körülvett bennünket, csak inkább tényleges fizikai korlátok for-
májában volt jelen. Architektúra a záróvonalra lefektetett betontuskó, amely a fizi-
kai létével akadályozza meg a záróvonal átlépését, és ezzel következetesen betartat 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   21Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   21 2020. 01. 10.   9:52:322020. 01. 10.   9:52:32



ZŐDI ZSOLT22

egy szabályt. Ilyen a kerítés, amely a tulajdon határait kijelöli, és ilyen a másolásvé-
delem is egy fájlon, amely a felhasználási jogokat tartatja be. 

Az architektúra azonban nemcsak tényleges fizikai tárgyakban jelenhet meg, ha-
nem előre programozott formában is, amelynek kifejlett formája a számítógépes 
kód. A fizikai architektúra és a kódok közötti átmenetet a legjobban úgy érthetjük 
meg, hogy a tisztán fizikai megjelenésű kódok és a tisztán intelligibilis jogszabá-
lyok közötti átmeneti világban keresünk rá példát. Ilyen az áramkörök logikáját ma-
gyarázó egyszerű szavazógép, amelyet G. Havas Katalin említ Ruzsa Imre logi-
kai tankönyvében.34 Ez nem más, mint egy kapcsolókból és egy lámpából álló 
áramkör, és amely egy háromtagú zsűri szavazásának eredményét képes megjelení-
teni. Ha egyhangú szavazat szükséges egy döntéshez, a rendszer soros kapcsolású 
áramkört tartalmaz, míg ha elegendő két szavazat a háromból, abban van egy pár-
huzamos kapcsolás is. Itt tehát a soros kapcsolás a konjunkciót, míg a párhuzamos 
a diszjunkciót reprezentálja. Az architektúra (az áramkör) tehát reprezentál egy 
szabályt.

A kód vagy algoritmus valamilyen fizikai hordozóra rögzített és emberi beavat-
kozás nélkül, automatikusan érvényesülni képes, ha > akkor szerkezetű struktúra. 

A kóddal történő magatartáskontroll sajátos vonásokat mutat. Először is a kód 
nem is egyértelműen „normatív”, ahogy azt a klasszikus (új)kantiánus jogfilozófia 
érti, mert egyszerre normatív struktúra és a valóság része. A kód fizikailag rögzített 
feltételes oksági kapcsolat. A természet része, hiszen akár fizikai kapuk és kapcso-
lók formájában is létrejöhet és ábrázolható, de öntanuló és célkövető formájában, 
(mint a mesterséges intelligencia) döntésekre képes, és nem-determinisztikus(nak 
látszó) kimeneteket ad. Kiszámíthatatlanul (szabadon?) cselekszik. A van és a kell, 
a természeti világ és az intelligibilis világ kettőssége valójában értelmét veszti a 
kód esetében. „A hardver és a szoftver logikailag ekvivalens”35, vagy máskép: „a 
hardver megkövesedett szoftver”36.

A kódok fizikailag rögzítettek, de a rögzítés mikéntje voltaképp indifferens: le-
het, hogy áramköri (kapcsoló, kapu) szinten „huzalozzák be” egy rendszerbe a kó-
dot, de lehet, hogy egy szoftver formájában képezik le. A feltétel helyén bármi áll-
hat, amit bemenő jelet képes biztosítani. Egy szenzor, egy emberi aktus (a szavazó-
gomb megnyomása), egy nagyobb adathalmazra vonatkozó statisztikai érték, vagy 
épp egy másik kapcsoló jele, ami azt jelenti, hogy az egyszerű kapcsolókat végtelen 
mennyiségben lehet egymáshoz kötni, így rendkívül komplikált rendszerek építhe-
tők, ahogy ezt egyébként a platformok kódjai is illusztrálják. 

A kódnak természetesen az a jelentősége, hogy a számítógépek csak kódokat ké-
pesek futtatni. Az általunk vizsgált nagy platformok legfőbb jellegzetessége az, 
hogy a „belsejükben” kódok futnak. A platformok kódokon keresztül kötik össze az 
embereket más emberekkel vagy erőforrásokkal (internethelyekkel, dokumentu-
mokkal, fájlokkal stb.).

Mivel a kód lényege, hogy valójában nem nyelvi objektiváció, hanem „virtuális 
architektúra”, nem triviális a nyelvi megfogalmazása, ami nagyon nehézzé teszi a 
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narratívákban történő megragadását. Gondoljunk bele a Google rangsoroló algorit-
musába, amely már több mint két évtizede egymásra rakódó hatalmas (titkos) kód-
halmaz, amelyet nemcsak a programozók írnak, hanem a felhasználók is nap mint 
nap javítják pusztán azzal, hogy a találati listán böngésznek és kattintanak. 

4. A kód kényszerítő erejű 

A platformok tehát kódokat használnak a működésük során, és ezekkel a kódokkal 
igen hatékonyan képesek az ezekkel, sőt az ezekben tevékenykedő (részükké vált) 
emberek magatartását irányítani. Valójában sokkal hatékonyabban, mint a nemzet-
államok természetes nyelven megfogalmazott (jogi) szabályai. A jogi szabályok 
ugyanis csak korlátozott területen érvényesülnek, hatalmas költségeket generálnak, 
és egy egész végrehajtó apparátus közbejöttével kényszeríthetők ki. Ehhez képest 
igen könnyen megszeghetők. A kód ebből a szemszögből nézve sokkal hatéko-
nyabb, mert a kódok a természeti törvények erejével hatnak ránk. Közismert példá-
val, a gépi passziánszban nem lehet csalni.37 De a kódokkal történő magatartás-irá-
nyításnak vannak nagyon komoly veszélyei is. 

Ez az oka annak, hogy sorra születnek azok az etikai kódexek, elvárás-
gyűjtemények, amelyek a kódokat a jog, vagy az erkölcsi megfontolások uralma 
akarják kényszeríteni. Nagyon komoly kétségeim vannak ezeknek az etikai kóde-
xeknek az értelmét és hatását illetően. Ha például végigtekintünk az Algorithm 
Watch elnevezésű nonprofit szervezet Mesterséges Intelligencia Etikai Útmutatók 
Leltárának oldalán38, amely többtucatnyi szervezet, egyetem, kutatóintézet, nem-
zetközi szervezet, kormányzati és nem-kormányzati szervezet MI-vel kapcsolatos 
erkölcsi útmutatóját tartalmazza, akkor rögvest szembeötlik, hogy már az is nehe-
zen határozható meg, hogy ezek az erkölcsi útmutatók valójában kinek is készül-
nek. Könnyű lenne azt mondani, hogy az MI-t programozó fejlesztőknek, de ez így 
bizonyosan nem igaz, hiszen egy sor olyan követelménnyel is találkozunk, amely 
valójában az MI kimeneteire vonatkozik: például, hogy az MI-nek nem szabad el-
fogultnak (diszkriminatívnak) lennie, az MI-nek átláthatónak kell lennie, az MI-
nek be kell tartania az emberi jogokat és így tovább39. Csakhogy mindezeket a kó-
dok számára előírni lehetetlenség. Mivel a jogi szabályaink nagy része alkalmatlan 
a közvetlen algoritmizálásra, ezért elkezdjük a jogot, egy alapvetően az emberek 
magatartásának irányítására kitalált eszközt számonkérni a kódon, mintha a kód 
ember lenne. A kód lehet „intelligens”, amennyiben képes bonyolult kognitív fel-
adatokat megoldani, de nem intelligens abban az értelemben, hogy lenne társas ér-
zéke, erkölcsi tudása, sőt egy sor olyan egyszerű, hétköznapi tudása (commonsense 
knowledge), amellyel már egy 10 éves gyermek is rendelkezik. Így a kód nem lesz 
képes erkölcsi elveket „betartani”. 

Ugyanakkor az összefüggés fordítva nem igaz: a kódok nagyon is alkalmasak az 
emberi viselkedés befolyásolására. Sőt: a kódok némelyike jobban képes keretek 
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közé szorítani az emberek viselkedését, mint a hagyományos jogszabályok, mert 
képes a fizikai világban is akadályokat képezni. Képzeljünk el egy autót, amely a 
sofőr leheletét megméri és egyszerűen nem indul el, ha abban a vér alkoholszintje 
meghalad egy értéket; egy banki rendszert, amely csak a bizonyítottan megszületett 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nyomán indítja el az utalást; egy olyan dolgozói 
teljesítménymérő rendszert, amely kizárólag mérhető, objektív kritériumok és mé-
rések alapján értékeli és sorolja be a dolgozót; vagy egy térkamera-rendszerre kötött 
viselkedéselemzőt, amely a tipikus bűncselekményre utaló mozgási mintázatokat 
képes kiszűrni és azonnal intézkedni. A példák a végtelenségig sorolhatók. Könnyű 
és csábító azt mondani, hogy a kódoknak mindig a jogi szabályok alá rendelten kell 
érvényesülniük. Csakhogy mindig lesz egy sor olyan szabály is, amelynek teljesen 
felesleges megírni az emberi verzióját (mert valójában csak a kódok erőltetett visz-
szafordításáról van szó), vagy nem is létezik emberi verziója, mert pl. az öntanuló 
MI (kód) fejlesztette ki. 

Összefoglalva tehát: míg a gépeket nem lehet joggal irányítani – hiszen ez felté-
telezné azt, hogy a gép képes a megértésre –, addig az embereket nagyon is hatéko-
nyan lehet kóddal kontrollálni. Lawrence Lessig ezt írja a könyvében: 

„a cybertér láthatatlan keze olyan architektúrát épít, amely épp az ellenkezője 
annak, amely a születésekor volt. Ez a láthatatlan kéz, amelyet kormányzatok és 
cégek irányítanak, olyan architektúrát szerkeszt, amely tökéletes kontrollt, és na-
gyon hatékony szabályozást tesz lehetővé”40

A jogszabályokat az ember megszegheti, és ezt elég gyakran meg is teszi. A kó-
dokat azonban nem lehet megszegni, a kódok a természet kényszerítő erejével áll-
nak velük szemben: képtelenek vagyunk rossz értéket írni az űrlap rublikájába, 
nem tudjuk a zenei fájlt átmásolni és lehallgatni, és nem tudjuk használni a Facebook 
accountunkat, amelyből a rendszer kitiltott bennünket. 

A kóddal történő magatartásirányítás az emberek személytelen rendnek történő 
alávetettségét új szintre emeli. Az, hogy a gépek, vagy legalábbis a tárgyak és a sze-
mélytelen rend veszik át az uralmat az ember felett, régebb óta zajló diskurzusa a 
(főként baloldali) társadalomelméleteknek. Ezek szerint már a kapitalizmus sem 
más, mint a termelés, a tőke, a nagyipar és az ezzel kéz a kézben járó célracionális, 
gépszerűen működő bürokrácia uralma, „benyomulása az életvilágba”41, és az ezzel 
együtt járó eldologiasodás.42 Innét nézve ez a helyzet, ha lehet ezt mondani még sú-
lyosabb lett. Mivel a technológiának mindig is jellegzetessége volt, hogy nemcsak 
passzív eszköze az embernek, hanem a világról alkotott képét is alakítja, a platfor-
mokkal ez még tovább mélyül: a platformok az ember legbelsőbb világába tartozó 
olyan jelenségeket kezdenek szervezni, mint a megismerés (keresőmotorok), vagy a 
társas érintkezés (közösségi média). Mindezt kódok segítségével teszik, és alapve-
tően egy profitorientált szervezet, (vagy más országokban a megfigyelő állam) cél-
jait szem előtt tartva. Az eldologiasodás nem olyan formában jelentkezik, mint az 
áruviszony esetén, amely az emberek közötti kapcsolatot áruvá transzformálja, ha-
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nem az emberek közötti kapcsolat látszólag ugyan megmarad, azonban a kódok azt 
a platform és az azt működtető cég érdekeinek megfelelő keretek közé szorítják. 

Úgy tűnik ráadásul, hogy a kódok e jellegzetessége és a kódok előretörése meg-
állíthatatlan folyamat. Julie Cohen szerint egyenesen a kapitalista termelési rend 
utáni korszak alapvető törvényszerűsége.43 Cohen Polányi Károly elméletét44 
használja a platformok jelenségének megmagyarázására. Cohen szerint Polányi 
magyarázatában az ipari kapitalizmus kialakulása két egymással összefüggő folya-
maton alapult: 

„Az ipari termelés alapvető tényezőit – a földet, a munkát és a pénzt – újraér-
telmezték mint tömegárut, miközben az áruk közvetlen kicserélésének és meg-
vásárlásának mintázatait eloldották a helyi közösségektől, és belehelyezték a piac 
konstruált mechanizmusaiba.”45 
Polányi szerint tehát a nemzetállami szabályozás kialakulása szorosan össze-

kapcsolódik a föld, a munkaerő és a pénz áruvá, „kereskedelmi tárggyá”46 válásá-
val, valamint az önszabályozó piac eszméjének a kialakulásával. Jelenleg pedig az 
a helyzet, – érvel Cohen –, hogy újabb fordulathoz érkeztünk, mert újabb három 
tényező alakul át áruvá: 

„Három ezzel megegyező átalakulás formálódik manapság: a nem-fizikai erő-
források tulajdonná alakítása, az ipari termelés alapvető tényezőnek dema-
terializálása és adattá alakítása, és az áruk közvetlen kicserélése és megvásárlása 
mintázatainak áthelyezése az információs platformokra.”47 
A platform tehát nem egyszerűen kiterjeszti, vagy épp szűkíti a piaci működést, 

hanem felváltja, „újramaterializálja” a 19. században dematerializálódott piacot. 
Így a platformok nem egyszerűen „új üzleti modellek”, vagy „új infrastruktúrák”, 
hanem az új, információs gazdaság fő szervezeti formái. Ez az új entitás a felhasz-
nálókat nemcsak azonosítja, és nyomon követi48, hanem minden önként megadott 
adatukat, és minden mozgásukat, aktivitásukat adattá alakítja („datafikálja”49) 
amellyel azután nemcsak egyediesíteni lehet az üzenetek célzását, hanem az egyén 
viselkedését minden korábbi módszernél hatékonyabban lehet előre jelezni.50 

5. A kód nem nyelvi természetű, és nem általános 

A kód és a jog között lennie kell átjárásnak, mégpedig többfélének is, és ez sokkal 
több problémát vet fel, mint gondolnánk. A kódok látszólag sokkal világosabbak, 
mint a jog szabályai, hiszen megfelelnek a logika törvényszerűségeinek, és nem 
rontja el őket a hétköznapi nyelv homályossága, pontatlansága.51 Ugyanakkor adott 
esetben a működésük lehet olyan bonyolult – ahogy a szakirodalom mondja, fekete-
doboz-szerű –, hogy a létrehozott végeredmény egyszerűen elmagyarázhatatlan 
lesz emberi nyelven. Itt, akárcsak más problémáknál, az emberi természet egyik 
nehezen megváltoztatható sajátosságába ütközünk: abba, hogy nehezen viseljük el 
az indokolás nélküli döntéseket, és minél fontosabb egy döntés, annál inkább vá-
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gyunk a megnyugtató indokolásra. Az indokolás azonban – bár a kontinentális jogi 
kultúra szereti így láttatni, olykor inkább egy hihető és megnyugtató mesébe törté-
nő illesztést jelent, semmint logikai levezetést. Meg kell tehát tanítanunk a gépein-
ket mesélni ahhoz, hogy képesek legyenek hihetően indokolni a döntéseiket? 

Lehet, hogy a jog szabályait kell kóddá fordítani, mint pl. az autonóm járművekben 
a KRESZ szabályokat52, vagy épp a GDPR szabályait a Facebook kódban.53 Lehet, 
hogy kódokat, vagy kódok által meghozott döntéseket kell visszafordítani emberi 
nyelvre, mint ahogy például egy befektetéseket kezelő robot befektetési döntéseit kell 
elmagyarázni a befektetőnek54. Ezek a fordítások nem mindig triviálisak: nézzünk 
csak néhány egyszerű példát. Hogyan lehet lefordítani kóddá a KRESZ veszélyt jelző 
tábláit? Mi jelent egy gép számára a „bukkanó” tábla, amelynek az lenne az értelme az 
emberi sofőrök számára, hogy nem belátható útszakasz van előttük. Kóddá a „vigyázz, 
nem belátható útszakasz, vezess óvatosan” felhívása csak úgy fordítható, ha a gép ké-
pes azt, valamilyen értelmes kimenetté formálni: pl. „csökkentsd a sebességet”. 

A kód és a jog közötti különbség akkor látszik igazán, amikor egy vegyes, azaz 
emberek és robotok által közösen „lakott” ökoszisztéma átalakul tisztán gépivé: vi-
lágos, hogy amikor csak autonóm járművek lesznek az utakon, nem lesz szükség 
többé KRESZ-re, hiszen az algoritmusok (a járművek) egymás jelzéseit, a központi 
vezérlő algoritmus (ha lesz ilyen), a külső környezet és az infrastruktúrából érkező 
jeleit folyamatosan feldolgozzák majd, és ez alapján hoznak pillanatnyi döntéseket. 
Mi szükség lenne egy állandó sebességkorlátozó táblára, ha a rendszer a rengeteg 
változóból pontosan képes a pillanatnyi optimális sebességet kiszámolni? Sőt: mi 
szükség van egyedi döntéseket hozó ágensekre ebben a rendszerben, ha az egész 
közlekedési rendszer működtetése könnyebben megoldható, koordinálható egy köz-
ponti kód segítségével? 

A probléma azonban az, hogy ilyen tiszta gépi rendszerek részint nem, vagy csak 
alig lesznek, részint pedig lesz egy viszonylag hosszú átmeneti időszak, amelyben 
a két szabályrendszernek együtt kell léteznie, és ezekben a fordítás problémája fo-
lyamatosan jelen lesz. Már az is kérdésként fog felvetődni, hogy kell-e a kódokat jog 
formájában, azaz természetes emberi nyelven is megfogalmazni? Jelenleg a nem-
zetállami jog élvez elsőbbséget, és ha valamilyen problémát szabályozni akarunk, 
még akkor is megfogalmazzuk jogszabályok formájában, ha egyébként tudjuk, 
hogy ezt csak a kódolók fogják használni, és csak addig, ameddig kóddá fordítják.55 
Ugyanakkor, ha például jogvita keletkezik, akkor a bíróságok a természetes nyelven 
megfogalmazott jogszabályok alapján fognak dönteni. A jog és a kód eltérése esetén 
a jog lesz a mérvadó. De vajon meddig? 

Bár nem nyelvi természetű problémának tűnik, valójában ekként is megragadha-
tó, hogy a jog és a kód viszonyának egyik legneuralgikusabb pontja az értékválasz-
tások algoritmizálásának nehézsége. A modern jogrendszerek egyik legfontosabb 
jellegzetessége, hogy rendszerszerűen épülnek fel, és a részletszabályok általában 
magasabb szintű, absztrakciós fokú szabályokon, majd végső soron magas szintű, 
erkölcsileg is „átszínezett” elveken alapszanak. Ilyen a polgári jogban a „pacta sunt 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   26Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   26 2020. 01. 10.   9:52:322020. 01. 10.   9:52:32



A jog és a kód 27

servanda” a büntetőjogban a „nullum crimen sine lege”, a polgári eljárásjogban a 
„fegyveregyenlőség” és így tovább elvei. Bár a precedensjogok logikája különbözik 
a kontinentális jogokétól, ez az absztrakciós piramis ott is megfigyelhető. Bár tuda-
tában vagyok a leegyszerűsítő jellegének, mégis, a mostani céljaimra kielégítőnek 
tűnik kiindulópontként az az egyszerű kijelentés, hogy a jog nagy része erkölcsi el-
veken nyugszik. 

Bár sokan vitatják, hogy a jog algoritmizálásának lenne köze ezekhez az elvek-
hez, az utóbbi néhány év látványosan rácáfolt erre az elképzelésre. Fentebb már em-
lítettem azt az internetes oldalt, amely az MI-vel kapcsolatos értékelvárásokat tar-
talmazó etikai kódexeket gyűjti össze.56 Azt is említettem, hogy az összes ilyen 
kódex egy súlyos antropomorfizmuson alapszik. Ezek az etikai elvárások ugyanak-
kor szépen mutatják, hogy igenis valahogyan tükrözni kell az értékelvárásokat a 
kódban. Csakhogy az a probléma, hogy ha elkezdjük ezeket az értékeket felbontani, 
akkor olyan ellentmondásokra lelünk, amelyeket képtelenség kód szinten reprezen-
tálni. A jóhiszeműség és tisztesség szabályai, az elfogulatlanság (non-biased) rend-
szer, és a többi elv már önmagukban is ellentmondásosak olykor, egymással pedig, 
mint azt a kiterjedt alkotmányjogi irodalom és az alkotmánybíróságok működése 
megmutatta, egészen bizonyosan ellentmondásba kerülhetnek az egyes esetekben. 
Erre a dilemmára mutat rá az MIT moral machine-je, amely autonóm járművek „er-
kölcsi dilemmáit” szimulálja egy baleseti (károkozási) helyzetben.57 

Ráadásul a kódok nemcsak létező, nyelvileg már egyszer megfogalmazott szabá-
lyokat tükrözhetnek, hajthatnak végre, hanem magánemberek, vagy magánszerve-
zetek törekvéseit, céljait is. Ezzel a problémával a következő pontban foglalkozom. 
Sőt a helyzetet reménytelenül bonyolulttá teheti az, hogy amennyiben a kódok ön-
tanulók58, vagy előre nem megtervezett, spontán módon termelődő adathalmazokra 
és statisztikai összefüggésekre is épülhetnek. Az ilyen kódok érthető nyelvre törté-
nő lefordítása pedig lényegében lehetetlen.

6. A kód globális és titkos 

A harmadik nagyobb problémacsoport, amely a kóddal történő magatartás-irányí-
tás veszélyeire figyelmeztet, nem mindenféle kódra igaz, de azokra a kódokra fel-
tétlenül, amelyek az itt tárgyalt platformokat vezérlik. 

Először is arról van szó, hogy míg a jogrendszerek nemzetállami keretek között 
működnek, addig a kódok ezeken a platformokon az egész világot átívelik. Ez folya-
matos feszültséget okoz a nemzetállami jog és a nemzetközi kód közt, de mégsem 
egyszerűen arról van szó, hogy a nemzetállamok harcolnak a techóriásokkal hogy 
betartassák velük a szabályaikat, hanem arról is, hogy a platformok saját szabályo-
zási világot építenek ki. Illetve a helyzet talán még ennél is bonyolultabb. Mivel a 
platformok magánkézben lévő, megfogható entitások, saját célokkal és forgató-
könyvekkel, ez a hagyományos piac megteremtőjét és e hagyományos infrastruktú-
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ra őrét, a nemzetállamot is komolyan fenyegeti. Cohen cikkében több jelét is felso-
rolja annak, hogy a platformok egyre inkább új szuverénekként működnek. Nem 
egyszerűen csak arról van szó, hogy a platformok multinacionális vállalatok, ha-
nem arról, hogy maguk rendelkeznek az államiság bizonyos ismérveivel, amennyi-
ben van saját népességük – a felhasználóik, területük és határaik –, a kódjaik és a 
szoftvereik, amelyeket komolyan védelmeznek, és hatalmuk a területükön élő em-
berek felett: saját viselkedési szabályaik. A nemzetközi térben önálló cselekvőkként 
lének fel, nemcsak verseny- és fogyasztóvédelmi hatóságokkal, hanem kormányza-
tokkal is tárgyalnak, és olykor kifejezetten ki is mondják, hogy olyan ambícióik 
vannak, hogy „megbízható és semleges digitális Svájc” legyenek, ahogy ezt a Mic-
rosoft elnöke egy beszédében kifejezte.59 

A legújabb fejlemény pedig, amely mindennél látványosabban mutatja a platfor-
mok globális voltát, a Facebook új kriptopénzének, a Librának a bevezetése.60 Arról 
természetesen nincsen még szó, hogy a platformok fenyegetnék a nemzetállamokat, 
mint a társadalomszervezés elsődleges kereteit, de az, hogy megjelent egy, a nem-
zetállammal versengő struktúra, és ezzel a globalizáció új színteret kapott, az bizo-
nyos. A kriptopénz is globális kód alapú, hiszen egy blokkláncon futó valutáról van 
szó. A cég hivatalos közleménye szerint ezt a valutát azoknak szánják, akiknek nin-
csen a közelében banki infrastruktúra, de mobiltelefonjuk és internet-hozzáférésük 
ugyanakkor van. Ezeknél az embereknél a globális kód egy újabb területét hódítja 
meg a mindennapoknak. 

Szintén nem minden kódra jellemző, de a nagy platformokéra igen, hogy belső 
felépítésük titkos. A kódok a cégek legféltettebb kincsei, valójában egyszerre teste-
sítik meg a korábbi fizikai gazdaság szellemi és materiális javait.61 Ez több ok miatt 
rendkívül problematikus. 

Egyrészt, ahogyan azt korábban magyaráztam, a kódok döntéseket hoznak azzal 
kapcsolatban, hogy mit látunk a világból, vagy éppen, hogy mit tehetünk közzé a 
nyilvános térben, azaz a szólásszabadságunkat, vagy épp a világról szerzett infor-
mációinkat nagyban befolyásolják. Másrészt, míg az internet előtti világban az in-
formációs monopóliumoknak jellemzően valamilyen nem megkérdőjelezhető távo-
labbi célja volt – pl. egy autógyár, vagy egy bank üzleti titokként kezelt egy infor-
mációt, amelyet az autógyártás során, vagy egy banki termék értékesítésekor fel-
használt –, addig az információs térben tevékenykedő forgalomirányítóknak a sze-
mélyes adataink monetizálása a fő célja. A személyes adatok közvetlen monetizálását 
az európai adatvédelmi jog nem tekinti legitim adatkezelési célnak.

7. Milyen szabályozást? Kódok harca?

Ha ennyi problémát látunk, akkor természetesen a fő kérdés az, vajon hogyan is le-
hetne mindezek fényében az internetes platformokat szabályozni. A jelenlegi szabá-
lyozási kísérletek közül jelen tanulmánykötet többet is ismertet. Ezek közös jellem-

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   28Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   28 2020. 01. 10.   9:52:322020. 01. 10.   9:52:32



A jog és a kód 29

zője, hogy túlnyomórészt adminisztratív-punitív természetűek. A német Netzwerk-
durchsetzungsgesetz talán a legpregnánsabb példa (NetzDG), de a versenyhatósá-
gok62, vagy az adatvédelmi hatóságok63 is igen aktívak a területen. A versenyjogi 
bírságokat általában az erőfölénnyel való visszaélésre alapozva mondják ki a ver-
senyhatóságok. Az adatvédelmi válaszok rövid lényege pedig az, hogy mereven ra-
gaszkodnak a hagyományos adatvédelmi elvekhez, a célhozkötöttség és a felhasz-
náló előzetes, jól informált hozzájárulásának elvéhez. A végeredmény általában egy 
gigantikus összegű bírság, a platformok részleges javító intézkedései ugyanakkor 
az alapvető gyakorlatok változatlan folytatása.

Meggyőződésem, hogy az európai szabályozás és bírságolás jelenlegi útjai nem 
lesznek hosszan járhatók. Fentebb már beszéltem arról, hogy a Facebook adatkeze-
lése semmilyen módon nem egyeztethető össze az adatvédelem régi rendszerével, 
és úgy tűnik, hogy ennek nem a Facebook megátalkodott jogellenes magatartása az 
oka, hiszen a Facebook kétségbeesetten próbál megfelelni ezeknek az elvárások-
nak, legalábbis addig a pontig, ameddig ez nem ütközik alapvető üzleti létérdekeibe. 
A probléma ott van, hogy maguknak a cégeknek az alapvető üzleti modellje ellen-
kezik az adatvédelem európai elveivel. A versenyügyekben a helyzet talán nem eny-
nyire drámai, de a Bundeskartellamt döntésével kapcsolatban, amely az adatvéde-
lem és a versenyjog aspektusait összekapcsolja, már kérdéses, hogy mennyire lesz 
végrehajtható. Ha ugyanis Cohen elemzéséből indulunk ki, amely szerint itt arról 
van szó, hogy a (platform- és személyesadat-alapú) kapitalizmus új formájának ki-
alakulásának vagyunk szemtanúi, akkor a „hagyományos” ipari kapitalizmus adat-
védelmi és versenyjogi szabályainak ráerőltetése ezekre a platformokra valószínű-
leg reménytelen. A bírságok hatására ezek a platformok legfeljebb a viselkedésük 
felszínén fognak változtatni, de arra nem lehet számítani, hogy az alapvető üzleti 
modelljüket (ti. a személyes adatok monetizálásának modelljét) megváltoztassák. 
Az üzleti modell része az a titkos kód is, amelyen az egész vállalkozás alapszik. 

Ha nem a regulatív-punitív szabályozás a jövő, akkor milyen megoldások állnak 
még rendelkezésünkre? Véleményem szerint alapvetően három, egymással is ösz-
szekapcsolható megoldás kínálkozik, és mindhárom megoldásnak vannak előképei 
a jelenlegi világban. Az első a kódok transzparenssé tétele – nem feltétlenül min-
denki számára, de legalábbis a szabályozó hatóságok számára, ahogy az jelenleg pl. 
a pénzügyi felügyeleteknél a banki termékekkal kapcsolatban történik. A második 
Lessig ötlete: az áttérés a személyes adatok eladható, értékesíthető, alku tárgyává 
tehető, monetizálható modelljére, végül a harmadik a kódok kódok által történő el-
lenőrzésének rendszere. A továbbiakban e háromról írok röviden. 

Az első megoldás tehát a kódok transzparenssé tétele lehetne. Ez a kívánalom 
csaknem minden MI etikai kódexben szerepel.64 A gondot nemcsak az jelenti, hogy 
bizonyos cégeknek az egyik legfőbb vagyona a kód – bár ez is éppen elég nagy 
probléma65 –, hanem az is, hogy a kódok transzparenciája (a kód kód szintű megis-
merhetősége) valójában semmire nem jelent megoldást: a legtöbb ember hétköznapi 
narratívákat ért meg, és nem számsorokat és matematikai formulákat. Ha pedig a 
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kódokat narratívákká akarjuk változtatni, ott vagyunk a másodikként felsorolt 
problémánál – a kód és a nyelv közti ellentmondásoknál. Minderre persze megoldás 
lehet olyan hatóságok („kódellenőrző” hatóságok) felállítása, amelyek hasonlóan pl. 
a jelenlegi pénzügyi vagy versenyfelügyeletekhez, amelyek a vizsgálataik során kö-
telesek megőrizni az üzleti vagy banktitkokat, úgy tudnák a kódokat ellenőrizni, 
hogy közben a kódokat tulajdonló és futtató platformok üzleti érdekei, és a szabad 
verseny ne sérüljön. 

A második megoldást először Lessig vetette fel, és ez egyben a könyvének egyik 
legvitatottabb gondolata is.66 A lényege, hogy a magánszemélyeknek egyfajta tőke-
ként kellene kezelniük a személyes adataikat. Kiindulópontja, hogy a privacyhoz 
köthető adatok, a személyes adatok speciálisak, és végesek: 

„A szellemi tulajdon, ha egyszer létrehozták nem csökkenthető. Minél több 
ember használja annál többet nyer vele a társadalom. A helyes irány tehát a szel-
lemi tulajdon területén a megosztás és a szabadság felé mutat. A privacy a másik 
oldalon csökkenthető. Minél több embernek adok engedélyt hogy belépjen, annál 
kevésbé fog létezni. Ebben az értelemben a privacy inkább a valódi tulajdonhoz 
hasonlít és nem a szellemi tulajdonhoz. Egy ember jogsértése nem rombolja 
ugyan le, de minden további sértés csökkenti valamilyen mértékben az értékét.67 
[…] Ezért az én válaszom: figyelj a kódra Luke. Be kell építenünk az architektú-
rába egy olyan lehetőséget, amely lehetővé teszi a választást: nem emberi, hanem 
gépi választást: az architektúrának támogatnia kell a gép-gép közötti tárgyalást a 
privacy kérdéseiben, hogy az emberek képesek legyenek utasítani a gépeket ar-
ról, hogy hogyan védjék a privacyjukat.68 
Ez az idézet egyszerre két felismerésre mutat rá: egyrészt arról szól, hogy a 

privacy (a személyes adataink védelme az európai terminológiában) igenis alku tár-
gyává tehető, és ezt az alkut explicitté és nyílttá kell tenni, hiszen a jelenlegi álszent 
megoldás, miszerint ez jogilag lehetetlen, nem tartható. A valóságban folyamatosan 
megkötjük naponta ezeket az alkukat, és a tiltás inkább ront, mint javít a helyzeten. 
Másrészt az idézet rámutat arra is, hogy ezt az alkut már csakis kódok segítségével 
támogatottan tudjuk megkötni.

Ez átvezet a harmadik, már csak részben szabályozási, inkább a tényleges vé-
delmet fokozó megoldásig. A kódok ellen igazán hatékonyan valójában csak más 
kódokkal lehet felvenni a versenyt, vagy ha úgy tetszik, a harcot. Valójában már a 
GDPR „beépített és alapértelmezett adatvédelem” rendelkezései, éppen ebbe az 
irányba mutatnak.69 Egy legfrissebb példaként az Európai Parlament kutatási szol-
gálata által nemrégiben kiadott tanulmányban70 arról olvashatunk, hogy bár a leg-
hatékonyabb módszer a közösségi hálózatokon terjedő – és így a kódok által felerő-
sített – dezinformáció ellen a médiatudatosság (media-literacy) erősítése, és a sok-
színű médiarendszer mellett a dezinformációt kiszűrni képes algoritmusok. Az 
bizonyos, hogy a kódok ellen másképp kell felvenni a harcot, másképp kell ellen-
őrizni, és másképp lehet átverni is, mint a jogi szabályokat és az emberi jogalkal-
mazókat.71 
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A kódok kódok elleni harca persze nem veszélytelen és egy folyamatos fegyver-
kezési verseny rémképét veti fel. Másrészt nehezen kiszámítható, hogy milyen lesz, 
amikor a mesterséges intelligenciák, a maguk „black box”-szerű működésével egy-
másnak feszülnek? A vírusok és a vírusirtók harca már (több) évtizede ismert jelen-
ség, vagy az egymást lefelé tartó spirálba vezérlő tőzsdei kereskedőrobotok már om-
lasztottak össze tőzsdét.72 Nagyon nehéz megjósolni tehát, hogy milyen hatása lesz 
annak, amikor pl. a bírák profilozása általánossá válik, és minden fél, beleértve a 
bírót is tudatában van a saját profiljának. Tételezzük fel, hogy ez a bíró esetleg egy 
másik algoritmust használ majd arra, hogy a profiljában leírt predikcióktól eltérjen 
(pl. mesterséges intelligencia programokat a korábbi ítéleteihez képest „más stílusú” 
ítéletek írásához). És ugyanilyen nehéz elképzelni, hogy milyen lesz, amikor a 
Google rangsoroló kódját ellenőrző, vagy épp valamilyen közösségimédia-oldal sze-
mélyes adatokra vonatkozó alkut bonyolító robot kommunikál vagy köt ügyletet. 
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BÓDI JENŐ
Van-e a Facebooknak logikája?  

Közösségi oldalak kutatása a médiatudományban

1. Bevezető

2012 szeptemberében egy különös zavargás borította fel egy közel 20 ezer lakosú, 
Groningen melletti holland kisváros mindennapi életét. A településen lakó egyik fia-
tal lány a 16. születésnapját tervezte megünnepelni egy házibulival, amelyre a 
Facebookon hívta meg ismerőseit. Az esemény beállításait azonban elfelejtette privát-
ra állítani, a meghívója gyorsan terjedni kezdett, végül 30 ezer ember kapta meg azt. 
Annak ellenére, hogy ezt később törölte a Facebookról, a hatóságok pedig arra kérték 
a bulizni vágyókat, hogy ne menjenek el a helyszínre, mégis 3 ezer ember jelent meg 
ott – a rendőrség pedig több száz fővel. Végül zavargás tört ki a környéken, 20 embert 
vettek őrizetbe, többen megsérültek, egy autót felgyújtottak, néhány üzletet kifosztot-
tak, utcai lámpákat és jelzőtáblákat rongáltak meg. A BBC akkori tudósítása1 szerint 
egyes jelenlévők a rendőrséget túlkapásokkal vádolták, mások pedig a médiát azzal, 
hogy már előzetesen túl nagy hírverést csapott az eseménynek.2 

Ez az eset több olyan, a közösségi médiával kapcsolatos jelenség jó példája, 
amellyel annak médiatudományi kutatásai is foglalkoznak, s jelen tanulmányom 
témáit is jelentik. Ilyen probléma a privát és a nyilvános szférák közti határ átalaku-
lása, amelyet már a késő modern nyilvánosság több elemzője hangsúlyozott.3 A di-
gitális média egyik fő vonása, hogy a hétköznapi élet egyre több helyzetében, szín-
terében használható, ez pedig a félig nyilvános, „hibrid” terek kialakulására vezet: 
az utóbbi időben megjelenő közösségi médiumok eleve olyan kommunikációs tere-
ket alakítanak ki, amelyekben a privát és nyilvános közötti korábbi választóvonal 
megkérdőjeleződik.4 Ahogy röviden szóba kerül majd, a médiatudomány hasonló 
jelenséggel már a televíziózás kapcsán is foglalkozott.5 A digitális média a televízió 
képességét a privát és nyilvános közti határok átlépésére mintegy radikalizálja, a 
privát és nyilvános kommunikációs kontextusokat új formákban keveri össze.6 Ta-
nulmányom első részében a közösségi média nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt 
elkezdődő médiatudományi kutatása által használt fontosabb fogalmakat mutatom 
be. A kétezres évek közepén danah boyd kezdte vizsgálni7 az USA-ban élő tizen-
évesek között a közösségi oldalak társadalmi hatását, azt, hogy a felhasználók 
mennyire lesznek kiszolgáltatottak az új médiumok által létrehozott nyilvánosság-
nak, azok milyen problémákat okoznak a társas kapcsolataik számára, s hogyan 
veszélyeztetik a személyes, privát szférájuk megőrzését.8 Boyd és más szerzők9 ek-
koriban a közösségi média által létrehozott hálózati nyilvánosságot a társas kom-
munikációs kontextusok összeomlásaként értelmezték, másrészt azokat a kommu-
nikációs stratégiákat is hangsúlyozták, amelyek segítségével az általuk vizsgált ti-
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zenévesek kontrollálni igyekeztek a privát szférájukat. Ahogy röviden bemutatom, 
boyd a „hálózati magánszféra” fogalmát10 használja ennek jellemzésére a privát 
szféra hagyományos – szerinte individualistaként értelmezhető – jogi és technoló-
giai felfogásainak kritikájaként. A hozzá köthető empirikus kutatások alapján a kö-
zösségi médiában a magánszféra inkább kontextuális, azaz társas, kiscsoportos 
helyzetekhez, és nem feltétlenül egyénekhez kötött jelenség.

Az előbb említett, 2012 őszén a Facebookon szervezett és kisvárosi zavargásba 
torkollt holland házibuli esete – ahogy Van Dijck és Poell bemutatja11 – a közös-
ségi médiumok működésének egy másik, jóval átfogóbb jellemzőjére is rávilágít. A 
holland kisvárosban szerveződő és a Facebookon véletlenül nyilvánossá váló, ezért 
tömeget vonzó születésnapi buli jelentőségét a (tömeg)média már előzetesen felna-
gyította, ugyanakkor ezzel szemben a rendőrség kezdetben nem vette komolyan a 
Facebookon terjedő buli hírét, miközben a helyszínen zavargást szítók a közösségi 
médiát használták arra, hogy másokat is bevonjanak a kialakuló erőszakos cselek-
ményekbe. Az esemény után élénk társadalmi vita bontakozott ki a Facebook és a 
média felelősségéről. A helyi önkormányzat hivatalos jelentést is készített a témá-
ról, amelynek megállapítása szerint ezek nem hibáztathatók a történtek miatt, azon-
ban a hagyományos tömegmédia és a közösségi média működésének összekap-
csolódó dinamikája fontos szerepet játszott a zavargás létrejöttében.12 Vagyis az 
esemény olyan szereplői, mint a (tömeg)média, új közösségi platformként a 
Facebook, a részt vevő fiatalok, akik egyben e médiumok használói is voltak, vala-
mint olyan intézmények, mint a rendőrség, egyike se volt autonóm tényezője a kis-
városi rendbontás kialakulásának. 

Mindez rámutat a közösségi médiaplatformok azon összetettségére, amelyet José 
van Dijck elemzett 2013-ban megjelenő könyvében.13 Munkája a közösségi média 
kritikai, politikai gazdaságtani értelmezéséhez kötődik, amely a web platformoso-
dásának folyamatát bírálja, és ezzel együtt a hálózati nyilvánosság és a privát szféra 
fogalmait is újragondolja. Szerinte a magánszféra fogalma elveszítette relevanciáját 
a közösségi média működésének algoritmizálódása és ezzel együtt a felhasználók 
adatainak gazdasági, üzleti célokra való felhasználása miatt. Van Dijck és Poell 
közös tanulmánya14 szerint ráadásul a közösségi média működését egyre inkább 
olyan alapelvek, „logikák” jellemzik, amelyek a hagyományos tömegmédia műkö-
déséhez hasonlóak, s ezek ráadásul a társadalmi élet – a közösségi média által egy-
re inkább áthatott – egyéb szféráit is befolyásolják.

Tanulmányom végén pedig a közösségi média – az utóbbi évtizedben megjelent 
– digitális antropológai kutatásával foglalkozom röviden, amelyet Daniel Miller 
a Facebook trinidani használatáról szóló esettanulmányokat bemutató monográfiá-
ja15 és az a globális digitális antropológiai kutatási projekt16 – valamint az erről ké-
szült tizenegy szabad hozzáférésű kötet – képvisel, amely három kontinens kilenc 
terepén vizsgálta a közösségi média szerepét a mindennapi életben. Mint látni fog-
juk, ezek a digitális antropológiai munkák a korábbi, közösségi médiát vizsgáló ku-
tatások két hiányosságára is rámutatnak. Egyrészt arra, hogy például boyd és mun-
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katársainak első elemzései a nyugati, vagy még szűkebben az észak-amerikai tár-
sadalom tapasztalatát fejezik ki, és az általuk használt fogalmak, mint például a 
társas kontextusok összeomlása, a közösségi média kapcsán nem feltétlenül érvé-
nyesek más régiókban. Másrészt a korábbi – például a médialogikával kapcsolatos 
– elemzések egyetlen médiumra összpontosítottak, s nemcsak azt nem vették figye-
lembe, hogy adott médiumok a használatuk során eltérően épülnek be a különféle 
helyi kultúrák mindennapi életébe, hanem azzal se foglalkoztak, hogy ezt egy sok-
színűbb médiakörnyezet is befolyásolja, amelyet Miller és szerzőtársa, Madianou 
polimédiának17 neveztek el. 

2. Hálózati kontextusok útvesztőjében

A 2000-es években megjelenő, a közösségi média kutatásával az elsők között fog-
lalkozó danah boyd egyik akkoriban írt tanulmányának18 címe a magánélet ka-
tasztrófájaként utalt a Facebook működésére. Az amerikai közösségi oldal nem sok-
kal azelőtt, hogy mindenki számára lehetővé tette a regisztrálást a felületén, 2006 
szeptemberében vezette be az üzenőfalat. Ezen a felhasználók kronológiai sorrend-
ben láthattak olyan információkat, mint az ismerőseik magánéleti státusának meg-
változása vagy a különféle csoportokba való belépésük. A Facebookon nagyon ha-
mar több százezres tiltakozó csoport szerveződött a hírfolyam ellen, és az oldal 
alapítója, Mark Zuckerberg a blogján magyarázkodott az eset miatt: úgy érvelt19, 
hogy a Facebook hírfolyama csak olyan információkat gyűjtött össze és tett látha-
tóvá, amelyek korábban is nyilvánosak voltak, a platform célja pedig ezzel az, hogy 
hatékonyabbá tegye a barátokkal való kapcsolattartást. 

Boyd szerint ez a példa a közösségi média működésére jellemző ellentétet fejezi 
ki: a hétköznapi élet magánszférája és a digitális technológia ambivalenciáját. Hi-
szen a privát fogalma egyszerre utal a rólunk szóló információk feletti ellenőrzésre, 
arra a társas kontextusra, ahol ezek megosztása zajlik, és a közönségre is, amely 
hozzáférhet ezekhez.20 Azonban a digitális technológia – alapvetően mennyiségi, 
valamint bináris ellentéten alapuló – jellemzői miatt kevésbé alkalmas arra, hogy 
az információk megosztásának társas kontextusai közötti finom különbségeket és 
árnyalatokat kezelje. A hétköznapi kapcsolatok és a digitális technológia eltérő lo-
gikáinak lehet példája az a probléma, amellyel minden kezdő Facebook-felhasználó 
szembesül: mit jelent a közösségi médiában a barátnak jelölés21, s ez milyen vi-
szonyban van a mindennapi élet baráti kapcsolataival? A digitális eszközök által 
működtetett közösségi média igyekezete, hogy javítsák az információk elérését és 
az egymás közti kapcsolatokat, szükségszerűen okozza a felhasználók zavarodott-
ságát. Ezek a platformok a Facebook hírfolyamához hasonlóan adatokat gyűjtenek 
össze és tesznek láthatóvá, másrészt ennek során nem nyújtanak eszközöket arra, 
hogy különbséget tegyünk a társas élet csoportjai és kapcsolatai között, ezért a kö-
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zösségi médiát használva egyszerre érezhetjük a nyilvánosságnak való fokozott ki-
tettséget, másrészt a magánszféránkba való behatolást.

A társas kapcsolatoknak a közösségi oldalak használata során létrejövő e dina-
mikáját boyd a kontextusok összeomlásának nevezte el. A fogalommal arra utal22, 
hogy a társas élet korábban elkülönült csoportjait és kontextusait a közösségi olda-
lakon egymással párhuzamosan kell kezelnünk, anélkül, hogy megfelelő szabá-
lyokkal és normákkal rendelkeznénk ehhez. Ez a jelenség persze nem csak a közös-
ségi média sajátossága: a Usenet felhasználói már a kilencvenes években szembe-
sültek ezzel, amikor egy weboldal egy olyan eszközt fejlesztett, amely lehetővé 
tette a keresést a Usenet addig egymástól elkülönülő hírcsoportjaiban, s így a fel-
használók aktivitásának nyomon követését is.23 A fogalom előzményét pedig Joshua 
Meyrowitz nyolcvanas években kidolgozott médiumelmélete24 jelenti, de ezzel 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a kommunikációs kontextusok összeom-
lása nemcsak a média hatására mehet végbe, hanem a mediatizált társadalmak előtt 
is érvényesült, azonban jóval ritkább és ellenőrzött formában: olyan nyilvános kö-
zösségi eseményeken, amelyek során különböző szociokulturális hátterű csoportok 
tagjai találkoztak egymással átmenetileg, mint például az esküvőkön.25

Boyd és a médiaantropológus Ito a hálózati nyilvánosság26 fogalmát kezdték el 
használni a kétezres évek első évtizedének végén, amikor azokra a technológiai, 
társadalmi és kulturális változásokra utaltak, amelyek a digitális, hálózati médiu-
mok hatására zajlottak le a nyilvánosságban.27 A nyilvánosság ezen átalakulása a 
hálózati kommunikációs technológiák affordanciáinak28 köszönhető, amelyek nem 
egyértelműen határozzák meg a felhasználók viselkedését, hanem inkább azt for-
málják, hogyan lépnek kapcsolatba a digitális média környezetével, miközben lehe-
tőségeket teremtenek új felhasználói gyakorlatok kialakulására, megváltoztatják az 
információk áramlását, a társas interakció folyamatát. A hálózati nyilvánosságot 
formáló négy, egymástól is függő kommunikációs affordancia boyd szerint a 
perzisztencia, a másolhatóság, a skálázhatóság és a kereshetőség.29 Az elsőként em-
lített arra utal, hogy a régi, analóg médiumok használata, mint például a fotózás 
esetében a mindennapi élet rendkívüli eseményeit rögzítettük, azonban a digitális 
eszközök jóvoltából ez a gyakorlat szinte alapértelmezett lett. Részben azért is, 
mert a hálózati média másik affordanciája lehetővé teszi az általunk rögzített tartal-
mak szinte korlátlan másolhatóságát, így azok könnyen terjeszthetővé és ezzel 
együtt persze akár észrevétlenül módosíthatóvá válhatnak. A digitális média és az 
internet a tartalmak jóval szélesebb körű terjesztését, elosztását is biztosítja, azon-
ban ezek korlátlan láthatósága csak elméleti. Hiszen a felhasználói tartalmak terje-
désének léptéke, skálája szinte meghatározhatatlan, és az egyáltalán nem magától 
értetődő, hogy a tartalmak az eredetileg feltételezett léptékű közönséget érik el. Az 
elérést persze segítheti a digitális tartalmak könnyű kereshetősége, amely nemcsak 
az információkhoz való hozzáférést javította radikálisan, hanem egy korábban 
szakértők által végzett gyakorlatot tett megszokott, mindennapi tevékenységgé. 
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A közösségi oldalak által a felhasználók számára biztosított eszközök, mint a 
(fél)nyilvános profil, a kapcsolatok listája és a csoportszintű kommunikáció többfé-
le lehetősége a kommenttől az üzenőfalig30, valamit a digitális hálózati médiumok 
előbb említett affordanciái jóvoltából boyd szerint a hálózati nyilvánosságot három 
alapvető folyamat jellemzi: a privát és a nyilvános szférák közötti határ elmosódása, 
amely leginkább azért megy végbe, mert a hálózati médiában a korábban szegmen-
tált társas kontextusok összekeveredése általánossá vált, amelyhez az online közön-
ség láthatatlansága is társul.31 Az előbbi problémákkal foglalkozó empirikus kuta-
tások a 2000-es években, elsősorban a közösségi oldalak korai felhasználói, a tizen-
évesek között vizsgálták a hálózati nyilvánosságban átalakuló társadalmi helyzete-
ket és kapcsolatokat, megváltozó viselkedést és a közösségi média új gyakorlatait32, 
például azt, hogy milyen stratégiákat alakítanak ki a tizenévesek, hogy a hálózati 
nyilvánosság összetettségével megbirkózzanak.33 E kutatások arra mutattak rá, 
hogy a közösségi média a kamaszok számára az önállóvá válás, felnövés első saját 
és önálló színtereit biztosítják, miközben pótolják az egyre inkább beszűkülő „va-
lódi”, offline nyilvános tereket.34

3. Tizenévesek és a privát szféra kontextuális felfogása

A közösségi média megjelenése után az azokat használó tinédzsereket vizsgáló ku-
tatás35 is arra mutatott rá, hogy a hálózati nyilvánosság ezen új terei a felhasználók-
nak új és rugalmas lehetőségeket adnak különféle tartalmak előállítására, bemuta-
tására és az egymással való kapcsolattartásra; a közösségi média használata a lehe-
tőségek és ezek következtében kialakuló kockázatok összetett viszonyaként értel-
mezhető. A kamaszok közösségimédia-használata során például az identitásuk rep-
rezentációja egyszerre jelentheti annak sokszor kreatív megjelenítését, vagy éppen 
szorongást a kevés figyelem vagy a negatív kommentárok miatt, miközben a kor-
társcsoport nyomása, normái és a technológiai lehetőségek között egyensúlyoznak. 
A tinédzserek saját kiscsoportos online zónáik kialakítása során pedig a barátok 
fogalmának meghatározására és ennek következtében az ismerősök csoportosításá-
ra kényszerülnek, amelyet viszont megnehezít a közösségi oldalak – bináris logikán 
alapuló – működése. Ugyanakkor – mint Livingstone hangsúlyozta – a közösségi 
média affordanciái a felhasználók szempontjából a kontroll lehetőségét növelik a 
hagyományos média készen kapott (tömeg)tartalmaihoz képest.36 Akár a kommuni-
kációs kontextusok keveredése és összeomlása a közösségi médiában, és ennek kö-
vetkeztében a felhasználókra háruló feladatok is értelmezhetők37 az egyéni autonó-
mia és szabadabb önkifejezés lehetőségeként.

E problémákat vizsgálta boyd és Marwick egy empirikus kutatásban38, amely 
az akkoriban népszerűvé váló Twitter – nagy követőtáborral rendelkező – felhasz-
nálói között arra a kérdésre kereste a választ, azok hogyan képzelik el követőiket 
mint közönséget, és hogyan alakítják a velük való kapcsolattartást? Ennek módjai 
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meglehetősen változatosak voltak, ahogy a Twittert egyszerre értelmezhetjük mű-
sorszóró médiumként, hirdetési csatornaként, hírforrásként, naplóként, vagy közös-
ségi platformként. A többi közösségi oldalhoz hasonlóan a Twitter is heterogén kö-
zönséget egyesít, ennek során azonban ezek kontextusai se egységesülnek, hanem 
összeomlanak.39 Marvick és boyd a Twitter-oldalakat működtetők önmegjeleníté-
sének kétféle stratégiáját azonosították kutatásuk során. Az egyiket öncenzúrának 
nevezték: ennek során úgy kezelték a közönséget, mintha mindig a legérzékenyebb 
felhasználóhoz szólnának, olyan „rémes olvasókhoz”40, akiknek mintái a főnökök, 
szülők, érzékeny házastársak lehetnek. A Twitteren zajló önmegjelenítés másik 
stratégiájaként a személyes, konkrét és az általános információk közötti állandó 
egyensúlykeresést azonosították, annak érdekében, hogy a Twitter-oldalak kezelői 
egyszerre elégíthessék ki a közönség igényét „az autentikus személyiség” megjele-
nítése iránt, valamint a tágabb érdeklődésüknek megfelelő általános témákat is biz-
tosítsanak. Hiszen míg a műsorszóró média közönsége személytelen tömeg, a háló-
zati kommunikáció közönsége névtelen, de potenciális ismerősként kezelt arcokat 
tartalmaz: tehát egyszerre nyilvános és személyes is. Éppen ezért a tömegmédia 
közönségével szemben a hálózati nyilvánosság közönségét alkotó ismeretlenekhez 
való viszony során hajlamosak vagyunk elvárni a személyes kapcsolatra jellemző 
autentikusságot.41 Marvick és boyd szerint ennek következtében a közösségi mé-
diában a privát és a nyilvános kommunikáció jellemzői mindig párhuzamosan érvé-
nyesülnek és állandó egyensúly keresésre kényszerítenek ezek között.

Az előző példa azt mutatta be, hogy a kommunikációs kontextusok összeomlása 
egyrészt ahhoz kötődik, hogy a közösségi médiában tartalmakat előállítók a privát 
és a nyilvános közötti skálán a közönség meghatározatlanságával szembesülnek. A 
probléma másfelől a magánszféra védelmének kérdéséhez is kapcsolódik, hiszen a 
kontextusok összeomlása a magánszféra feletti kontroll elvesztésének érzését is je-
lentheti a digitális média felhasználói számára. Ezzel például boyd és Marwick 
egy másik kutatása42 foglalkozott, amely amerikai tizenévesek között vizsgálta, 
hogy számukra mit jelent a magánszféra védelme a hálózati kommunikáció színte-
reiben. Azt hangsúlyozzák, hogy a tinédzserek magánszférához való viszonya kap-
csán nem érvényes az a gyakori – a közösségi médiára irányuló morális pánik ré-
szeként kifejeződő43 – vélemény, hogy azok egyáltalán nem törődnek a privát szfé-
rájuk védelmével. A magánszféra védelmét az információáramlás és a hálózati 
kommunikációban elfoglalt helyzetük kontrolljaként fogják fel, amelyet a hálózati 
kommunikáció összekeveredő kontextusaiban valóban nem egyszerű feladat meg-
valósítani. Viszont számukra a privát szféra veszélyeztetőinek nem a kormányzati 
szervezetek és az internetes vállalatok látszanak, hanem a „kíváncsi szülők, taná-
rok, testvérek és kortársak.”44

Boydék kutatása azt is bemutatta, hogy az USA-ban élő tizenévesek között mi-
lyen kreatív taktikák alakultak ki a közösségi médiában a magánszféra és a hálóza-
ti kommunikáció feletti kontroll visszaszerzésére. A leggyakoribb formája ennek az 
információ és az üzenet rejtése, afféle titkos kódolása: például nem egyértelmű üze-
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netek megfogalmazása, vagy olyan online videók megosztása, amelyek másodla-
gos, ám „valódi” jelentését – szemben mondjuk a szülőkkel – csak a szándékolt kö-
zönség érti. Ehhez hasonló a közösségi oldalak nyújtotta technikai lehetőségek ki-
aknázása: volt olyan tizenéves, aki arról számolt be, hogy egy-két nap után, miután 
az érintettek elolvasták, törli valamennyi hozzászólását, más azt mesélte el a kuta-
tóknak, hogy a Facebook-fiókját mindennap csak arra rövid esti időszakra aktiválja, 
amikor használja is az oldalt.45 A kutatás talán legérdekesebb megállapítása, hogy a 
tizenévesek a magánszféra részének érzik például a jelszavak egymás közti meg-
osztását.46 Hiszen ez éppen az egymás közti bizalmat fejezi ki, amely a közösen 
birtokolt tudáson alapuló privát szféra kialakulásának legfontosabb feltétele. S nem 
mellesleg a gyerekek médiahasználata feletti szülői kontroll is ezen alapul, hiszen a 
szülők egy része is a köztük lévő bizalmi viszonyra hivatkozva birtokolja gyerme-
kének közösségi oldalakon használt jelszavait. 

Az előbbi példákból jól látszik, hogy a digitális médiában a privát információk 
tinédzserek közötti kezelésének esetei jóval összetettebbek, mint a magánszféra ha-
gyományos jogi és technológiai felfogása, amely a privát szférát mindig individuá-
lisan fogja fel, konkrét egyénekhez köti. Marvick és boyd ezzel szemben – s mint-
egy a „hálózati nyilvánosság” fogalompárjaként – a „hálózati magánszféra” fogal-
mának használatát javasolták, amely nem egyéni, hanem kontextuális: társas kap-
csolatok során jön létre, és azok segítségével próbálják megőrizni a határait. Nyil-
ván ez azt eredményezi, hogy egyrészt felértékelődik a közösségi médiában a társas 
kapcsolatok skálázhatóságának szempontja, a privát és nyilvános közötti határ 
meghúzása, a lépték kiválasztása ennek során. Másrészt a közösségi média kapcsán 
szükséges a magánszféra megsértésének újradefiniálása47 is: hiszen a közösségi mé-
dia alapelve az információk közös megosztása, ugyanakkor, mint láttuk, a techno-
lógia affordanciái nem feltétlenül segítik a magánélet védelmét.

4. Túl a magánszférán? A web platformosodásának kritikája

A hálózati médiával a marxi kritikai elmélet felől foglalkozó osztrák médiatudós, 
Christian Fuchs szerint48 a hálózati nyilvánosság előbb bemutatott fogalma idea-
lizálja a közösségi médiát, s figyelmen kívül hagyja azokat a kritikai jellegű prob-
lémákat, amelyek a működésükre jellemzők: például a digitális munka és kizsák-
mányolás, az egyenlőtlen láthatóság, a kommercializálódó kultúra, a vállalati és az 
állami megfigyelés kérdése a közösségi médiában. Fuchs e témával foglalkozó 
könyve – mint Glózer Rita tanulmánya49 bemutatja – egyben annak a paradigmá-
nak a kritikáját is képviseli, amely a 2000-es években a hálózati térben szerveződő 
kultúrákat vizsgálta, és a felhasználók aktív részvételét, kreativitását, a médiafo-
gyasztók érdekeit hangsúlyozta. Ezzel szemben a 2010-es években megjelenő mun-
kák már a politikai gazdaságtan vagy a médiatechnológia kritikájának szempontja-
it használva értelmezik a közösségi média társadalmi szerepét. Utóbbi perspektívát 
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a holland médiakutató, José Van Dijck képviseli, aki 2013-as könyvében50 azt ve-
tette fel, hogy a közösségi média új platformjainak hatására végbement változások 
miatt az utóbbi bő évtizedben a privát szféra fogalma már nem is használható a kor-
társ hálózati kommunikáció tanulmányozása során, s helyette az összekapcsoltság 
fogalmának használatát javasolta. Hiszen a 2000-es években egymásután jelentek 
meg olyan új internetes platformok, mint a YouTube, a Flickr vagy a Wikipédia, 
amelyek célja a felhasználók által létrehozott tartalmak összegyűjtése, vagy pedig a 
társadalmi kapcsolatok és közösségek megjelenítése és szervezése volt, mint a kö-
zösségi médiának51. Ezek közül több platform történetére is érvényes, hogy nonpro-
fit, közösségi kezdeményezésként indultak, mint a YouTube, majd később profitori-
entált nagyvállalatok tulajdonába kerültek. A hálózati kultúra új korszakát, a közös-
ségi média „kritikai történetét” ezen új platformok ambivalenciája jellemzi Van 
Dijck szerint:52 hiszen ezek a társadalmi kapcsolatokat digitális, technológiai for-
mába alakítják, és egyúttal kommodifikálják is azokat, ahogy az ezeket tulajdonló 
vállatok működése neoliberális gazdasági elveken alapul. Ugyanakkor e vállalatok 
önmagukat előszeretettel jelenítik meg53, mint a nyitott és korlátoktól mentes, átlát-
ható kommunikációt biztosító szervezeteket.54

A 2000-es évek első évtizedének hálózati kommunikációs elméletei a megjelenő 
web 2.0-s55 platformok hatására a felhasználók által létrehozott tartalmakat látták 
győztesnek a felhasználók és a platformok küzdelmében, amit például a részvétel 
fogalmának térhódítása is kifejezett a digitális média kutatásában. Ezt árnyalja 
azonban, hogy az elmúlt bő évtizedben burjánzásnak induló új közösségi oldalak és 
platformok jellemző tulajdonsága, hogy azok – szemben a korai virtuális közössé-
gek tagjaival, vagy az ezredforduló utáni kreatív „produserekkel”56 – nem feltétle-
nül hoznak létre új tartalmakat, hanem az online térbe a hétköznapi élet témáit és 
társas kapcsolatait csatornázzák be. Ezért Van Dijck szerint a digitális térben zajló 
kommunikáció változása az utóbbi évtizedben a hálózati kommunikációtól a plat-
formokhoz kötődő társas kapcsolatok, a részvételi kultúrától pedig a kapcsolódás 
kultúrája felé való elmozdulásként jellemezhető.57 Utóbbit pedig éppen a felhaszná-
lói gyakorlatok és a részvétel, másrészt a platformok mögötti üzleti célok ellent-
mondása, és ezek összehangolásának szándéka jellemzi. Tulajdonképpen a közös-
ségi média olyan „kétélű kard”, amely egyszerre ad hatalmat a felhasználóknak és 
a platformnak is.58 Ezért működését a felhasználók taktikájának és a platformok 
stratégiáinak állandó küzdelme hatja át.

Ennek jó példája a közösségi média hatására létrejövő „összekapcsoltság” fogal-
mának kettős jelentése. Egyrészt ez utal a felhasználók tudatos információ-
megosztására, amelynek segítségével társadalmi kapcsolataikat gazdagíthatják, 
vagy akár – mint Ellison és Vitak bemutatták59 – társadalmi tőkére tehetnek szert. 
Másrészt arra, hogy a platformok az így szerzett információkat harmadik féllel 
osztják meg, gazdasági értelemben vett értéket állítanak elő belőlük. Így tulajdon-
képpen a közösségi média működése annak felhasználóközpontú, illetve az ezzel 
ellentétes tulajdonosközpontú logikáinak állandó konfliktusát jelenti: például a kö-
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zösségi média által birtokolt információk ellenőrzéséért. E nézőpontból a Facebook 
rövid története úgy is értelmezhető, hogy egyre inkább a tulajdonosközpontú logi-
kája érvényesül a működése során. A platform 2005-ös indulásakor még a Harvard 
egyetemistáinak zárt kapcsolati hálózatát szolgálta a digitális térben, majd a hirde-
tések megjelenésével olyan protokollokat és algoritmusokat kezdett használni, ame-
lyek a felhasználók adatait követik és gyűjtik össze, voltaképpen nagyvállalatok 
kereskedelmi érdekeit szolgálják. 

Ezt a folyamatot tulajdonképpen a web platformosodása tette lehetővé.60 
Helmond szerint ez azt jelenti, hogy a weboldalak olyan alkalmazásprogramozási 
felületeket (API-kat) kínálnak a fejlesztőknek, amelyek lehetővé teszik, hogy külső 
szolgáltatásokat kapcsoljanak hozzájuk. Ezért egyszerre tartalmaznak egy felületet 
a humán felhasználók és egy másikat a „gépi fogyasztóik” számára.61 A közösségi 
média kettős – infrastrukturális és üzleti – logikája arra utal, hogy a technológia 
megnyitásával és decentralizálásával igyekeznek minél több helyen megjelenni a 
weben és a különféle weboldalakhoz kapcsolódni, ugyanakkor az így keletkező 
külső adatok a platformok saját központi adatbázisaiba kerülnek.62 A Facebook 
kapcsán több példát is említhetünk, amelyek jól illusztrálják a közösségi média 
ezen egymással ütköző logikáit. Időben talán az első nagy nyilvánosságot kapott 
eset az Open Graph protokoll és a „Like” gomb 2010-es bevezetése utáni botrány 
volt, amelyről nem sokkal később derült ki, hogy segítségével a Facebook képes a 
felhasználói internetes aktivitását követni.63 Hasonló példa a Facebook hírfolyamá-
nak idővonallá alakítása 2011-ben, amelyet követően az üzenőfal hírfolyama a fel-
használókkal történt eseményeket véletlenszerűen megjelenítő adatbázisból életraj-
zi alapúvá változott. Ez nyilván segíti az élettörténeti alapú személyes identitások 
megjelenítését, növeli a felhasználók aktivitását és kötődését a platformhoz, más-
részt az így keletkezett jóval személyesebb felhasználói adatokat a Facebook üzle-
tileg is hatékonyabban tudja kiaknázni.64 

Az előbbi esetek arra is felhívják a figyelmet, hogy a platformok mikroszinten új 
felhasználói gyakorlatok és tartalmak kialakítói lehetnek, amelyekre viszont mak-
roszinten új üzleti modellek épülnek, amelyek akár teljesen megváltoztathatják egy 
kulturális iparág gazdasági és jogi feltételeit.65 Ennek talán legismertebb példája a 
zeneipar üzleti átalakulása, az online zenehallgatás előtérbe kerülése, amely nyil-
ván az új digitális formátumok és zenelejátszók és az ezekhez kapcsolódó új fel-
használói szokások nyomán ment végbe. Ez jól rámutat arra, hogy a közösségi mé-
dia platformjainak környezete, a hasonló platformok működése során a felhasználói 
mikroszint és az üzleti, jogi makroszint kölcsönösen formálják egymást. Ezért a 
platformok nem érthetők meg egyetlen szempont felől, azok valójában összetett 
technokulturális konstrukciók66.
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5. A közösségi média logikája

Van Dijck és Poell úgy vélik67, hogy a közösségi média működésének logikája rá-
adásul több szempont alapján hasonlítható a (tömeg)médiának ahhoz a logikájához, 
amellyel a médiakutatás főleg a hetvenes–nyolcvanas években a televízió kapcsán 
foglalkozott. A médialogika – Altheide és Snow által68 először 1979-ben használt – 
fogalma arra mutat rá, hogy adott médiaintézmények működése során olyan, több-
nyire nem tudatosult alapelvek, egyszerre formai és tartalmi jegyek érvényesülnek, 
amelyek az azt befolyásoló kulturális hagyományban, munkamódszerekben, a kö-
zönségről alkotott elképzelésekben, idő- és térbeliségük korlátaiban gyökereznek. 
McQuail szerint a fogalom segítségével azt is jól lehet hangsúlyozni, hogy a mé-
diatermelők célja elsősorban a közönség figyelmének és elégedettségének kielégíté-
se.69 Hiszen a kulturális ipar kontextusában a média logikája a kommunikációs vál-
lalkozások kereskedelmi logikájával – az eladás és haszon sikerével – kapcsolódik 
össze.70 A médiatermelők célja, hogy úgy dolgozzák fel és mutassák be a tartalma-
ikat, hogy számukra a legelőnyösebb legyen: ennek során a tartalmat a médiafor-
mátumokhoz, a médiaformátumokat pedig a közönség preferenciáihoz szabják.71 A 
médialogika72 ezért befolyásolja a valóság médián keresztül való észlelését, a for-
mai jellemzőkön keresztül pedig arra hat, hogy a közönség hogyan kezeli, ismeri fel 
a média formátumait73, miközben a médialogikát is elsajátítja. 

A médialogika működésének fontos jellemzője, hogy alapelvei a meditatizált tár-
sadalmakban a médiával kapcsolatba került területeken74 is hatnak. Azonban azt is 
fontos hangsúlyozni, hogy például egy olyan médium, mint a televízió logikája sem 
állandó, a technológiai és kulturális változásokkal együtt alakul.75 Van Dijck és 
Poell pedig azt hangsúlyozzák76, hogy a médialogika problémája mennyire alulér-
tékelt téma az új hálózati médiumok környezete kapcsán. Pedig az ezredforduló 
után megjelent, technológiailag és ideológiailag is web 2.0-ként jellemzett interne-
tes platformok – egyszerre technológiai, gazdasági és szociokulturális mechaniz-
musai – szerintük jól jellemezhetők a „közösségi média logikájának” fogalmával. 
Ennek négy jellemzője – a programozhatóság, a kapcsolódás, a népszerűség és az 
adatosítás – egyszerre fejezi ki e platformok önálló sajátosságait, ugyanakkor ezek 
részben jól köthetők a tömegmédia logikájához is. 

A televízió médialogikájának egyik fontos eleme a műsor „programozása”. En-
nek célja a műsorszóró média esetében az, hogy a közönséget technológiai és kultu-
rális, tartalmi eszközökkel az adott csatornához kössék: például a műsorok időbeli 
folyamának szerkesztése során.77 A közösségi média hasonló logikája már nem a 
tartalom és a közönség egyirányú kommunikációját hatja át, hanem a platformot 
működtető kódok és a felhasználók kétirányú kommunikációját; ezért programozás 
helyett Van Dijck és Poell inkább programozhatóságnak nevezi. Ezzel arra utal-
nak, hogy az adott platformok képesek a felhasználókat rávenni, hogy új tartalma-
kat alkossanak és irányítani is tudják ezeket, másrészt a platformok felhasználói is 
befolyásolják a platformok által kódolt kommunikációt és az információk áramlá-
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sát.78 A platformokat működtető algoritmusok befolyásolják a felhasználói aktivitá-
sokat: ahogy korábban említettem, például olyan új online gyakorlatokat alakítanak 
ki, mint a lájkolás, a megosztás vagy a barátnak jelölés. Ugyanakkor a programoz-
hatóság médialogikájára az is jellemző, hogy a felhasználók folyamatosan szembe-
szegülhetnek a platformok algoritmusaival, protokolljaival, ezért a közösségi médi-
umok tulajdonosai arra kényszerülnek, hogy a felhasználók és a hirdetők igényei-
hez szabják a platformok működését. A közösségi média programozhatóságának 
logikája tulajdonképpen azt jelenti, hogy a platformok tulajdonosai a felhasználók-
kal közösen formálják az azokon megjelenő tartalmakat, s e folyamat kezelését al-
goritmusokra bízzák. Ez többnyire észrevétlenül zajlik a közösségi média működé-
se során, azonban többször is felszínre kerülhet, például olyan nyilvános viták for-
májában, amelyek a közösségi média tartalmainak moderálásáról szólnak. A plat-
formok működése során tehát keveredik a tömegmédia szerkesztésen – és az ezt 
befolyásoló értékeken – alapuló elve az új platformok elvileg szabad közösségi hoz-
zájáruláson alapuló működésével.

Hasonlóan a tömegmédiához, a kezdeti közösségi és egalitárius alapelveik ellené-
re a közösségi média platformjai is elkezdik a tartalmaikat és az azokat előállító fel-
használókat megkülönböztetni egymástól. A hagyományos média jellemző stratégi-
ája, hogy például kiemel témákat, azokat képviselő hangadó személyeket: ez lehet a 
„nap témája” egy hírműsorban, vagy „év embere” egy magazinban.79 A közösségi 
médiumok külön algoritmusokat80 fejlesztenek a tartalmak népszerűsítésére, ráadá-
sul ezek gazdasági jelentőséget is kapnak, ahogy különféle üzleti területeken az on-
line térben való népszerűség egyre fontosabb lesz – erre utal például a „like-
gazdaság”81 fogalma. A közösségi médiumok algoritmusaik segítségével viszonylag 
könnyen rangsorolják saját tartalmaik népszerűségét. S a tömegmédia által megte-
remtett népszerűséghez hasonlóan a web és a közösségi média e népszerűségi rang-
sorait a nyilvánosság és a gazdaság legkülönfélébb területein használják fel.

A hagyományos tömegmédia intézményei a nyilvánosság szempontjából az álta-
luk kínált tartalmakat a közönséggel, ökonómiai értelemben pedig a hirdetőket a fo-
gyasztókkal kapcsolják össze. Az ezredforduló után megjelenő új internetes platfor-
mok célja – a közösségi oldalak esetében – elsősorban a felhasználók egymással való 
összekötése volt, vagy az általuk előállított tartalmak közvetítése a nagyközönség 
felé. Viszont a működésük üzletivé alakulásával párhuzamosan nyilvánvalóan egyre 
inkább a felhasználóikat hirdetőkkel igyekeznek összekapcsolni. A hagyományos 
médiumokkal szemben az általuk használt algoritmusok ezt már teljesen személyre 
szabott tartalmak és ajánlások segítségével teszik, miközben egybeolvasztják a há-
lózati kapcsolat technológiai, társadalmi és kommerciális aspektusait. Ennek kettős 
logikájára utal az is, hogy a közösségi oldalak felhasználói gyakran teljesen ellenté-
tesen értékelik az oldalakat működtető algoritmusok személyre szabott ajánlásait: 
fogyasztóként van, akik élvezik azt, hogy a személyes ízlésüknek megfelelő ajánla-
tokkal találkoznak, míg mások a privát és a nyilvános határát megsértő gyakorlat-
ként, a magánszférába való behatolásként értelmezik az ilyen hirdetéseket.82
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A közösségi média logikájának előbb említett elemei az adatosítás gyakorlatán 
alapulnak. A hagyományos média hasonló tendenciája volt a közönség – különféle 
kutatási eszközök segítségével zajló – preferenciának felmérése és előrejelzése. A 
közösségi média ehhez képest az „élő adat” mítoszának megvalósítását ígéri olyan 
valós idejű analitikák formájában, amelyek a közvélemény-kutatásokhoz képest már 
a közönség jelen idejű, pillanatnyi érzelmeit próbálják megragadni. Például a 
Twitteren zajló kommunikáció alkalmas lehet a társadalmi mozgalmak, adott politi-
kai témák, csoportok viselkedésének vagy akár egészségügyi folyamatok valós idejű 
nyomon követésére. A televíziós tartalmak esetében pedig akár helyettesíthetik a kö-
zönségmérés hagyományos módszerét is.83 A közösségi média által előállított ada-
toknak köszönhetően a társadalmi élet egyre több aspektusa válik adatosíthatóvá, s 
az internetes tartalmak népszerűségét nyomon követő üzletághoz hasonlóan ezek 
feldolgozására, elemzésére is profitorientált gazdasági szervezetek alakultak. 

Ráadásul ezek nemcsak üzleti célból lettek fontosak, hanem állami szervezetek 
is – akár az állampolgárok megfigyelése céljából – felhasználják a közösségi média 
tartalmait: például így tett a holland rendőrség a Groningen melletti 2012-es zavar-
gás során készült és a YouTube-ra feltöltött videókkal. A tanulmányom elején emlí-
tett eset is arra mutat rá, hogy a közösségi médiumok az elmúlt bő évtizedben már 
felhasználói tartalmakat összegyűjtő, a baráti kapcsolatokat fenntartó platformok-
ból olyan eszközökké váltak, amelyek működése során a saját logikájuk összekeve-
redik a hagyományos média és különféle társadalmi intézmények logikáival. Ahogy 
részben az előbb említett példák segítségével is láttuk, a közösségi média használa-
tának mindennapossá válásával e médium logikája olyan társadalmi területeken is 
egyre inkább érvényesül, mint például a politika vagy a gazdaság.

6.  Digitális antropológia: a közösségi média logikájának 
kritikája84

A 2010-es években megjelenő, a közösségi médiumokat vizsgáló digitális antropo-
lógia irányzata a témával foglalkozó előbbi kutatások több hiányosságára, elfogult-
ságára is rámutat. Hiszen azok elsősorban a nyugati társadalmakra összpontosíta-
nak és ezzel együtt kiindulópontjuk is médiaközpontú. Vagyis, mint láttuk, azzal 
foglalkoztak, hogy a közösségi médiumok hogyan befolyásolják a mindennapi élet 
különféle területeit: például összezavarják a megszokott kommunikációs kontextu-
sokat, vagy éppen algoritmizálják a társadalmi kapcsolatokat. A Daniel Miller 
által vezetett nagyszabású digitális antropológiai kutatás – amely három kontinens 
nyolc országának kilenc terepén 2012 és 2016 között vizsgálta a közösségi média 
használatát – beszámolójának eredeti címe85 jól kifejezi, hogy célja inkább azt be-
mutatni, hogy a médiahasználatot hogyan befolyásolják annak lokális kulturális 
kontextusai. Azaz a kutatás mindegyik esettanulmánya azzal foglalkozik, hogy az 
adott terepen használt legfontosabb közösségi médium – ami világszerte, nyilván 
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Kínát kivéve, leginkább a Facebook – hogyan válik helybelivé. Tulajdonképpen ez 
a megközelítés ahhoz hasonló, ahogy Miller korábbi, Trinidad szigetén végzett 
munkái vizsgálták olyan globális technológiák vagy termékek lokálissá, azaz 
trinidadivá válását, mint az internet86 vagy éppen a Coca-Cola87.

Digitális antropológiai terepmunkáját az előbb említett kutatás keretében egy kur-
dok lakta törökországi településen, Mardinban végző Elizabetta Costa szerint88 
például saját terepén a boyd által elemzett affordanciák és a kommunikációs kontex-
tusok összeomlása egyaránt nem bizonyultak a közösségi média használatát magya-
rázó fontos tényezőknek, azok szerinte leginkább csak angolszász médiakörnyezet-
ben érvényesülnek. Kutatása azt is hangsúlyozza, hogy a helyi felhasználók közös-
ségimédia-használatának célja elsősorban az, hogy elkülönítsék egymástól offline 
társadalmi kontextusaikat. Ennek érdekében a Facebook minden eszközét felhasz-
nálják: priváttá alakítják az üzenőfalukat, zárt csoportokat hoznak létre, kiscsopor-
tokban chatelnek egymással, de a legszembetűnőbb a hamis profilok elterjedt hasz-
nálata. Costa kutatásának egyik adatközlője, egy 35 éves férfi például 12 felhaszná-
lói fiókot futtatott párhuzamosan a Facebookon: eltérő neveket és profilképeket hasz-
nált a családtagjaival, a távoli vagy a közeli barátaival, régi iskolatársaival, nőisme-
rőseivel, üzletfeleivel való kapcsolattartásra, valamint ő kezelte két kiskorú gyerme-
ke profiljait, továbbá egy-egy felhasználói fiókot tartott fent online szerencsejátékok 
és nyilvános politikai viták folytatására. A mardini fiatalok között pedig jellemző 
példa az, hogy egy fiatal fiú külön hamis profilt használ a barátai számára, ahol pri-
vát, többnyire a nyilvános normákat sértő tartalmakat tesznek közzé, míg egy másik 
titkos profil segítségével a barátnője előtt egy teljesen eltérő szerepben jeleníti meg 
önmagát.89 Ugyanakkor a fiatal lányok számára pedig a hamis Facebook-profilok a 
rokonság és család ellenőrzése alóli felszabadulás eszközeit jelenthetik90, hiszen a 
hagyományos helyi normák alapján a családtagok többnyire nem engedélyezik a kö-
zösségi média használatát hajadonok esetében. A mardini felhasználók nyilvános 
Facebook-tevékenysége során tehát nem figyelhető meg a társadalmi kontextusok 
összeomlása, amelyet boyd észak-amerikai kutatásai során vett észre. A mardiniak 
a közösségi médiában inkább újrateremtik a településük nyilvános tereiben is meg-
jelenő világot: az „offline” élet hétköznapi eseményeihez hasonló társadalmi szere-
pek, öltözetek és erősen formalizált viselkedés jelennek meg nyilvános profiljaikon.91 

Costa kutatásának előbbi példái azt is jól bemutatják, hogy a nyugati társadal-
maktól eltérő helyi kulturális kontextusban a közösségi média boyd által elemzett 
affordanciái se érvényesülnek igazán. Hiszen a Facebookon sokszor hamis profilo-
kat használó mardini felhasználók esetében nem beszélhetünk a láthatóság 
affordanciájáról: ez számukra inkább privát médium, ahol igyekeznek láthatatlanok 
maradni, elrejtőzni. A perzisztencia affordanciája is csak részlegesen érvényesül, 
hiszen a felhasználók gyakran váltogatják fiókjaikat, felhagynak a régi használatá-
val és újakat nyitnak. A közösségimédia-kereshetőséget pedig az álneveket haszná-
ló fiókok gátolják. Costa azt hangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy a médiatech-
nológiák affordanciái csak konkrét helyi gyakorlatokhoz kötődve, azok szociokul-
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turális kontextusai között alakulnak ki és hatnak, szemben azzal, ahogy boyd és a 
nyomában született észak-amerikai elemzések ezeket a közösségi médiumok uni-
verzális sajátosságaiként értelmezik.92

Daniel Miller a digitális antropológia szemléletmódja kapcsán azt tartja fon-
tosnak, hogy a közösségi médiumok megjelenése és terjedése jól összekapcsolható 
a kulturális antropológiának a társadalmi hálózatok és kapcsolatok iránti érdeklő-
désével: „kiderült ugyanis, hogy a közösségi oldalak jóval közelebb állnak a társas 
viszonyok régebbi – például a rokonsági rendszerek kapcsán megfigyelhető – gya-
korlatához”93. Hiszen míg a témával foglalkozó szociológiai vizsgálatok94 a digitális 
hálózatokon kialakuló individualizmust hangsúlyozták, addig a digitális antropoló-
giai kutatások arra mutatnak rá, hogy a társas élet olyan kapcsolatformái jelentősek 
a közösségi oldalakon, amelyek iránt az antropológia hagyományosan érdeklődött 
és amelyekről azt gondolták, hogy az új technológiák által veszélyeztettek. 

A közösségi médiáról – konkrétabban a Facebook trinidadi használatáról – írt 
első digitális antropológiai munkája95 kapcsán Miller például kiemelte, hogy a ka-
ribi sziget gyakorlata egyáltalán nem másodlagos az Egyesült Államokban érvé-
nyesülőhöz képest: az internet és a közösségi médiumok olyan eszközök, amelyeket 
voltaképpen a trinidaiak keltenek életre.96 Az antropológus nézőpontja számára Tri-
nidad mintegy a világ közepét jelenti, miközben felfedezi a helyi médiahasználati 
módok között rejlő kreativitást, vagy éppen azokat a gyakorlatokat, amelyek kap-
csán Trinidad megelőzi akár a nyugati társadalmakat: ilyen például a Facebookra 
regisztráltak aránya, vagy az, hogy az offline hétköznapi életben a Facebook sokkal 
gyakoribb beszédtémát jelent, mint mondjuk Nagy-Britanniában.97 Miller értelme-
zése szerint ezért általános értelemben soha nem is beszélhetünk olyan médiatech-
nológiákról, platformokról mint az internet vagy a Facebook, hiszen ezekkel min-
dig csak változatos helyi felhasználási módok, műfajok formájában találkozunk.98 
Szerinte például feltűnő a trinidadiak vonzalma, „kulturális hajlama” a Facebook 
iránt. Ezt egyaránt magyarázhatja a pletykára és szóbeszédre való igényük, vagy 
az, hogy a Facebook-használatuk élménye megfeleltethető a mindennapi élet azon 
társas műfajának, zsánerének, amelyet az „együtt lógás” kifejezésével lehet jelle-
mezni, s korábban az utcasarkon zajló társasági életet jelentette. Ezért „az ott élők 
a Facebookot kifejezetten trinidadi gyakorlatként, nem pedig importált infrastruk-
túraként írják le”99.

A kulturális sokféleség és különbségek iránt érdeklődő összehasonlító digitális 
antropológiai vizsgálatok a közösségi média használatának azokat a kulturális pri-
oritásait igyekeznek megragadni, amelyek például a világszerte dominánssá váló 
Facebook használatának regionális, lokális különbségeire mutatnak rá. Miller sze-
rint100 ezek sokkal fontosabb és érdekesebb kérdések, semmint annak vizsgálata, 
hogy a közösségi oldalak működése vajon megfeleltethető-e az őket körülvevő po-
litikai gazdasági viszonyoknak, vagy konkrétabban, hogy a Facebook mennyire 
fejezi ki a kortárs gazdaságpolitika liberalizmusát. Costa azért bírálja a közösségi 
média logikájának – Van Dijck és Poell által használt médiaközpontú – fogalmát, 
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mert az a platformokat középpontba helyezve a technológiai infrastruktúra és az 
üzleti modellek elsőbbségét, és tulajdonképpen az algoritmusok hatalmát hirdeti a 
felhasználói gyakorlatok felett.101 Ezzel szemben szerinte a közösségi média gya-
korlatai nem határozhatók meg tisztán külső, technológiai és politikai gazdasági 
szempontok alapján, hanem csak az „offline” hétköznapi élet szociokulturális kon-
textusaiba ágyazottan.102

7. Skálázható társas kapcsolatok és a polimédia

Az előbb említettek nyomán akár a médialogika fogalmának kritikájaként is értel-
mezhetjük Daniel Miller és Mirca Madianou, a Fülöp-szigetekről kivándorolt 
vendégmunkások és családtagjaik kommunikációját vizsgáló digitális antropoló-
giai kutatásának103 kulcsfogalmát, a „polimédia” terminusát. Ezzel arra utalnak, 
hogy a kortárs digitális médiumok mindegyike már csak egy összetett médiakör-
nyezet részeként érthető meg, amelyen belül a médiumok használatát az egymáshoz 
való viszonyuk és az ezeket körülvevő szociokulturális kontextus határozza meg. A 
polimédia a felhasználókat állandóan választásokra kényszeríti, adott médiumok, 
technológiák közti eligazodásra, s ennek következtében a médiakutatás egyik fon-
tos feladata már éppen e folyamat megértése. Több digitális antropológiai tanul-
mány is azt hangsúlyozza, hogy erre leginkább a médiaantropológiai szemlélet a 
legalkalmasabb, amely a médiahasználatot annak tágabb szociokulturális környe-
zetének részeként igyekszik megérteni. Hiszen a sokféle médiatechnológia közti 
választás jóval egyénibb, valamint egyre kevésbé külső kényszerek vagy a techno-
lógia meghatározott.104 Madianou előbb említett kutatásában példákat is említe-
nek105 ezzel kapcsolatban. Ilyen az, amikor a filippínó kamaszok az édesanyjukkal 
való kapcsolattartás során gondosan kerülték a vizuális eszközök használatát ak-
kor, amikor nem akarták, hogy a szülő olyasmit vegyen észre a külsejükön – példá-
ul egy új tetoválást –, amivel az nem feltétlenül ért egyet. Azaz a családon belüli 
viszonyok éppúgy meghatározhatják a médiahasználat formáit, mint ahogy a 
polimédia korszakában a családi életbe való bekapcsolódás a médiumok közti vá-
lasztást is feltételezi. 

Daniel Miller szerint a polimédia jelenségének hangsúlyozása válasz a kortárs 
sajtóban gyakran megjelenő vádakra is106, amelyek a közösségi média és a Facebook 
negatív hatásairól szólnak. Legtöbb hasonló érv mögött az a félelem rejlik – gyak-
ran morális pánikok formájában kifejeződve, de boyd 2008-ban megjelent tanul-
mánya107 is erre a problémára utalt –, hogy a Facebook használata következtében a 
magánszféra jelentős mértékben meggyengül, elvész. Miller úgy véli, a hasonló 
érvek legnagyobb hibája az, hogy a közösségi média használóit egyetlen médiumon 
keresztül képzeli el, ráadásul megfeledkeznek a médiahasználat offline környezeté-
ről. Millerék 2012-ben elkezdett több terepen zajló, a közösségi média lokális sze-
repét vizsgáló kutatásának egyik legfontosabb eredménye, hogy rámutat arra, a 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   50Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   50 2020. 01. 10.   9:52:342020. 01. 10.   9:52:34



Van-e a Facebooknak logikája? Közösségi oldalak kutatása… 51

magán- és a nyilvános szférák korábbi éles elhatárolása már értelmezhetetlen a kor-
társ polimédia világában. Jelentős részben azért, mert a közösségi média olyan 
színtereket alakított ki a korábban élesebben elkülönülő privát és nyilvános terek 
között, amelyeket „skálázható társas kapcsolatok” jellemeznek.

Amikor a Facebook a 2010-es évek elején világszerte dominánssá kezdett válni, 
sokan a közösségi média – a kilencvenes évek végén kezdődő – korszakának bete-
tőződését jósolták.108 Az időközben eltelt évek alatt – e jóslattal ellentétben – viszont 
inkább a hasonló platformok valóságos burjánzását láttuk. Ráadásul ezek fejlődése 
és terjedése párhuzamos volt a szélesebb médiakörnyezet olyan eszközeivel, mint 
az okostelefon, a Skype vagy a webkamera. Továbbá az ezeket jellemző kommuni-
kációs formák is egyre változatosabbak lettek: a szövegalapú csettől kezdve, mint a 
például a Snapchat, az olyan képmegosztáson alapuló közösségi oldalakig, mint az 
Instagram. Daniel Millerék kutatása szerint a közösségi média ezen új eszközei 
a csoportszintű kommunikáció új módjait eredményezik, amelyek a privát és a nyil-
vános szférák között egyre szélesedő térben helyezkednek el. Korábban a hétközna-
pi életet a nyilvános műsorszóró médiumok és a privát, szemtől szemben zajló kom-
munikáció formáinak ellentéte jellemezte. Az internet a mediatizált csoportszintű 
kommunikáció formáit alakította ki, az internetes közösségi platformok utóbbi 
években burjánzó platformjai pedig ezt a csoportszintű kommunikációt újítják meg 
ismétlődően. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a privát és nyilvános szférák közötti 
skálán egészen különböző helyzetet foglalnak el, elmosva ezzel a magán- és a pub-
likus tér között korábban élesen kirajzolódó határt.109 

Mindez azonban nem a társas kontextusok összeomlását jelenti, hiszen a közös-
ségi média egyre sokszínűbb platformjai a felhasználói gyakorlatok segítségével 
különböző léptékű társadalmi kapcsolatokhoz is kötődnek. A kutatásuk eredmé-
nyeit összefoglaló kötet bevezető fejezete a közösségi média eszközeinek e skáláz-
hatóságát az angliai kutatási terepük példáján keresztül mutatja be.110 Itt egy kérdő-
íves kutatás során közel 2500 – 11 és 18 év közötti – diákot kérdeztek meg a közös-
ségi médiaplatformok használatáról. E kutatás eredménye jól érzékelteti, hogy a 
polimédia környezetében különféle eszközök segítségével hogyan épülnek fel egy 
kívülről egységesnek látszó csoporton, korosztályon belül is eltérő léptékű társas 
kapcsolatok. A társas kommunikáció skálájának első léptékét a kiscsoportos kom-
munikáció olyan eszközei jelentették, mint a Snapchat, amely elsősorban a barátok 
közötti, gyakran bizalmas információk megosztására szolgál. Ehhez képest a 
Whatsapp már elsősorban iskolai osztályok közösségeit fogta össze, jellemzően in-
kább fiúk között. A kutatási eredmények alapján a Twittert az iskolán belüli nyilvá-
nosság eszközeként értelmezték, jellemző műfaja az iskolatársak közötti viccelő-
dés, évődés. A Facebookon zajló kommunikáció pedig tágabb körrel, leginkább az 
iskolán túli világgal való kapcsolattartásra szolgált. A társadalmi kapcsolatok ská-
láján a legszélesebb csoport pedig az Instagramhoz kötődik, amely nemcsak az azo-
nos iskolába járók társaságát fogja át, hanem gyakorta teljesen ismeretlen, idegen 
személyek képeinek követésére, kedvelésére is használták az angliai tizenévesek. 
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A médiahasználat e társadalmi skálázottságát azonban többféle szociokulturális 
tényező befolyásolhatja. Például nagyon fontos ebből a szempontból az életkor sze-
repe: a kutatás eredményei111 világosan rámutatnak arra, hogy a tizenévesek között 
az idősebbek hogyan válnak egyre inkább a nyilvánosabb, szélesebb társadalmi 
csoportot átfogó eszközök, platformok felhasználóivá. De hasonló rétegzettség, 
azaz a különféle léptékű társadalmi kapcsolatokhoz köthető eltérő használati mó-
dok jelenléte, adott platformokon belül is megfigyelhető volt. Például a Twittert a 
fiatalabb diákok egymás közti érintkezése során tréfák, humoros hangvétel jelle-
mezte, szemben az idősebb generációkkal, akik már inkább informálódásra hasz-
nálták. Daniel Miller már a Facebook trinidadi használatával foglalkozó könyvé-
ben112 is hangsúlyozta, amit az újabb kutatásuk szintén megerősített: az internetes 
közösségi oldalak használatának vizsgálata során leginkább a médiahasználat és a 
kommunikáció állandósuló módjait, mintegy zsánereit lehet megfigyelni, amelyek 
akár egyik régebbi platformról könnyen kerülhetnek át egy újonnan létrejövő má-
sikra. A kilenc terepen végzett médiaantropológiai kutatás is azt vizsgálta, hogy 
egy új közösségi médiaplatform megjelenése után gyorsan elkezdődik ott a hasonló 
kommunikációs műfajok, zsánerek113 megszilárdulása, kialakulnak a médiahaszná-
lat normái a helyes és illő viselkedésről.114 Millerék nagyszabású digitális antropo-
lógiai kutatását összegző könyv címe éppen ezért utalt arra, hogy az általuk vizsgált 
különböző terepeken élő csoportok – melyek lehetnek annyira tradicionálisak, mint 
a dél-indiai terep kasztjai, vagy éppen újonnan létrejövők, mint az észak-kínai ipar-
városokba beköltöző, faluról származó munkások – hogyan formálják saját képükre 
a közösségi médiát.

8. Összegzés

A médiaelméleteket áttekintő, összefoglaló munkák előszeretettel osztályozzák, 
csoportosítják az általuk képviselt nézőpontok alapján a médiával kapcsolatos teó-
riákat. McQuail könyve a tömegkommunikációról két ilyen perspektívát használ, 
amikor elkülöníti egymástól a kulturális és materialista szemléletű, illetve a média- 
vagy társadalom-központú elméleteket.115 Az általam röviden bemutatott, a közös-
ségi médiát vizsgáló három irányzat is könnyen besorolható McQuail e tipológiá-
jába. A média-kulturális nézőpontot képviselik boyd és szerzőtársainak első vizs-
gálatai, amelyek az iránt érdeklődtek, hogy a közösségi média hogyan befolyásolja 
a felhasználóinak közvetlen személyes, társas környezetét. Van Dijck munkája a 
média-anyagi megközelítés példája lehetne, hiszen a közösségi média strukturális 
átalakulását és ennek technológiai vonatkozásait értelmezi. A digitális antropológia 
pedig a társadalmi-kulturális nézőpontnak feleltethető meg, lévén azzal foglalko-
zik, hogy a közösségi oldalak elsajátítását, birtokbavételét hogyan befolyásolja azok 
(szocio)kulturális közege, kontextusa.
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Ugyanakkor ez a három irányzat a közösségi média rövid történetét is felvázolja, 
leginkább a médiatudomány klasszikus problémája, a privát és a publikus szférák 
viszonya, azok változó határai szempontjából. A boyd nevével fémjelzett első kö-
zösségimédia-kutatások az új technológiák affordanciái és a hétköznapi társas élet 
feszültségéről tudósítottak. A korai felhasználók közé tartozó észak-amerikai tizen-
évesek azzal szembesültek, hogy a közösségi média közegében számukra különö-
sen nem egyértelműek azok a mindennapi életben nyilvánvaló problémák, mint 
például a barátság fogalma, a csoportok közötti határok meghúzása, vagy a nyilvá-
nosság jelentése és a magánszféra védelme. A társas kontextusok összeomlásának 
fogalmával pedig jól lehetett érzékeltetni a privát és a nyilvános szférák közti határ 
képlékenyé válását. Ugyanakkor a felhasználók kreatív taktikáit is bemutatták, 
amelyeket az általuk kutatott tizenévesek alakítottak ki az előbbi problémák megol-
dása során. Kutatásaik egyik fontos észrevétele, hogy szerintük ennek során a kö-
zösségi médiában a magánszféra fogalma csak akkor érthető meg igazán, ha annak 
korábbi jogi és technológiai, azaz egyénhez kötött fogalma helyett társas, kontextu-
ális értelmezését képviseljük. 

Kialakulásuk után pár évvel viszont e médiumok közösségi kezdeményezésekből 
egyre nagyobb és egyre inkább profitorientált nagyvállalatokká váltak, melyek – a 
Facebookhoz hasonlóan – továbbra is úgy látták magukat, hogy működésük a tár-
sadalmi kapcsolatok javítását szolgálja. A közösségi médiumok kritikája a 2010-es 
évektől ezek kommercializálódását, a felhasználói tartalmak üzleti kiaknázását bí-
rálja a web platformosodásával párhuzamosan. Van Dijck munkája arra mutatott 
rá, hogy az összetett technokulturális konstrukcióként működő platformokat ellen-
tétes alapelvek hatják át, állandóan ütköznek azok felhasználó- és tulajdonos-köz-
pontú logikái, a Facebook történetének kritikai elemzése utóbbi szempont növekvő 
dominanciájára figyelmeztet. Ezzel párhuzamosan a közösségi média működését is 
egy olyan logika jellemzi, mely párhuzamba állítható a tömegmédiával, hiszen pél-
dául egyre inkább szerkeszti a saját tartalmait, és rangsorolja, osztályozza is azokat 
a felhasználóinak csoportjaival együtt. Ráadásul e logika elemei – a programozha-
tóság, a kapcsolódás, a népszerűség, az adatosítás – egyre inkább megkerülhetetle-
nek lesznek például olyan társadalmi szférákban, mint a politika, az újságírás, a 
marketing vagy a szórakoztatás.

Az előző megközelítésekkel szemben a digitális antropológia viszont arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a Facebook világszerte domináns közösségi médiummá válá-
sa116 nem feltétlenül jelent kulturális homogenizálódást. A digitális antropológiai 
szemlélet több értelemben is óv a hasonló túláltalánosításoktól. Hiszen a közösségi 
oldalak használatáról végzett globális kutatás bemutatta azt is, hogy e médiumok 
elemzésére használt egyes korábbi fogalmak – mint például a kontextusok össze-
omlása – leginkább csak a nyugati társadalmakban érvényesülnek. Szerintük an-
nak, hogy a társadalmi élet több területét is egyre inkább egyetlen médium logikája 
befolyásolja, éppen a polimédia fogalma mond ellent. Hiszen az utóbbi évtizedben 
a közösségi média legkülönfélébb eszközei jelentek meg, a felhasználók számára 
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jóval változatosabb médiakörnyezet áll rendelkezésre. Így a közösségi média hatá-
sa, használata se egyetlen domináns médiumhoz kötve magyarázható meg: a digi-
tális antropológiai kutatások alapján azt vehetjük észre, hogy a felhasználók eltérő 
csoportjai hogyan lakják be a különféle platformokat mint afféle „niche”-ket a hét-
köznapi élet eltérő kontextusaihoz kötődő zsánerek formájában.

Ezek pedig Miller szerint a privát és a nyilvános szférák között is különböző 
mértékben skálázottak a társas kapcsolatok szempontjából – vagyis a közösségi 
média platformjainak segítségével a társas kapcsolatok, csoportok jobban elkülönít-
hetők egymástól, azok kontextusai nem felttlenül omlanak össze. 
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SPECHT HEDVIG
Facebook mint a társadalmi megfigyelés eszköze

1. Bevezető

A közösségi média megjelenése a 2000-es évek közepén jelentősen megváltoztatta 
a felhasználók internetezési szokásait, közösségről alkotott elképzeléseit, szemé-
lyes információkhoz, privát és nyilvános szférához kapcsolódó attitűdjeit, valamint 
kommunikációs szokásait. A „közösségi háló” hallatán talán legtöbbünknek a 
Facebook jut eszébe, noha ez a platform tulajdonképpen csak egy nagyobb hálózat 
egyetlen elemét képezi, azaz a közösségi média valójában közösségi hálók hálózata: 
amikor a felhasználó az egyik platformon aktív, amit megoszt, kommentel, az a töb-
bi felületen is láthatóvá tehető és elérhető. 

A közösségi hálónak danah boyd1 három főbb ismertetőjegyét határozza meg: a 
közösségi hálók (1) lehetővé teszik felhasználóik számára, hogy nyilvános vagy 
részben nyilvános profilt hozzanak létre, (2) létrehozzák az felhasználók „ismerősei-
nek” listáját, akikkel a felhasználó kapcsolatban van, valamint (3) a felhasználók 
ismerőseinek listáját más felhasználók számára is láthatóvá teszik.2 

A Facebook a többi közösségi platformhoz hasonlóan látszólag ingyenes, fel-
használói semmilyen előfizetési díjat nem fizetnek a használatáért. A közösségi há-
lók – ideértve a Facebookot is – többségének működését piaci mechanizmusok, pro-
fitszerzés irányítja, és használatukért nem pénzzel, hanem az adatainkkal fizetünk. 
Minél nagyobb digitális lábnyomot hagyunk magunk után, azaz minél több szemé-
lyes információt teszünk közzé magunkról, annál pontosabban célzott reklámokkal 
tudnak elárasztani minket a hirdetők.

A közösségi oldalak felhasználói – az oldalak fentebb ismertetett karakteriszti-
kájának köszönhetően – azonban nemcsak a hirdetőkkel szemben válhatnak kiszol-
gáltatottá, hanem más felhasználókkal szemben is. A következőkben azokat a fo-
galmakat, jelenségeket mutatom be, melyek a közösségi oldalak technológiai sajá-
tosságaiból adódóan olyan megfigyelést tesznek lehetővé, melyeket maguk a fel-
használók végezhetnek. 

2. A Facebook mint a megfigyelés eszköze – az omniopticon3

2.1. A közösségi hálózatok jellegéről

A boyd által meghatározott, az előbb felsorolt három kulcsfontosságú jellemző kö-
zül kettő a kapcsolati hálókra fókuszál, ami közösségi oldalakról lévén szó, nem 
meglepő. Felmerül azonban a kérdés, mi tesz egy közösségi oldalt közösségivé?  
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A közösségi oldalakon kapcsolatba léphetünk rég nem látott ismerősökkel, barátok-
kal, ugyanakkor bővíthetjük ismerőseink listáját kiterjesztett ismertségi körünkkel, 
azaz ismerőseink ismerőseivel, de akár valamely érdeklődési körünk (pl. követett 
zenészek, sportolók, politikusok stb. oldalai, megtekintett filmek, meglátogatott ét-
termek), vagy személyes adatunk (pl. vallási, politikai elköteleződés, lakhely, isko-
la stb.) alapján ajánlott idegenekkel is. Mégsem az ismeretlenekkel való kapcsolat-
építés határozza meg a közösségi oldalak közösségi jellegét, hanem az, hogy a fel-
használók láthatóvá tehetik saját szociális hálójukat, valamint ők is hozzáférhetnek 
más felhasználók nyilvános közösségi hálóihoz.4 A felhasználók ismerőseinek listá-
ja pedig nem pusztán egy névsor, abban az értelemben, hogy a profilok kattintha-
tók, azaz linkek, melyek továbbvezetnek más felhasználók profiljára, így téve lehe-
tővé a kapcsolatba lépést. 

Habár a legnagyobb közösségi oldalak, mint a Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube stb. – néhány országtól eltekintve, ahol használatuk nem engedélyezett 
vagy csak korlátozott5 – mindenütt elérhetők, mégis ahogy boyd6 is utal rá, nem a 
határokon átnyúló ismeretségek, barátságok, hanem jóval inkább azok a homogén 
kapcsolatok, kötődések jellemzőek, melyek régiókhoz, intézményekhez kötöttek, 
melyeknél feltételezhető, hogy a felhasználók gyakran az offline térben is rendsze-
res, akár napi kapcsolatban állnak egymással.  

A kapcsolati hálók minősége platformonként változik, és attól függ, milyen hie-
rarchia áll fenn a felhasználók között, valamint mennyi és milyen jellegű személyes 
információ megosztását teszi lehetővé.7 A hierarchia arra utal, hogy a felhasználók 
közötti kapcsolat egy- vagy kétirányú-e. A legtöbb közösségi oldalon mindkét fél 
beleegyezése szükséges az ismeretség kialakításához, de léteznek olyan platformok 
is, melyeken elegendő az egyik fél a kapcsolat létrejöttéhez. E kapcsolatok létrejöt-
tének jellegétől függően nevezzük a felhasználókat „ismerősöknek”, „barátoknak” 
(kétoldalú kapcsolatteremtés, pl. Facebook), vagy éppenséggel „rajongóknak”, „kö-
vetőknek” (inkább egyoldalú, pl. YouTube, Instagram).8 

A második említett szempont a megosztott információ mennyisége és minősége: 
míg például a LinkedIn egy professzionális üzleti közösségi oldal, ahol a felhasz-
náló célja minél több és pontosabb személyes adat megadása szöveges formában, 
hiszen így nagyobb eséllyel jelenik meg a találati listákon és több sikerrel jár a mun-
kakeresésben, a Facebook tulajdonában álló Instagram fő profilja a különböző szű-
rőkkel és címkékkel ellátott fotók előállítása és megosztása. Az egyik legkomple-
xebb közösségi háló azonban a Facebook a személyes adatlap szerkeszthetőségével, 
saját chatszolgáltatásával, a bejegyzések kommentelhetőségével, megoszthatóságá-
val és címkézhetőségével, a reakciógombjaival, a bejegyzések sokszínűségével (a 
teljesség igénye nélkül: szövegek, képek, videók, honlapokról és más közösségi ol-
dalakról beágyazott linkek… stb.). Az oldal számos személyes adatot kér a felhasz-
nálótól (név, becenév, születési hely és dátum, lakcím, iskolák, munkahelyek, val-
lás, politika, nemi orientáció, idézetek, mottók, érdeklődési körök), melyek látható-
sága az adatvédelmi beállításokban szabályozható.
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2.2. Kommunikáció a közösségi hálókon

A közösségi oldalak hálózatos szerkezete, valamint az ismerősök listájának látható-
sága az online kommunikáció egy régi-új típusának kialakulásához vezetett. A 
Web2.0 lehetővé tette a felhasználók számára, hogy a világ különböző pontjairól 
kapcsolatba lépjenek egymással, a közösségi médiaplatformok szerkezete és funk-
ciói pedig arra ösztönzik felhasználóikat, hogy minél gyakrabban és minél több 
tartalmat állítsanak elő. „Régi” típusú kommunikációs formáról beszélhetünk, mi-
vel a tömegkommunikáció modelljéhez tér vissza azáltal, hogy alkalmas egy idő-
ben egyszerre több felhasználó, akár tömegek megszólítására, hiszen ha a felhasz-
náló közzétesz egy bejegyzést, sőt maga állítja elő a tartalmat is, az az adatvédelmi 
beállításaitól függően láthatóvá válik más felhasználók számára.9 Ellenben „új” is, 
mivel az online közösségi hálózatok kialakulása kétségkívül az interperszonális, 
kétirányú, horizontális kommunikáció felé való tolódást eredményezte.10 Ez alapve-
tően egy demokratikus rendszert feltételezne, ahol a felhasználók közti hierarchiá-
ban kevésbé van jelen az alá-fölé rendeltségi viszony. Ezen a ponton érdemes ugyan-
akkor visszatérni az adatvédelmi beállításokra. A felhasználó a Facebook adatvé-
delmi beállításaiban megadhatja, kikkel és milyen információkat szándékozik meg-
osztani, mely csoportok elől akarja elrejteni bizonyos adatait, bejegyzéseit. Amint 
a felhasználó korlátozza bizonyos felhasználók, felhasználói csoportok hozzáféré-
sét személyes adataihoz, illetve bejegyzéseihez, a kölcsönösség megszűnik, és 
aszimmetrikus viszony jön létre. A felhasználók személyes információinak, adatai- 
nak megosztása számos előnnyel jár, például a születési dátumuk megosztása ren-
geteg születésnapi köszöntést eredményez, ami pozitív érzelmeket kelthet, hiszen a 
törődés érzetét kelti. Ugyanilyen érzelmeket kelthet például egy tinédzserben, ha 
egy bejegyzésére nagyszámú elismerő reakció érkezik, elvégre is ez számára a kö-
zösség elfogadásának, megbecsülésének jele. 

Jóllehet a közösségi platformok jó néhány pozitív pszichológiai és társadalmi ha-
tást is gyakorolhatnak a felhasználóra, nem szabad megfeledkezni az aszimmetriá-
ból adódó negatív, sőt gyakran akár veszélyes kimenetelű következményekről sem. 
A felhasználók által előállított tartalom egyben információfolyam is, így a kommu-
nikáció résztvevői, a kommunikációs helyzet cselekvői (subjects of communication) 
nemcsak az információ, hanem egyben a megfigyelés tárgyaivá is válnak (objects of 
informations; objects of surveillance). Ha egy tartalmat egyszer feltöltenek, az meg-
osztható, lementhető, tárolható és lehetőséget ad a visszaélésre. Azokban az esetek-
ben, amikor a felhasználó magáról jelentős mennyiségű személyes információt tesz 
láthatóvá, azonban a szociális hálójának tagjai vele szemben korlátozzák az infor-
máció áramlását, a felhasználó iskolai/munkahelyi bullying11, identitáslopás12, tár-
sadalmi kirekesztés13 vagy megfigyelés áldozatává válhat.
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2.3.  Social surveillance, azaz a társadalmi megfigyelés 
problémája

A megfigyelés nem egy új keletű tevékenység, melyet a közösségi oldalak elterjedése 
hívott volna életre, épp ellenkezőleg, mindig is létezett. A surveillance fogalmát 
Marwick a következőképpen határozza meg: a személyes adatok fókuszált, sziszte-
matikus, rendszeres (rutinszerű) megfigyelése az irányítás, a kezelés, a befolyásolás 
és a védelem céljából, mely általában a nemzetállamokra jellemző, célja a társadalom 
kontrollálása, tehát, a megfigyelés, a kontroll célja a rend fenntartása.14 A közösségi 
oldalak ugyanakkor jelentősen átalakították a megfigyelési folyamatokat. 

Ezen a ponton érdemes visszatérni arra, hogy a különböző közösségi oldalakra 
célszerű nem önmagukban, hanem egy nagyobb közösségimédia-rendszer részeként 
tekinteni, melyben a felhasználó rendelkezik akár Twitter-, Instagram-, YouTube- és 
természetesen Google-fiókkal is, és ezek egymással hálózatba kötve működnek. A 
közösségimédia-rendszerek megfigyelésben betöltött szerepe vitathatatlan és jól do-
kumentált, különböző típusai ismertek. A közösségi média hatására a megfigyelés-
nek olyan új módszerei jelentek meg, mint a „lehallgatás” (eavesdropping), „nyomo-
zás” (investigation), „pletyka” (gossip), „tudakozódás” (inquiry).15 

A különböző weboldalakon végzett tevékenységekről a Facebook információkat 
szolgáltat marketinges cégek számára, akik nyomon követve a felhasználói aktivi-
tást, minél pontosabban célzott hirdetések előállítására törekednek. De nem csak 
gazdasági okok motiválhatják a megfigyelést. Állami szervek biztonsági okokból is 
nyomon követik a felhasználókat, hogy az esetleges bűnözőket kiszúrják. Ha valaki 
például az Egyesült Államokba szeretne belépni és vízumért folyamodna, nem fel-
tétlenül elegendő a személyi adatainak megadása, és habár nem kötelező, azonban 
erősen javasolt egy közösségi oldalon létrehozott profiljának megadása. Mindazon-
által a megfigyelés tudományos célokat is szolgálhat: a közösségi oldalak kiválóan 
alkalmasak arra, hogy kutatók a felhasználók közösségimédia-beli aktivitásának 
segítségével médiahasználati szokásokat, attitűdöket rekonstruáljanak. 

Az imént felsorolt példákra tulajdonképpen tekinthetünk úgy, mint a megfigye-
lés hagyományos módszereire.16 Abban az értelemben követik a hagyományos mo-
dellt, hogy a megfigyelt és a megfigyelő között meghatározott alá-fölé rendeltségi 
viszony, hierarchia áll fenn. Ellenben e megfigyelések újszerűségét az adja, hogy a 
megfigyelők köre a közösségi média megjelenésével kiszélesedik, ezzel együtt pe-
dig megnő a megfigyelés mennyisége is. Azzal, hogy egy átlagos felhasználó is 
hozzáférhet nagy mennyiségű személyes adathoz, megváltozhat a megfigyelés cél-
ja, a felhasználók mindennapi életük részévé teszik, domesztikálják a megfigyelést. 
Ez vezet el a megfigyelés új típusához, a társadalmi megfigyeléshez (social 
surveillance).17 

Miben is különbözik e típus a megfigyelés hagyományos fogalmától? A társadal-
mi megfigyelés tulajdonképpen olyan Web2.0 site-ok, közösségi oldalak, alkalma-
zások használataként értelmezhető, melyeknél a felhasználók számára látható, 
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„mire készülnek”18 éppen ismerőseik, barátaik, családtagjaik, azaz mit csinálnak, 
hova utaznak, hol tartózkodnak és kivel. Ezt a tevékenységet valójában a közösségi 
oldalak technológiai sajátosságai ösztönzik. A közösségi oldal legfőbb funkciója a 
connect and share with the people in your life, azaz csatlakozz és oszd meg az em-
berekkel az életben.19 A Facebookon a felhasználók voltaképpen személyes adatai-
kat információcsomagokba, bejegyzésekbe rendezve tesznek láthatóvá más fel-
használók számára. Ez egy mikroszintű és decentralizált folyamat, elméletben köl-
csönös, hiszen nem a felhasználó és kormányok, szervezetek vagy kutatók, hanem 
két felhasználó között zajlik. 

E decentralizált felhasználó és felhasználó közötti megfigyelési módszert, melyet 
a közösségi média elterjedése hívott életre, olyan különböző fogalmakkal igyekez-
tek leírni a téma kutatói, mint például laterális megfigyelés (lateral surveillance), 
részt vevő megfigyelés (participatory surveillance), társadalmi kutatás (social 
searching), és a társadalmi megfigyelés (social surveillance).20 

Miként szolgáltathat alapot a felhasználó a megfigyelésnek? Természetesen sze-
mélyes adatainak megosztásával, privátszférája kiterjesztésével. Marwick21 a fel-
használók információinak három terjesztési módját különbözteti meg: (1) a felhasz-
náló magáról oszt meg információt, azaz bejegyzéseket, kommenteket tesz közzé, 
reagál mások bejegyzésére, (2) a felhasználóról más felhasználó oszt meg szándé-
kosan, vagy nem szándékosan esetlegesen nem közzétenni kívánt információkat, 
melynek egyik leggyakoribb példája a taggelés, azaz a felhasználót megjelölik egy 
képen, bejegyzésben és így adatvédelmi beállításaitól függően akár saját ismerősei 
számára is láthatóvá válik, vagy (3) maga a platform, mint például a Facebook vagy 
a YouTube gyűjt a felhasználókról információkat, melyeket később egy harmadik 
fél számára értékesít. Jelen tanulmány az első két szempontra fókuszál. 

2.4. A „megfigyelők”

A social surveillance valójában nem csak egy, a kutatók által leírt jelenség. A kö-
zösségi oldalak felhasználói előtt is ismeretes ez a módszer, mégpedig olyannyira, 
hogy a megfigyelési gyakorlatok a mindennapi élet és az interperszonális kapcsola-
tok részévé váltak, és a köznyelvben is számos kifejezést és értelmezést találhatunk 
egyrészt magára a tevékenységre, másrészt a tevékenységet végző felhasználóra. 
Íme néhány példa a megfigyelést végző felhasználók elnevezésére22:

– Facebook-voyeur: az a felhasználó, aki látszólag inaktív, azonban napi rend-
szerességgel jelentkezik be, hogy megtekintse ismerősei frissítéseit, eseménye-
it, fotóit. Általában tud minden megosztott információról, ennek ellenére gyak-
ran hangoztatja, hogy a közösségi oldal nem foglalkoztatja.

– Facebook-vampire: az a felhasználó, aki éjszakába nyúlóan facebookozik, akár 
azért, hogy másokról információt gyűjtsön.
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– Facebook-stalker: az a felhasználó, aki titokban célzottan keres rá felhaszná-
lókra, hogy a személyes adataikat, fotóalbumaikat, bejegyzéseiket vizsgálva 
egy kerek képet alkosson az adott személyről. Ez a tevékenység gyakran meg-
szállottsággá is válhat. Ehhez a fogalomhoz kapcsolódik a tevékenység elneve-
zése, a Facebook-stalking.

– Facebook-vulture: az a felhasználó, aki számára vonzó nők vagy férfiak adat-
lapjait böngészi, és amint e felhasználók „kapcsolati státusza” „egyedüllállóra”, 
lecsap „áldozataira”, azaz kapcsolatba lép velük.

A megfigyelés különböző módszereire is találhatunk példákat23:
– Facebook-creepin’: e tevékenység során a felhasználó üzenőfalról üzenőfalra, al-

bumról albumra görget, miközben többnyire olyan felhasználó személyes profil-
járól gyűjt információt, akivel egyébként az offline térben nem érintkezne.

– Facebook-spree: az a tevékenység, amikor a felhasználó számtalan bejegyzés-
nél hagy hozzászólást, reakciót. Ez az aktivitás magában foglalja a Facebook-
creepin’-t is.

Ahogy az előző példákon keresztül láthattuk, a közösségimédia-oldalak felhasz-
nálói rendkívüli kreativitással nevezik el a közösségi oldalakon történő megfigyelés 
különböző formáit. Habár a megfigyelés tevékenysége vitathatatlan, motivációja 
pedig minden esetben az információgyűjtés, mégis észrevehetők különbségek a 
meghatározásokban. 

A megfigyelés nem feltétlenül negatív, például előnyös az interperszonális kapcso-
latok kialakításában és fenntartásában, kutatási célokat is szolgálhat, vagy alkalmas 
akár olyan tevékenységek elleni fellépésre, mint a gyűlöletkeltés, rasszizmus, állat-
kínzás. Ez azonban olyan negatív következményekkel is járhat, mint a társadalmi ki-
rekesztés vagy a munkahelyi iskolai zaklatások. Erre jó példa annak a magyar 
Facebook-felhasználónak az esete, akit 2019 júniusában alaptalanul rágalmazott meg 
egy szélsőjobboldali hírportál egy, a Fővárosi Állatkertben elkövetett állatkínzásért. 
A hírportál a megrágalmazott felhasználó Facebook-profilját személyes adataival 
nyilvánosan közzétette, ennek következtében rövid időn belül súlyos fenyegetések 
árasztották el a felhasználó üzenőfalát.24 Akad példa olyan esetre is, amikor a 
Facebookon közzétett személyes adatok az offline térben is tettlegességet eredmé-
nyeztek. 2019 augusztusában, szintén Magyarországon, egy nő kegyetlenül megkí-
nozta kutyáját, amit egy Facebook-felhasználó videóra is vett, és ezt később a 
Facebookon megosztotta. Az okostelefonnal készített videó segített lebuktatni az ál-
latkínzót, a nyomozást is elősegítette, továbbá felhívta a figyelmet egy állandóan visz-
szatérő komoly problémára, az állatkínzásra és annak büntetésére. Ugyanakkor ez 
ahhoz is vezetett, hogy az állatkínzó minden személyes adata, beleértve lakcímét is, 
kikerült a közösségi oldalra, és ennek következtében az állatkínzó lakhelyét olyany-
nyira elárasztották a megtorlást követelő, felháborodott radikális állatvédők, hogy 
rendőri védelemre szorult.25 
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2.5. A Facebook mint Omniopticon

Az előző fejezet példái azt hivatottak bemutatni, milyen veszélyes következmé-
nyekkel is járhat a személyes adatok nem megfelelő védelme, vagy az azokkal tör-
ténő visszaélés, jóllehet az imént említett példák valójában teljesen hétköznapiak. 
Hétköznapiak abban az értelemben, hogy bármelyikünk lehetett volna, vagy már 
volt is, akár önhibáján kívül, mind a rágalmazó, mind a sértett helyzetében. Miként 
történhetnek meg ezek az esetek, hogyan is működik a Facebook? 

Mitrou et al.26 a Facebook struktúráját az Omniopticon működésével veti össze. 
Ahhoz, hogy megértsük az Omniopticon működését, először a Panopticon szerke-
zetével kell tisztában lennünk. A Panopticon ötletét Foucault Jeremy Benthamtől 
kölcsönözte és a modern fegyelmező társadalom metaforájaként alkalmazta. A 
Panopticon a büntető-, javító-, nevelőintézetek architektúrájának modellje is.27 Kép-
zeljünk el egy kör alapú építményt, melynek közepén egy szintén kör alapú torony 
áll. A külső gyűrű belső és külső falait is ablakokkal látják el, így a külső falak ab-
lakain keresztül beszűrődő fény egyrészt megvilágítja a külső gyűrűben elhelyez-
kedő cellákat, másrészt, a belső falak ablakai a középen álló őrtoronyban megfigye-
lést végző őr számára láthatóvá teszik a cellák lakóinak cselekvéseit. Az őrtorony 
ablakai zártak, fény nem szűrődik ki rajtuk, tehát a cellákban tartózkodók nem lát-
ják az őröket. Ez egy önmagát fenntartó ellenőrző rendszer. Jóllehet, a megfigyelés 
mint cselekvés abból a nézőpontból látható, hogy a fogvatartottak valóban látják a 
középen álló tornyot, azonban az őrt sosem, ebből következően azt sem tudhatják 
sosem, mikor is állnak éppen megfigyelés alatt vagy egyáltalán megfigyelés alatt 
állnak-e. A megfigyelés tényének és időpontjának bizonytalansága az, ami megte-
remti és fenntartja a fegyelmet. Az őrtorony állandó látványa a fogvatartottak szá-
mára a folyamatos megfigyelés tudatával egyenlő. A Panopticon az aszimmetrikus, 
egyoldalú, vertikális megfigyelés modellje. 

Annak ellenére, hogy az internet kevésbé centralizált, platformjai és alkalmazá-
sai, különös tekintettel a közösségi oldalakra, hozzájárulnak a többszintű, aszim-
metrikus, látens megfigyeléshez. Ellentétben a Panopticonnal, ahol a cellák lakói 
állandóan szembesülnek a megfigyelés eszközével, azaz látják az építmény közepén 
álló őrtornyot, az internet elrejti a megfigyelést. 

Az Omniopticon lényegében részvételi panoptikusság: több egyén, közösségi ol-
dalak esetében több felhasználó figyel meg több egyént, illetve felhasználót. Ahogy 
a Kommunikáció a közösségi hálókon alfejezetben megfogalmazódott, a közösségi 
hálókon végbemenő kommunikáció interperszonális, kétirányú és horizontális jel-
legű, kölcsönösség jellemzi, a közösségi oldalak egyik legfőbb funkciója pedig az 
ismerősök kapcsolati hálóinak láthatósága, tehát elméletben a láthatóság és ezzel 
együtt a megfigyelés kölcsönös, hiszen bármely felhasználó megfigyelheti a mási-
kat. A közösségi oldalak azonban adatvédelmi beállításokat tesznek lehetővé fel-
használóik számára, és így a különböző láthatósági beállítások aszimmetriát ered-
ményeznek.28 
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2.6. A privacy paradox – azaz az adatvédelmi paradoxon

Az ok, amiért a felhasználók az előző fejezetekben ismertetett veszélyek és kiszol-
gáltatottság ellenére hajlamosak jelentős mennyiségű személyes adatot megosztani, 
a privacy paradox, azaz az adatvédelmi paradoxon jelenségével magyarázható. Az 
adatvédelmi paradoxon azt az erős dichotómiát magyarázza, amely a személyes 
adatok védelme miatti aggodalom és a személyes adatok közzétételére való hajlan-
dósága közötti ellentmondásból jön létre.29 

Raynes-Goldie az adatvédelem két megközelítését különbözteti meg: a társa-
dalmi és az intézményi adatvédelmet. A magánélet társadalmi aspektusa a szemé-
lyes adatokhoz való hozzáférés ellenőrzésével foglalkozik, míg az intézményi 
szempont a személyes információk megszerzése mögött álló vállalatok motivációi-
ra fókuszál.30

Fuchs egy, a társadalmi megfigyelést elemző tanulmányában31 különböző definí-
ciókat kínál az adatvédelem meghatározásához: (1) fizikai védelem, azaz az egyén 
fizikai privát szférájának védelme, (2) az egyén szabad véleményének, identitásának 
védelme, valamint (3) az információ szabad áramlásának biztosítása. Ken Gormley 
adatvédelem-meghatározása32 a következő sajátosságokat fogalmaz meg: az adatvé-
delem (1) a személyiség kifejezésének lehetősége, (2) autonómia, (3) az állampolgá-
rok képessége arra, hogy szabályozzák a velük kapcsolatos információkat. 

Noha a felhasználók igen érzékenyek a privát szférájuk megőrzésére, adataik védel-
mére, Carrascal et al. megállapították, hogy az internethasználók körülbelül 7 euró-
ra értékelik online böngészési előzményeiket, ami – az érdekesség kedvéért, Carrascal 
et al. tanulmányának készültekor – megegyezett egy Big Mac menü árával.33 

Az adatvédelmi paradoxont többek között Norberg et al. vizsgálták empiriku-
san.34 Két kutatást végeztek, melyek egyenként két fázisból álltak. Az első kutatás 
első szakaszában egyetemi hallgatók egy csoportjának tettek fel magánéletükre vo-
natkozó kérdéseket. A második szakaszra néhány héttel később került sor, amikor 
az alanyokat arra kérték, hogy az első fázis kérdéseire egy piackutatónak válaszol-
janak. A második fázis piackutatójával az egyetemi hallgatók lényegesen több in-
formációt osztottak meg. Ez a kutatás megerősítette azt a hipotézist, hogy az egyé-
nek valóban hajlamosak lényegesen nagyobb mennyiségű személyes információt 
közzétenni annál, mint amit a megfogalmazott szándékaik mutatnak, különösen, ha 
az információ megosztásának célja is van, ami lehet akár egy piackutatásban való 
részvétel.

2005-ben, egy évvel a Facebook elindítása után, Govani és Pashley azt tanul-
mányozták, hogy a hallgatók hogyan osztják meg az adataikat az új rendszerrel 
kapcsolatos adatvédelmi aggályok ellenére. Arra az eredményre jutottak, hogy a 
Facebook-felhasználók megközelítőleg 84 százaléka volt tisztában az adatvédelmi 
beállításokkal, ám e felhasználóknak is csak a fele alkalmazta őket.35

Beresford et al. egy terepmunka során arra kérték kutatásuk résztvevőit, hogy két 
konkurens üzlet egyikéből vásároljanak DVD-t. A két üzlet szinte azonos volt, elte-
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kintve a DVD-k „árától”. Az első üzlet a jövedelmet és a születési dátumot (év, hó-
nap, nap), míg a második üzlet a kedvenc színt és a születési évet kérte a DVD-ért 
cserébe. Az első áruház által kért adatok nyilvánvalóan érzékenyebben érintették a 
„vásárlókat”. Amikor az első áruházban egy euróval leszállították az árat, szinte 
minden résztvevő az olcsóbb áruházat választotta annak ellenére, hogy ott érzéke-
nyebb adatokat kellett megadni.

Egy másik kutatás a magánélet védelmével kapcsolatos aggályokra és a közössé-
gi oldalakon történő információközlés kapcsolatára összpontosított. Tufekci36 egy 
olyan kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be, amelynek célja a hallgatók közös-
ségi médiában történő önfelfedési viselkedésének tanulmányozása, azaz a magán-
életük védelmével kapcsolatos aggályaik ellenére mennyi információt hajlandóak 
megosztani magukról. 

A korábbi kutatásokkal ellentétben Blank et al.37 (2014) megállapították, hogy a 
fiatalabb felhasználók nagyobb valószínűséggel lépnek fel magánéletük védelme 
érdekében, mint az idősebbek.

A Taddicken38 által készített internetes felmérés azt is kimutatta, hogy a magán-
élet védelmével kapcsolatos aggodalmak alig befolyásolják az adatok közzétételé-
nek mértékét. A privát szféra védelme és az személyes adatok megosztásának haj-
landósága közötti kapcsolatot különféle változók határozzák meg. E tanulmány 
rendkívül fontos megállapítása, hogy a kommunikációs partnerek, azaz a közösségi 
oldalak felhasználói quid pro quo, azaz „valamit valamiért” alapon osztanak meg 
egymással információkat, ami azt bizonyítja, hogy a közösségi oldalak felhasználói 
speciális médiahasználati stratégiákat dolgoznak ki annak érdekében, hogy korlá-
tozzák a saját magukról közzétett adatok hozzáférhetőségét. A következő fejezet-
ben a felhasználók sajátos adatvédelmi stratégiáit mutatom be.

3.  Az adatvédelemmel kapcsolatban kialakuló médiahasználati 
szokások

A legtöbb közösségi médiahasználót sokkal jobban foglalkoztatja, hogy mely isme-
rősei, barátai, családtagjai követik az online tevékenységeit, mint az, hogy milyen 
állami szerv figyeli meg őket.39 Ez a megállapítás tulajdonképpen a Panopticon vs. 
Omniopticon párhuzammal magyarázható. Míg a Panopticon modelljét az állandó 
megfigyelés tudata, az Omniopticon modelljét éppen hogy a megfigyelés rejtettsége 
határozza meg.

A közösségimédia-használók gyakran komoly aggodalmukat fejezik ki a szemé-
lyes adatok online környezetben történő közzététele miatt, ugyanakkor, ezzel nyil-
vánvaló ellentmondásban áll, hogy e közösségi platformokon aktívan építik fel 
identitásukat azáltal, hogy nagy mennyiségű személyes adatot, információt tesznek 
közzé nyilvánosan. A kutatások azt is kimutatták, hogy a Facebook-felhasználók 
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online térben létrehozott identitásukat úgy menedzselik, hogy egyszerűen eltávolít-
ják azokat az információkat, amelyek negatív helyzetbe hozhatják őket.40 

Számos tanulmány született arra vonatkozóan, hogy a felhasználók a privát szfé-
rájuk védelmére irányuló stratégiák széles skáláját alkalmazzák aggályaik leküzdé-
sére.41 E stratégiák skálája a fényképek egyszerű címkézésének törlésétől és a köz-
zétett bejegyzések eltávolításán át egészen az „ismerősnek jelölések” blokkolásáig 
és az alapértelmezett adatvédelmi beállítások kezeléséig terjednek.

A közösségi oldalak azonban nemcsak arra képesek, hogy felhasználóikat minél 
több személyes adat megosztására ösztönözzék, hanem arra is késztetnek, hogy a 
felhasználók saját online tevékenységeiket monitorozzák, azaz ügyeljenek arra, mi-
lyen információkat, tartalmakat tesznek láthatóvá.

Jóllehet, már az internet megjelenése óta folynak diskurzusok a hálózat demok-
ratizáló hatásairól, és a közösségi platformok decentralizált, hálózatos, kölcsönös-
ségen alapuló struktúrája további bizakodásra adhatna okot, úgy tűnik, az újonnan 
megjelenő megfigyelési eszközök következtében mintha éppen ellenkezőleg, a kü-
lönböző társadalmi szerepek, hierarchiák, hatalmi viszonyok újbóli megerősödésé-
nek lehetnénk tanúi. Továbbá, habár e platformok használatával kapcsolatban a 
„privát” és „nyilvános” közötti korábbi határok elmosódására vonatkozó felvetések 
fogalmazódnak meg újra és újra, ezekkel ellentétes tendenciák is megfigyelhetők. 
Példaként említhetjük ennek vonatkozásában azt a gyakorlatot, amikor egy 
Facebook-felhasználó azért nem oszt meg egy őt ábrázoló fotót, mert azt szülei/ta-
nárai/kollégái/főnökei megláthatják, és úgy érzi, ez rossz fényt vethet az otthoni, 
iskolai vagy a munkahelyi megítélésére. Lehetséges azonban, hogy a privát és a 
nyilvánosság közötti határ mégis fennmarad olyan gyakorlatok által, melyek során 
a Facebook adatvédelmi beállításainak alkalmazásával munkatársaink, főnökünk 
elől elrejtjük az általunk túlzottan személyesnek ítélt tartalmakat.42 Egy, az előbbi-
nél „kényelmesebb” közösségi médiahasználati stratégia alapján43 a felhasználók a 
privát szférájuk megőrzését nem úgy érik el, hogy nem hagyják el lakásukat, hanem 
úgy, hogy egyszerűen nem veszik fel főnöküket, munkatársaikat Facebookon, azaz 
élesen elválasztják a magánéletet a munkától, a szorosabb-lazább baráti kapcsolato-
kat a családi viszonyoktól. 

További összetettebb módszer a felhasználó Facebook-ismerőseinek kategorizá-
lása. Az ismerősök csoportján belül elkülöníthető egy kisebb, „közeli ismerősök” 
csoport. A csoport létrehozása után az adatvédelmi beállítások alkalmazásával a 
felhasználó megadhatja, hogy nyilvánosan, az összes ismerősével vagy csak közeli 
ismerőseivel oszt meg magáról információkat, továbbá létrehozhat egy speciális lis-
tát is, melyen megjelöli, mely ismerőseit zárja ki az általa generált információfo-
lyamból. A láthatósági beállítások azonban nem csak általánosan az adatvédelmi 
beállításokban határozhatók meg, minden bejegyzésnél külön-külön megadható a 
közzétenni kívánt poszt hozzáférhetősége.
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4. Összegzés

A közösségi platformokat hagyományosan úgy definiáljuk, mint az internet olyan 
terei, ahol a felhasználók profilokat hozhatnak létre, és a profilokat más profilokkal 
is összekapcsolhatják, hogy egy szociális hálózatot hozzanak létre.44 Habár a kö-
zösségi platformok között felfedezhetünk különbségeket, számos alapvető jellem-
zőjük közös. Először is, a felhasználók egy profilt készítenek a webhelyen, amely 
olyan személyes információkat szolgáltat róluk, amelyek segítik őket abban, hogy 
más felhasználók megtalálják őket, kapcsolatba lépjenek velük, majd e felhasználók 
szociális hálójához kapcsolódjanak. Másodszor, a legtöbb platformhoz bárki, bár-
milyen előzetes felkészülés vagy speciális tudás nélkül csatlakozhat, miközben az 
ismertségi kapcsolatok létrehozásához a platform jellegétől függően kölcsönös fel-
használói hozzájárulás szükséges. Végül, a szolgáltatáshoz való csatlakozáskor az 
új felhasználókat általában felkérik vagy kötelezik, hogy számos személyes adatot 
adjanak meg.45 Eltekintve a közösségi platformok profitszerzési törekvéseitől, ezek 
a személyes adatok a kétirányú, társadalmi, azaz felhasználók közötti megfigyelés-
nek szolgáltatnak alapot. A Facebookon végzett társadalmi megfigyelést erősítő té-
nyező a platform Omniopticon-jellege, mely a Panopticonnal ellentétben, ahol a 
fegyelem biztosítéka az állandó megfigyelés tudata, az esetlegesen megfigyeltté vá-
lás esélye rejtve marad a felhasználó előtt. 

Mindezek ellenére a felhasználók jelentős része előtt ismeretes az adatvédelmi 
beállítások módosításának lehetősége, azonban jóval kisebb hányaduk alkalmazza 
is ezeket. Jóllehet a felhasználók személyes adatainak túlzott mértékű megosztása 
olyan veszélyekkel is járhat, mint a bullying, a kirekesztés, az identitáslopás. Az 
ilyen jellegű bántalmazások és visszaélések komoly aggodalmakat keltenek a kö-
zösségimédia-használókban, akik ennek ellenére nagy mennyiségű személyes ada-
tot hajlandók megosztani magukról – ez a jelenség az adatvédelmi paradoxon fo-
galmával határozható meg. 

Miben rejlik mégis a Facebook sikere, mi az, ami képes ösztönözni a felhasz-
nálókat arra, hogy minél több információt tegyenek közzé magukról? 

A kutatásokból az is kiderül, hogy az közösségi médiahasználók online szemé-
lyiségüket kölcsönösség alapján kezelik, azaz privát szférájuk megőrzésének érde-
kében, a velük kapcsolatos információk csak egy részét osztják meg, mivel ugyan-
azon a platformon különböző társadalmi kapcsolataikkal lépnek kölcsönhatásba. 
Ez a stratégia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljes szociális hálójukkal 
kapcsolatba lépjenek anélkül, hogy túl sok személyes adatot kellene elrejteni vagy 
éppenséggel közzétenni magukról.

A témában korábban végzett kutatások eredményei továbbá azt bizonyítják, 
hogy a Facebook felhasználói általában hajlandóak felfedni életük néhány aspektu-
sát az általuk szerzett előnyökért cserébe, azaz, hogy kihasználhatják a Facebook 
különböző funkcióit, a barátokkal való kommunikáció lehetőségét, vagy az ismerő-
seikről való információgyűjtést, de ez nem azt jelenti, hogy hajlandóak teljes mér-
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tékben feladni a magánéletüket,46 éppen ezért sajátos, adatvédelmet középpontba 
médiahasználati stratégiákat dolgoznak ki. 

A legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy az adatvédelmet érintő aggodalmak 
védekező válaszokat váltanak ki, a mobil alkalmazások esetében például azok eltá-
volítását. A Pew Internet Project által készített okostelefon-használókat vizsgáló 
felmérése rámutatott, hogy a mobil alkalmazások felhasználóinak 54%-a döntött 
úgy, hogy nem telepít egy alkalmazást, amikor felfedezte, mennyi személyes infor-
mációt kellene megosztania annak használatához. Érdekesség továbbá, hogy az 
okostelefon-alkalmazások felhasználóinak 30%-a eltávolított egy már meglévő al-
kalmazást, amikor megtudta, hogy személyes információkat gyűjt róla.47

Habár a tanulmányban többször utaltam arra, hogy a különböző platformokra a 
„szociális háló” megnevezés ellenére célravezetőbb egy nagyobb közösségi mé-
diarendszer, hálózat kisebb elemeként tekinteni, felmerül a kérdés, tekinthetünk-e úgy 
ezekre, mint e rendszer vagy hálózat legkisebb elemére? Beszélhetünk-e homogén 
Facebookról? Nem lenne-e ajánlatosabb éppenséggel a különböző közösségi-
médiahasználati mintázatokból felépülő felhasználói stratégiák miatt, ahogy Miller 
és Horst digitális antropológiai munkájában olvashatjuk „Facebookokról” beszélni?48
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Az online személyiségprofilok jelentősége1

„A nagy mennyiségű összekapcsolt adat, amelyről az érintett legtöbbször nem is tud, 
kiszolgáltatja az érintettet, egyenlőtlen kommunikációs helyzeteket hoz létre. Megalá-
zó az olyan helyzet, és lehetetlenné teszi a szabad döntést, amelyben az egyik fél nem 
tudhatja, hogy partnere milyen információkkal rendelkezik róla” – fogalmazott már 
1991-ben a magyar Alkotmánybíróság a 15/1991. (IV. 13.) AB határozatában, amely a 
személyi szám alkotmányellenességéről szóló, a magyar adatvédelmi jog nulla kilo-
méterkövét jelentő AB-határozatként vonult be a (jogi) köztudatba.

Egy évvel később, 1992-ben Majtényi László, későbbi adatvédelmi biztos a 
polgárok átláthatatlanságát hangsúlyozta: „a modern társadalomban […] a polgár 
maradjon átláthatatlan, az állam számára különösen”2. Mindkét gondolat negyed-
évszázaddal később is helytálló, sőt a polgár3 talán sosem volt ennyire átlátható bár-
mikor korábban, mint most, és sokszor nem is elsősorban az állam, hanem mind-
inkább egyes piaci szereplők számára. Egyre több olyan, néha kisebb, néha na-
gyobb jelentőségű döntés születik az egyénről, amelynek alapja a róla létrehozott 
személyiségprofil. Jelen tanulmányunkban a gazdasági célú, elsősorban az online 
aktivitáshoz kötött profilozás egyes aspektusait és gyakorlatát, előnyeit és veszélye-
it mutatjuk be, megfogalmazva azokat a régi-új kihívásokat, amelyekre álláspon-
tunk szerint a jogrendszernek választ kell adnia.4

1. A profilozás fogalma és módszerei

1.1. A profilozás fogalma

Mielőtt megvizsgáljuk a személyiségprofilok kialakításának metódusait és az azokkal 
kapcsolatos kérdéseket, meg kell határozni, hogy mit értünk általánosságban profilo-
zás alatt. Ahogy azt Mireille Hildebrandt A profizás definiálása: egy új típusú 
tudás? című tanulmányában kifejti, a profilozás „az adatbázisokban szereplő adatok 
közötti viszonyok »felfedezésének« azon folyamata, amely emberi vagy nem-emberi 
alanyok (egyének vagy csoportok) azonosítására, ábrázolására használható és/vagy 
az egymással kölcsönös viszonyban lévő adatok csoportjainak alkalmazásával alkal-
mas egy megfigyelt alany azonosítására és ábrázolására, esetleg arra, hogy egy 
adatalanyt egy csoport vagy kategória tagjaként azonosítson”5.

E definíció előfeltétele az adatok közötti viszonyok „felfedezése”, amely kicsit 
bővebben kifejtve az adatbázis adatai közötti kapcsolat felismerésének és azonosí-
tásának tekinthető. Két adat közötti kapcsolat felfedezése azonban még nem profil-
alkotás, „csak” adatbázis-elemzés6, adatbányászat. Profilozássá akkor válik a folya-
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mat, ha a definíció további három – egymással konjunktív vagy alternatív viszony-
ban álló – eleme közül legalább egy megvalósul. Ezek mindegyikének alapeleme, 
hogy a tevékenység adatalanyra legyen vonatkoztatott.

Ahogy Hildebrandt írja, a profilozás tehát korrelációkat generál az adatok kö-
zött, így például összefüggést mutathat ki a balkezes, kékszemű emberek és egy 
bizonyos betegség kialakulása vagy az egy szomszédságban élő emberek és egy fi-
zetési szint között. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a korrelációk megbízha-
tó módon történő előállításához releváns adatokat hosszú időn keresztül kell össze-
gyűjteni, tárolni, és akár különböző adatbázisok integrálása is indokolt lehet, 
amennyiben azok hasonló adatcsoportokat tartalmaznak – ezek a Big Data korában 
egyre könnyebben kivitelezhetők. Az összefüggések megalkotásával pedig létrejön 
egy meghatározott kategória, amely meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. 
A létrejövő kategóriát csoportnak, míg a meghatározott tulajdonságokat a csoport 
profiljának nevezhetjük.7

A profilozás tehát egy vagy több, összekapcsolt adatbázisban szereplő adatok kö-
zötti összefüggések azonosítása és konkrét csoportokra vagy személyekre történő 
értelmezése, amely alapján olyan kategóriák jönnek létre, amelyek azonos tulajdon-
ságokkal rendelkeznek. A profil ezáltal további hasonló profillal rendelkező szemé-
lyeket azonosítanak vagy azonosíthatnak, ezekből pedig olyan csoportok hozhatóak 
létre, amelyben a hasonló profillal rendelkező személyek meghatározott szempon-
tok szerint összerendezettek.

Megjegyezzük, hogy a csoportképzést, csoportokba sorolást és személyes profil-
alkotást gyakran tekintik az – egyébként igen gazdag jogirodalommal rendelkező 
– megfigyelés egyik lehetséges, egyre inkább előtérbe kerülő módjának is.8

1.2.  A csoport és profil létrehozása – a személyes interjútól  
az online cselekvések méréséig

Az üzleti célú profilalkotás jelentőségét jól mutatja, hogy 2015-ben a Fortune Ma-
gazin az év üzleti könyvének Adele Revella Buyer personas című könyvét vá-
lasztotta. Ahhoz, hogy egy vállalkozás terméke a hirdetése segítségével ténylege-
sen célba érjen, ismernie kell a potenciális vásárlókat. A kifejezést a legtöbbször 
ügyfélkarakterként fordítják magyarra9, ami lényegében egy elképzelt vevő sok 
elemből összeálló képe. Ő az a vevő, aki olyasmit vásárol vagy vásárolhat, amit a 
szolgáltató kínál.10 A buyer persona11 nem létezik tehát, de megtestesít egy behatá-
rolt vagy behatárolni kívánt vásárlói csoportot – tehát lényegében egy csoport tag-
jainak profilját mutatja.

Revella megállapításainak egyik tartópillére a személyiség, amelynek egyik 
megismerési módszere a személyes interjú. A piackutatók és a viselkedés tanulmá-
nyozásával foglalkozó pszichológusok már 1993-ban is vizsgálták a válaszadók sze-
mélyiségét. Ehhez a Goldberg által definiált ötdimenziós, az O.C.E.A.N. betűszóval 
illetett modellt12, az úgynevezett „Big Five” személyiségvizsgáló eljárást használták.13
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Revella azonban arra is rámutatott, hogy bár szerinte a buyer persona elkészí-
tésére a legjobb módszer még mindig a személyes interjú, nemcsak erre épít, hanem 
az online cselekvésekre is – ennek a Big Data korábban hatványozottan megnő a 
jelentősége. Egy 2010-es kutatás például azt vizsgálta, majd igazolta, hogy az egyén 
személyiségének megismeréséhez az online szövegeken keresztül is vezethet út.14

A pontos eredményekhez persze fontos tudni, hogy az online cselekvés és az 
érintett személyek „offline”, „valódi” magatartása és személyisége milyen mérték-
ben van összhangban egymással.

Kiindulópontként feltehetjük, hogy – tekintettel a személyiség összetettségére, 
megfejthetetlenségére – az adatok alapján létrejövő személyiségprofil szükségképpen 
nem lehet teljesen azonos a valódi személyiséggel. Az adatok segítségével az indivi-
duumról „művi kép” jön létre, amely a valósággal sok esetben nem egyezik.15 Ugyan-
akkor a profilozás céljainak eléréséhez egyáltalán nem szükséges a pontos egyezés, 
bár a cél nyilvánvalóan a személyiségjegyek minél pontosabb feltérképezése. A vo-
natkozó kutatások azt mutatják, hogy ez egyre nagyobb hatásfokkal sikerül.

2010-ben a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem, a Texasi Egyetem, a Washington 
Egyetem és a münsteri Westfälische Wilhelms Egyetem kutatói kifejezetten ezt vizs-
gálták. Bár e kutatás csak 236 ember közösségioldal-felhasználó szokásait vizsgálta, 
így a közösségi oldalakat akkortájt használó felhasználói szám alapján nem tekinthe-
tő reprezentatívnak16, ám az eredmények az Association for Psychological Science 
szerint új alapra helyezték a közösségi online tevékenység alapján végzett személyi-
ségelemzéseket. A kutatás végén ugyanis a kutatók arra a következtetésre jutottak, 
hogy a felhasználók valós személyisége jelenik meg a közösségimédia-profiljukban17, 
tehát alkalmas arra, hogy profilalkotás során valós adathalmazként elemezze azt az 
algoritmus: minél több időt tölt egy adott személy az oldalon, annál valószínűbb, hogy 
a saját személyisége köszön vissza – egyszerűen túl nehéz, bonyolult és időigényes 
lenne folyamatosan szándékosan torz képet festeni.

2013-ban egy sokkal nagyobb, 58 ezer önkéntest bevonó mintavétellel dolgozó 
kutatás részben megerősítette a fentieket. A Michal Kosinski, David Stillwell 
és Thore Graepel Cambridge-i Egyetemi kutatók18 ugyanis igazolták, hogy a kö-
zösségi oldalakon nyilvánosságra hozott adatokból kis hibaszázalékkal következ-
tethetőek ki a nyilvánosságra nem hozott – a legtöbb esetben kifejezetten szenzitív 
– információk is. A publikáció szerint a kutatók 88%-os pontossággal találták ki a 
vizsgált személyek szexuális irányultságát (heteroszexuális vagy homoszexuális-e 
a válaszadó) és 85%-os pontossággal a politikai beállítottságát. Emellett a felekeze-
ti hovatartozást (82%), a korábbi droghasználat tényét (65%), de azt is nagy pontos-
sággal tudták kiszámolni, hogy a vizsgált személy szülei az érintett 21. életévéig 
együtt éltek-e vagy sem (60%). Hangsúlyozandó: mindezt csak és kizárólag az ille-
tő által bárki által nyilvánosan elérhető adatai felhasználásával.

Egy 2013-ban publikált, az IBM’s Almaden Research Center kutatói által folyta-
tott vizsgálat pedig a Big Five modellt alkalmazta Twitter-bejegyzésekre. A kutatás 
során 90 millió felhasználó három hónapnyi tweetjeit elemezték és arra jutottak, 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   76Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   76 2020. 01. 10.   9:52:352020. 01. 10.   9:52:35



Az online személyiségprofilok jelentősége 77

hogy már akár 50 bejegyzés is elegendő arra, hogy következtetni lehessen valaki-
nek egyes fontos személyiségjegyeire, de 200 bejegyzés már egészen megbízható 
személyiségprofilt eredményezett.19

Úgy tűnik tehát, hogy az online elérhető adatokból készített személyiségprofilt is 
megalapozott információként fogadhatjuk el – és fogadhatják el a hirdetni kívánó 
vállalkozások.

1.3. Adat a sorok között – a Big Data és az algoritmusok szerepe

„Megfulladunk az információtól, miközben tudásra éhezünk”, írta az amerikai ku-
tató, John Naisbitt 1982-es könyvében, a Megatrendsben.20 Ekkortájt ugyanis még 
nem álltak rendelkezésre olyan eszközök, amelyek az adatokban lévő értékes infor-
mációk kinyerésére alkalmasak lettek volna. E szükség hívta életre (és mozgatja 
azóta is) az adatbányászatot, amelynek létezéséről az 1980-as évek végétől beszél-
hetünk.21 Az adatbányászati módszerek segítségével a strukturált, gyakran adatbá-
zisokban tárolt adatokból nyerhetők ki összefüggések. A „sorok közötti olvasás” 
természetesen annál hatékonyabb, minél több a sor, azaz hogy minél nagyobb 
strukturált vagy strukturálatlan adathalmaz áll rendelkezésre. Hildebrandt is fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az adatok közötti összefüggések megbízható módon 
történő előállításához a releváns adatokat hosszú időn keresztül kell összegyűjteni 
és tárolni. A felhasználó által készített és közzétett tartalmaknak és az egyre növek-
vő számú adatgyűjtő szenzoroknak köszönhetően az online elérhető adatmennyi-
ség azonban korábban elképzelhetetlen mértékben bővül.22 Bár az egyre növekvő 
adattömeg egyrészről strukturált, másrészről azonban strukturálatlan formában lé-
tezik23, ez ma már nem jelent megoldhatatlan problémát. A hatalmas adathalmaz, 
azaz a Big Data elemzésével pedig korábban elképzelhetetlen üzleti lehetőségek és 
össztársadalmi előnyök érhetőek el, és persze ezzel párhuzamosan új kihívások je-
lennek meg az adatvédelem és az „egyén átláthatósága” terén.

Az adatok közötti összefüggéseket algoritmusok tárják fel, amit Anrig, Browne 
és Gasson közös, Az algoritmus szerepe a profilozásban című tanulmányában24 
egyszerűen a profilozás motorjának nevez. Jelen írásunk szempontjából az algorit-
musok informatikai működése és működtetése marginális kérdés – csak az algorit-
musokkal elérhető eredmények relevánsak. Az algoritmusok a legtöbb online tevé-
kenység részét képezik, az élet számtalan tevékenységét irányítják25, nemegyszer 
akár egyéni szinten jogi vagy egyéb szempontból is jelentős hatást gyakorolva: jog-
gal mondhatjuk, hogy egyre inkább algoritmusok uralta világban élünk.26 A műkö-
désük ráadásul nagyrészt a háttérben, a nagyközönség elől rejtve zajlik27, – joggal 
szokás a „fekete doboz”28 kifejezést is használni.29 Az átláthatatlanság pedig bizto-
san csökkenti a kontroll lehetőségét és növeli az információs aszimmetriát.
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2. A személyiségprofil jelentősége

2.1. A személyiségprofil jelentősége és védelmi igénye

Amint azt korábban már említettük, ha a profilozás konkrét természetes személyre 
vonatkozik, akkor személyiségprofilról beszélhetünk. A személyiségprofil jelentő-
ségét az adja, hogy az egyén – ahogy Szabó Máté Dániel fogalmaz – egyre in-
kább virtualizálódik. „Az információs társadalomban az egyén rengeteg olyan 
kapcsolatot tart fenn, amelyekben a másik oldalon soha nem jelenik meg egy fizikai 
lény, egy másik ember a maga testi valójában, hanem ott csupán információk vala-
milyen halmaza található”30. A külvilág számára az egyén tehát sokszor csak adat-
halmazként jelenik meg, ugyanakkor számos, az életére jelentős hatást gyakorló 
döntés születhet ezen adatokból – mint láttuk sokszor algoritmusok által – levont 
következtetésekből. „Az egyén sorsát egyre inkább az határozza meg, hogy mit árul 
el róla a személyiségprofilja, mit tartanak róla nyilván, és nem a fizikai valóság […]. 
A személyiségprofil az alanyához képest »önálló életre kelhet« és visszahat az 
egyén életére.”31

Ha elfogadjuk, hogy az egyén részben, és egyre nagyobb részben „adatokként” 
létezik, egy könnyű lépéssel lehet érvelni amellett, hogy ha a fizikai valóságban az 
egyén rendelkezik egyfajta általános rendelkezési joggal, akkor ezt a virtuális sze-
mélyiségére is ki kell terjeszteni – ez pedig nem más, mint az információs önren-
delkezési jog.32

2.2. A személyiségprofilhoz szükséges adatok

Érdemes röviden áttekinteni, hogy az online személyiségprofilokhoz alapvetően 
milyen forrásból származó adatok használhatók. Természetesen a konkrét adatok 
sora szinte végtelen, de néhány nagy csoport jól azonosítható:33

1. A felhasználó által közvetlenül megadott adatok. Ezek származhatnak például 
egy regisztrációs űrlap kitöltéséből, egy online vásárlás kapcsán megadott ada-
tokból, vagy tipikusan a közösségi oldalakra feltöltött profiloldalak adataiból. 
Fontos jellemzője ezen adatoknak, hogy a felhasználók jellemzően tudatában 
vannak az adatok megadásának, és elvileg kontrollt gyakorolhatnak felette.

2. A felhasználók megfigyelésével és követésével létrejövő adatok. Tipikusan a 
felhasználók követéséből eredő, pl. böngészési szokásokból (ideértve elvi szin-
ten a meglátogatott weblapokat, a rajtuk eltöltött időt, az oldalon történő egér-
mozgásokat, az esetlegesen megvásárolt termékeket), a közösségi oldalon 
folytatott aktivitásból, levél- és üzenetváltásból származó, a felhasználó által 
létrehozott tartalmakból (posztok, blogok, videók, kommentek, like-ok stb.), a 
fizikai helyzetéből (location tracking) vagy az egyre sokasodó szenzorokból 
származó adatok.34 Ezen tevékenységet a felhasználók alapvetően nem szemé-
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lyes adatok közléseként élik meg, de a profilozás céljából történő felhasználá-
suk egyre ismertebb a felhasználók között.

3. Az előbbi adatokból az érintettre levont következtetések. Itt lényegében arról 
van szó, hogy a fenti adatok segítségével a profilozás során új adatok (követ-
keztetések) jöhetnek létre, ráadásul egyre nagyobb mértékben gépi intelligen-
cia és algoritmusok segítségével – ez tehát a profilalkotás igazi terepe. Ennek 
során gyakran egy-egy címke vagy „skatulya” kapcsolódik az érintetthez – a 
vagyoni helyzettől kezdve a politikai beállítottságon és a kedvelt hobbikon át 
az életkorig vagy a lakhelyig számtalan következtetett adat jöhet létre. Amint 
arra korábban is utaltunk, a profilalkotás ezen területe az érintettek számára 
kevésbé ismert, az algoritmusok működési elve, tevékenysége és hatása ko-
rántsem transzparens, és nemcsak az érintettek, de minden potenciális kont-
rollt gyakorló szervezet (felügyelőhatóságok, érdekvédelmi szervezetek) szá-
mára is alapvetően átláthatatlan.

4. Más forrásból származó adatok. Végül az érintettre más forrásokból származó 
adatok segítségével is lehet következtetéseket levonni. Ez történhet például 
más hasonló mintázatú személyek adataiból, viselkedéséből35, de akár teljesen 
más nyilvános adatokból is, legyen az egy adott korcsoportra vonatkozó sta-
tisztikai adat, vagy éppen az egyén fizikai helyéhez kötődő időjárásadat vagy 
közlekedési adat – az elvi lehetőségek száma szinte végtelen.

A profilozás kapcsán az 1–2. és a 3–4. pontok között van egy igen fontos különb-
ség: míg az 1–2. pontban foglalt adatkörre az érintettnek van rálátása és némi kont-
rollja, addig a 3–4. pontban foglaltak adatforrások esetén ez csak akkor áll fenn, ha 
a profilozás végző részletesen tájékoztatást ad erről – ez pedig tipikusan nem szo-
kott megvalósulni.36

3. A profilozás felhasználási területei

Ahhoz, hogy megfelelő következtetéseket vonhassunk le a profilozás által felvetett 
kérdésekről, meg kell ismernünk azt is, hogy milyen felhasználási lehetőségeket 
biztosít egy jól kialakított személyiségprofil. Mint említettük, a profilozásnak szám-
talan területe van, de jelen tanulmányban elsősorban a gazdasági célú online profi-
lozásra fókuszálunk. Ennek egyik legjellemzőbb területe kétségkívül a személyre 
szabott tartalmak közlése.

3.1. Személyre szabott tartalmak

2012-ben az Amerikai Egyesült Államokban 170 milliárd dollárt (jelenlegi árfolya-
mon számolva mintegy 51 000 milliárd forintot) költöttek direktmarketingre a cé-
gek, ám a postai megkeresések esetében 3%, az elektronikus reklámok esetén pedig 
0,1%-a eredményezett vásárlást, azaz nagyjából 165 milliárd dollárt költöttek el 
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gazdasági megtérülés nélkül a felesleges és végül célját el nem érő reklám miatt.37 
Gazdasági szempontból tehát nagyon is jogos igény egy ilyen pénzösszegeket meg-
mozgató piacon, hogy a reklám minél nagyobb százalékban találja meg a tényleges 
célközönségét.

Az egyre inkább előtérbe kerülő online hirdetés komoly versenyelőnye a korábbi, 
„hagyományos” (print, rádiós, televíziós) hirdetési formákkal szemben, hogy jóval 
célzottabban tervezhető, eredményei azonnal mérhetőek és erre azonnali válaszre-
akció adható. A célközönség megfelelő meghatározásával elérhető, hogy a hirdetést 
csak a kiválasztott célközönség olvassa – a hirdető így pénzt és időt spórol meg. A 
nyilvánvaló gazdasági előnyök mellett a személyre szabott marketing jóval többről 
szól, mint hogy pontosan milyen hirdetés jelenik meg a felhasználó eszközén. A 
Cambridge Analytica botrány38 – sok egyéb mellett – a célzott politikai marketing-
kampányok hatásosságára és világpolitikára gyakorolt hatására is rámutatott.

A célközönség egyrészről az általa megadott adatok alapján jelölhető ki (nem, 
kor, érdeklődési kör stb.), másrészről az online térben mutatott viselkedése alapján. 
Utóbbi esetében a reklám a felhasználó internetezési szokásai alapján jelenítődik 
meg – ez az ún. online viselkedésalapú reklám, az OBA (online behavioural 
advertising). A fogalom szóhasználata nem véletlenül nem online „érdeklődésala-
pú” reklám, a jelenlegi OBA rendszerekben ugyanis a viselkedés többet jelent, mint 
pusztán érdeklődést.39 Az egyén nemcsak az érdeklődéséhez közvetlenül kapcsoló-
dó, hanem az online térben folytatott viselkedése szerinti, sokkal mélyebb össze-
függésekből feltárt kapcsolatok alapján kap meghatározott reklámokat.40 Az össze-
függéseket pedig nemcsak az egyén viselkedése, hanem egy vagy több szempont 
alapján kategorizált csoporthoz tartozó többi felhasználó viselkedése alapján alkot-
ja meg az algoritmus. Elképzelhető tehát, hogy a konkrét egyén viselkedése esetleg 
közvetlenül nem is indokolna bizonyos tartalmakat, de a csoport többi tagjának vi-
selkedése rá is hatással van. A Berkeley Egyetemen 2012-ben végzett empirikus 
kutatás eredményeként ezen jelenséget (is) felismerve jelentik ki a kutatók, hogy a 
hirdetők új, viszonylag ismeretlen technológiákat alkalmaznak az emberek nyomon 
követésére, amelyek azt sugallják, hogy „a hirdetők nem önálló lényként látják az 
egyéneket”.41

A célzott hirdetések mellett a keresési találatok személyre szabása is fontos ten-
dencia. Larry Page, a Google egyik alapítójának hitvallása szerint „a tökéletes ke-
resőmotor pontosan megértené, mit akar az ember, és pontosan olyan találatokat 
hozna, amit elvárnak tőle”42. Bár a Google 2000-ben még áprilisi tréfának szánta a 
MentalPlex szolgáltatás bevezetését43, amely szinte a felhasználó „gondolatait ol-
vasva” ad megfelelő találatokat, a személyre szabott keresés ma már létező valóság.

A Google 2005-ben kísérletezett először a személyre szabott találati eredmé-
nyekkel44, amelyet 2009-ben széles körre kiterjesztett. A megoldás lényege egysze-
rű: nem csupán az adott keresett tartalom, hanem az azt kereső személy jellemzői 
(például a földrajzi helyzete, a keresési előzményei, és vélhetően sok-sok más jel-
lemző)45 is befolyásolják a találati eredményeket, annak érdekében, hogy a felhasz-
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náló minél pontosabb találatokat kapjon. Különböző felhasználók találati listája te-
hát azonos keresőszó mellett is különböző lesz. A személyre szabott találatok elő-
nyei elsőre is nyilvánvalók: pontosabb és relevánsabb találatok, ami a felhasználók 
számára is felgyorsítja a keresési folyamatot.46

A keresési találatok mellett egyre inkább személyre szabottak a közéleti tartal-
mak, hírek is. Egy 2016-os kutatás szerint az amerikai felhasználók 66 százaléka 
már a Facebook-hírfolyamából értesült elsődlegesen a hírekről47, de az európai fel-
mérések is növekvő tendenciát mutatnak.48

Arról azonban a Facebook nem ad tájékoztatást, hogy pontosan mi szerint szűri 
és listázza a felhasználó hírfolyamára a tartalmakat – az algoritmus nem nyilvános. 
A cél persze egyértelmű: „Az a célunk, hogy azokat a tartalmakat mutassuk meg az 
embereknek, amelyek jelentőséggel bírnak számukra” – írta egy Facebook-
posztjában Mark Zuckerberg.49

3.2. Szűrőbuborékban élve

Mark Zuckerberg szavai tulajdonképpen remekül rímelnek Eli Pariser 2011-ben 
publikált gondolatára, amely szerint: „Az internet azt mutatja meg nekünk, amiről 
azt gondolja, hogy látni szeretnénk, és nem szükségképp azt, amit látnunk kell”. 
Csakhogy míg a Facebook vezetője ezt a felhasználó számára pozitív eredményként 
értelmezi, addig Pariser az egyénre szabott tartalmak veszélyére, az ún. szűrőbu-
borék-jelenségre50 hívta fel a figyelmet. Az algoritmusok eredményeként az egyén 
ugyanis egyre pontosabb és egyre inkább személyre szabott tartalmakkal találko-
zik az online térben.

A túlzott perszonalizáció oda vezethet, hogy a felhasználó számára elsősorban 
olyan tartalmak jelennek meg, ami az érdeklődési körének, ízlésének, világnézeti 
vagy politikai beállítottságának leginkább megfelelő, és elzáródhatnak az adott té-
makörrel kapcsolatos kritikus, más nézőpontból közelítő tartalmak, azaz a felhasz-
náló ún. szűrőbuborékba kerül, amelyből csak igen nehezen léphet ki.

Az egyik probléma, hogy a felhasználók alapvetően e jelenséggel nincsenek tisz-
tában: „A számítógép- és internethasználók százmilliói abban a naiv hitben hasz-
nálják az egyre újabb és divatosabb alkalmazásokat, hogy urai az általuk közölt 
vagy róluk szóló információknak; […] a valóságban egy buborékból, a »filter 
bubble«-ból látják a külvilágot.”51 További probléma, hogy a felhasználó egyedül 
van benne, és hogy nincs igazi választási lehetősége, hogy benne akar-e lenni vagy 
sem.52 Ez jelentősen különbözik az offline világban is (pl. tematikus tévécsatornák 
vagy nyíltan vállalt politikai irányultságú napilapok formájában) megjelenő szűré-
sektől – ezekben az esetekben ugyanis az olvasó számít rá, hogy eleve egyféle meg-
közelítés vagy nézőpont jelenik meg.53

A buborék ugyanis értelemszerűen azt is jelenti, hogy a felhasználó érdeklődési 
körével ellentétes, esetleg azzal kritikus tartalmakkal kevésbé szembesül.54 A szű-
rőbuborék-jelenség valójában bizonyos információkhoz való hozzáférés korlátozá-
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saként is felfogható.55 Ennek egyéni és társadalmi szinten egyaránt vannak kockáza-
tai: elszigetelt közösségek jöhetnek létre, és az egyén maga is elszigetelődhet.56 
Emellett, mivel a felhasználónak egyre kisebb esélye van a sajátjától eltérő álláspon-
tokkal találkozni, a jelenség a felhasználó oldalán végső soron téves, egyoldalú va-
lóságérzékeléshez vezethet.57 Ez a társadalmi nyilvánosságra is hatást gyakorol: „[a]
z átfogó és sokszínű tájékoztatás, illetve a társadalmi párbeszéd megvalósulása sú-
lyos nehézségekbe ütközik egy olyan információs környezetben, amelyből az algorit-
musok száműzték az ellentétes álláspontokat, az ellentmondó információkat”58.

3.3. További alkalmazások és felhasználások

A nagy online szolgáltatók személyre szabott tartalmainak bemutatása mellett ér-
demes megemlíteni, hogy az elmúlt években több olyan, bárki számára ingyenesen 
elérhető technológia és alkalmazás is napvilágot látott, amely közelebb viszi az 
egyént a profilozás és a „fekete doboz” működéséhez.

Az egyik első ezek közül a TweetPsych volt, amelyet 2010-ben Dan Zarrella 
alkotott59, aki maga négy könyvet is publikált a témáról.60 A közösségimédia-kutató 
által életre keltett alkalmazás pszichológiai analízist végzett egy kiválasztott fel-
használóról a publikált tweetek, linkek, szövegtartalom, publikálás gyakorisága 
stb. alapján.61

A 2015 januárjában alapított62 izraeli Rep’nUp a munkavállalók és a munkaadók 
számára nyújt hasznos szolgáltatást: a felhasználó Facebook-aktivitása alapján ki-
elemzi, hogy milyen munkaerő lenne, milyen típusú munka való a számára legin-
kább és mik a legnagyobb gyengeségei. A Rep’nUp kombinálja a tesztet és a közös-
ségi médiából szerzett adatok elemzését: eredményeit egy 100 kérdésből álló teszt 
kitöltése (az állításokat „egyáltalán nem jellemző rám – teljesen jellemző rám” ská-
lán kell elhelyeznie az érintettnek) és a Facebook-profilhoz való hozzáférést követő-
en adja ki. Sőt „Pro Account”-ra való regisztrációt követően a szolgáltatás azt is 
vállalja, hogy „kitakarítja” az illető oldalát, felhíva a figyelmet a lehetséges munkál-
tatók által nem kívánatosnak minősíthető tartalmakra.

A Rep’nUppal szinte teljesen azonos elven működik a Cambridge-i Egyetem ku-
tatói által létrehozott „Apple Magic Sauce” szabad webes alkalmazás is, amely két 
engedély megadása után (csak Facebook-profillal nem vehető igénybe, szükség van 
hozzá Twitter-accountra is) elemzi és „megmutatja azt, mit gondol a felhasználó-
ról”63 a szolgáltató.

Hasonló elemzést végez a Data Selfie nevű, a Google Chrome böngészőjéhez le-
tölthető bővítmény. A Rep’nUpnál (legalábbis annak ingyenes verziójánál) széle-
sebb körben gyűjt adatokat, mivel nemcsak a bárki számára elérhető adatokból dol-
gozik, hanem továbbiakat is rögzít. A program folyamatosan monitorozza a haszná-
ló Facebook-tevékenységét és ez alapján valószínűsíti a felhasználó személyiségére 
vonatkozó adatokat.64 Az alkalmazás NLP-t (Natural language processing)65 és 
ML-t (Machine Learning API)66 használ az elemzéséhez, azaz a Data Selfie meg-
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határozott nyelven arra is képes, hogy a szövegek (cikkek, üzenetek, bejegyzések) 
tartalmából is következtetéseket vonjon le.

A Data Selfie látható algoritmusa meg is mutatja, hogy pontosan milyen tevé-
kenységet végez a közösségi oldalon a felhasználó. Az egyetlen beállítás, amit a fel-
használó maga eszközölhet, az az, hogy egy-egy tartalom hány másodpercnyi né-
zése után regisztrálja azt az applikáció. A képernyő bal alsó sarkában ugyanis meg-
jelenik egy számláló, ami másodpercre pontosan méri, hogy a felhasználó a hírfo-
lyamában milyen hosszan nézett egy-egy tartalmat.67 Ha ez az idő eléri a meghatá-
rozott értéket68, a program rögzíti, hogy ki tette közzé a tartalmat és mikor történt a 
megtekintés. Emellett a tartalomból (is) leszűri a maga megállapításait.69

3.4. Személyes találkozás az algoritmussal

Személyes tapasztalatok gyűjtése érdekében jelen cikk egyik szerzője maga is ki-
próbált két alkalmazást. A Rep’nUp alapján kiderült, hogy a Facebookra történő 
regisztrálása óta 1789 alkalommal lájkolt, 304 képet töltött fel és kereken 2100 ba-
ráttal rendelkezik. Személyiségét a Big Five módszer alapján értékelte a rendszer, és 
ez alapján arra jutott, hogy számára fontosak az érzelmek, tiszteli a status quót, ba-
rátságos, nyitott, pozitív és energikus. Ennél többet azonban csak a „Pro Account”-
ra való regisztrációt követően árul(na) el az alkalmazás.

A Data Selfie alapján történő vizsgálathoz először létrehozott egy ál-Facebook-
profilt, mert ő maga viszonylag ritkán lájkol és kattint mások által megosztott tartal-
makra, de mivel ugyanebből a böngészőből használja a saját profilját is, utóbb meg-
döbbenve tapasztalta, hogy sokkal érdekesebb a kutatás a valós profiljára nézve.70

A bővítmény két hónapig tartó használata során 329,08 Facebookon eltöltött órát 
regisztrált71, és ez alapján rangsorolta a felhasználót, ugyancsak a Big Five megkö-
zelítést alkalmazva (hasonló, ám – a mintavétel nagyságát tekintve – jóval ponto-
sabb eredményeket mutatva a Rep’nUp elemzéséhez képest). Szintén érdekes, hogy 
különleges személyes adatait (amelyet a szerző soha, egyetlenegyszer sem adott 
meg a közösségi oldalon) teljesen eltalálta: mind a vallási beállítottság, mind a po-
litikai nézetekre helyes értéket mutatott (az összes lehetőség mellett egy-egy száza-
lékos értéket ad meg a program, amely azt mutatja, hogy az adatok alapján melyik 
érték mennyire igaz a felhasználóra).

Emellett szeret/nem szeret csoportokra osztotta a vásárlással, valamint az egész-
séggel és életmóddal kapcsolatos preferenciákat, így a program (szinte végig helye-
sen) meghatározta, hogy a szerző mennyire szeret nyilvános helyen étkezni, edző-
termi tagsággal rendelkezni, kültéri programokon részt venni, befolyásolják-e a hir-
detések, ha ruhát vásárol, a vásárlás során használja-e a bankkártyáját vagy példá-
ul, hogy az ár-érték arányban a minőség, a kényelem vagy közösségi oldalakon ol-
vasott értékelések hatnak-e rá a leginkább. Az adatok72 egy .json fájlba exportálha-
tóak, amelyben aztán megtalálható minden tevékenység, ami az applikáció telepíté-
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se óta történt, így a teljes levelezés is, amit azóta a felhasználó a Messengeren73 
folytatott.

Az empirikus tapasztalatgyűjtés természetesen nem lehetett reprezentatív sem-
milyen csoportra sem, de összességében az mégiscsak megállapítható, hogy a prog-
ram ijesztően pontos képet képes festeni a felhasználóról a közösségi aktivitása 
alapján.

4. Következtetések

A tanulmányban megvizsgáltuk a profilozás, azon belül a gazdasági célú online 
profilozás jelenségét. Kitértünk a személyiségprofilok jelentőségére, megállapítva, 
hogy az folyamatosan nő, és az adatokban megjelenő „kép” joggal tekinthető az 
egyén személyiségének integráns részeként, kivetüléséként, ennek megfelelő jogi 
védelmi igénnyel. E gondolatok azonban korántsem újak, az adatvédelmi szabályo-
zás európai megjelenése, az 1970-es évektől kezdődően sokszor felvetődtek.

A személyiségprofilok jelentősége azonban a Big Data korában tovább nő. Az 
online személyiségprofilok egyre több adatforrásból állnak össze, és egyre nagyobb 
az aránya azoknak az adatoknak, amelyeket a felhasználó nem tudatosan közöl, 
vagy egyáltalán nincs is tudatában annak, hogy a személyiségprofiljának részét ké-
pezheti. Emellett a valós személyiség és az online személyiségprofilok közötti kü-
lönbség egyre kisebb. Közben a profilozási mechanizmusok átláthatatlansága csök-
kenti az érdemi kontroll lehetőségét, legyen szó az érintett vagy a társadalom (jog-
alkotó tevékenységben, jogalkalmazásban vagy éppen érdekvédelmi szervezetek-
ben megnyilvánuló) kontrolljáról. Mindez persze végül épp az egyén átláthatóságá-
hoz visz közelebb, amitől lassan fél évszázada óva int minden adatvédelemmel fog-
lalkozó szakirodalom.

Végül azt is láthatjuk, hogy a személyiségprofilok felhasználása az online térben 
igen nagy mértékben személyre szabott tartalmak (hirdetések, találati eredmények, 
hírfolyamok) közlésében realizálódik. Ez ugyan sokszor kifejezetten kényelmes 
megoldást eredményez a felhasználó oldalán, de ennek során az egyén könnyen be 
is zárhatja magát a „saját kis világába”, a saját szűrőbuborékjába.

Látható tehát, hogy már annak az elsőre majdnem ártatlannak látszó, személyi-
ségprofilokon és algoritmusokon alapuló döntésnek is jelentős hatása lehet, hogy 
pontosan milyen tartalom jelenjen meg a felhasználó képernyőjén. Ám az automa-
tizált döntések ennél szélesebb és egyre szélesedő körben határozzák meg az egyén 
helyzetét – legyen az egy hitelbírálat vagy egy online elérhető, személyre szabott 
kedvezmény (netán felár), de ha az algoritmusokkal támogatott döntéshozatal bűn-
üldözésben (bűnmegelőzésben?) vagy önvezető közlekedési eszközökben történő 
alkalmazását vagy a katonai célú felhasználásokat nézzük, a döntések hatása a kö-
zeljövőben még sokkal jelentősebb lehet.
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azonosító jelre (univerzális személyi szám, Google hirdetési azonosító) lenne szükség, illetve 
arra, hogy a DATA X valahol ténylegesen tárolja a felhasználó adatait és össze tudja kötni a két 
adatcsomagot a felhasználó alapján. Ezt azonban – a FAQ-ban adott tájékoztatás szerint – a 
DATA X nem teszi.
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PATAKI GÁBOR – SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ
A Google és a Facebook adatvédelmi tájékoztatási 

gyakorlata a GDPR szabályozásának tükrében

„Nagyra értékeljük, hogy egy európai adatvédelmi hatóság alkalmazta a GDPR 
nyújtotta lehetőségeket az egyértelmű jogsértések megbüntetésére” – nyilatkozta 
Max Schrems, a NOYB (None of Your Business, avagy „semmi közöd hozzá”) non-
profit szervezet alapítója, adatvédelmi aktivista1 arra a hírre, hogy a francia adatvé-
delmi hatóság, a CNIL2 50 millió euróra bírságolta meg a Google LLC-t 2019. janu-
ár 21-én az adatvédelmi szabályok be nem tartása miatt.3 Az eljárást egyébként ép-
pen a NOYB 2018. május 25-én, azaz a GDPR4 alkalmazandóvá válása napján érke-
zett bejelentése alapján kezdte a francia hatóság.

1. Bevezetés

2018. május 25-én az új adatvédelmi rendelet, a GDPR alkalmazandóvá válásával új 
időszámítás kezdődött az Európai Unió adatvédelmi jogában. A GDPR az 1995-ben 
elfogadott adatvédelmi irányelvet cserélte le és írt elő sok tekintetben teljesen új 
vagy részletesebb tételesjogi szabályrendszert az eddigieknél – többek között a pro-
filozásra és az automatizált döntéshozatalra is. Közel sem véletlen, hogy a Google-
ra kiszabott francia bírság egyik pillére is a felhasználói adatok személyre szabott 
hirdetésekhez való jogellenes felhasználása volt.

Az előző tanulmányban bemutatott profilozás jelensége számos szabályozási kér-
dést vet fel, e kérdésekre a jogalkotó – elsősorban az adatvédelmi szabályozáson 
keresztül – részben választ is adott. Az ún. 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi 
munkacsoport5 automatizált egyedi döntéshozatalról és profilozásról szóló irány-
mutatása6 pedig már a GDPR alkalmazandóvá válása előtt konkretizálni igyekezett 
az adatkezelőkkel szembeni elvárásokat és példákkal mutatta be a követendő jó 
gyakorlatokat. A Google azonban nem tudta igazolni a francia hatóság előtt, hogy 
jogszerűen járt volna el, ezzel pedig közvetve az adatvédelem egy új, alapelvi szint-
re emelet elvárásának, az elszámoltathatóságnak7 nem tudott megfelelni.

Jelen tanulmányunk a két nagy forgalomirányító szolgáltatás a Google és a 
Facebook adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatát elemzi a GDPR fé-
nyében, amely a korábbinál részletesebb szabályokat állapít meg az érintett számára 
nyújtott átlátható tájékoztatásra. „A GDPR bevezetése után azt láttuk, hogy a 
Google-hoz hasonló nagyvállalatok egyszerűen másképp értelmezik a rendeletet, 
és azt csak felületesen ültették át a termékeikre. Fontos, hogy a hatóságok rámutas-
sanak: az nem elég, hogy valaki kijelenti magáról, hogy betartja a szabályokat” – 
nyilatkozta a bevezetőben már említett Schrems.8 Mivel a CNIL kétfajta szabály-
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sértő gyakorlatot is talált a Google-nál (az átlátható, megfelelő adatvédelmi tájékoz-
tatás hiánya mellett jogszerűtlenül használta fel az érintettek személyes adatait a 
személyre szabott hirdetésekhez), megvizsgáltuk, hogy a Google és a Facebook 
miként alakította át tájékoztatási és (ebből leszűrhetően) adatkezelési gyakorlatát – 
különös tekintettel a profilozásra és az automatizált döntéshozatalra vonatkozó to-
vábbi tájékoztatási kötelezettségekre.

2. A forgalomirányítók adatgyűjtéssel kapcsolatos gyakorlata

A Google és a Facebook tájékoztatói alapján úgy tűnik, az adatok kezelése három 
lépcsőben valósul meg. Első lépésben a szolgáltatók különböző helyekről és irányok-
ból (magától az érintettől, illetve más adatkezelőktől) származó adatokat gyűjtenek, 
majd ezen adatok (vagy egy részük) profilalkotás és automatizált, algoritmusokon 
alapuló döntéshozatal keretében (is) felhasználásra kerülnek, végül ezek alapján a 
felhasználók személyre szabott tartalmakat, elsősorban hirdetéseket, keresési talála-
tokat és az üzenőfalukon megjelenő tartalmakat kapnak. E fejezetben azt vizsgáljuk, 
hogy a Google és a Facebook – a nyilvánosan hozzáférhető magyar nyelvű tájékoz-
tatói alapján – mennyire felelnek meg az átlátható adatkezelés elvének.

2.1. Szabályozási háttér

A Rendelet a 13. és 14. cikkeiben az adatkezeléshez fűződő tájékoztatás szabályait 
rendezi. A két cikk kettébontja az adatokat az adat forrása alapján: egyrészről köz-
vetlenül az érintettől gyűjtött (13. cikk), másrészről pedig az érintettre vonatkozó, 
de nem az érintettől megszerzett adatokra (14. cikk). Függetlenül az adat forrásától 
mindkét esetben elérhető kell legyen a tájékoztatásban – több más mellett – a sze-
mélyes adatok kezelésének tervezett célja, jogalapja, időtartama, a címzettek köre, 
az érintetti jogokkal és a felügyeleti hatósághoz fordulás jogával kapcsolatos tájé-
koztatás.9 Témánk szempontjából fontos megemlíteni, hogy ugyan a 13 és 14. cikk 
felsorolása külön nem említi a profilozás és – a 22. cikk feltételeit nem teljesítő – 
automatizált döntéshozatal tényével kapcsolatos tájékoztatást10, de mind a GDPR 
(60) preambulumbekezdése, mind az említett WP29 iránymutatás egyértelművé te-
szi e követelményt – mindezt a GDPR tisztességes és átlátható adatkezelésének el-
vére11 alapozva.

Az érintett személyes adatok kategóriáinak meghatározását a Rendelet csak a 
nem az érintettől származó adatok esetében írja elő kötelezettségként12 – ennek oka 
nyilvánvalóan az lehet, hogy amennyiben az érintett adja meg a saját magára vonat-
kozó adatokat, úgy az adat megadásakor tisztában van a megadott adatok körével és 
jellegével. Ekkor sem feltétlenül egy taxatív felsorolást kell készítenie az adatkeze-
lőnek, amelyben minden egyes konkrét adatot nevesít, hanem csak azok kategóriá-
it kell megadnia. Érdekes kérdés, hogy vajon az érintett magatartásának követésé-
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vel, megfigyelésével kapcsolatos adatokat az „érintettől gyűjtött adatoknak” kell-e 
tekinteni. Álláspontunk szerint nem, mivel az sokkal inkább az „érintettről” gyűj-
tött adat, mivel az érintett ezekben az esetekben nem szándékoltan oszt meg magá-
ról adatokat, így a tájékoztatásának fontos funkciója, hogy pontosan tudjon arról, 
hogy mely magatartásával milyen adatok kerülnek az adatkezelők kezelésébe.

A tájékoztatóban ugyancsak ki kell térni az adatok forrására, ha azok nem az 
érintettől származnak. Ez a 29-es munkacsoport értelmezése szerint a konkrét for-
rás nevesítését is jelenti, hacsak ez nem bizonyul lehetetlennek. Ez – a GDPR (61) 
preambulumbekezdés testület általi értelmezése alapján – alapvetően akkor áll 
fenn, ha nemcsak nehézkes vagy időigényes a források megnevezése, hanem olyan 
nagyszámú forrásról van szó, ami az egyenkénti megnevezésüket szinte ellehetetle-
nítené.13 Ez a helyzet azonban mindkét nagy szolgáltatónál könnyedén fennállhat.

2.2. Google

2.2.1. Tájékoztatási gyakorlat a GPDR fényében

Amikor azt mondjuk, Google, a legtöbbek számára elsőként biztosan a keresőprog-
ram jut eszébe. A Google LLC szolgáltatásainak listája azonban ennél jóval több és 
szélesebb. A Google minden felhasználó számára 63, míg az üzleti célból 29 szol-
gáltatást kínál.14 A szolgáltatások között átfedést mindössze az Android, a Chrome, 
valamint a Waze jelent.

A szolgáltatások listája (el)rettentően hosszú, ám egyetlen átolvasással is átfogó 
képet ad arról, hogy hány különböző tevékenységből származó adatok összekap-
csolására alkalmas. Keresések, levelezési adatok, útvonaladatok, videónézési szo-
kások, letöltött applikációk listája, kapcsolatlista, telefonálási szokások, internete-
zési szokások, lefordított szövegek, egészségügyi szokások, napirend, a lista szinte 
végtelenül folytatható.

Nézzük, mit mond erről a Google Adatvédelmi Irányelve, amely egyébként 
egyetlen kattintással elérhető minden Google-szolgáltatás használata során általá-
ban a láblécben elhelyezett „Adatvédelem” hivatkozásra kattintva. A 2019. január 
22-én hatályba lépett Google Adatvédelmi Irányelvek így kezdődnek: „Amikor a 
Google szolgáltatásait használja, ránk bízza adatait.”15 Talán csak játék a szavak-
kal, de a GDPR alkalmazandóvá válása előtt, 2018 januárjában ugyanez a mondat 
még így hangzott: „Amikor a Google szolgáltatásait használja, ránk bíz bizonyos 
adatokat.”16 A „bizonyos” szó kikerült a mondatból – a jelenleg hatályos változat 
szinte azt sugallja, hogy minden adatot a Google-ra bíz a felhasználó. Az azonban 
bizonyos, hogy a legtöbb felhasználónál mindez a valóságban hatalmas adatmeny-
nyiséget takar.

A GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja rögzíti a célhoz kötöttség alapelvét: esze-
rint a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető mó-
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don. A GDPR 13. cikk (1) bekezdés c) pontja és 14. cikk (1) bekezdés c) pontja is az 
érintett rendelkezésére bocsátandó információk közé sorolja a személyes adatok 
tervezett kezelésének célját. A 12. cikk (1) bekezdésében pedig rögzíti azt a kötele-
zettséget, hogy az érintettek részére nyújtott minden egyes tájékoztató legyen tö-
mör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető, világos és közérthetően megfogal-
mazott. A (39) preambulumbekezdés rögzíti, hogy „A személyes adatkezelés konk-
rét céljainak mindenekelőtt explicit módon megfogalmazottaknak és jogszerűek-
nek, továbbá már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottak-
nak kell lenniük. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és re-
levánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra 
kell korlátozni.” A Google tájékoztatása a célok tekintetében így fogalmaz: „Szeret-
nénk áttekintést adni arról, milyen típusú adatokat gyűjtünk, amikor ön a szolgál-
tatásainkat használja” bekezdés alatt: „Az adatokat azért gyűjtjük, hogy jobb minő-
ségű szolgáltatásokat nyújthassunk valamennyi felhasználónknak”.17 Ugyanezt erő-
síti meg a „Miért gyűjti a Google az adatokat?” alpontban, ahol rögzíti az Irányelv, 
hogy „Az adatokat arra használjuk fel, hogy jobb szolgáltatásokat biztosítsunk”. 
Igaz, e pontban ezt követően több adatkezelési célt is rögzít: (1) szolgáltatások biz-
tosítása, (2) szolgáltatások karbantartása és továbbfejlesztése, (3) új szolgáltatások 
kifejlesztése, (4) személyre szabott szolgáltatások biztosítása, beleértve a tartalma-
kat és hirdetéseket is, (5) teljesítmény mérése, (6) kommunikáció a felhasználókkal.

A 13. cikk ezenkívül elvárja, hogy az adatkezelő nyújtson tájékoztatást az adatke-
zelés jogalapjáról is. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)–f) pont-
jaiban rögzített jogalapok egyike lehet, ezek közül – az „Európai követelmények” al-
pont alapján18 – összesen négyet alkalmaz a Google: az érintett hozzájárulását, a 
Google és harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítését, a szerződés teljesítéséhez 
szükséges adatkezelés jogalapját és a jogi kötelezettség teljesítését mint jogalapot.

A dokumentum mindenekelőtt rögzíti, hogy a Google hozzájárulást kér az ada-
tok meghatározott célokra történő „feldolgozásához”, ám azt itt már nem rögzíti 
újra, hogy pontosan melyik meghatározott célokra utal. Annak ellenére, hogy a tá-
jékoztató egyébként rengeteg oda-vissza mutató linkkel van ellátva, a „meghatáro-
zott célok” kifejezés nem utal vissza sehova, így legfeljebb sejthető, hogy a „Miért 
gyűjti a Google az adatokat?” alpontban rögzítettekre utal. Egyedül azt rögzíti ez a 
pont, hogy a Google „például hozzájárulást kérhet” a személyre szabott szolgáltatá-
sok (hirdetések) biztosításához. Témánk szempontjából nagyon fontos és éppen 
ezért szeretnénk kiemelni: a Google a személyre szabott hirdetést szolgáltatásként 
aposztrofálja. Felmerül a kérdés, hogy az érintett számára mennyiben minősül 
ténylegesen szolgáltatásnak az adatai alapján számára nyújtott személyre szabott 
hirdetés. Annál is inkább, mert ahogy az a következő pontból kiolvasható, ugyan-
ezen cél más jogalap alapján végzett adatkezelésnél is felmerül.

A felhasználó hozzájárulásától eltérő jogalap is megjelenik ugyanis a tájékozta-
tásban, hiszen az adatok a Google és harmadik felek jogos érdekeinek céljából is 
„feldolgozhatóak”, méghozzá a következő célokra:
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1. a szolgáltatásaink biztosítása, karbantartása és fejlesztése, hogy megfelelje-
nek a felhasználóink igényeinek;

2. olyan új termékek és funkciók fejlesztése, amelyek hasznosak a felhasználó-
ink számára;

3. annak megértése, hogyan használják az emberek a szolgáltatásainkat, ugyan-
is így tudjuk biztosítani és fejleszteni a szolgáltatások teljesítményét;

4. a szolgáltatásaink személyre szabása, hogy jobb felhasználói élményt tud-
junk biztosítani;

5. marketingtevékenységek, hogy tájékoztathassuk a felhasználókat a szolgálta-
tásainkról;

6. hirdetések megjelenítése, hogy számos szolgáltatásunkat ingyen tudjuk kí-
nálni a felhasználóknak;

7. a csalások, visszaélések, valamint a biztonsági vagy technikai jellegű problé-
mák észlelése, megelőzése, illetve más módon történő kezelése a szolgáltatá-
sainkban;

8. a Google jogos érdekeinek céljából kezeljük az adatait akkor, amikor a Google 
vagy a felhasználók jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelmében 
lépünk fel a jogszabályok által előírt vagy megengedett módon, ideértve a 
kormányszervek számára történő adatszolgáltatást is;

9. kutatások elvégzése, amelyek segítségével továbbfejleszthetjük szolgáltatá-
sainkat a felhasználók számára, és amelyek a köz érdekét szolgálják;

10. a partnereinkkel – például a fejlesztőkkel és a jogtulajdonosokkal – kapcso-
latos kötelezettségeink teljesítése;

11. jogérvényesítés, beleértve a vonatkozó általános szerződési feltételek lehetsé-
ges megsértéseinek kivizsgálását.

Mint látható, itt már tizenegy újabb célt rögzít a Google, amelyek többsége a koráb-
bi adatkezelési célok között nem szerepelt. Nem teljesen egyértelmű, hogy e célok 
hogyan viszonyulnak ugyanezen dokumentumban a „Miért gyűjti a Google az adato-
kat?” alpontban rögzítette hat célhoz: pontosítja és kiegészíti azokat, vagy a policy 
külön nevesíti a célokat az európai jog hatálya alá tartozó érintettek esetén, így mint-
egy két párhuzamos rezsimet létrehozva a szabályzaton belül? Utóbbi kevéssé való-
színű, mivel egyes célok (pl. jogérvényesítés) tekintetében szinte kizárható, hogy azo-
kat csak a GDPR hatálya alá tartozó érintettek esetén alkalmazná a Google. A tájé-
koztatás ezekből kifolyóan összességében biztosan nem átlátható, hiszen ugyanazon 
dokumentumban kétszer is meg vannak határozva az adatkezelési célok, méghozzá 
eltérő módon. Emellett az, hogy a Google jogos érdekén túl kik azok a harmadik fe-
lek, akiknek a jogos érdekében történik az adatkezelés, nincs meghatározva. így nem 
tudható, hogy kinek az érdekében történik meg az érintett magánszférájának a korlát-
ázása. A Google mindössze annyit rögzít, hogy „Az adatait feldolgozhatjuk például 
abból a célból, hogy használati statisztikákról szóló jelentést küldjünk a jogtulajdo-
nosoknak azzal kapcsolatban, hogyan használták tartalmaikat a szolgáltatásainkban. 
Akkor is feldolgozhatjuk az adatait, ha valaki rákeres az ön nevére, mi pedig megje-
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lenítjük azokat a webhelyeket a keresési eredményekben, amelyek nyilvánosan hozzá-
férhető információkat tartalmaznak önről.”

A Google adatvédelmi tájékoztatója szintén az „Európai követelmények” között 
rögzíti azt is, hogy „Kezeljük és feldolgozzuk az adatait, hogy biztosítani tudjuk 
önnek azt a szolgáltatást, amelyet szerződés alapján igénybe szeretne venni. Például 
feldolgozzuk a fizetési adatait, ha kiegészítő tárhelyet vásárol a Google Drive szol-
gáltatásban.” Ez tehát a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történő adatke-
zelésnek tűnik, de az, hogy meddig terjed ezen adatkezelés a szolgáltatások nyújtá-
sával kapcsolatban, és melyek azok az adatkezelések, amelyeket már jogos érdekre 
alapít a Google, nem derül ki. Ennek pedig nagy jelentősége lenne, mivel a szerző-
dés teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja az európai adatvédelmi jogban 
szűken értelmezendő.19

Végül a Google használja a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkeze-
lés jogalapját is: „Kezeljük az adatokat, ha erre vonatkozó törvényi kötelezettsé-
günk van; például ha jogi folyamatra vagy végrehajtható kormányzati kérésre rea-
gálunk.”20

A tájékoztatás ezen túlmenően rögzíti, hogy vannak bizonyos érintetti jogok is, 
amelyeket gyakorolhat a felhasználó, így „gyakorolni tudja a következő jogait: hoz-
záférés kérése a saját adataihoz; az adatok frissítése és eltávolítása; az adatok feldol-
gozhatóságának korlátozása. Ezenkívül jogosult tiltakozni az adatai feldolgozása 
esetén, illetve az adatok más szolgáltatásba való exportálására.”21

2.2.1. A Google tájékoztatási gyakorlatának értékelése

Ha egyesével megnézzük a GDPR 13. cikk elvárását a tájékoztatással kapcsolato-
san, a Google tájékoztatójában az alábbi megvalósítást és hiányosságokat láthatjuk:

Tájékoztatási kötelezettség Megvalósítás
(1) bek. a) pont adatkezelő kiléte a Google (bár nem egyértelműen nevesített 

az Adatvédelmi irányelvekben, hogy ez a 
Google LLC-t takarja-e). Az ÁSZF szerint 
az Európában tartózkodóknak a Google 
Ireland Ltd. nyújt szolgáltatást.

(1) bek. b) pont adatvédelmi tisztviselő a tájékoztatóban nem szerepel arra való 
utalás, hogy tisztviselőt nevezett volna ki a 
Google, noha véleményünk szerint a GDPR 
37. cikk (1) bek. b)22 pontja alapján köteles 
lenne erre

(1) bek. c) pont adatkezelés célja és jogalapja nem átlátható módon rögzít hat, majd tizen-
egy adatkezelési célt ugyanabban a tájékoz-
tatásban, illetve mindezekhez összesen négy 
jogalapot is csatol, ugyanazon célt két jog-
alapnál is feltüntetve.
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Tájékoztatási kötelezettség Megvalósítás
(1) bek. d) pont 6. cikk (1) bek. f) pont jog-
alap alkalmazása esetén a jogos érdekek be-
mutatása

nem nevesíti, hogy ténylegesen mi a Google 
vagy a – nem nevesített – harmadik felek jo-
gos érdeke, amely miatt a Google ezen jog-
alapra telepített adatkezelést végez (egyes 
nevesített célok jogos érdekként is értelmez-
hetőek, de ezt a tájékoztatás nem rögzíti)

(1) bek. e) pont személyes adatok címzettjei a tájékoztató elsődlegesen rögzíti, hogy a 
Google-on kívül más vállalattal, szervezet-
tel vagy személlyel nem osztja meg a sze-
mélyes adatokat, majd hosszan felsorolja, 
hogy mikor mégis (felhasználó külön kéré-
se, domainrendszergazdák, leányvállalatok, 
jogszabályi okok)

(1) f) harmadik országba történő adattováb-
bítás

–

(2) bek. a) pont adattárolás időtartama vagy 
az időtartam meghatározásának szempontjai

a tájékoztató szól arról ugyan, hogy az ada-
tok törölhetőek, de ezen túl semmilyen tájé-
koztatást nem nyújt arról, hogy ha a törlés a 
felhasználó által nem történik meg, mennyi 
ideig kezeli az adatokat a Google

(2) bek. b) pont érintetti jogok: hozzáférés, 
helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, 
adathordozhatóság

az érintetti jogok közül a hozzáférést, a he-
lyesbítést, az „eltávolítást”, a korlátozást és 
a tiltakozást rögzíti a tájékoztatás, de egyál-
talán nem transzparens módon (melyik jog-
gal miként lehet élni), hanem csak egy-egy 
szó rögzítésével, tehát az érintett a tájékoz-
tatás alapján nem lehet tisztában azzal, hogy 
miként is érvényesítheti jogait

(2) bek. c) pont hozzájárulás visszavonásá-
nak lehetősége

ezt több helyütt is rögzíti a tájékoztatás

(2) bek. d) pont felügyeleti hatósághoz cím-
zett panasz benyújtásának joga

ezt a jogot nem rögzíti a tájékoztatás, csak 
elnagyolva jelzi, hogy a Google együttmű-
ködik a hatóságokkal (sőt azzal kapcsolato-
san, hogy a „helyi törvények” értelmében az 
érintett milyen jogokkal rendelkezik, azzal 
kapcsolatosan a helyi adatvédelmi ható-
ságokkal lehet felvenni a kapcsolatot, ami 
azonban hibás jogértelmezés)

(2) bek. e) pont az adatszolgáltatás jogszabá-
lyi vagy szerződéses kötelezettsége

nem értelmezhető

(2) bek. f) pont automatizált döntéshozatal 
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 
legalább ezekben az esetekben az alkalma-
zott logikára és arra vonatkozóan érthető in-
formációk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen 
várható következményekkel bír

egyáltalán nem szól sem automatizált dön-
téshozatalról, sem profilról a tájékoztató, 
így annak hatásait sem rögzíti, holott a tájé-
koztató egészét elolvasva egyértelmű, hogy 
a szolgáltatások személyre szabása ennek 
minősül
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Ezen túlmenően a GDPR 14. cikke rögzíti azt is, hogy amennyiben nem az érin-
tett az adat forrása, úgy a kezelt személyes adatok kategóriájáról, valamint az adat 
forrásáról is tájékoztatni kell az érintettet. A „Google által gyűjtött adatok” alpontot 
olvasva mindenekelőtt egy fontos terminológiai következetlenséggel szembesülhet 
a felhasználó. A személyes adatot így definiálja a Google: „Ezek olyan adatok, ame-
lyeket megad nekünk, és az ön személyes azonosítására szolgálnak – ilyen például 
a neve, az e-mail-címe, a számlázási adatai, valamint bármely más olyan informá-
ció, amely észszerű határokon belül hasonló adatokhoz köthető a Google által – 
ilyenek például az ön Google-fiókjához társított adatok.” Ez nagyjából megfelel a 
jogi definíciónak, az adatgyűjtésről szóló tájékoztató felsorolása viszont kifejezet-
ten olyan hatást kelt, mintha a nem a felhasználó által megadott adatok, pl. eszköz-
adatok, naplóadatok, helyinformáció stb. nem személyes adatnak minősülnének. A 
Google ugyanis nem minden, a felhasználóra vonatkozó adatot nevez személyes 
adatnak, így a tájékoztatás korrekt nyelvtani értelmezése alapján például a telefon-
számot, fizetési információt vélhetően nem23, a szolgáltatások használata során ge-
nerált adatokat (IP-cím, böngészőtípus, eszköztípus stb.) pedig bizonyosan nem te-
kinti személyes adatnak. Ám az adatvédelmi jogban ezek a „technikai adatok” is 
– amennyiben összekapcsolhatók az adott személlyel – egyértelműen személyes 
adatnak minősülnek. A Google arról nem ad konkrét tájékoztatást, hogy van-e 
olyan adatgyűjtési és adatkezelési eljárása, amikor a gyűjtött adatot tisztán csak sta-
tisztikai célokat szolgálnak, teljesen elválasztva az adatot azon személytől, aki az 
adatot generálta.

A Google Adatvédelmi Irányelve elsődlegesen „színes-szagos”, és valóban fel-
használóbarátnak tűnik, de amint a felhasználó belemerül, úgy válik egyre inkább 
átláthatatlanná és nehezen értelmezhetővé. Rengeteg információt oszt meg a Google 
a felhasználóval, de ezek legtöbbje jelentősen elnagyolt, különösen az adatkezelési 
célok, jogalapok és az érintetti joggyakorlással és ezek egymáshoz való viszonyával 
kapcsolatban. A GDPR szerinti kötelező elemek egy része szintén hiányzik, így ösz-
szességében a Google tájékoztatása nem felel meg a GDPR szabályainak, mivel nehe-
zen átlátható és pontatlan. A CNIL 2019. január 21-i határozatában szintén éppen erre 
alapozva rótta ki a büntetését, kiemelve, hogy a tájékoztató túl általános, nem egyér-
telmű és képtelenség tájékozódni az adatok kezelésével érintett szolgáltatások, webol-
dalak és alkalmazások sokaságáról (Google keresés, Youtube, Google Home, Google 
Maps, Google Play stb.) és így a begyűjtött adatok mennyiségéről is.24

2.3. Facebook

2.3.1. Tájékoztatási gyakorlat a GPDR fényében

A Facebook 2018. április 18-án módosította legutóbb adatkezelési szabályzatát, 
amely elviekben egységesnek tűnik valamennyi szolgáltatásra nézve: „Ez a sza-
bályzat azon információkat határozza meg, amelyeket a Facebook, az Instagram, a 
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Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása céljá-
ból kezelünk (Facebook-termékek vagy Termékek). További eszközöket és informá-
ciókat a Facebook beállításainál és az Instagram beállításainál találsz.”25

A kezelt adatokat tekintve a Facebook szabályzata nem személyes adatokat, ha-
nem a felhasználóval kapcsolatos információkat nevesít, ez egyébként megfelel a 
GDPR terminológiájának („az érintettel kapcsolatba hozható bármely informá-
ció”). A Facebook az adatokat azok forrása szerint három nagy csoportba osztja, 
amelyek azonban az adatvédelmi jog logikáját tekintve személyes adatnak minő-
sülnek. Egyrészről „amit te teszel és mások tesznek, és amiket rendelkezésre bo-
csátotok” – nyelvtanilag pedig ez a két szó (te és mások) egyértelműen mutatja, 
hogy az adatok érintettől és harmadik féltől is származhatnak, másrészről a „ké-
szülékkel kapcsolatos információk”, amely azonban a felhasználóra (is) vonatkoz-
tatható, harmadrészt pedig a partnerektől (tehát egyértelműen harmadik féltől) 
származó adatok. A Facebook által gyűjtött adatok tehát a következők:

– Amit te teszel és mások tesznek, és amiket rendelkezésre bocsátotok;
o Az általad megadott információk és tartalmak;
o Közösségek és kapcsolatok;
o A termékhasználatod;
o Információ a Termékeinken lefolytatott tranzakciókról;
o Amit mások tesznek és az információk, amelyeket rólad megadnak.

– Készülékekkel kapcsolatos információk;
o A készülék tulajdonságai;
o A készülék műveletei;
o Azonosítók;
o A készülék jelei;
o Adatok a készülék beállításaiból;
o Hálózat és kapcsolatok;
o Cookie-adatok.

– Információ a partnerektől.26

A Facebook a „Hogyan használjuk ezeket az adatokat” alpontban rögzíti, hogy 
mi az adatkezelés célja, itt elsőként jelenik meg a „Termékeink biztosítása, sze-
mélyre szabása és fejlesztése”, illetve ezen túl további négy adatkezelési célt hatá-
roz meg: mérések, elemzések és más üzleti szolgáltatások biztosítása; biztonság, 
integritás és védelem elősegítése; kommunikáció a felhasználóval; kutatás és fej-
lesztés a közjóért.27

A Facebook tájékoztatója rendelkezik az adatkezelési jogalapokról is, amely fel-
sorolja mind a hat lehetséges jogalapot, és egy külön aloldal részletezi is azokat.28  
A Facebook mind a hat jogalapot alkalmazza, az érdekmérlegelési jogalap esetén 
nevesíti is a jogos érdeket, de – a Google-hoz hasonlóan – szintén nem nevezi meg, 
hogy ténylegesen kik azok a harmadik felek, akik érdekében a jogkorlátozás meg-
történik. Pozitívumként emelendő azonban ki, hogy a Google-lal ellentétben a 
Facebook külön foglalkozik a nem nagykorú személyekkel.
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2.3.2. A Facebook tájékoztatási gyakorlatának értékelése

Ha a Facebook tájékoztatóját is a GDPR 13. cikk előírásai alapján tekintjük végig, 
az alábbi megvalósítást és hiányosságokat láthatjuk:

Tájékoztatási kötelezettség Megvalósítás
(1) bek. a) pont adatkezelő kiléte akárcsak a Google esetében, a Facebook is 

rendre „csak” Facebooknak hívja magát, a 
konkrét adatkezelő jogi személy nem egyér-
telmű az adatkezelési szabályzat nagy részé-
ben, de a dokumentum legvégén megjelenik 
a Facebook Ireland Ltd.

(1) bek. b) pont adatvédelmi tisztviselő a Facebooknak van saját adatvédelmi tiszt-
viselője, egy kattintás után közvetlenül levél 
is írható neki29

(1) bek. c) pont adatkezelés célja és jogalapja egyszerre öt különböző adatkezelési célt 
rögzít a Facebook szabályozása, és a jogala-
pok tekintetében plasztikusan szétválasztja, 
hogy melyik adatkezelés melyik jogalapon 
is zajlik

(1) bek. d) pont 6. cikk (1) bek. f) pont 
jogalap alkalmazása esetén a jogos érdekek 
bemutatása

a jogalapokat bemutató dokumentumban 
a Facebook elég jól átláthatóan, pontokba 
szedve veszi végig, hogy mik azok az érde-
kek, amelyek miatt a jogalapot alkalmazza30 
– egyetlen  hiányosság, hogy a harmadik fe-
leket nem nevesíti

(1) bek. e) pont személyes adatok címzettjei tételesen felsorolt
(1) bek. f) pont harmadik országba történő 
adattovábbítás

rögzített

(2) bek. a) pont adattárolás időtartama vagy 
az időtartam meghatározásának szempontjai

a tájékoztató ugyanúgy szól róla, mint a 
Google esetében, azaz hogy az adatok töröl-
hetőek, de ezen túl semmilyen tájékoztatást 
nem nyújt arról, hogy ha a törlés a felhasz-
náló által nem történik meg, mennyi ideig 
kezeli az adatokat a Facebook

(2) bek. b) pont érintetti jogok: hozzáférés, 
helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, 
adathordozhatóság

mindegyik nevesített és nem csak névleg 
beleírva a tájékoztatóba, hanem az eljárás 
menetét is rögzíti a szabályozás vagy önma-
gában, vagy kiutalva más dokumentumokra. 
Az egyes jogalapoknál nevesíti az adott jog-
alaphoz kapcsolódó érintetti jogot (pl. adat-
hordozhatóság joga)

(2) bek. c) pont hozzájárulás visszavonásá-
nak lehetősége

rögzített
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tájékoztatási kötelezettség megvalósítás
(2) bek. d) pont felügyeleti hatósághoz cím-
zett panasz benyújtásának joga

rögzített („jogosult vagy továbbá a Facebook 
Ireland Ltd. fő felügyeleti hatóságánál, az ír 
adatvédelmi biztosnál vagy a helyi felügye-
leti hatóságnál panaszt benyújtani”)

(2) bek. e) pont az adatszolgáltatás jogszabá-
lyi vagy szerződéses kötelezettsége

nem értelmezhető

(2) bek. f) pont automatizált döntéshozatal 
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 
legalább ezekben az esetekben az alkalma-
zott logikára és arra vonatkozóan érthető in-
formációk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen 
várható következményekkel bír

egyáltalán nem szól sem automatizált dön-
téshozatalról, sem profilozásról a tájékozta-
tó, így annak hatásait sem rögzíti, holott a 
tájékoztató egészét elolvasva egyértelmű, 
hogy a szolgáltatások személyre szabása en-
nek minősül.

A Facebook tájékoztatóját elemezve az látszik, hogy mind tartalmában, mind 
szóhasználatában sokkal közelebb áll a GDPR rendelkezéseihez, mint a Google tá-
jékoztatója. Összességében szinte egészében megfelel a Rendeletben rögzített tájé-
koztatási követelményének, jóval átláthatóbb, mint a Google hasonló tájékoztatója, 
és sokkal jobban követi is a GDPR 13. és 14. cikkei szerinti kívánalmakat is. Utóbbi 
esetében a harmadik személyektől származó információk is pontosan rögzítettek az 
„információ a partnerektől” alpontban. Komoly hiányosságként egyedül a profilo-
zás és automatizált döntéshozatal nevesítetlensége róható fel.

3. Profilozás és az automatizált döntéshozatal

3.1. A profilozás és automatizált döntéshozatal szabályozása

Az európai adatvédelmi jog már az 1995-ben elfogadott irányelv31 elfogadása óta fog-
lalkozik az algoritmusokon alapuló automatizált döntéshozatal kérdésével, a GDPR 
pedig tovább pontosította a normatív szabályozást. A Rendelet két, gyakran szorosan 
összetartozó, de nem szükségszerűen együtt megvalósuló magatartást, a profilalko-
tást és az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalt nevesíti. Fogal-
mát tekintve a profilalkotás a „személyes adatok automatizált kezelésének bármely 
olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személy-
hez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi telje-
sítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgás-
hoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.”32

Az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalnak nincs kifejezett 
definíciója, de a GDPR 22. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy az „érintett jogosult 
arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide-
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értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.”33 A GDPR több esetben is kü-
lönös jogkövetkezményeket fűz a 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalhoz, 
amelynek két fogalmi összetevője (1) a kizárólagosság és (2) a joghatás vagy hason-
lóképp jelentős hatás.

A profilalkotás és az automatizált döntéshozatal, bár gyakran jár együtt, mégis 
két külön momentum: a profilozáson nem feltétlenül alapul automatizált döntésho-
zatal, és viszont, az automatikus döntéshozatalt sem feltétlen előzi meg profilalko-
tás. Emellett az automatizált döntésen belül is meg kell különböztetni a 22. cikk 
szerinti, kizárólag automatizált és joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással járó 
döntéshozatalt az e feltételek valamelyikét nem teljesítő automatizált döntéshozatal-
tól. Utóbbira példa lehet az olyan részben automatizált döntéshozatal, amikor a dön-
tést érdemi emberi beavatkozás, mérlegelés is megelőzi, vagy az olyan döntés, 
amely nem jár joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással az érintettre nézve.

A 22. cikkben foglalt automatizált döntéshozatalnak fontos eleme, hogy a döntés 
„kizárólag” automatizált adatkelésen” alapul. Amennyiben tehát nem tisztán gépi 
döntéshozatalról van szó, hanem van emberi beavatkozás vagy kontroll, az nem fe-
lel meg e kitételnek. A WP251 egyértelművé teszi, hogy az emberi beavatkozásnak 
érdeminek kell lennie, olyan személytől származónak, akinek hatásköre és felké-
szültsége alapján valódi lehetősége van a gépi döntést megváltoztatni vagy módosí-
tani. A formális, automatikus jóváhagyás tehát nem elegendő. A Google és a 
Facebook hirdetésmegjelenítési mechanizmusa, illetve más személyre szabott tar-
talmak (keresési eredmények posztok) megjelenítése alapvetően teljesen automati-
zált eszközökkel történik. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a szolgáltatók em-
beri beavatkozással is végezzennek tartalomszűrést, ahogyan ezt meg is teszik az 
automatikusan nem eldönthető tartalmak esetében.34

A WP29 iránymutatása tartalommal tölti meg a GDPR-ban foglalt „joghatással 
jár vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené” szófordulatot.35 A WP251 
szerint akkor beszélhetünk joghatásról, ha valakinek olyan, a törvények által bizto-
sított joga, mint az egyesülési joga vagy a választójoga érintett, vagy érinti a jogi 
helyzetét vagy egy szerződés alapján szerzett jogait (pl. megtagadják valakitől a 
belépést a határon, vagy fokozott hatósági megfigyelést vagy biztonsági intézkedé-
seket alkalmaznak vele szemben).

Első ránézésre úgy tűnik, hogy a Facebook és a Google által folytatott profilozá-
si és automatizált döntéshozatali gyakorlat joghatások elérésére nem feltétlenül al-
kalmas, a „hasonlóképpen jelentős mértékű érintettség” kitétel azonban már köny-
nyebben megvalósulhat. A testület kiemeli, hogy abban az esetben, ha nem is befo-
lyásolja az emberek törvényes jogait, a döntési folyamat akkor is a 22. cikk hatálya 
alá tartozhat, ha hatása egyenértékű vagy hasonló hatással jár. A „hasonlóképpen” 
szót a GDPR vezette be36, ami a WP251 szerint azt is jelenti, hogy a jelentőség te-
kintetében hasonló mértékűnek kell lennie a küszöbnek, mint ha egy jogot érintő, 
törvényes vagy szerződéses hatásról beszélnénk. Az automatizált döntésnek vagy 
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magának a profilozásnak képesnek kell tehát arra lennie, hogy jelentősen befolyá-
solja az érintett körülményeit, viselkedését vagy választását – ami extrém esetben 
akár az egyén diszkrimináláshoz is vezethet.

Maga a GDPR két konkrét példát említ a (71) preambulumbekezdésében: egy on-
line hitelkérelem automatikus elutasítását vagy az emberi beavatkozás nélkül foly-
tatott online munkaerő-toborzást. Önmagában a célzott hirdetés nem feltétlenül fe-
lel meg e kritériumnak, lehetséges azonban, hogy az eset egyes, különleges jellem-
zői miatt jelentős hatásúvá válhat egy személyre szabott hirdetés megjelenítése is, 
ha például a megcélzott érintett különös sebezhető, például egy pénzügyi nehézsé-
gekkel küzdő személy kap rendszeresen online szerencsejáték-hirdetéseket.37 Ezek 
alapján esetről esetre értelmezhető a hasonlóképpen jelentős mértékű hatás, ami 
nem hozza könnyű helyzetbe az adatkezelőket, akiknek meg kell állapítaniuk, hogy 
a 22. cikk szerinti feltételek fennállnak-e, sőt az elszámoltathatóság elvével össz-
hangban a megfelelő értékelést igazolnia kell tudni.

A fentiek alapján a vizsgálat tárgyául választott szolgáltatók, a Google és a 
Facebook akkor jár(na) el helyesen, ha a profilozására és az ezzel kapcsolatos auto-
matizált döntéseire úgy tekint(ene), mint ami megfelel a 22. cikk szerinti automati-
kus döntéshozatal kritériumainak, mivel nincs abban a helyzetben, hogy pontosan 
felmérje a célzott hirdetései hatását.

E feltételrendszer megvalósulásának két szempontból is jelentősége van. Egy-
részt a 22. cikknek megfelelő – azaz teljesen automatizált és joghatással vagy ha-
sonlóan jelentős hatással járó – automatizált döntéshozatal esetén egy további tájé-
koztatási kötelezettség is felmerül, nevezetesen tájékoztatni kell az érintettet a  
22. cikknek megfelelő automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást 
is, valamint az alkalmazott logikáról, az adatkezelés jelentőségéről és az érintettre 
várható következményeiről. Emellett pedig a 22. cikk jogot ad az érintettnek arra, 
hogy ne terjedjen ki rá a ilyen döntés hatálya (opt-out opció). Igaz, utóbbit kivéte-
lekkel töri meg a szabályozás, és a hozzájáruláson, szerződés teljesítésén alapuló 
adatkezeléseknél az érintett nem élhet ezzel38, de ebben az esetben is van lehetősége 
emberi beavatkozást kérni. Az érdekmérlegelésen alapuló adatkezeléseknél azon-
ban az érintett kérheti, hogy kimaradjon az automatizált döntés hatása alól – már 
csak ezért sem mindegy, hogy melyik adatkezelési műveletet milyen jogalappal 
végzik a nagy szolgáltatók.

3.2. A Google profilozásról szóló tájékoztatója és beállításai

Ha végigolvassuk a Google Adatvédelmi Irányelveit, azt érezhetjük, hogy a szolgál-
tató inkább csak bepillantást enged a saját „fekete dobozába”, de annak tényleges 
megismerésére nem ad lehetőséget. A rendszer működéséről végig példálózóan szól 
a tájékoztató, ami azonban akár meg is felelhet a GDPR előírásának, mert e példá-
lózás egyfajta logikát valóban bemutat.
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A Google Adatvédelmi Irányelvének korábban idézett szövege rámutat, hogy lé-
nyegében bármilyen tartalom elemzésére és összekapcsolására megvan a lehetősé-
ge a Google-nak. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a tájékoztató nem szól konk-
rétan profilozásról, csak az adatok összegyűjtéséről és felhasználásáról. Még az 
adatok összekapcsolása is csak kiérthető a Google tájékoztatójából: „A beállítások-
tól függően személyre szabott hirdetéseket is megjeleníthetünk az érdeklődési kö-
rök alapján. Ha például rákeres a „túrakerékpár” kifejezésre, sportfelszerelésekkel 
kapcsolatos hirdetés jelenhet meg önnek, amikor olyan webhelyet keres fel, amely 
Google által biztosított hirdetéseket tartalmaz. A hirdetésbeállításokban szabályoz-
hatja, hogy milyen adatokat használhatunk fel hirdetések megjelenítése céljából.” 
Mint azt már korábban kiemeltük, az adatok kezelésének célja a „jobb minőségű 
szolgáltatások nyújtása valamennyi felhasználónknak”.

Ha a GDPR szövegének fényében nézzük, akkor az érintettre vonatkozó (jog)ha-
tásként ez a néhány pont ad útmutatót: a profilozásnak az érintettre értelmezett 
egyik hatása, hogy jobb minőségű szolgáltatást fog kapni a Google-tól – ez önma-
gában még nem alapozza meg a joghatást vagy az ahhoz hasonlóképpen jelentős 
hatást. Az „egyénre szabott tartalommal” kapcsolatosan annyit ír a szabályozás, 
hogy „az összegyűjtött adatokat felhasználjuk arra, hogy szolgáltatásainkat sze-
mélyre szabjuk, így biztosítani tudjunk ajánlásokat, személyre szabott tartalmakat 
és személyre szabott keresési eredményeket” – ez, összhangban a fenti, WP251 do-
kumentumban foglaltakkal akár meg is valósíthatja a joghatáshoz hasonlóképpen 
jelentős hatást.

Noha a Google igyekszik a lehető leginkább közérthetően – sok ábrával, hétköz-
napi nyelvezettel – elmagyarázni az adatvédelemre vonatkozó szabályokat (pl. a 
„Segítség annak megértésében, hogy milyen adatokat gyűjtünk, illetve miért”39 ki-
emeléssel kezdve lépésről lépésre veszi végig a felhasználóval a teljes adatvédelmi 
rendszerét, de „Az irányítás az Ön kezében van” aloldal40 is plasztikusan igyekszik 
bemutatni az adat Google-on belül „sorsát”), a Google tájékoztatója valójában egy-
szer sem jelenti ki, hogy végez egyáltalán profilalkotást vagy automatizált döntés-
hozatalt41 – ám a dokumentum számos más eleméből egyértelműen ez a következ-
tetés vonható le. Az alkalmazott logika a Google által megadott példákból talán 
látható, a hatás az adatkezelési célok megnevezéséből levezethető, de az hiányzik, 
hogy a Google kimondja, hogy profilalkotás és automatizált döntéshozatal zajlik. 
Ez azért érdekes, mert amennyiben a Google úgy értelmezi, hogy a tevékenysége a 
22. cikkben foglalt kritériumokat nem éri el, akkor épp a hatásmechanizmusról nem 
kellene tájékoztatást adnia, de a profilozás tényéről mindenképp.

A Google személyre szabott hirdetései egyébként kikapcsolhatók42, az opt-out 
lehetőségnek tehát a szolgáltató e vonatkozásban eleget tesz. Úgyszintén kikapcsol-
hatók az előzményadatok Google-fiókba történő mentése, külön a internetes és al-
kalmazástevékenységekre, a helyelőzményekre, a hangfelvételekre és a YouTube- 
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előzményekre nézve, de az nem teljesen egyértelmű, hogy ezek kikapcsolása egy-
ben a találati eredmények személyre szabását is teljesen kikapcsolja-e.

3.3. A Facebook profilozásról szóló tájékoztatója és beállításai

A Facebook szintén bemutatja saját „fekete dobozának” alapvető működési elveit, 
legalábbis a személyre szabott hirdetésekkel kapcsolatban.43 Egy infografikus ábrán 
végigvezeti az érdeklődőt azon, hogy miért és hogyan alkalmazza a Facebook a hir-
detéseket, némi betekintést engedve arra is, hogy milyen adatok alapján mit számol 
ki. A „Hogyan dönti el a rendszerünk, hogy milyen hirdetéseket jelenítsen meg?” 
kérdésre adott válaszból kiderül, hogy alapvetően négy kategória alapján dönt az 
egyénre szabott hirdetésekről:

– A Facebook-vállalatokkal és -termékekkel kapcsolatban végzett tevékenységeid.
– Más vállalkozásokkal kapcsolatban végzett tevékenységeid.
– Más alkalmazásokban és webhelyeken végzett tevékenységeid.
– Tartózkodási helyed.
Minden egyes rész külön továbbkattintható, sőt a felhasználó beállíthatja, hogy 

milyen hirdetési típusokat szeretne látni, törölheti az előzményeit és akár teljesen 
meg is tilthatja a Facebooknak, hogy a rá vonatkoztatott adatok alapján44 személyre 
szabja számára a hirdetéseket. A fent említett hirdetési preferenciákat akár maga a 
felhasználó is beállíthatja két kattintással. A Facebookon tárolt adatairól minden 
felhasználó készíttethet egy másolatot is.45 Ennek részeként található a „Hirdetési 
témák” pont, amely nem az általa megadott konkrét adatokat takarja, hanem (a 
Rendelet terminológiája szerint) bizonyos személyes jellemzői „értékelése vagy 
előrejelzése” alapján a Facebook által készített címkéket.46

Ugyanakkor a Google-hoz hasonlóan a Facebook sem mondja ki, hogy profilal-
kotást végez, csak a „személyre szabjuk” és „egyéni hirdetésbeállítások” kifejezést 
alkalmazza többször is, amit értelmezhetünk ugyan akként, de véleményünk sze-
rint nem várható el egy átlagfelhasználótól, hogy ebből a kifejezésből számára vilá-
gos legyen, hogy rá vonatkozóan automatizált döntéshozatal és/vagy profilalkotás 
történik. Emiatt – a Google tájékoztatójánál alkalmazott okfejtéssel azonos logika 
mentén – a Facebook tájékoztatása is hiányosnak értékelhető, ugyanakkor a hirde-
tések tekintetében opt-out lehetőséget biztosít a szolgáltató.

A Facebook esetében van még egy jelentős oldala a profilozásnak és automatizált 
döntéshozatalnak. A személyre szabott tartalmak hírfolyamban történő megjelení-
tései, amely az adatkezelési célok között deklaráltan meg sem jelenik, de a „Hogyan 
működik a hírfolyam?” bejegyzésben47 kap a felhasználó erről is néhány informá-
ciót: „Az elsőként megjelenített bejegyzéseket a kapcsolataid és a facebookos akti-
vitásod határozza meg. Az egyes bejegyzések által kapott hozzászólások, kedvelé-
sek és reakciók száma, valamint a bejegyzés jellege (például fénykép, videó, álla-
potfrissítés) is valószínűbbé teheti, hogy az adott bejegyzés fentebb jelenjen meg a 
hírfolyamban.” Azaz a szűrés egyértelműen nem véletlenszerű, a háttérben algorit-
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musokon alapuló automatizált döntéshozatal zajlik. E tekintetben pedig nincs lehe-
tőség ennek kikapcsolására, holott a szűrőbuborékra tekintettel itt is felmerülhetne 
a joghatás vagy hasonlóképpen jelentős hatás gyakorlása az érintettre – a Facebook 
mindenesetre láthatóan nem gondolja úgy, hogy a tevékenysége a GDPR 22. cikk 
hatálya alatt állna.

4. Következtetések

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 2018. május 25-ével alkalmazandóvá 
vált új, egységes európai adatvédelmi szabályozás előírásaihoz képest mit olvasha-
tunk a két legnagyobb internetes forgalomirányító, a Facebook és a Google adatvé-
delmi tájékoztatóiban. Különleges apropóját a vizsgálatnak az adta, hogy 2019. ja-
nuár 21-én a francia adatvédelmi hatóság, a CNIL 50 millió euróra bírságolta a 
Google-t azért, mert nem felelt meg a GDPR előírásainak, adatvédelmi tájékoztatá-
sa túlzottan általános volt, valamint jogszerűtlenül használt fel felhasználói adato-
kat a személyre szabott hirdetések közléséhez.

Éppen ezért tételesen megvizsgáltuk, hogy a forgalomirányítók gyakorlata 
(amennyire ez a tájékoztatóik alapján vizsgálható) mennyiben van összhangban a 
GDPR rendelkezéseivel. Az nyilvánvaló, hogy olyan összetett adatkezelések esetén, 
mint amelyeket a Google és a Facebook végez, nehezen megvalósítható a teljes 
transzparencia, különösen úgy, hogy közben semmiképp se szolgáljanak olyan in-
formációkkal a szigorú üzleti titokként kezelt algoritmusaikkal kapcsolatban, ame-
lyek az üzleti érdekeiket is veszélyeztetné. Az is belátható, hogy az átlátható, köny-
nyen érthető és a részletes, pontos tájékoztatás követelménye sem könnyen össze-
egyeztethető. Mindezzel együtt a fenti elemzés alapján arra jutottunk, hogy a GPDR 
tájékoztatásra és átláthatóságra vonatkozó szabályainak egyik forgalomirányító 
sem felel meg maradéktalanul.

A Facebook tartalmilag jóval többet tesz a Google-nál. Bár mindkét szolgáltató 
sokat tesz azért, hogy az átlagfelhasználó megértse az adatkezelési folyamataikat, 
de az tájékoztatások hiába tűnnek alapvetően felhasználóbarátnak, csak a Facebook 
tájékoztatója közelíti meg azt az átláthatósági szintet, amelyet a GDPR elvár az 
adatkezelőktől. Ezenkívül pedig mindenekelőtt rögzítendő, hogy mindkét szolgál-
tató vonakodik nevén nevezni a profilalkotást és az automatizált döntéshozatalt – ez 
pedig egyértelmű kötelezettség lenne a GDPR alapján.

A Google tájékoztatója sokszor nehezen követhető, nem könnyen átlátható, és a 
legkevésbé sem követi az adatvédelmi szabályozás – egyébként nem bonyolult és 
könnyen áttekinthető – logikáját. A GDPR nemcsak azt várja el, hogy a tájékoztatás 
megtörténjen, hanem azt is, hogy azt az adatkezelő tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tegye 
meg. A Facebook ezen a téren jelentősen többet tesz, bár hiányosságokat az ő ese-
tében is feltártunk.
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JEGYZTEK
1 GDPR: Complaint by noyb leads to € 50 Mio penalty against Google over invalid consent – 

NOYB sajtóközlemény https://noyb.eu/wp-content/uploads/2019/01/CNIL_en.pdf [2019.10.13.]
2 Commission nationale de l’informatique et des libertés
3 „The CNIL’s restricted committee imposes a financial penalty of 50 Million euros against 

GOOGLE LLC” A francia adatvédelmi hatóság sajtóközleménye https://www.cnil.fr/en/cnils-
restricted-committee-imposes-f inancial-penalty-50-million-euros-against-google-llc 
[2019.10.13.]

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok sza-
bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédel-
mi rendelet), a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR (General Data Protection Regulation).

5 A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport a GDPR alkalmazandóvá válását kö-
vetően Európai Adatvédelmi Testület néven, jelentősen kibővített hatáskörökkel működik to-
vább, amely számos kérdésben lényegében kötelezőnek tekintett iránymutatásokat, ajánlásokat 
és legjobb gyakorlatokat bocsát ki (GDPR, 68–70. cikk).

6 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on Automated individual decision-
making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, WP251, a továbbiakban WP251.

7 Az adatkezelő a GDPR 5. cikk (2) bekezdése alapján köteles tudni azt bizonyítani, hogy minden 
adatvédelmi elvnek megfelel és a személyes adatokat jogszerűen kezelte, így ideértve az adat 
gyűjtését, a jogalap meghatározását és az érintettnek adott tájékoztatást is.

8 GDPR: Complaint by noyb leads to € 50 Mio penalty against Google over invalid consent – 
NOYB sajtóközlemény https://noyb.eu/wp-content/uploads/2019/01/CNIL_en.pdf [2019.10.13.]

9 A profilalkotással és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget a 
2.1 fejezetben részletezzük.

10 A GDPR 22. cikk szerinti automatizált döntéshozatalról szól a felsorolás, ezt a következő alcím 
alatt elemezzük.

11 GDPR 5. cikk (1) bek. a) pont.
12 GDPR 14. cikk (1) bek. d) pont.
13 Article 29 Data Protection Working Party: Guidelines on transparency under Regulation 

2016/679, WP260, p. 26. és p. 35.
14 Minden felhasználó számára elérhető: Android Auto, Android OS, Calendar, Cardboard, 

Chrome, Chrome Web Store, Chromebook, Chromecast, Connected Home, Contacts, Daydream 
View, Docs, Drive, Earth, Finance, Forms, Gboard, Gmail, Google Alerts, Google Cast, Google 
Classroom, Google Cloud Print, Google Duo, Google Expeditions, Google Fi, Google Fit, 
Google Flights, Google Fonts, Google Groups, Google One, Google Pay, Google Photos, Google 
Play, Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies & TV, Google Play Music, 
Google Shopping, Google store, Google Street View, Google Wifi, Hangouts, Hangouts Chat, 
Keep, Maps, Messages, News, Pixel 3, Play Protext, Scholar, Search, Sheets, Sites, Slides, Tit 
Brush, Translate, Voice, Waze, Wear OS by Google, YouTube, YouTube Kids, YouTube Music, 
YouTube TV (https://about.google/intl/en/products/ – 2019.10.13.).

15 Google Adatvédelmi Irányelvek, https://policies.google.com/privacy?hl=hu [2019.10.13.]
16 Pataki Gábor – Szőke Gergely László: Az online profilozás egyes szabályozási kérdései és a for-

galomirányítók tájékoztatási gyakorlata, 2018/1. p. 405.
17 Google Adatvédelmi Irányelvek: A Google által gyűjtött adatok https://policies.google.com/

privacy?hl=hu#infocollect [2019.10.13.]
18 Google Adatvédelmi Irányelvek Jogszabályi megfelelés és együttműködés a hatóságokkal 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu#enforcement [2019.10.13.]
19 Legújabban ld. az Európai Adatvédelmi Testület 2/2019 Iránymutatásait [Guidelines 2/2019 on 

the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of on-
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line services to data subjects], https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-
art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_en.pdf [2019.10.16.]

20 Google Adatvédelmi Irányelvek Jogszabályi megfelelés és együttműködés a hatóságokkal 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu#enforcement [2019.10.13.]

21 Uo.
22 Eszerint adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő te-

vékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókö-
rüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfi-
gyelését teszik szükségessé.

23 „Google-fiókja létrehozásakor személyes adatokat ad meg nekünk (többek között nevét és jel-
szavát is). Fiókjához ezenkívül telefonszámot és fizetési információkat is hozzáadhat.”

24 „The CNIL’s restricted committee imposes a financial penalty of 50 Million euros against 
GOOGLE LLC” A francia adatvédelmi hatóság sajtóközleménye https://www.cnil.fr/en/cnils-
restricted-committee-imposes-f inancial-penalty-50-million-euros-against-google-llc 
[2019.10.13.]

25 Facebook adatkezelési szabályzat (utolsó módosítás: 2018. április 19.) https://www.facebook.
com/full_data_use_policy [2019.10.13.]

26 Uo.
27 Uo.
28 Adatkezelési jogalapok bemutatása https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases 

[2019.10.13.]
29 Kapcsolat az adatvédelmi tisztviselővel https://www.facebook.com/help/contact/ 

540977946302970 [2019.10.13.]
30 Annak értékelése, hogy a szükségesség-arányosság megáll-e a jogkorlátozás esetén, nem képezi 

részét jelen tanulmányunknak.
31 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Az 
ún. automatizált egyedi döntésről az irányelv 15. cikke rendelkezik.

32 GDPR, 4. cikk, 4. pont.
33 Ezt az általános, szinte tilalomnak tűnő szabályt aztán széles körben fel is oldja azzal, hogy le-

hetővé teszi ilyen döntések meghozatalát, ha az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az érin-
tett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy az 
adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jo-
gainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedése-
ket is megállapít. Azaz meghatározott feltételekkel mind az üzleti életben, mind a közszférában 
alkalmazhatók ilyen döntések. Azon automatizált döntésekre, amelyeknél érdemi emberi be-
avatkozás is történik, vagy a hatása csekély, nincs hasonló korlátozó szabály.

34 Facebook Live: Zuckerberg adds 3,000 moderators in wake of murders, The Guardian, 2017. má-
jus 3. https://www.theguardian.com/technology/2017/may/03/facebook-live-zuckerberg-adds-
3000-moderators-murders [2018.01.28.]

35 WP251, 10. o.
36 A 95/46/EK irányelv 15. cikkében ez nem szerepelt.
37 Uo.
38 Úgyszintén nem élhet e lehetőséggel, ha uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, de ez az opció 

a tanulmány szempontjából nem releváns.
39 https://safety.google/privacy/data/ [2019.10.13.]
40 https://safety.google/privacy/privacy-controls/ [2019.10.13.]
41 Vegye kézbe az irányítást, https://privacy.google.com/take-control.html A felhasználó a 

hirdetésbeállítások között találhatja meg egyébként a profilját, ami azonban csak két elemből áll: 
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nem: férfi/nő, valamint kora, amelyet a születési dátumból számol a Google. De a felhasználó 
valós profilja ennél nyilvánvalóan lényegesebben több információból adódik össze.

42 Hirdetések személyre szabása, https://adssettings.google.com/authenticated [2019.10.13.]
43 A Facebook hirdetéseinek bemutatása https://www.facebook.com/ads/about/?entry_

product=ad_preferences [2019.10.13.]
44 Hirdetési beállítások (bejelentkezés után érhető el), https://www.facebook.com/ads/preferences/ 

?entry_product=ad_settings_screen [2019.10.13.]
45 Általános fiókbeállítások (bejelentkezés után érhető el), https://www.facebook.com/

dyi?x=Adkkwvkg6Qtoz9w3 [2019.10.13.]
46 Az értékelés és előrejelzés – személyes tapasztalat alapján – korántsem biztos, hogy pontos. 

„Miskolci Nemzeti Színház, Tatabánya, Galéria, telekommunikáció, cloud computing, Kiss ze-
nekar, magyar, Alzheimer-kór, kávé, kávézók, magyar nyelv, design, Magyarország, online, fo-
tózás” – ezek e tanulmány egyik szerzőjének a Facebookról letöltött adatai között található leg-
meglepőbb, rá vonatkozó adatok. A címkézés és előrejelzés azonban a szerző esetében több mint 
rossz: életében nem ivott még kávét, soha nem járt még a Miskolci Nemzeti Színházban, a Kiss-
től pedig egyetlen dalt sem tudna hirtelenjében felidézni. Ennek oka lehet, hogy – tudatos fel-
használóként – nagyon kevés információt oszt meg magáról mind az ismerőseivel, mind pedig a 
Facebookkal, bár mint azt a korábbiakban láthattuk, a kevésnek hitt információ is lehet elég sok. 
Sokkal pontosabb és izgalmasabb azonban, hogy kereken 100 IP-címet regisztrált a szerzőhöz a 
hálózat.

47 Hogyan működik a hírfolyam? https://www.facebook.com/help/1155510281178725/?helpref=
hc_fnav [2019.10.13.]
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POLYÁK GÁBOR
A forgalomirányító szolgáltatások 

médiaszabályozási kérdései1

A digitális médiarendszerben egyre inkább láthatóvá válnak a médiapiaci érték-
láncnak azok a szereplői, akik a közönség számára az egyes tartalmak és informá-
ciók megtalálását, kiválasztását segítő szolgáltatásokat nyújtanak. Szerepük az el-
érhető információk mennyiségének növekedésével egyre jelentősebb. Hagyomá-
nyos értelemben vett szerkesztői tevékenységet alapvetően nem végeznek, de egyre 
inkább abban a helyzetben vannak, hogy – az információk rangsorolásával, megje-
lenítésével – befolyásolják az egyes tartalmak esélyét a közönséghez való eljutás-
ban, sőt a tartalom-előállító és a közönség közötti folyamatban megkerülhetővé te-
szik a tartalomszolgáltatókat. 

1.  A forgalomirányító szolgáltatások a médiapiaci értékláncban 
és a nyilvános diskurzusban

1.1. A forgalomirányító szolgáltatások jelentősége

A forgalomirányítók közé tartoznak a keresőszolgáltatások, amelyek valamely ke-
resőalgoritmus alapján navigálják a felhasználókat; a közösségi hálózatok, ame-
lyekben az egyes felhasználók a velük kapcsolatban álló más felhasználók ajánlásai 
alapján jutnak el az információhoz; valamint az olyan letöltőközpontok, applikáció-
áruházak és online értékesítési felületek, amelyek a felhasználó vélt igényei és más 
felhasználók elégedettsége alapján rangsorolják az értékesített termékeket. Ezek 
első pillantásra különböző technikai megvalósítással, sőt különböző filozófiák men-
tén működnek. Azonban minden esetben egy-egy olyan algoritmus határozza meg 
a felhasználó számára láthatóvá váló tartalomválasztékot, amely a rendszer üzemel-
tetője által meghatározott szempontok alapján rangsorolja az információkat. 

A forgalomirányító szolgáltatások meglehetősen koncentrált piacok, amelyeket 
minden szolgáltatási és földrajzi piacon egy-egy piacvezető vállalkozás ural. A pi-
acvezetők, mint a Google, a Facebook, az Apple, az Amazon és a Microsoft jellem-
zően globális IT-vállalatok, amerikai székhellyel. Mindegyikük olyan fejlesztések-
kel vált piacvezetővé, amelyek ha nem is teljesen új piacot hoztak létre, mégis nagy-
részt korábban nem létező fogyasztói, felhasználói igényeket teremtettek és elégí-
tettek ki. Szolgáltatásaik már csak ezért sem igazodnak a hagyományos média- és 
tartalomszabályozási keretekhez, sőt felhasználási feltételeikkel, szerződési rend-
szerükkel ők maguk váltak a virtuális tér meghatározó szabályozóivá.
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A Google a globális keresési piacon 2019. januárjában 89,95 százalékos részese-
déssel rendelkezett2, de például Németországban a 2019. februári részesedés 90,92 
százalék, az Egyesült Államokban 83,48 százalék3, Magyarországon 2019 áprilisá-
ban ez az arány 98 százalék volt4. A mobil eszközökön a Google a globális keresési 
piac 89,32 százalékát uralja.5 A Facebook 2,32 milliárd felhasználójával a közösségi 
hálózatok kimagaslóan legnagyobb globális szereplője. Az Egyesült Államokban a 
lakosság 51,5 százaléka6, Németországban 42,7 százaléka7 használja, a magyaror-
szági penetráció 59,5 százalék8.

A forgalomirányítókat működtető globális vállalkozások az online világ úttörői-
ből mára „az apokalipszis négy lovasává”9 váltak, amelyek a digitális világban az 
információ, a figyelem és a pénz áramlását egyaránt uralják. E szereplők a saját pi-
acaikon világszerte meglehetősen magas piaci részesedéssel rendelkeznek. Annak 
ellenére, hogy a különböző forgalomirányító szolgáltatások piacán eltérő mérték-
ben ugyan, de jelen vannak versenytársak is, a felhasználói magatartások eddig a 
piacvezetők pozícióit erősítették. E szolgáltatások mindegyikére jellemző valamifé-
le hálózati hatás, ami legnyilvánvalóbban a közösségi hálózatoknál érvényesül, hi-
szen ott a hálózathoz csatlakozott felhasználók száma a szolgáltatás használhatósá-
gának legfontosabb tényezője. A keresőszolgáltatások olyan ún. tapasztalati jószá-
gok, amelyek működésével kapcsolatban a felhasználó nagyon kevés információval 
rendelkezik, ezért a kockázatok csökkentése érdekében hajlamos a már bevált szol-
gáltatást igénybe venni.10 A hálózati hatást erősíti a Google széles szolgáltatási port-
foliója, de az is, hogy a tartalomszolgáltatók idővel a legnépszerűbb kereső keresési 
algoritmusához igazodva próbálják optimalizálni tartalmaik fellelhetőségét.

1.2. Az algoritmus hatalma

A forgalomirányító szolgáltatások az online médiatérben nemcsak általában az in-
formációk áramlását befolyásolják jelentős mértékben, hanem a politikai, közéleti 
tájékozódás feltételeit is. Dörr és Natt szerint a keresőszolgáltatásoknak az online 
médiakörnyezetben érvényesülő véleményformáló jelentősége a televíziónak a ha-
gyományos médiarendszerben betöltött jelentőségéhez mérhető: a Google a felhasz-
nálók széles tömegét elérve a legaktuálisabb információkat teszi elérhetővé azt a 
látszatot keltve, mintha a találati listán szereplő információk semlegesek, függetle-
nek és megbízhatók lennének.11 Eközben azonban a felhasználók nagyrészt kiszol-
gáltatottak a szolgáltató által alkalmazott keresési feltételrendszernek. A kereső- és 
rangsoroló algoritmusok az érintett vállalkozások üzleti tevékenységének legfonto-
sabb tényezői. Ilyenként mind az algoritmusok tartalmáról, mind azok felülvizsgá-
latának eljárásairól meglehetősen kevés információ kerül nyilvánosságra, mivel a 
nagyobb nyilvánosság alapjaiban veszélyeztetné a szolgáltatások üzleti modelljét. 

A kereső- és rangsoroló algoritmusok kialakítása minden esetben „értékalapú 
döntés”, amelynek végső soron véleményformáló hatása van.12 Teljes egészében 
semleges, objektív, minden tartalomnak azonos esélyt biztosító keresési és rangso-
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rolási algoritmus nem létezik. Ezek az algoritmusok ugyanis éppen azt a célt szol-
gálják, hogy releváns információhoz juttassák a felhasználót, ehhez pedig meg kell 
határozniuk a relevancia szempontjait. Az algoritmusok kialakítása alapvetően 
„technikai szempontokhoz igazodó relevanciameghatározás”, amely „az újságírói-
tartalmi szempontoktól teljesen eltérő kritériumokat követ”.13 Ilyen technikai, az 
oldal tényleges tartalmát teljesen figyelmen kívül hagyó szempont például a Google 
keresőalgoritmusában (PageRank), hogy az adott oldalra hány másik oldalról mutat 
hivatkozás, vagy az, hogy az oldal használ-e biztonságos adatátviteli protokollt. 
Ugyanakkor semmi nem zárja ki, hogy az algoritmus tartalmi szempontokat is fi-
gyelembe vegyen, egyes információkat azok tartalma alapján részesítsen előnyben 
vagy hátrányban. Sőt ilyen tartalmi alapú válogatást előírhatnak jogszabályok, ha-
tósági határozatok is. Az algoritmus tetszőlegesen programozható, az ezzel kapcso-
latos döntéseket a fölötte rendelkező személy vagy szervezet hozza. A gyermekek 
védelme például jogállami keretek között is indokolhat akár állami beavatkozást is 
az algoritmusok kialakításába, de az algoritmus ugyanilyen módon alkalmas a kri-
tikus politikai vélemények kiszűrésére is, ami viszont átlépi a demokratikus műkö-
dési kereteket. 

A kereső- és rangsoroló algoritmusokra is érvényesek Lessignek a kommuniká-
ciós hálózatokat szabályozó „kódokra” vonatkozó megállapításai. A hálózatok alap-
vető jellemzőit, működésük módját és ellenőrizhetőségüket „egy újonnan felbukka-
nó szabályozó”, a „kód” (Code) alakítja.14 A „kód” nem más, mint a hálózatot felépí-
tő szoftver és hardver, a hálózatot szabályozó „láthatatlan kéz”. Ugyanakkor Lessig 
rámutatott arra is, hogy a „kód” végső soron a kormányzat és az üzlet irányítása 
alatt áll, és „olyan architektúrát épít, amely a tökéletes kontrollt és a nagyon haté-
kony szabályozás lehetőségét biztosítja”15. A „kód” így nem tisztán technikai köve-
telmények megvalósítását szolgálhatja, hanem a politikai és az üzleti szándékok 
megvalósításának is eszköze lehet. A „kódot” nem készen kapjuk, hanem magunk 
alkotjuk: „Építhetünk, formálhatunk, kódolhatunk olyan cyberspace-t, amely meg-
védi az általunk alapvetőnek gondolt értékeket. Vagy építhetünk, formálhatunk, 
kódolhatunk olyan cyberspace-t, amely lehetővé teszi, hogy ezek az értékek eltűn-
jenek.”16 Ugyanígy, a kereső- és rangsoroló algoritmusokat formálhatjuk, kódolhat-
juk a legkülönfélébb szándékok mentén, a demokratikus nyilvánosság elveit figye-
lembe véve vagy azokat figyelmen kívül hagyva.

Az adott oldalra való hivatkozások alapján történő rangsorolás arra is rámutat, 
hogy még a technikai jellegű szempontoknak is jelenős hatásuk van a sokszínű tá-
jékozódás lehetőségére: a mások által hivatkozott tartalmak előnyben részesítése 
például kifejezetten hátrányos helyzetbe hozza az új vagy kevésbé népszerű, de 
egyébként a közéleti tájékozódás szempontjából akár lényeges tartalmakat, illetve 
az azokban megjelenő, adott esetben kisebbségi álláspontokat.17 Ebből persze bizto-
san nem lehet egyértelmű következtetést levonni az algoritmusok tájékozódási sza-
badságra gyakorolt hatásaira vonatkozóan. A közösségi hálózatok és a keresők 
ugyanis nyilvánvalóan segítik is a nem professzionális – a felhasználók által gene-
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rált – tartalmak eljutását a közönséghez, hiszen e tartalmaknak a forgalomirányítók 
nélkül egyáltalán nem lenne esélye szélesebb fogyasztói kört elérni. Éppen a nem 
professzionális tartalmak gyors terjedésének biztosításával vált a közösségi média 
az elmúlt években a politikai mozgósítás meghatározó eszközévé.18  

A forgalomirányító szolgáltatások értékláncban elfoglalt helye a tartalomszolgál-
tatókat is abban teszi érdekeltté, hogy befolyásolni igyekezzenek a kereső- és rang-
soroló algoritmusok működésének eredményét. Ennek legegyszerűbb módja a jobb 
rangsorolás fejében fizetett ellenszolgáltatás. A fizetett tartalmak előnyben részesí-
tése a forgalomirányítók üzleti modelljének kézenfekvő eleme. Az adott tartalom 
kiemelt rangsorolása azonban nem kizárólag üzleti érdekeket szolgálhat; egy civil 
szervezet vagy egy politikai párt, de akár egy tudományos kutató is lehet abban ér-
dekelt, hogy tartalmai a lehető legnagyobb valószínűséggel jussanak el a felhaszná-
lókhoz. Abban az esetben, ha a tartalom, illetve a rangsorolás fizetett jellege a fel-
használó számára felismerhető, a visszaélés kockázata nem nagyobb, mint bármely 
médiafelületen elhelyezett bármely fizetett tartalom esetében. Ha azonban a fizetett 
tartalom egyszerűen úgy tűnik fel, mint a felhasználó számára leginkább releváns 
információ, akkor a felhasználó tájékozódási, gazdasági, politikai szabadsága jelen-
tősen szűkül. 

A találati listák és tartalomrangsorok befolyásolásának összetettebb módja az ún. 
keresőoptimalizálás. Az online marketing széles eszköztára áll rendelkezésre ah-
hoz, hogy a tartalomszolgáltatások kialakítása a keresőalgoritmusok értékelési 
szempontjainak a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen. Minél több erőforrás-
sal rendelkezik egy tartalomszolgáltató ennek az eszköztárnak az igénybevételé-
hez, annál nagyobb valószínűséggel jut el a szolgáltatása a felhasználókhoz; függet-
lenül az ilyen módon terjesztett információk tartalmától.

Abban az esetben pedig, ha a forgalomirányító maga is nyújt – széles értelemben 
vett, például az elektronikus kereskedelemi szolgáltatásokra is kiterjedő – tartalom-
szolgáltatásokat, akkor minden más vertikáltan integrált vállalkozáshoz hasonló-
an19 e szolgáltatók is ösztönzést érezhetnek a versenytársakkal szemben saját tartal-
maik előnyben részesítésére.

1.3. Személyre szabott információáramlás

A találati lista vagy a hírfolyam relevanciája már csak azért sem lehet objektív krité-
rium, mert a relevancia szükségszerűen magában foglal egyéni értékelést. Ugyanazon 
kérdésre kapott ugyanazon válaszok közül a különböző felhasználók saját igényeik-
nek megfelelően más-más információkat tarthatnak relevánsnak. Márpedig a forga-
lomirányító szolgáltatások rendelkeznek azokkal az adatokkal, amelyekből hatéko-
nyan vonhatnak le következtetéseket az egyéni felhasználói preferenciákra vonatko-
zóan. E szolgáltatások minden egyes felhasználóról és azok felhasználói szokásairól 
rengeteg személyes adatot kezelnek. A felhasználó korábbi virtuális cselekvései – a 
keresési és oldallátogatási előzmények, a korábban közzétett hozzászólások és egyéb 
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reakciók, a felhasználó vagy az ugyanabba a felhasználócsoportba tartozó más fel-
használók korábbi vásárlásai – meghatározó befolyást gyakorolnak a kereső algorit-
musok találati listáira, a közösségi hálózatok hírfolyamára, illetve az online értékesí-
tési platformok ajánlórendszereinek eredményeire. Az algoritmusok így végső soron 
minden felhasználó számára egyedi eredményhez vezetnek. 

A technológiai cégek rendelkezésére álló személyesadat-állomány olyan, akár 
pénzügyi mutatókkal is kifejezhető érték, amely döntő mértékben meghatározza az 
adott vállalat üzleti lehetőségeit és eredményeit, és amelyet ma már e vállalatok pi-
aci erejének versenyjogi értékeléséből sem lehet kihagyni.20 Ugyanakkor a szemé-
lyes adatok védelme a digitális ökoszisztéma szabályozásának kulcskérdése. Egyfe-
lől a személyes adatok egyre hatékonyabb feldolgozása, a digitális adatok alapján 
létrehozott felhasználói profilok jelentik az alapját a digitális médiavállalatok bevé-
teleinek.21 A hagyományos médiával szemben a digitális térben nem a lehető legna-
gyobb tömeg elérése jelenti a bevételszerzés fő tényezőjét, hanem a hirdetési üzenet 
lehető legpontosabb személyre szabása, a lehető legpontosabban meghatározott cél-
csoport. Másfelől azonban a felhasználók oldalán nem pusztán az a kockázat, hogy 
a digitális térben esélyük sincs követni, milyen személyes adatokat hagynak hátra, 
és azokhoz kik férnek hozzá, akár a felhasználók – sokszor figyelmetlenül vagy 
kényszerűségből megadott – engedélyével, akár jogsértő módon. Egyre inkább az a 
kockázata az adatkezelésnek, hogy a felhasználó helyett átláthatatlan algoritmusok 
hoznak döntéseket a felhasználói adatok alapján. Ezek a döntések nemcsak a fo-
gyasztói magatartást érinthetik, de akár a felhasználó politikai választásait is.22

A forgalomirányítók működésében a személyes adatokkal való visszaélések a 
2010-es évek második felében rendszeressé váltak. A legnagyobb visszhangot a 
Cambridge Analytica ügy kapta.23 A Cambridge Analytica egy politikai tanácsadó-
cég, amely jogosulatlanul jutott hozzá 87 millió Facebook-felhasználó személyes 
adataihoz. Az adatokat ugyan nem közvetlenül a Facebooktól kapták meg, de a 
Facebook adatkezelési szabályai és gyakorlata – amely lehetővé tette, hogy abban 
az esetben, ha egy felhasználó valamely harmadik fél részére hozzájárulást ad sze-
mélyes adatai kezeléséhez, ez a harmadik fél egyúttal a felhasználó ismerőseinek 
adataihoz is hozzáférjen – jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ilyen mennyiségű 
személyes adat szivárogjon ki. A Cambridge Analytica az adatokat a Brexit- és a 
Trump-kampányban személyre szabott politikai üzenetek terjesztéséhez használta 
fel, ezzel – pontosan nem meghatározható mértékben – hozzájárulva a Brexit és 
Donald Trump sikeréhez. 

A Cambridge Analytica ügy kirobbanása után újabb biztonsági problémákra és 
visszaélésekre is fény derült. 2018 szeptemberében például támadás érte a Facebook 
informatikai rendszerét, ez 50 millió felhasználó adatainak kiszivárgásával végző-
dött.24 Szintén 2018-ban az is kiderült, hogy a Facebook a felhasználók hozzájáru-
lása nélkül rengeteg személyes adathoz engedett hozzáférést mobiletelefonok és 
egyéb elektronikai eszközök gyártóinak, köztük az Amazonnak, az Apple-nek, a 
Samsungnak és a Microsoftnak.25 Sőt a legnagyobb közösségimédia-szolgáltató 
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személyes adatokat osztott meg kínai elektronikai cégekkel, köztük legalább egy 
olyan vállalattal is, amelynek tevékenységét az amerikai hatóságok nemzetbizton-
sági fenyegetésnek minősítették.26 

Az Európai Unió Bírósága már a GDPR hatálybalépése előtt egyértelművé tette, 
hogy azok a globális technológiai vállalatok, amelyeknek bármilyen üzleti tevé-
kenységet végző leányvállalata van egy európai uniós tagállamban, az európai adat-
védelmi jog hatálya alatt állnak.27 Sőt a Facebook adatkezelési gyakorlatát vizsgál-
va azt is kimondta a Bíróság, hogy a nem európai vállalatokkal szemben gyakorla-
tilag ugyanolyan adatvédelmi követelményeket kell érvényesíteni, mint az európai 
adatkezelőkkel szemben.28 Az első ítélet volt egyébként az, amelyben a Bíróság ki-
mondta, hogy a Google az érintett kérelmére köteles törölni a keresések találati lis-
tájáról mindazokat a személyes adatokat, amelyek esetében az érintettnek joga van 
ahhoz, hogy „a személyével kapcsolatos szóban forgó információt a neve alapján 
indított keresés nyomán megjelenő találati lista segítségével aktuálisan már ne le-
hessen a nevével összekapcsolni”29. Ez az ún. jog az elfeledtetéshez az európai adat-
védelmi rendeletnek is részévé vált (GDPR 17. cikk), bár az tartalmában nem sok-
ban tér el az érintettet korábban is megillető törléshez való jogtól. A második ítélet 
a Facebook adatkezelési gyakorlata alapján megsemmisítette az Európai Unió és az 
Amerikai Egyesült Államok közötti „biztonságos kikötő” (safe harbour) megálla-
podást, ami alapján az Európai Unió az amerikai adatvédelmi rendelkezéseit meg-
felelő szintű védelemnek ismerte el.

2. A forgalomirányító szolgáltatások jogi helyzete

Az algoritmus-alapú kommunikációs platformoknak a jogi kategóriákba sorolására 
egységes szabályozási megoldás még nem született. E szolgáltatások közös jellem-
zőjeként annyi megállapítható, hogy saját tartalmat nem állítanak elő, ehelyett vala-
miféle közvetítő szerepet töltenek be az információáramlásban. Ugyanakkor ez a 
közvetítő szerep eltér azoknak a szolgáltatóknak a szerepétől, amelyek az infra-
struktúra szintjén technikai jellegű szolgáltatásokat kínálnak az információk továb-
bításához és tárolásához. A forgalomirányító szolgáltatások ezt azt infrastruktúrát 
maguk is használják, és a felhasználók felé sajátos tartalomszolgáltatásokként je-
lennek meg, amelyeknek a fő funkciója, hogy algoritmusaik felhasználásával a fel-
használók figyelmét a számukra releváns információk felé irányítsák. Tevékenysé-
gükben részben egyfajta tárhelyszolgáltatást kínálnak, amikor lehetővé teszik, hogy 
a felhasználók különböző tartalmakat (szöveges bejegyzéseket, képeket, videókat) 
töltsenek fel és rögzítsenek az érintett platformokon. Részben azonban a szerkesztői 
tevékenységhez hasonló tevékenységet is végeznek: a keresési találatok listájának 
összeállítása, a hírfolyamba kerülő bejegyzések rangsorolása, a felhasználók részé-
re tartalmak ajánlása során emberi beavatkozás nélkül és nem általános szerkesztői 
elvek mentén ugyan, de mégis aktívan befolyásolják a felhasználók elé kerülő tar-
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talmakat. A szolgáltatás e kettős természete miatt a közvetítő szolgáltatók korábbi 
kategóriái nem alkalmazhatók minden további nélkül a forgalomirányítókra.

Az Európai Unió audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvének 2018. évi módo-
sítása kísérletet tett e kettős természetnek megfelelő szabályozási keret kialakításá-
ra, legalábbis a mozgóképes tartalmakat közvetítő szolgáltatások esetében. Az 
irányelv-módosítás az európai médiaszabályozás hatályát kiterjesztette azokra a 
videómegosztó szolgáltatásokra, amelyek a felhasználók által feltöltött tartalmakat 
tesznek elérhetővé. Ez jelentős koncepcióváltás az európai szabályozásban. Az au-
diovizuális médiaszolgáltatási irányelv 2007-ben elfogadott szövege még kifejezet-
ten el akarta kerülni az ilyen jellegű szolgáltatások szabályozását, ezért audiovizu-
ális médiaszolgáltatásnak csak azok a szolgáltatások minősültek, amelyek esetében 
a tartalom fölött a médiaszolgáltató tényleges ellenőrzést gyakorol, azaz a szolgál-
tató aktívan kiválasztja a szolgáltatásba kerülő műsorszámokat. A videómegosztó 
szolgáltatások esetében ilyen aktív kiválasztás a szolgáltató részéről nem történik, 
legfeljebb utólag távolítják el a normasértő tartalmakat. A módosított irányelv 
videómegosztóplatform-szolgáltatás néven szabályozza az ilyen szolgáltatásokat, 
ide értve 

■ azokat a gazdasági szolgáltatásokat, 
■ amelyeknek, vagy amelyek egy elválasztható részének vagy egy alapvető 

funkciójának elsődleges célja, hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy okta-
tás céljából 

■ olyan műsorszámokat, felhasználó által létrehozott videókat, vagy mindket-
tőt juttasson el a közönséghez, 

■ amelyekért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tartozik szerkesztői 
felelősséggel és 

■ amelyeket a videómegosztó platform szolgáltatója rendszerez például auto-
matikus eszközökkel vagy algoritmusokkal, különösen megjelenítés, cím-
kézés és sorba rendezés révén,

■ bármely elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül [AMSZ 1. cikk (1) be-
kezdés aa) alpont].

A YouTube és más, a felhasználóktól származó tartalmakat megosztó, rendsze-
rint valamiféle személyre szabott ajánlórendszeren alapuló platformok egyértelmű-
en e fogalom alá esnek. Az irányelv célja, hogy minden olyan videómegosztóplatform-
szolgáltatás az európai szabályozás hatálya alá essen, amelyek akár anya- vagy le-
ányvállalkozásaikon keresztül, akár a vállalkozáscsoporthoz tartozó más vállalko-
záson keresztül legalább formálisan valamely európai tagállamhoz kötődik (AMSZ 
28a. cikk). 

Az irányelv szerint a tagállamok gondoskodnak arról, hogy videómeg-
osztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak érdeké-
ben, hogy 

■ megvédjék a kiskorúakat az olyan tartalmaktól, amelyek károsíthatják a fizi-
kai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket, 
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■ megvédjék a közönséget az olyan tartalmaktól, amelyek erőszakra vagy gyű-
löletre uszítanak, továbbá 

■ megvédjék a közönséget az olyan tartalmaktól, amelyek terjesztése az uniós 
jog szerint bűncselekménynek minősülő tevékenység, így például terrorista 
bűncselekmény elkövetésére való nyilvános uszítás, gyermekpornográfiával 
kapcsolatos bűncselekmény, vagy rasszizmussal és idegengyűlölettel kapcso-
latos bűncselekmény (AMSZ 28b. cikk). 

A megfelelő intézkedések közé tartozik többek között a panaszkezelő mechaniz-
musok működtetése, az életkor-ellenőrző rendszerek, a tartalomminősítő rendsze-
rek és a szülői felügyeleti rendszerek biztosítása, valamint a médiatudatosságot cél-
zó hatékony intézkedések és eszközök kialakítása.

Európai szinten a nem mozgóképes tartalmakat közvetítő forgalomirányítók sza-
bályozása – ugyanúgy, ahogy az európai médiaszabályozás eddigi történetében – 
nem várható, ugyanakkor a videóplatform-szolgáltatások meghatározása és kötele-
zettségei mintaként szolgálhatnak más forgalomirányító szolgáltatások tagállami 
szintű szabályozásához is. A tagállami szintű szabályozás egyrészt a túlszabályo-
zás, az érintett szolgáltatások aránytalan és nem hatékony terhelésének kockázatát, 
másrészt a globális piacon kis súlyú országok esetében a gyenge nemzetközi jogér-
vényesítési lehetőségek kockázatát rejti magában.

3. A forgalomirányító szolgáltatások felelőssége

Ezeknek az algoritmusalapú kommunikációs platformoknak a jogi kategóriákba so-
rolására egységes szabályozási megoldás még nem született. E szolgáltatások közös 
jellemzőjeként annyi megállapítható, hogy saját tartalmat nem állítanak elő, ehe-
lyett valamiféle közvetítő szerepet töltenek be az információáramlásban. Ugyanak-
kor ez a közvetítő szerep eltér azoknak a szolgáltatóknak a szerepétől, amelyek az 
infrastruktúra szintjén technikai jellegű szolgáltatásokat kínálnak az információk 
továbbításához és tárolásához. A forgalomirányító szolgáltatások ezt az infrastruk-
túrát maguk is használják, és a felhasználók felé sajátos tartalomszolgáltatásokként 
jelennek meg, amelyeknek a fő funkciója, hogy sajátos algoritmusok felhasználásá-
val a felhasználók figyelmét a számukra releváns információk felé irányítsák.30 

Az internetes közvetítőszolgáltatók felelősségét Európában az 1990-es években 
is Németország szabályozta először.31 A német modell a 2000-ben elfogadott euró-
pai szabályozás32 alapjául is szolgált. Az elektronikus kereskedelmi irányelv azt a 
koncepciót követi, hogy az információ tárolásában, továbbításában és hozzáférhe-
tő tételében közreműködő szolgáltatók az általuk közvetített tartalomért csak olyan 
mértékben tehetők felelőssé a közvetített információval okozott jogsértésekért, 
amilyen mértékben technikai és jogi lehetőségük van a jogsértő információ eltávo-
lítására. Ennek következtében azok a szolgáltatók, akik az információkat a saját 
távközlési hálózatukon továbbítják, és – legalábbis a 2000-es évek elején fennálló 
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műszaki feltételek alapján – nincs lehetőségük az adatforgalom befolyásolására, 
semmilyen felelősséget nem viselnek a továbbított tartalomért. Azok a szolgálta-
tók viszont, amelyek tárhelyet biztosítanak harmadik féltől származó tartalmak 
számára, technikailag és jogilag is abban a helyzetben vannak, hogy egy-egy jog-
sértő tartalmat eltávolítsanak a tárhelyről. Ennek egyetlen akadálya, hogy a hatal-
mas adatmennyiség hatékonyan nem ellenőrizhető, illetve minden ilyen ellenőrzés 
mások alapvető jogainak súlyos sérelmével járhat. Ezért a tárhelyszolgáltató sem 
köteles ellenőrizni a nála tárolt információkat, de ha bármilyen módon, leginkább 
bejelentés alapján tudomást szerez a jogsértésről, köteles a jogsértő információt 
eltávolítani. Már az elektronikus kereskedelmi irányelvvel kapcsolatban is megfo-
galmazódott az a kritika, hogy a közvetítőszolgáltatókat túlzott mértékben ösztön-
zi a törlésre, mivel az alaptalan törlésnek nincs jogkövetkezménye, viszont a törlés 
elmulasztása esetén a szolgáltató felelősségre vonható az információval okozott 
jogsértésért. 

3.1. Német szabályozási modell

Az 1990-es évekhez hasonlóan a 2010-es években is Németország lett az első olyan 
ország, amely kísérletet tett a forgalomirányító szolgáltatások felelősségi rendjének 
kialakítására. 2017-ben – nem sokkal a szövetségi választások előtt, nyilvánvalóan 
a cselekvőképes jogalkotó látszatának igényével – fogadta el a német jogalkotás az 
ún. Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)33 című törvényt. A címe is arra utal, 
hogy a törvény nem a forgalomirányítókat érintő speciális tényállásokat határoz 
meg, hanem a hatályos jogi, pontosabban büntetőjogi rendelkezések hatékony vég-
rehajtásának feltételeit igyekszik megteremteni. 

Már a szabályozási törekvések hatására 2017 májusában bejelentette a Facebook, 
hogy a jelenleg alkalmazott, összesen 4500 moderátor mellé felvesz még 3000-et. 
7500 moderátor nagyjából 2 milliárd felhasználóra. Így egy moderátorra jut 267 ezer 
felhasználó, és a Facebook nem győzte hangsúlyozni, ez is mekkora költséget okoz. 
Sajtóhírek szerint hetente több mint 6,5 millió panaszt kell kivizsgálni, így egy pa-
naszra átlagosan 10 másodperc jut.34 Az új német törvény hatálybalépése után, 2018 
januárjában már újabb 10 000 moderátor alkalmazásáról szóltak a sajtóhírek.35

A törvény azokra az ún. telemédia-szolgáltatókra36 vonatkozik, amelyek olyan 
nyereségérdekelt internetes platformokat működtetnek, amelyek célja, hogy a fel-
használók más felhasználók vagy a nyilvánosság részére tetszőleges tartalmakat 
elérhetővé tegyenek.37 Ezzel egyrészt a törvény elhelyezi a forgalomirányító szol-
gáltatásokat a már létező fogalmi keretek között, másrészt állást foglal abban a kér-
désben, hogy melyek az érintett szolgáltatások legfontosabb közös jellemzői. A 
telemédia-szolgáltatások mindazok az elektronikus információs és kommunikációs 
szolgáltatások, amelyek nem minősülnek a távközlési törvény szerinti, teljes egé-
szében jelek távközlési hálózaton történő átviteléből álló távközlési szolgáltatás-
nak38, távközlésalapú szolgáltatásnak39 vagy műsorszolgáltatásnak40. Ebben a meg-
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lehetősen széles fogalmi keretben a NetzDG azokat a szolgáltatásokat szabályozza, 
amelyek a felhasználók részére olyan platformot biztosítanak, ahol tetszőleges tar-
talmakat oszthatnak meg más felhasználókkal. Ez a meghatározás szükségszerűen 
kiterjed valamiféle tárhelyszolgáltatás nyújtására, valamint egy nyilvános keret-
rendszer működtetésére, nem foglalja viszont magában azt a feltételt, hogy a plat-
formüzemeltető bármilyen szervezési, rangsorolási tevékenységet végezzen a fel-
használói tartalmakkal kapcsolatban. Így azonban az egyszerű tárhelyszolgáltatás 
és a platformüzemeltetés közötti elhatárolás egyáltalán nem egyértelmű. 

Nem tartoznak a szabályozás hatálya alá azok a platformok, amelyek a szolgál-
tató saját újságírói-szerkesztői felelőssége körében készített tartalmakat tesznek 
elérhetővé, valamint azok, amelyek az egyéni kommunikációt vagy – közelebbről 
meg nem határozott – speciális tartalmak terjesztését szolgálják. A törvényben 
előírt kötelezettségek nem vonatkoznak továbbá azokra a közösségi hálózatokra, 
amelyeknek kevesebb mint kétmillió regisztrált felhasználója van Németország-
ban.41 

A törvény taxatív felsorolással határozza meg azokat a jogsértő tartalmakat, 
amelyek esetében a törvényt alkalmazni kell. A törvény a német büntetőtörvény-
könyv húsz tényállását sorolja fel, amelyek megvalósítása esetén a törvény hatálya 
alá tartozó jogsértő tartalom jön lére. Ezek közé a bűncselekmények közé tartozik 
többek között az alkotmánysértő szervezetek propagandaanyagainak terjesztése és 
szimbólumainak terjesztése, az államellenes erőszakos cselekmények előkészítése, 
a bűncselekmény elkövetésére való nyilvános felhívás, a bűnszervezet és a terroris-
taszervezet létrehozása, az uszítás, a kegyetlen vagy embertelen erőszak ábrázolá-
sa, a bűncselekmények helyeslése, a hitbeli, vallási, világnézeti meggyőződés szi-
dalmazása, a gyermekpornográfia terjesztése, a rágalmazás és a becsületsértés, a 
jogosulatlanul készített hangfelvétel terjesztése, valamint a fenyegetés. 

3.2. Törlési kötelezettség alkotmányos kérdőjelekkel

A törvény legfontosabb és legnagyobb vitákat kiváltó42 rendelkezései a forgalom-
irányító szolgáltatásoknak a közvetített tartalommal kapcsolatos felelősségét szabá-
lyozzák.43 A törvény kötelezi a hatálya alá tartozó szolgáltatókat, hogy hatékony és 
átlátható eljárásokat működtessenek a jogellenes tartalmakkal szembeni panaszok 
kezelésére. A panasz benyújtására könnyen felismerhető, közvetlenül elérhető és 
folyamatosan rendelkezésre álló eljárást kell a felhasználók részére biztosítani. 

Az eljárással szemben a törvény további elvárásokat támaszt. Az eljárásnak biz-
tosítania kell, hogy a közösségi hálózat szolgáltatója haladéktalanul tudomást sze-
rez a panaszról és ellenőrzi, hogy a panaszban megjelölt tartalom jogellenes-e. A 
törvény legvitatottabb rendelkezése szerint a nyilvánvalóan jogellenes tartalmat a 
szolgáltató a panasz beérkezését követő 24 órán belül köteles eltávolítani, illetve az 
ahhoz való hozzáférést megszünteti. 
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Ezek a döntések minden esetben alapvető emberi jogot érintenek, mivel korlátoz-
zák a véleményszabadságot, ami feltétlenül indokolja az eljárási garanciák kidolgo-
zását. A panasz benyújtásának módjára, a panasz tartalmi elemeire vonatkozó elvá-
rásokat a törvény nem határoz meg. Ugyancsak nem ad arra vonatkozó szemponto-
kat, hogy mi teszi a jogsértést nyilvánvalóvá. A német büntetőjogi joggyakorlat is-
merete nélkül is kijelenthető azonban, hogy az érintett tényállások a bíróságoktól is 
megfontolt mérlegelést követelnek meg. A 24 órán belüli döntéshozatalra kötelezett 
szolgáltatóknak a szükséges jogi ismeretekkel nyilvánvalóan nem kell rendelkezni-
ük, és az észszerűtlenül rövid határidőtől függetlenül sem rendelkeznek a tényállás 
felderítéséhez szükséges eszközökkel. Csak egészen kivételesek lehetnek azok az 
esetek, amikor egy laikus felelős módon megállapíthatja egy közlés „nyilvánvaló-
an” jogsértő jellegét. 

A szolgáltató döntése ráadásul végleges. A tartalom közzétevője számára sem-
milyen jogorvoslati eszköz nem áll rendelkezésre. Ha rendes bírósági úton vitatná a 
törlés jogszerűségét, komoly nehézségbe ütközne a jogalap, valamint az alkalma-
zandó jog és a joghatóság meghatározásával kapcsolatban. 

Az eltávolítási kötelezettség elmulasztása esetén ugyanakkor a forgalomirányító 
szolgáltatónak súlyos bírsággal kell számolnia. A bírság összege a törvény szerint 
akár ötvenmillió euró is lehet. Ez még a legnagyobb szolgáltatók esetében is jelen-
tős visszatartó erő, és nyilvánvalóan sokkal inkább érdemes a bejelentések túlnyo-
mó többségére a kifogásolt tartalom eltávolításával válaszolni, mint megkockáztat-
ni a bírságot. 

Amikor a jogsértés nem nyilvánvaló, akkor a jogellenes tartalmat a szolgáltató-
nak haladéktalanul, „rendszerint” a panasz beérkezését követő hét napon belül kell 
eltávolítania vagy hozzáférhetetlenné tennie. Ez a határidő egyrészt abban az eset-
ben léphető át, ha a tartalom jogellenessége valamely tényállítás valótlanságának 
bizonyításától vagy felismerhetően más ténybeli körülménytől függ. E rendelkezés-
ből az következik, hogy a tények valóságának bizonyítása is a szolgáltató felelőssé-
gi körébe tartozik, amihez a törvény semmilyen eljárási rendet nem biztosít. 

A hétnapos határidő másrészt abban az esetben meghosszabbodik, ha a szolgál-
tató a panaszt hét napon belül egy elismert önszabályozó szervezet részére továbbít-
ja és e szervezet döntésének aláveti magát. Ebben az esetben a panasz elbírálásának 
hétnapos határideje az önszabályozó szervezetet köti. Az önszabályozó szervezetek 
elismeréséről a Szövetségi Igazságügyi Hivatal (Bundesamt für Justiz) dönt. Elis-
mert önszabályozó szervezet az lehet, amely biztosítja a panaszokat kivizsgáló sze-
mélyek függetlenségét és hozzáértését, folyamatosan biztosítja a panaszok hét na-
pon belüli kivizsgálását és az ehhez szükséges feltételeket, és olyan eljárási rendet 
hoz létre, amely szabályozza a panaszok kivizsgálásának terjedelmét és lefolyását, 
valamint az érintett szolgáltatók együttműködési kötelezettségét, továbbá panasz-
bejelentési lehetőséget biztosít és jogorvoslati lehetőséget biztosít. Az önszabályozó 
szervezetnek több közösségimédia-szolgáltató fenntartásában kell működnie, és le-
hetővé kell tennie további szolgáltatók csatlakozását. A Szövetségi Igazságügyi Hi-
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vatal a közösségimédia-szolgáltatót meghatározott időre eltilthatja a panaszok ön-
szabályozó szervezethez továbbításától, ha feltehető, hogy az önszabályozó szerve-
zeten keresztül a panaszok jogszerű elbírálása nem valósul meg.

A törvény az eljárás átláthatósága érdekében rögzít néhány kötelezettséget. A szol-
gáltató ezek alapján köteles a panaszost és a kifogásolt tartalmat közzétevő felhaszná-
lót minden döntéséről haladéktalanul tájékoztatni, és a döntést meg kell indokolnia. A 
panaszokat és a kezelésükre hozott intézkedéseket dokumentálni kell, és a szolgáltató 
köteles az eltávolított tartalmat bizonyítás céljából tíz hétig tárolni. A panaszok keze-
lését a szolgáltató vezetője havi ellenőrzéssel felügyeli. A panaszok kezelésével kap-
csolatos szervezeti problémákat haladéktalanul meg kell oldani. 

Az eljárásokat a Szövetségi Igazságügyi Hivatal által megbízott szerv felügyel-
heti. Ez a szabályozási megoldás felveti azt az alkotmányos aggályt, hogy megvaló-
sulhat-e a véleményszabadság kormányzattól független gyakorlása, ha a vélemény-
szabadság korlátozására irányuló rendelkezések felügyelete egy kormányhivatal-
hoz kötődik. A médiafelügyelet kormányzattól való függetlensége, a „Staatsferne” 
követelménye Németországban is alkotmányos követelmény.44 Egy ilyen felügyele-
ti megoldás e követelménynek valószínűleg nem felel meg. 

A panaszok jellegére, a panaszkezelési munkával járó megterhelésre45 tekintettel 
indokolt az a rendelkezés, amely kötelezi a szolgáltatót, hogy a panaszok kezelésé-
ért felelős személyek részére rendszeresen, legalább félévente német nyelvű oktatá-
si és támogató programot biztosítson. 

3.3. A forgalomirányítók transzparenciája

Azoknak a közösségi hálózatoknak a szolgáltatói, amelyekhez évente több mint 100 
panasz érkezik jogsértő tartalmakkal kapcsolatban, félévente német nyelvű jelen-
tést kötelesek közzétenni a panaszok kezelésével kapcsolatban.46 A jelentés többek 
között ismerteti

■ azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a szolgáltató a jogsértő cselekmények el-
követésének megakadályozása érdekében tett,

■ a panaszok továbbításának mechanizmusát, valamint a jogsértő tartalmak tör-
lésének és zárolásának döntési kritériumait,

■ a beérkezett panaszok számát meghatározott csoportosításban,
■ a panaszok feldolgozását végző szervezeti egység szervezetét, személyi felté-

teleit, szakmai és nyelvi kompetenciáit, az ott dolgozók képzését és mentális 
támogatását,

■ azt az iparági szervezetet, amelynek a szolgáltató tagja,
■ azoknak a panaszoknak a számát, amelyek esetében a szolgáltató külső szerv-

vel konzultált a döntés meghozatala előtt,
■ azoknak a panaszoknak a számát, amelyek esetében a szolgáltató a tartalom 

törlése vagy zárolása mellett döntött,
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■ azt, hogy a panaszok beérkezésétől a tartalom törléséig vagy zárolásáig meny-
nyi idő telik el,

■ azokat az intézkedéseket, amelyeket a szolgáltató a panaszos és kifogásolt köz-
lést közzétevő tájékoztatása érdekében tesz.

A törvény előírja belföldi kézbesítési megbízott kijelölését, és e személy elérhe-
tőségének közzétételét a platformon. A szolgáltatónak ki kell jelölnie továbbá egy 
személyt, aki a nyomozó hatóságok megkereséseit teljesíti.47

A törvény az abban meghatározott kötelezettségek megszegését szabálysértésnek 
minősíti, amelyet a Szövetségi Igazságügyi Hivatal vizsgál ki és szankcionál.48 Sza-
bálysértésnek minősül a jelentési kötelezettség megszegése, a panaszkezelési eljá-
rás kialakításának elmulasztása, a panaszkezelés felügyeletének elmulasztása, a 
szervezeti hiányosságok orvoslásának elmulasztása, a munkatársak képzésének és 
támogatásának elmulasztása, valamint a kézbesítési megbízott kijelölésének elmu-
lasztása. A szabálysértések ötvenmillió euróig terjedő bírsággal sújthatók. A kézbe-
sítési megbízottal kapcsolatos szabálysértések esetében a bírság felső határa 
500 000 euró.

Miközben a törvény a szolgáltató esetében semmiféle garanciális szabályt nem 
tartalmaz a tartalom jogsértő jellegének megállapításával kapcsolatban, addig a 
szabálysértési eljárás során a bírság kiszabásának feltételéül szabja, hogy a jogsér-
tés fennállásáról a bíróságnak kell előzetes döntést hoznia. Mintha kevésbé bízna a 
jogalkotó a szabálysértési hatóságban, mint a közösségimédia-szolgáltatóban. 

3.4. A törvény alkalmazásának első tapasztalatai

A törvény 2017. október 1-jén lépett ugyan hatályba, de a panaszkezelési eljárások ki-
alakítására a szolgáltatók további három hónapot kaptak. A felelősségi szabályok így 
ténylegesen 2018. január 1-től alkalmazandók. Az első törlés, amely egyúttal politikai 
vihart is kavart, már január 2-án megtörtént. Az Alternative für Deutschland nevű 
populista párt egyik politikusa egy Twitter-üzenetben és egy Facebook-bejegyzésben 
„barbár, muszlim, csoportos erőszakot elkövető férfihordának” nevezte a bevándorló-
kat, ami miatt a Twitter ideiglenesen letiltotta a fiókját, a Facebook pedig uszítás miatt 
törölte a bejegyzést.49 A német kormány ezt követően bejelentette, hogy a törvény ha-
tását értékelni fogják, és szükség esetén módosítják azt.50 

A német Igazságügyi Hivatal 2019. júliusában 2 millió euró bírságot szabott ki a 
Facebookra, méghozzá a 2018 első féléves jelentés jogsértő jellege miatt.51 A 
Facebook a határozat szerint a valósnál kisebb számú panaszeljárásról számolt be. 
A Facebook panaszbejelentési felületén kétféle eljárás indítható, az egyik a Facebook 
belső panaszkezelési eljárása, a másik a NetzDG szerinti eljárás, és utóbbi sokkal 
kevésbé feltűnő helyről érhető el a honlapon. A német hatóság szerint ez a gyakorlat 
nincs összhangban a törvénnyel.

Figyelemre méltó fejlemény, hogy a Twitter a panaszeljárások megindulása előtt 
úgy módosította felhasználási feltételeit, hogy rögzítette, a jogsértésekkel – és a fel-
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használási feltételek megsértésével – kapcsolatos hamis bejelentések visszaéléssze-
rű bejelentésnek minősülnek, és az ismételt visszaélés a Twitter-fiók zárolását vonja 
maga után.52 A Twitter ezzel fontos lépést tett az indokolatlan bejelentések vissza-
szorítására.

A német törvény jelen formájában nem szolgálhat európai mintaként, mert nem 
biztosítja a véleményszabadság szempontjából elvárható minimális garanciákat sem. 
A törvény azt a koncepcionális kérdést veti fel, hogy az állam milyen mértékben 
szervezheti ki a jogérvényesítést üzleti vállalkozásokhoz. A német megoldás a jog-
sértő tartalmakkal szembeni fellépés terheit jelentős részben a szolgáltatókra telepíti, 
aminek az alapjogi szempontok figyelmen kívül hagyása az ára. Elvileg azonban 
nincs akadálya annak, hogy az állam alakítson ki olyan speciális eljárásokat, ame-
lyek gyorsan, ugyanakkor jogállami garanciák mellett gondoskodnak a jogsértő tar-
talmak gyors eltávolításáról. Ennek módja lehet olyan ideiglenes intézkedés elrende-
lése, amely a jogerős bírósági ítélet megszületésééig zárolja az adott tartalmat. A 
magyar Büntető Törvénykönyv és a büntetőeljárási szabályok az elektronikus adat 
ideiglenes, illetve végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó rendelkezésekkel53 
kínál is ehhez – részleteiben persze továbbgondolandó54 – kiindulópontot.

4. A digitális tartalom szabályozása

4.1. Szabályozás magánkézben

A digitális tartalom szabályozása egyszerre ütközik a globális kommunikációs fe-
lületek és a nyelvileg, kulturálisan és jogilag erősen tagolt helyi közösségek, vala-
mint a normaszegésekre adott lehető leggyorsabb válasz és a véleményszabadság 
szempontjainak alapos mérlegelése közötti konfliktus feloldhatatlanságába. 

Az egyik első európai dokumentum, amely felsorolta a normasértő tartalmakat, 
az Európai Bizottságnak az interneten elérhető jogellenes és káros tartalmakról 
szóló állásfoglalása volt 1996-ból.55 Az állásfoglalás a hálózati kommunikáció által 
veszélyeztetett értékként jelölte meg a nemzetbiztonságot (bombák, kábítószerek 
illegális előállításához nyújtott segítség, terrorista tevékenység), a fiatalkorúak vé-
delmét (erőszak, pornográfia, a marketing visszaélésszerű formái), az emberi mél-
tóság védelmét (fajgyűlölet, faji megkülönböztetés), a magánszféra védelmét (sze-
mélyes adatok jogosulatlan továbbadása, elektronikus zaklatás), a jóhírnév védel-
mét (rágalmazás, becsületsértés, jogellenes összehasonlító reklám), a gazdasági 
biztonságot (hamisítás, iránymutatás a hitelkártyák hamisításához), a szellemi tu-
lajdont (oltalomban részesülő szellemi alkotások jogosulatlan továbbadása), vala-
mint az információ biztonságát (hacking). Az 1990-es évek második felétől a 2010-
es évekig a gyermekekre ártalmas tartalmak kiszűrése és a gyűlölködő, uszító – a 
2000-es évektől ide értve a terrorizmust támogató – tartalmakkal szembeni fellépés 
volt a tartalomszabályozás fő iránya. A 2010-es években ezek mellett az álhírek ter-
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jesztése és a választási kampányok tisztasága került a szabályozási, közpolitikai 
feladatok fókuszába.

A forgalomiránytó szolgáltatások megjelenése nemcsak az információáramlást 
központosította, hanem az (ön)szabályozást is. Míg az 1990-es és a korai 2000-es 
évek önszabályozási kezdeményezései a szolgáltatók közötti, iparági szintű ösz-
szefogásokként valósultak meg, amelyek a panaszkezelő megoldásaikat igyekez-
tek legalább részben független szakemberek bevonásával működtetni, addig a 
Facebook közösségi hálózat, a Google kereső, a YouTube videómegosztó, vagy 
éppen az Apple Store alkalmazás-áruház az adott felületet üzemeltető médiavál-
lalat által egyedül meghatározott szabályzatok alapján maga dönt az egyes tartal-
mak normasértő jellegéről. Ezeket a szabályzatokat a felhasználók a szolgáltatás 
igénybevételének kezdetekor magukra nézve kötelezőnek fogadják el, így ezek 
lényegében az adott szolgáltató és a felhasználó mint magánfelek között kötött 
szerződés általános szerződési feltételei.56 Az érintett médiavállalatok a szabály-
zatok betartásáról is maguk gondoskodnak: automatizált, algoritmusalapú dönté-
sekkel és moderátorok alkalmazásával szűrik a tartalmakat. Ez a gyakorlat 
ugyanakkor a szabályok, a moderálási elvek és az eljárások átláthatóság, az ala-
csony fokú hatékonyság, vagy éppen a döntések felülvizsgálatának hiánya miatt 
folyamatos kritika alatt állnak.

A Facebook tartalomszabályozási és törlési gyakorlatáról eddig annyi információ 
került nyilvánosságra, amennyit a Süddeutsche Zeitung57 és a The Guardian58 kiszi-
várogtatott. Ezekből az derült ki, hogy a lehetséges normaszegéseket – többek kö-
zött a gyűlöletbeszéd, a terrorizmus támogatása, a holokauszttagadás, az 
erőszakábrázolás, a gyermekbántalmazás körében – a Facebook alkalmazottai na-
gyon leegyszerűsített, lényegében matematikai képletek formájában leírt szempon-
tok mentén szűrik ki. Az eljárások, illetve a tartalomszűrés szempontjainak nyilvá-
nossága a minimális garanciája a véleményszabadságot korlátozó szolgáltatói dön-
téshozatalnak.

A fent bemutatott német szabályozási törekvések hatására, 2017 májusában beje-
lentette a Facebook, hogy az akkor alkalmazott összesen 4500 moderátor mellé fel-
vesz még 3000-et. 2018 végén 30 000 alkalmazott dolgozott a Facebook biztonsá-
gos működését segítő munkakörben, ezeknek az alkalmazottaknak a fele moderá-
tor.59 Így egy moderátorra kb. 153 000 felhasználó jut. A moderátorok alacsony fi-
zetésért, megfelelő mentális támogatás nélkül végzik a munkájukat, természetesen 
a Facebook-felhasználók nyelvi és kulturális sokszínűségét nem képesek lefedni.60

4.2. Információs buborékok

Bár a személyre szabott keresési és rangsorolási eredmények előnyei a felhaszná-
lók, a tartalomszolgáltatók és a reklámozók szempontjából is nyilvánvalóak, a 
személyreszabottság jelentős kockázatokkal is jár. A „személyre szabott szűrő” 
modellje Pariser szerint három lépésből áll: először találd ki, kik a felhasználóid és 
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ők mit szeretnek, utána kínáld nekik a hozzájuk leginkább illő tartalmakat és szol-
gáltatásokat, végül tökéletesítsd a szűrőt.61 E szűrő „önbeteljesítő identitásokat”62 
hoz létre, egyes személyes preferenciákat túlzottan hangsúlyossá tesz, és így végső 
soron alakítójává is válik az egyéni felhasználói igényeknek.63

Minél nagyobb mértékben veszik át az információ hasznosságára vonatkozó ér-
tékelési szempontok helyét az egyéni preferenciára vonatkozó szempontok, annál 
valószínűbb, hogy a felhasználó számára hozzáférhetetlenek maradnak a saját atti-
tűdjein, ismeretein, álláspontján kívül eső információk. „Cyber-balkanizáció”64, 
„cyber-kaszkádok”65 – az internetfelhasználók homogén és átjárhatatlan közössé-
gekbe szerveződésének veszélyeire a 2000-es évek második felétől egyre többen 
hívják fel a figyelmet. A túlzott perszonalizációnak a tájékozódási szabadságra 
gyakorolt hatását Pariser nevezte először „szűrőburéknak” („filter bubble”).66 Az 
azóta közkeletűvé vált kifejezés olyan „személyes információs ökoszisztémára” 
utal, amelyben a felhasználónak egyre kisebb esélye van a sajátjától eltérő álláspon-
tokkal találkozni. Az algoritmusokat persze nem az információk homogenizálásá-
nak szándéka, hanem a felhasználói igények minél tökéletesebb kiszolgálásának 
igénye vezérli, ami azonban a felhasználó oldalán végső soron téves, egyoldalú va-
lóságérzékeléshez vezet.67

Természetesen a médiafogyasztási szokásokat eddig is jelentős mértékben meg-
határozta a „szelektív észlelés”68, azaz az, hogy a közönség tagjai sokkal inkább a 
saját álláspontjukat megerősítő információkat és csatornákat keresték, mint azokat, 
amelyek ellentmondtak ennek az álláspontnak.69 Pariser szerint a szűrőbuborék 
nagyobb kockázatot jelent a korábbi szelektív észlelésnél.70 Ennek elsődleges oka, 
hogy a szűrőbuborék a felhasználó elől rejtve marad. Akár valós, akár téves követ-
keztetések alapján hozzák létre az információs buborékot az algoritmusok, a fel-
használó nemcsak nem avatkozhat bele az algoritmus működésébe, de jellemzően 
nincs is tudomása arról, hogy az algoritmus rá vonatkozó következtéseket von le, 
értékeléseket végez.71 A szűrőbuborékba való belépés éppen ezért nem is a felhasz-
náló döntése, az abból való kilépés pedig az algoritmusok működési elvei miatt egy-
re nehezebb.72 

Helberger és szerzőtársai ugyanakkor amellett érvelnek, hogy a szűrőbuborék 
legfeljebb a felhasználók kis része számára jelenti a sokszínűség csökkenésének va-
lódi veszélyét.73 Tanulmányukban olyan kutatásokra hivatkoznak, amelyek eredmé-
nye azt mutatja, hogy „a felhasználók vonakodnak saját hírkínálatuk személyre sza-
bása érdekében bármilyen erőfeszítést tenni”74, illetve a forgalomirányítók haszná-
lata nem csökkenti jelentős mértékben a különböző politikai oldalakhoz sorolható 
tartalmak keresztolvasását. Azt ugyanakkor ők is elismerik, hogy az új médiakör-
nyezetben csökken a valószínűsége annak, hogy a felhasználó véletlenül találkozik 
a sajátjától eltérő tartalmakkal, és azt sem vitatják, hogy a forgalomirányítók algo-
ritmusai végső soron csökkentik az elért tartalmak sokszínűségét. Némileg ellent-
mondásos elemzésükből az következik, hogy a felhasználói magatartások képesek 
ugyan a szűrőbuborék hatásait legalább részben csökkenteni, de ez a szűrőbuboré-
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kot és főleg annak technikai lehetőségét nem szünteti meg. Alkotmányos szempont-
ból pedig már a sokszínűség csorbításának a veszélye is megalapozhat valamiféle 
arányos szabályozói beavatkozást, amelynek kialakítása során persze azt is figye-
lembe kell venni, hogy a tényleges felhasználói magatartások milyen stratégiákat 
követnek az adott információs környezetben.

Az elmúlt évek kutatásai és elemzései nagyrészt megkérdőjelezték a szűrőbubo-
rék-jelenség relevanciáját, vagy legalábbis annak hatókörét.75 Az aligha vitatható, 
hogy a hírfolyamban megjelenő bejegyzések vagy kommentek formájában a digitá-
lis térben is találkozik a felhasználó a saját álláspontját gyengítő tényekkel, illetve 
a saját álláspontjával ütköző véleményekkel, és a digitális médiakörnyezet egyálta-
lán nem az egyetlen tájékozódási forrás. Ugyanakkor a forgalomirányító szolgálta-
tások algoritmusai, leképezve és felerősítve a felhasználó saját viselkedését, mégis-
csak olyan közeget teremtenek, amelyben a felhasználó saját álláspontját osztó is-
merősök egyre zártabb hálózata jön létre, folyamatosan pozitív megerősítést adva a 
saját tudással és attitűdökkel kapcsolatban. Egy ilyen megerősítő közegben a disz-
szonáns tények és vélemények legfeljebb mérsékelten képesek alakítani az egyéni 
meggyőződéseket, sőt akár maguk is a megerősítő visszajelzés részeivé válhatnak: 
beilleszthetők egy szélesebb narratívába, amelyben pusztán azzal, hogy az adott 
közlés egy meghatározott személytől vagy egy csoport valamely tagjától szárma-
zik, a közlés tartalma minden további nélkül valótlannak, hiteltelennek, tévesnek, 
elfogultnak címkézhető. A közösségi média éppen a megerősítő ismerősi hálózattal 
biztosít egy olyan értelmezési keretet, amely minden közlést segít elhelyezni a fel-
használó saját világképében. Tufekci megfogalmazásában a csoporthoz tartozás 
erősebb, mint a tények76, márpedig a forgalomirányítók működésének legfontosabb 
következménye az adott világképen osztozó csoportok hatékony létrehozása. 

A személyre szabott információs ökoszisztéma a demokratikus nyilvánosság elvei-
vel aligha fér össze.77 Az átfogó és sokszínű tájékoztatás, illetve a társadalmi párbeszéd 
megvalósulása súlyos nehézségekbe ütközik egy olyan információs környezetben, 
amelyből az algoritmusok száműzték az ellentétes álláspontokat, az ellentmondó infor-
mációkat. A kereső- és rangsoroló algoritmusok így „egyre inkább távolodnak a véle-
ményszíntér plurális és mindenekelőtt integrált bemutatásának ideáljától”78, még ha e 
véleményszíntér megszűnésének közvetlen veszélye nyilvánvalóan nem is fenyeget. 

5. Álhírek, dezinformáció

Az álhírek és a dezinformáció kérdése a Brexit, illetve az amerikai választási 
kampány óta a közbeszéd és a médiakutatás kiemelt területe. Allcott és 
Gentzkow meghatározásában az álhír „olyan hír, amely szándékait tekintve és 
igazolhatóan hamis, és amely olvasóit félrevezetheti”.79 Az álhíreknek a hírparó-
diától a kattintás vadász cikkeken át a politikai propagandáig számos formája lé-
tezik. Az Európai Unió szakértői csoportja80 az álhír megnevezés helyett a dezin-
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formáció kifejezés használatát javasolja, tekintettel arra, hogy a jelenség komple-
xebb a valótlan közlések terjesztésénél, valamint arra, hogy az „álhír” kifejezést 
politikai szereplők a velük szemben kritikus médiumokra kezdték el használni. A 
dezinfomáció a szakértői elemzés szerint „a valótlan, pontatlan vagy félrevezető 
információk minden formája, amelyeket a közügyek szándékos rombolása vagy 
profitszerzés céljából alakítanak ki, hoznak nyilvánosságra és népszerűsítenek”81. 
A Facebook a közösségi médiában terjesztett dezinformációs kampányokra az 
„információs művelet” (information operation) kifejezést használta. Az informá-
ciós műveletek kormányoknak vagy szervezett nem kormányzati szereplőknek a 
hazai vagy külföldi politikai nézeteket torzító cselekményei, jellemzően straté-
giai vagy geopolitikai jellegű eredmény elérése érdekében.82

A szakirodalom különbséget tesz továbbá disinformation, misinformation és 
malinformation között.83 A dezinformáció az a valótlan információ, amelyet szán-
dékosan abból a célból hoztak létre, hogy valamely személynek, csoportnak, intéz-
ménynek vagy országnak kárt okozzon. A félretájékoztatás (misinformation) valót-
lan ugyan, de nem ártó szándékkal hozták létre. A rosszindulatú információ 
(malinformation) lehet akár valós is, de kifejezetten ártó szándékkal hozták létre. 

A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságáról való gondolkodás mindig össze-
kapcsolódott az igazság feltárásának igényével. Milton idézett mondatai éppen az 
egyházi cenzúrával szembeni érvként fogalmazódtak meg: nincs szükség cenzúrá-
ra, ha a szabad véleménynyilvánítás egyébként sem vezethet máshova, mint az 
igazság feltárásához. 

Természetesen a szabad véleménynyilvánítás és az igazság felderítése közötti 
közvetlen összefüggés feltételezése a kommunikáció hatásával kapcsolatban szá-
mos körülményt figyelmen kívül hagy. A közlő személyében rejlő hitelesség, a köz-
lés hatékony terjesztéséhez szükséges csatornák és erőforrások uralása, vagy éppen 
a befogadó közönség ismeretei és attitűdjei az adott közlést annak igazságtartalmá-
tól függetlenül meggyőzőbbé tehetnek. 

Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy milyen az a szabályozási-közpolitikai környezet, 
amely segíti, hogy a nyilvános vitákban a valós közlések kerekedjenek felül, akkor biz-
tosan nem elég figyelembe venni azokat a jogi eszközöket, amelyek valamely valótlan 
közléssel szembeni fellépést biztosítanak. Az „igazság” feltárásának esélyeit, az „igaz-
ság” meggyőző erejét mindazok a közpolitikai eszközök befolyásolják, amelyek az új-
ságírói munka feltételeit, valamint a különböző kommunikációs lehetőségekhez és 
csatornákhoz való hozzáférés esélyeit alakítják. Sőt idetartoznak azok az eszközök is, 
amelyek a közönség tudatos médiahasználatát, a médiaműveltséget erősítik. 

Az igazság felderítésének szándéka szorosan összekapcsolódott az újságírás, mint 
hivatás ethoszával és szakmai szabályaival. Az újságírói tevékenység még akkor is az 
igazság melletti kiállásként értelmezhető, amikor az újságíró publicisztikában vagy 
egyéb szubjektív műfajban ad hangot a véleményének. A tényközlő és tényfeltáró új-
ságírás pedig nem is törekedhet másra, mint valamiféle objektív igazság felderítésére 
és bemutatására. A tényfeltáró és oknyomozó újságírás mind a szakma, mind a kö-
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zönség számára kiemelkedő jelentőségű az újságírói tevékenységek között. Azzal, 
hogy az újságíró a közönség számára korábban nem ismert tényeket tár fel, jelentősen 
hozzájárul a média demokratikus funkcióinak ellátásához, nevezetesen a hatalom el-
lenőrzéséhez (watchdog) és a közügyek érvelő megvitatásához. 

5.1. A valótlan közlések újságíróetikai megítélése

Az újságírói szakma szabályait különböző szakmai etikai kódexek foglalják össze. 
E kódexek gyakorlati jelentősége természetesen annyi, amennyire az újságírók saját 
munkájuk során igazodnak hozzájuk.

A Magyar Újságírók Szövetségének Újságírói etikai kódexe rögzíti: Az újságíró 
és szerkesztő írásban, online alkotásban, műsorban szándékosan vagy gondatlan-
ságból valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben 
elvárható gondossággal ellenőrizni (4.1. pont). A Főszerkesztők Fórumának Önsza-
bályozó etikai irányelvei között szerepel, hogy az újságíró „– pontosan, azaz az ál-
tala közölt információk valóságtartalmáról meggyőződve” végzi a munkáját. Mind-
két etikai kódex meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik a va-
lótlan közlésekkel szembeni fellépést.

A német Presserat etikai kódexe (Pressekodex) az első szakaszában rögzíti, hogy 
a valóság tiszteletben tartása, illetve a nyilvánosság valósághű tájékoztatása – az 
emberi méltóság megóvása mellett – „a sajtóval szembeni legfőbb parancsok”. A 
kódex hozzáteszi ehhez, hogy ebből az alapelvből kiindulva a sajtóban tevékenyke-
dő személyek óvják „a sajtó megítélését és hitelességét” (Ziffer 1). A német etikai 
kódex szerint az újságírók a körülmények által megkövetelt gondossággal kötelesek 
ellenőrizni az információk valóságtartalmát, és az információkat a valóságnak 
megfelelően kötelesek közzétenni. Az információ értelmét átdolgozással, címadás-
sal vagy képaláírással eltorzítani vagy meghamisítani tilos. A meg nem erősített 
közléseket, a szóbeszédet és a feltételezéseket ilyenként felismerhetővé kell tenni 
(Ziffer 2). Részletes szabályokat határoz meg a kódex a közvélemény-kutatások 
eredményeinek közzétételéről, az illusztrációként használt fotókról, a grafikai ábrá-
zolásról, az olvasói levelekről, valamint a felhasználók által készített tartalmakról. 
A kódex rendelkezik a valótlan közlések helyreigazításának kötelezettségéről is.

A fenti példák jól illusztrálják az újságírói szakma saját viszonyulását az igazság 
kereséséhez. Olyan alapvető elvárásról van szó, amely jelentős mértékben meghatá-
rozza az újságírásról kialakított társadalmi megítélést, és aminek teljesítésében az 
újságíró nem rendelkezik mérlegelési lehetőséggel. 

5.2. Valótlan közlések és véleményszabadság 

A magyar Alkotmánybíróság a véleményszabadsággal kapcsolatban azt az értelme-
zést követi, hogy ez az alapvető emberi jog „nem bizonyos eszmék, tények és véle-
mények tekintetében biztosítja csupán a szabad véleménynyilvánítást, hanem ma-
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gát a véleménynyilvánítás lehetőségét részesíti védelemben”, ennek következtében 
a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi [36/1994. (VI. 
24.) és 30/1992. (V. 26.) AB hat.]. Az Alkotmánybíróság kifejezetten hangsúlyozza, 
hogy „a véleménynyilvánítási szabadságnak csupán igen korlátozott lenne az érté-
ke, ha nem jelentene többet, mint az igaz tények állításához való jogot” [18/2000. 
(VI. 6.) AB hat.]. A rémhírterjesztés büntetőjogi korlátozhatóságával kapcsolatban 
arra a következtetésre jutott, hogy „a valótlan tények állítása vagy híresztelése, il-
letve a való tényeknek elferdítése, még ha a tényt állító tudatában is van cselekmé-
nye köznyugalomra káros hatásának, ebbe belenyugszik, netán ezt kívánja, a véle-
ménynyilvánítási szabadságnak a büntetőjogi eszközökkel nem korlátozható tarto-
mányán belül van” [18/2000. (VI. 6.) AB hat.]. Ezzel az Alkotmánybíróság szűkre 
szabta azoknak a valótlan közléseknek a körét, amelyek jogi, vagy legalábbis bün-
tetőjogi eszközökkel korlátozhatók. Ez a megközelítés abból indul ki, hogy jelentő-
sen korlátozná a kommunikáció szabadságát, ha minden olyan állításért jogi fele-
lősséget kellene vállalni, amelyről utóbb kiderül, hogy valótlan volt. 

Árnyaltabb a német szövetségi alkotmánybíróság gyakorlata, amely szerint a vé-
leményszabadság nem terjed ki a szándékosan valótlan tényállításokra, azaz a „tu-
datos hazugságokra”, valamint azokra a tényállításokra, amelyek valótlan jellege 
már a közlés pillanatában kétségtelenül fennállt (pl. BVerfG NJW 1983, 1415). Ez 
az értelmezés a szabad kommunikáció jogi kockázatát nem növeli olyan esetekben, 
amikor csak utólag derül ki a tényállításról, hogy valótlan. Azok a tényközlések, 
amelyek szubjektív véleményt is kifejeznek, a német alkotmánybíróság szerint is 
minden esetben élvezik a véleményszabadság védelmét, akkor is, ha az alapul szol-
gáló tények valótlannak bizonyulnak. 

A valótlan közlések egy esetben mégis közvetlen jogi következményekkel járhat-
nak, akkor, ha a közlés konkrét személyt érint. A személyiségi jogok polgári jogi és 
büntetőjogi védelme azon a feltételezésen alapul, hogy az adott személyre vonatko-
zó valótlan közlések szükségszerűen torzítják az adott személy társadalmi megíté-
lését, a róla a közösségben kialakult kép nem lesz összhangban a tényleges maga-
tartásával. A tények valótlansága ráadásul objektíve bizonyítható, és a valós tények 
közlésével az elszenvedett sérelem legalább részben orvosolható is. A Polgári Tör-
vénykönyv szerint a jóhírnév megsértését jelenti, ha valaki más személyre vonatko-
zó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis 
színben tüntet fel (2:45. §). Ha a jóhívnet a médiában sértik meg, akkor egy kifeje-
zetten erre az esetre kidolgozott eljárás, a sajtó-helyreigazítás áll a sértett rendelke-
zésére (ld. 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól, 12. §). A sajtó-helyreigazítás célja, hogy a lehető leggyorsabban bizto-
sítsa a sértett számára, hogy a valótlan közléssel azonos körülmények között nyil-
vánosságra kerüljenek a valós tények is. A sajtó-helyreigazítási gyakorlat számos 
nehéz jogértelmezési kérdést vet fel, különösen a sajtó által más személytől – pl. 
interjúalanytól, sajtótájékoztatót tartó közszereplőtől, nyilvános rendezvény felszó-
lalójától – hűen idézett, de egyébként valótlan tartalmú közlésekkel kapcsolatban. 
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Másfelől egy olyan médiarendszerben, ahol a megjelent valótlan közlést nemcsak 
számos más médium veszi át, hanem a közösségi médiában a felhasználók maguk 
is tömegesen terjesztik, a helyreigazítástól várható hatás igen csekély. A valótlan 
közlésekkel szemben végül a büntetőjog is biztosít eszközöket a sértett számára. A 
magyar Büntető Törvénykönyv elsősorban a rágalmazás bűncselekményével védi 
az egyéneket a valótlan közlésekkel szemben (226. §). A rágalmazás kivételes eset-
ben ugyan valós közléssel is megvalósulhat, de jellemzően a valótlan közlések azok, 
amelyek a becsület csorbítására alkalmasnak bizonyulnak. Ezek, illetve ezekhez 
nagyon hasonló jogi eszközök más jogrendszerekben is rendelkezésre állnak. Ezek 
azonban a valótlan közlésekkel szemben összességében igen korlátozott védelmet 
biztosítanak. Funkciójuk semmiképpen nem az, hogy a tömeges álhírekkel és 
dezinfomációval szemben rendszerszintű megoldást kínáljanak. 

5.3.  A demokratikus közvélemény mint a tényszerű tájékoztatás 
színtere

A magyar Alkotmánybíróság a fenti, a valótlan közlések szabadságát biztosító gyakor-
lata mellett azt is hangsúlyozza, hogy a média „a véleményalkotáshoz szükséges infor-
mációszerzésnek, a véleménynyilvánításnak és véleményformálásnak kitüntetett fon-
tosságú eszköze”; „nemcsak a szabad véleménynyilvánítás eszköze, hanem a tájékoz-
tatásé is, azaz alapvető szerepe van a véleményalkotás feltételét képező tájékozódás-
ban” [37/1992. (VI. 10.) AB hat.]. Az Alkotmánybíróság szerint a média meghatározó 
tényezője az ún. demokratikus közvélemény kialakításának és fenntartásának, ami 
nem más, mint a közügyek nyilvános megvitatásának színtere. A közvélemény akkor 
demokratikus, ha „teljes körű és tárgyilagos” tájékoztatás, illetve „teljes körű, kiegyen-
súlyozott arányú és valósághű” tájékoztatás alapján jön létre [37/1992 (VI. 10.) AB 
hat.]. A közügyek megvitatása tehát mégis megköveteli, hogy a média tárgyilagos és 
valósághű tájékoztatást nyújtson, ilyen tájékoztatás hiányában ugyanis nem töltheti be 
a demokratikus funkcióját. Így közvetett módon mégis megfogalmazza az Alkot-
mánybíróság a média „igazmondási” kötelezettségét. Ezzel végső soron a jogalkotóra 
azt a kötelezettséget rója, hogy a médiarendszer működési kereteinek kialakítása során 
teremtse meg a tárgyilagos és valósághű tájékoztatás megvalósulásának feltételeit. 

Ez a kötelezettség azonban nem jelent többet annál, hogy a jogalkotó teremtsen 
olyan feltételeket, hogy a médiarendszer egészének működése biztosítsa a valós té-
nyek felszínre kerülését. Ez akkor is megvalósul, ha egyes médiumok valótlan közlé-
seket is közzétesznek, de más médiumok garantálják a valós tények megjelenését. Ez 
az értelmezés összhangban van az Alkotmánybíróság fenti, a valótlan közlések sza-
badságát biztosító döntéseivel is. Ugyanakkor éppen a médiarendszer és a nyilvános-
ság jelenlegi állapota mutat rá igen élesen, hogy önmagában a valóság, a valós tények 
megjelenése a nyilvános diskurzusban egyáltalán nem garantálja, hogy ezek a tények 
a közönség minden részéhez eljutnak, és még inkább azt nem, hogy a közönség min-
den része ugyanazokat a tényeket fogadja el valósnak.
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5.4.  Az álhírek és a dezinformáció elleni küzdelem további 
közpolitikai eszközei

A jogi eszközök a fenti alkotmányos keretben csak szűk körben, alapvetően a konk-
rét személy személyiségi jogait sértő valótlan közlésekkel szemben állnak rendelke-
zésre, de egyébként sem alkalmasak másra, mint hogy utólag nyilvános felületet 
biztosítsanak a valótlanság cáfolatának. Ez egy olyan médiakörnyezetben, amely-
ben egy-egy hír nagyon gyorsan nagy tömegeket ér el, viszont a hír aktualitása 
minden korábbi időszakhoz képest sokkal gyorsabban elavul, illetve ahol a valótlan 
közlések tömeges jelenséggé váltak, ráadásul a felhasználók egy részéhez a cáfolat 
vagy el sem jut, vagy éppen nem a várt hatást váltja ki, a valós tények utólagos köz-
lése a nyilvános kommunikáció minőségét nem tudja javítani. Az Európai Unió 
szakértői testülete a jogi szabályozásnál lényegesen kiterjedtebb közpolitikai esz-
köztárat vázol fel. Ennek elemei a következők:

■ Az átláthatóság biztosítása: a teljes digitális értéklánc átláthatósága a dezin-
formáció elleni küzdelem fő eleme, ami segíti a felhasználókat az információ 
valós vagy valótlan jellegének felismerésében, az online hírterjesztés folyama-
tának megértésében, valamint abban, hogy megértsék a hírek közlőinek moti-
vációit és finanszírozási hátterét. Az átláthatóságot megfelelő eszközökkel biz-
tosítani kell az adott médium tulajdonosi hátterével kapcsolatban, az egyes 
tartalmak szponzorált jellegével kapcsolatban, valamint arról, hogy az adott 
tartalom terjesztésében részt vesznek-e fizetett felhasználók vagy erre a célra 
fejlesztett algoritmusok (robotok). Ugyancsak ki kell terjednie az átláthatóság-
nak a hírek forrására, amihez a jelentés átláthatósági indikátorok kidolgozását 
javasolja, amelyek akár a közösségi oldalak és a keresőszolgáltatások értékelé-
si szempontjai közé is beépülhetnek. A javaslat szerint növelni kell továbbá a 
minőségi hírek láthatóságát, valamint a közösségi platformok algoritmusainak 
átláthatóságát. Az átláthatóságot biztosító intézkedések további területe magá-
nak a tényellenőrző (fact-checking) tevékenységnek az átláthatósága. A szak-
értői testület ehhez többek között európai kutatási központok létrehozását ja-
vasolja, amelyek segítik a tényellenőrzést végző szervezetek munkáját és 
együttműködését. 

■ A szakértői jelentés a dezinformáció elleni küzdelem kiemelt eszközeként te-
kint a média- és információs írástudás (media and information literacy) erősí-
tésére, mint a kritikus médiafogyasztást segítő intézkedésre. A média- és in-
formációs írástudás erősítése részben az oktatáspolitika újraértékelésével és 
módosításával valósítható meg, ami magában foglalja a szükséges kompeten-
ciáknak a tantervbe és az oktatási rendszer eredményességének értékelésébe 
való beemelését, valamint a tanárok képzését. Az iskolai oktatáson kívül azon-
ban a média- és információs írástudást minden korosztály számára elérhetővé 
kell tenni. A szakértői elemzés az ebben részt vevő különféle szervezetek 
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munkájának összehangolását, a képzési programok értékelési rendszereinek 
kidolgozását javasolja. 

■ A szakértői bizottság által javasolt intézkedések harmadik csomagja olyan 
eszközök fejlesztését foglalja magában, amelyek a felhasználók és az újságírók 
számára lehetővé teszik a dezinformáció kiszűrését, és a technológiai fejlődés-
hez való pozitív hozzáállást ösztönzik. A javaslat olyan alkalmazások fejlesz-
tését ösztönzi, amelyek a böngészőbe beépülve vagy a mobiltelefonon a fel-
használók számára hatékonyabb ellenőrzést tesznek lehetővé az általuk elért 
információk kiválasztása fölött. Az újságírók részére az információk megbíz-
hatóságának automatikus ellenőrzését biztosító eszközök kifejlesztését ösz-
tönzi a szakértői elemzés, és hangsúlyozza az újságírók képzésének fontossá-
gát, valamint az innovatív projektek támogatásának szükségességét. 

■ A dezinformációval szemben az elemzés szerint meghatározó jelentősége van 
az európai hírökoszisztéma diverzitásának és fenntarthatóságának. Az Euró-
pai Unió e célok megvalósításához a minőségi újságírás, valamint a kapcsoló-
dó kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásával járul hozzá, a tagállamoknak 
pedig tiszteletben kell tartaniuk a szerkesztői szabadságot és függetlenséget, 
illetve saját forrásaikkal támogathatják az innovatív megoldásokat. 

■ A szakértői elemzés tartalmaz továbbá egy javaslatot egy európai magatartási 
kódex elfogadására, amely az összes érintettre – különösen a médiavállalatok-
ra, a tényellenőrzést végző szervezetekre, a digitális platformok üzemeltetőire, 
valamint a reklámipar szereplőire – vonatkozóan határoz meg önkéntesen vál-
lalt előírásokat. A javaslat néhány alapelvet határoz meg a közösségi platfor-
mok üzemeltetőire vonatkozóan, amelyek a majdani kódex kiindulópontjai-
ként szolgálhatnak. Ezek között lefekteti, hogy a közösségi platformok üze-
meltetői határozzanak meg reklámozási alapelveket, amelyek biztosítják az 
elköltött pénz nyomon követését, illetve a szponzorált tartalmak felismerhető-
vé tételét. Ugyancsak a platformok üzemeltetőitől várja el a szakértői anyag, 
hogy biztosítsanak átláthatóságot és elszámoltathatóságot a személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban. A platformüzemeltetőknek együtt kell működniük 
továbbá a tényellenőrzést végző szervezetekkel, megfelelő beállítási lehetősé-
geket kell biztosítaniuk a felhasználóiknak az általuk elért információk fölötti 
kontroll gyakorlásához, segíteniük kell a minőségi hírek láthatóságának erősí-
tését, az aktuális hírek mellé ajánlásokat kell megjeleníteniük a kapcsolódó 
hírekhez, könnyen elérhetővé kell tenniük a tényellenőrző szolgáltatások el-
érését biztosító felhasználói alkalmazásokat, valamint megfelelő információ-
kat kell közzétenniük saját működésükkel kapcsolatban. 

A 2018 szeptemberében közzétett kódex84 a következő kérdésekkel foglalkozik:
■ szigorú reklámelhelyezési szabályok;
■ a politikai reklámok és a politikai témájú promóciók szabályozása, a fizetett 

tartalom felismerhetősége, a reklámozó felismerhetősége;
■ a szolgáltatás integritása, álprofilok, botok azonosítása, kizárása;
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■ a felhasználók védekezési lehetőségeinek erősítése, a hamis információ felis-
merését segítő eszközök fejlesztése, a megbízható információk priorizálása, a 
különböző perspektívák megismerését segítő eszközök fejlesztése, a kritikus 
gondolkodást és a médiaműveltséget erősítő együttműködések kialakítása;

■ a kutatói közösség erősítése, kutatástámogatás.
Mivel a tömegesen terjedő álhírek jelenségének kialakulásában a digitális kom-

munikációs infrastruktúra és az arra épülő üzleti modellek gyengeségei éppen úgy 
közrejátszanak, mint a kommunikációs platformtól teljesen független kognitív tor-
zítások és az önmagában is komplex okokra visszavezethető társadalmi megosz-
tottság85, pusztán a kommunikációs platformokat célzó megoldások biztosan nem 
vezetnek eredményre. Ez természetesen más kommunikációs visszaélésekre is 
igaz, mindenekelőtt a gyűlöletbeszédre. A digitális dezinformáció olyan közvetlen 
hatást gyakorol a demokratikus politikai rendszer működésére, ami indokolja a 
közpolitikai döntéshozók aktivitását, de rövid távú eredmény még a legösszetettebb 
médiakormányzási eszköztárral sem érhető el. 

6. A forgalomirányítók és a sokszínűség 

6.1. A forgalomirányítók mint szűk keresztmetszetek

A médiarendszer technikai fejlődése minden esetben egyszerre jelentette új és több 
tartalom elérhetővé válását, illetve olyan új eszközök és szolgáltatások megjelené-
sét, amelyek képesek voltak a közönség számára hozzáférhető információk válasz-
tékát befolyásolni. Ezek az eszközök és szolgáltatások, az ún. szűk keresztmetsze-
tek (gatekeeper) a szabályozás fontos célpontjai. Az információ elosztásában ját-
szott kulcsszerepük a különböző szabályozási célok elérésének fontos közreműkö-
dőivé teszi őket, ugyanakkor minden esetben azt a veszélyt is hordozzák, hogy ön-
kényesen, egyoldalúan alakítják a tájékozódási források választékát. 

A média szabályozásának célja, hogy alkotmányos szempontok és más médiapo-
litikai célok mentén alakítsa az információ áramlását annak forrásától a médiarend-
szer különböző szereplőin át a közönségig. Az alkotmányos szempontok és a de-
mokratikus médiapolitikai célok természetesen elsősorban az információáramlás 
szabadságának biztosítására irányulnak. Az információáramlás más érintettjeinek 
védelme, illetve az információk – alkotmányjogi szempontok alapján elvárt – minő-
ségének biztosítása azonban szükségessé teszi bizonyos információk áramlásának 
megakadályozását vagy korlátozását, illetve bizonyos információk jelenlétének biz-
tosítását az információáramban. Az előbbire példa a gyűlöletbeszéd tilalma vagy a 
gyermekek káros médiatartalmakkal szembeni védelme, utóbbira pedig a sokszínű 
tájékoztatás különböző vetületei, mint a hazai gyártású tartalmak támogatása a 
közszolgálati tartalmak elérhetővé tétele, a kiegyensúlyozott hírszolgáltatás köve-
telménye.
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A szabályozási célok megvalósításában meghatározó szerepe van azoknak a sza-
bályozói beavatkozásoknak, amelyek a médiarendszernek azokat a szereplőit érin-
tik, amelyek döntést hoznak a hozzájuk eljutó információk továbbításáról, illetve a 
továbbítás feltételeiről. E szereplők egyes információkat továbbítanak a médiarend-
szer, illetve a médiapiaci értéklánc86 következő szereplői felé, másokat pedig ki-
szűrnek az információáramlásból. E szereplők az információáramlás szűk kereszt-
metszetei, amelyek különböző módokon, de mindannyian meghatározó befolyást 
gyakorolnak egyfelől a közönség számára elérhető tartalomválaszték alakításában, 
másfelől az egyes információk és az azokat a közönség számára fogyasztható, fel-
használható tartalommá alakító szolgáltatók esélyét a közönség elérésére. 

Helberger és szerzőtársai a szűk keresztmetszetek két típusát különböztetik 
meg: egy részük a tartalomra gyakorolt közvetlen újságírói és szerkesztői befolyá-
sára, másik részük pedig az információáramláshoz nélkülözhetetlen erőforrások, 
közvetítőeszközök és szolgáltatások fölött rendelkezés lehetőségére vezethető visz-
sza.87 Az első csoportba tartoznak például maguk az újságírók és a szerkesztők, 
akik – az újságírói szakma szabályai és gyakorlata, de akár különböző külső gazda-
sági vagy politikai nyomások figyelembevételével – az elsődleges döntést hozzák 
arról, hogy az adott információ bekerüljön-e a médiarendszer információáramába. 
A gatekeeperek második – e tanulmányban közelebbről vizsgált – csoportjába a 
médiarendszer mindenkori technikai és gazdasági környezetéhez igazodó azon sze-
replők tartoznak, akik az adott médiakörnyezetben az információ és a közönség 
között valamiféle közvetítő szerepet töltenek be. A médiarendszer egyre összetet-
tebb technikai és szolgáltatási láncolatában újabb és újabb csomópontok jelenhet-
nek meg, amelyek befolyásolni képesek az információáramlást.

Az eddigiekből egyértelműen az következik, hogy a forgalomirányító szolgálta-
tások alkotmányjogi és médiapolitikai szempontból hasonló kockázatokat jelente-
nek, mint a médiapiaci értéklánc korábbi szűk keresztmetszetei. Az ugyanakkor 
nem állítható, hogy a keresőszolgáltatások és a közösségi hálózatok megkerülhetet-
len közvetítői az egyes információk elérésének: a felhasználók természetesen köz-
vetlenül is lekérhetik az internetes tartalmakat, és az adott szolgáltatáshoz való kö-
tődés mellett is rendelkezésükre állnak alternatív szolgáltatások. A működésükből 
eredő alkotmányos kockázatok és az azokra adható szabályozási válaszok értékelé-
sénél egyaránt figyelembe kell venni, hogy e szolgáltatások nem olyan „strukturális 
szűk keresztmetszetek”, mint a hagyományos értéklánc fent bemutatott elemei.88 Ez 
alól kivételt jelentenek a szintén a forgalomirányítók közé sorolt alkalmazás-áruhá-
zak, amelyek megkerülésére és a felhasználók közvetlen elérésére az alkalmazások 
fejlesztőinek egyáltalán nincs módja.89

Az alkotmányos szempontok forgalomirányítókkal szembeni érvényesítésének 
egyik súlyos korlátja, hogy az európai jogalkotók közösségi és tagállami szinten 
komoly joghatósági nehézségekkel néznek szembe. Ezek megoldására eddig kétféle 
módszert találunk. Egyrészt, kifejezetten adatvédelmi jogi szempontból a jogható-
sági, illetve a védelmi szintre vonatkozó szabályok kiterjesztő értelmezésével az 
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Európai Unió Bíróságának két határozata is jelentős lépést tett az európai normák 
globális alkalmazhatósága felé.90 A másik megoldás politikai jellegű: a német kor-
mány 2016-ban megállapodást kötött a Facebookkal a gyűlöletkeltő hozzászólások 
hatékonyabb eltávolítása érdekében, és ennek keretében a Facebook egy monitoring 
rendszert hozott létre a német Facebook-felületek folyamatos figyelésére és szűrésé-
re.91 A tájékozódás és a médiafogyasztás sokszínűségének biztosítására e példák 
egyike sem mutat használható modellt. Európai közösségi szinten nincs is olyan, 
ezeket az alkotmányos elvárásokat érvényesítő jogi norma, amely akár jogértelme-
zéssel, akár politikai megállapodással kiterjeszthető lenne az Európán kívül honos 
piaci szereplőkre, és ezeknek az alkotmányos elvárásoknak a pontos tartalma tag-
államonként is igen eltérő.92

A digitális kommunikációs piacot szabályozó európai joganyagban – ide értve az 
elektronikus hírközlés, az audiovizuális médiaszolgáltatások és az elektronikus ke-
reskedelem szabályozását – a forgalomirányító szolgáltatások az információs társa-
dalommal összefüggő szolgáltatások közé sorolhatók.93 Ilyenként tartalmi, szer-
kesztői jellegű, illetve a kereső- és rangsoroló algoritmusok kialakításának szem-
pontjaival kapcsolatos kötelezettségek nem vonatkoznak rájuk, és nem állnak a 
nemzeti médiahatóságok vagy hírközlési hatóságok felügyelete alatt. 

Míg az általános versenyjogi mércék és eljárások bármely új szolgáltatásra rugal-
masan alkalmazhatók, sőt a joghatósági nehézségeket is hatékonyan kezelik, addig 
az alkotmányjogi, médiapolitikai célokat szolgáló szabályozási eszközök alkalma-
zásának nincs általános mércéje és eljárása. Az újabb szűk keresztmetszetek meg-
jelenésére a szabályozó eddig minden alkalommal szolgáltatásspecifikus beavatko-
zással reagált. Dörr és Natt – a német alkotmánybíróság által a médiaszabályozás 
terjedelmének meghatározásához alkalmazott szempontokat alapul véve – ilyen ál-
talános médiajogi beavatkozási küszöbként javasolja az adott szolgáltatás széles 
körű hatásának, aktualitásának és meggyőző erejének elemzését, ami alapján bár-
mely szűk keresztmetszetként működő eszközzel és szolgáltatással szemben meg-
felelő, a sokszínű tájékozódást elősegítő médiajogi eszköz lenne alkalmazható.94 
Egy ilyen általános gatekeeper-szabályozás számos definíciós és hatásköri kérdést 
vetne fel, de kétségkívül lenne létjogosultsága a gyorsan változó digitális médiakör-
nyezetben. Az egymástól működésüket, az értékláncban elfoglalt pozícióikat és je-
lentőségüket tekintve lényeges eltéréseket mutató szűk keresztmetszetek eddigi 
szabályozási megoldásaiból ugyanis levezethető néhány olyan általános szabályo-
zási eszköz és megoldás, amely a szűk keresztmetszetekhez való hozzáférést a sok-
színű tartalomkínálat médiapolitikai szempontjai alapján alakítja.95 

6.2. Átláthatóság

A hozzáférés szabályozásának hatékony módja az átláthatóság biztosítása, ami az 
adott szűk keresztmetszetet igénybe vevő információbeszállító – tartalom-előállító, 
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tartalomszolgáltató – és a felhasználó számára egyaránt megismerhetővé és kalku-
lálhatóvá teszi a szűk keresztmetszet jellegből eredő kockázatokat. 

Az átláthatóság szempontja megjelenik a földfelszíni frekvenciák nyílt pályáztatá-
sánál: a pályázat, illetve az az alapján létrejött engedély nemcsak a műsorszolgáltató, 
hanem a tartalombeszállítók számára is átláthatóvá tesz egyes szerkesztői döntéseket. 
Az átláthatóságot szolgálja a műsorterjesztők által alkalmazott szerződési feltételek 
nyilvánosságra hozatala. Sajátos átláthatósági elvárás jelenik meg a digitális televí-
ziózás middleware szolgáltatásainak szabályozásában: a nyílt szabványok alkalmazá-
sa sem más, mint az adott eszközhöz való hozzáférés technikai feltételeinek transzpa-
renssé tétele. A hálózatmenedzsment szempontjainak átláthatósága a hálózatsemle-
gességi problémák orvoslásának is általánosan alkalmazott eszköze.96 

A kereső- és rangsoroló algoritmusok átláthatósága természetesen nem jelentheti 
azok teljes nyilvánosságát, mert ez gazdaságilag életképtelenné tenné az érintett szol-
gáltatásokat, ráadásul még inkább arra ösztönözné a tartalomszolgáltatókat, hogy 
szolgáltatásaikat az algoritmushoz optimalizálják, ezzel szintén akadályozva a sok-
színűségi szempontok érvényesülését.97 Az átláthatóság minimuma ugyanakkor az 
arról való érthető és könnyen elérhető tájékoztatás, hogy a keresés találati listája vagy 
a hírfolyam a szolgáltató által meghatározott szempontok eredményeként jön létre, és 
a szempontokról nyújtott általános tájékoztatás sem fed fel üzleti titkokat; ilyen álta-
lános tájékoztatást a szolgáltatók erre irányuló kötelezettség nélkül is közzétesznek.98 
A német tartományi parlamentek közös médiapolitikai grémiuma megbízásából ké-
szült szakértői elemzés azoknak a „benchmarkoknak”, „maximáknak” a nyilvános-
ságra hozatalát tartja lehetséges megoldásnak, amelyeket „a programozók az algorit-
musokból nyernek ki, és amelyek meghatározzák, mit kell nyújtania az algoritmus 
egyes összetevőinek”99. A francia Digitális Bizottság ajánlásai között is szerepel az 
algoritmusok működésének transzparenciáját szabályozó irányelvek kidolgozása, va-
lamint a tartalmak klasszifikációjának és a szolgáltató által alkalmazott „szerkesztői 
jellegű mechanizmusoknak”100 a nyilvánossága.101

6.3. Egyes tartalmak előnyben részesítése

A hozzáférés-szabályozás általánosan alkalmazott eszköze egyes tartalmak előny-
ben részesítése: a médiapolitikai célokat kiemelten szolgáló tartalmakat más tartal-
makhoz képest kedvezőbb feltételekkel kell eljuttatni a közönséghez. 

Ennek nyilvánvaló példái a műsorterjesztőket terhelő továbbítási kötelezettségek 
(must carry előírások), amelyek nemcsak az adott tartalom kötelező továbbítását, 
hanem a továbbítás feltételeit – pl. programcsomagban való elhelyezés, díjazás – is 
meghatározzák. Tartalmak előnyben részesítésére az értéklánc más pontjain is talá-
lunk példát. A tartalomszolgáltató által figyelembe veendő műsorkvóták az adott 
műsortípus, illetve az adott jellemzővel rendelkező műsorok előnyben részesítését 
biztosítja. A hozzáférési irányelv lehetővé teszi továbbá, hogy a tagállami jogalkotó 
„az elektronikus műsortájékoztatók és hasonló listázási és navigációs lehetőségek 
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megjelenítési szempontja tekintetében kötelezettségeket írjanak elő”.102 Ez alapján a 
jogalkotó kötelezheti az EPG-szolgáltatókat például arra, hogy a műsorkalauzban 
egyes tartalmak kiemelten jelenjenek meg. Az Európai Bizottság a konvergenciáról 
szóló 2013-as zöld könyvében konzultációs kérdésként felvetette e szabályozás más 
szolgáltatásokra való kiterjesztésének lehetőségét;103 a konzultáció során érkezett 
válaszok összefoglalójából az derül ki, hogy a különböző érdekeltek nem fogadták 
kedvezően e megoldást.104 Valójában az irányelv hatályos szövege azt sem zárja ki, 
hogy az EPG-hez „hasonló listázási és navigációs lehetőségek” akár a keresőszol-
gáltatásokra is alkalmazhatók legyenek.105 

Technikailag nem lenne akadálya sem meghatározott tartalmak előbbre sorolásá-
nak a kereső- és rangsoroló algoritmusban, sem meghatározott tartalmak kiemelt 
megjelenítésének a találati listán vagy a hírfolyamban. Az előnyben részesítésen 
alapuló szabályozási megoldás azonban egy olyan médiakörnyezetben született, 
amelyben egyes, jellemzően közpénzből működtetett, illetve jogi helyzeténél fogva 
közérdekű információkat közlő tartalomszolgáltatás önmagában is lényeges garan-
ciája a sokszínű tájékozódásnak és médiafogyasztásnak. Az online médiakörnye-
zetben ilyen tartalomszolgáltatási csomópontok nem jöttek létre akkor sem, ha 
egyébként a hagyományos közszolgálati médiaszolgáltatók közpénzből létrehozott 
tartalmaikkal e médiatérben is jelen vannak. Mindezek figyelembevételével óriási 
szabályozási felelősség és kockázat lenne ebben a médiakörnyezetben ilyen prefe-
rált tartalomszolgáltatásokat kijelölni.

6.4. A megkülönböztetés tilalma

A hozzáférési feltételek alakításának fontos eszköze a megkülönböztetésmentes 
hozzáférési feltételek alkalmazásnak előírása. Ennek világos megfogalmazását tar-
talmazza a digitális televíziózással kapcsolatos middleware szolgáltatások szabá-
lyozása, ami a tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes hozzáférés elvé-
nek alkalmazását írja elő e szolgáltatások működtetői számára, anélkül, hogy e hoz-
záférési feltételek tartalmát közelebbről meghatározná.106 De már a kiegyensúlyo-
zott tájékoztatás, az ütköző álláspontok bemutatásának kötelezettsége is a szűk ke-
resztmetszetekhez való diszkriminációmentes hozzáférést szolgálta. A hálózatsem-
legesség biztosításának garanciája is elsősorban az indokolatlan diszkrimináció ti-
lalma, ami megjelenhet a jogszerű tartalmak blokkolásának tilalmaként, illetve a 
fizetett tartalmak előnyben részesítésének tilalmaként.107 

A diszkriminációmentesség a forgalomirányítók esetében nem jelent mást, mint 
a keresősemlegesség (search neutrality), illetve a semleges rangsorolás követelmé-
nyét. Technikai akadálya a forgalomirányítók esetében sincs a tartalomalapú, akár 
politikai célú diszkriminációnak. A már idézett Freiberga-jelentés ezért a jövőbeli 
médiaszabályozás számára annak előírását javasolja, hogy a tartalom közvetítésé-
ben részt vevő minden csatorna és mechanizmus köteles legyen a közvetített tartal-
makat teljesen semlegesen kezelni.108 A francia Digitális Bizottság egyik ajánlása 
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szerint a szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy a diszkriminatív rangsorolási gya-
korlatot minden esetben megfelelően indokolják meg, és tegyék harmadik felek ál-
tal ellenőrizhetővé. A Digitális Bizottság javasolja továbbá a keresési és rangsorolá-
si eredmények semlegességét vizsgáló – akár önkéntes, akár közjogi alapon szerve-
ződő – szervezetek létrehozását, amelyek megfelelő vizsgálati és ellenőrzési eszkö-
zökkel rendelkeznek, és meghatározott indikátorokat dolgoznak ki a keresési ered-
mények semlegességnek mérésére.109

A rangsorolás semlegessége azonban, ahogy erről a korábbiakban szó volt (3.2. 
fejezet), meglehetősen ellentmondásos követelmény: a semlegesség egyrészt nehe-
zen fér össze az érintett szolgáltatások azon funkciójával, hogy segítsék a releváns 
tartalmak kiválasztását, másrészt az információ minőségére, tartalmára vonatkozó 
megkülönböztetéssel.110 A személyre szabott rangsorolási eredmények egyébként is 
jelentősen megnehezítenék az objektivitás, a semlegesség számonkérését. Kluth 
és Schulz a semlegesség biztosításának eszközeként azt javasolja, hogy a forga-
lomirányítók – feltehetően az általános szerződési feltételek részét képező – nyilat-
kozatban jelentsék ki, hogy az általuk programozott algoritmus nem szolgál politi-
kai, vallási, világnézeti vagy más hasonló célokat; a nyilatkozatot sértő bármilyen 
gyakorlat a felhasználók olyan megtévesztése, ami bírósági úton kikényszeríthető 
következményekkel jár.111 Ez a bizonyítási nehézségeket természetesen nem oldja 
meg, de egyértelmű jogalapot teremt az egyéni jogsérelmek orvoslásához. További 
szabályozási kérdés, hogy egy ilyen semlegességi szerződési feltétel sértettje csak a 
diszkriminált tartalomszolgáltató lehet-e, vagy bármely felhasználó is, aki a világ-
nézeti semlegességben bízva használta az adott szolgáltatást. 

6.5. Strukturális intézkedések

A szűk keresztmetszet jellegből adódó alkotmányos kockázatok csökkentésének to-
vábbi eszközei az olyan strukturális beavatkozások, amelyek az érintett vállalkozás 
tulajdonosi szerkezetét, piaci pozícióit, illetve egyes döntéshozatali folyamatait be-
folyásolják. A strukturális beavatkozások különösen hasznosak lehetnek olyan 
helyzetekben, amikor a vállalkozás magatartása, jelen esetben az algoritmusok ki-
alakítása szabályozási eszközökkel ellenőrizhető módon alig befolyásolható. Ezek 
az eszközök a hagyományos médiajog keretében a médiakoncentráció ex ante kor-
látozására irányulnak, azaz annak megakadályozására, hogy az egyes médiavállal-
kozások piaci helyzetüknél fogva túlzott véleményformáló erőre tegyenek szert. A 
médiajogi strukturális beavatkozások rendszerint a médiajogi küszöbként meghatá-
rozott piaci pozícióval való visszaéléstől független, az adott piaci pozíció elérése 
esetén alkalmazott intézkedések.

A médiakoncentrációt korlátozó eszköztárból elsősorban az értéklánc különböző 
szintjei közötti vertikális összefonódásokat korlátozó eszközök lehetnek relevánsak 
a forgalomirányítók piacán. A tartalomszolgáltatási és a forgalomirányítási piac kö-
zötti koncentráció éppúgy növeli a visszaélések valószínűségét, mint bármely más 
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vertikális koncentráció. Nem a véleményformáló tartalomszolgáltatások piacát 
érintően, de az Európai Bizottság is éppen egy vertikális összefonódással összefüg-
gésben folytat eljárást a Google-lal szemben.112 A meghatározott piacok, tevékeny-
ségek közötti vertikális integráció teljes tilalma természetesen nagyon erőteljes be-
avatkozást jelentene az érintett vállalkozások működésébe, ráadásul annak a mé-
diatartalom-szolgáltatási piacnak a meghatározása is komoly szabályozási nehézsé-
get okozna, amire a tilalom kiterjed. 

A médiakoncentráció-korlátozás német szabályozása a túlzott véleménybefolyá-
soló erőből eredő kockázatok csökkentésének egyik módjaként olyan „műsorta-
nács” létrehozását írja elő, amelynek széles körű együttdöntési kompetenciái van-
nak az érintett műsorszolgáltató műsorpolitikáját érintő kérdésekben.113 Ez a szer-
vezeti megoldás egyúttal az adott vállalkozás átláthatóságának is fontos biztosíté-
ka, anélkül, hogy az átláthatóság veszélyeztetné az üzleti titok bizalmasságát. Elvi-
leg a globális forgalomirányító szolgáltatók regionális, egy adott országot érintő 
döntései is befolyásolhatók lennének hasonló szervezeti megoldásokkal.114 Ez ter-
mészetesen az adott testület összetételével115 és hatásköreivel kapcsolatban számos 
szabályozási kérdést felvet, amelyek akár a sokszínű médiakínálat új kockázatainak 
kialakulásához is vezethetnek. 

A politikai döntéshozók, sőt az érintett vállalatok működését közelről ismerő 
szakemberek116 részéről is megfogalmazódott már az az igény, hogy a legnagyobb 
technológiai és médiavállalatokat, mint a Facebook, a Google mögött álló Alphabet, 
az Apple és az Amazon több önálló vállalkozássá kellene feldarabolni. Ezt leghatá-
rozottabban Elisabeth Warren demokrata párti szenátor vetette fel: javaslata szerint 
érvényteleníteni kellene az érintett vállalkozások korábbi felvásárlásait – így külö-
nösen a WhatsApp és az Instagram Facebook általi felvásárlását, a Whole Foods 
élelmiszerlánc Amazon általi felvásárlását, valamint a Waze térképalkalmazás 
Google általi felvásárlását –, és meg kellene tiltani, hogy a platform üzemeltetője 
egyúttal maga is további üzleti tevékenységet végezzen az adott platformon.117 A 
javaslat szerint a 25 milliárd dollárnál nagyobb globális forgalmú vállalatokat fel 
kellene darabolni („strukturális szétválasztás”), a 90 millió és 25 milliárd dollár kö-
zötti globális forgalmú vállalatokra pedig ennél enyhébb, a hatékony versenyt szol-
gáló egyéb szabályok vonatkoznának. 

A német versenyhatóság 2019 februárjában ennél ugyan enyhébb megoldást vá-
lasztott, de már határozatban kötelezte a Facebookot egyfajta funkcionális szétvá-
lasztásra.118 A WhatsApp és az Instragram működése során keletkezett személyes 
adatok – szemben a jelenlegi gyakorlattal – automatikusan nem vonhatók össze a 
Facebookon keletkezett személyes adatokkal, ilyen összevonásra csak a felhasználó 
kifejezett hozzájárulása adhat alapot. Ugyanígy a felhasználó kifejezett hozzájáru-
lása kell ahhoz, hogy a harmadik felek által működtetett weboldalakon a Facebook 
személyes adatokat gyűjtsön és azokat a felhasználó Facebook-profiljához kösse. A 
határozat szerint a Facebook a Facebook felületén kívüli adatgyűjtéssel és az adatok 
integrálásával visszaél a közösségi hálózatok piacán fennálló erőfölényével, az 
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adatkezelési feltételek kialakításával kizsákmányolja a felhasználókat. A német 
versenyhatóság tehát az adatkezelési feltételek szigorításával kötelezi a Facebookot 
arra, hogy a tulajdonában lévő szolgáltatásokat alapesetben egymástól elkülönítve, 
a különböző szolgáltatások felhasználói profiljait nem összevonva működtesse, és 
egyúttal ne használja az erőfölényét arra, hogy a felhasználókra számukra előnyte-
len adatkezelési feltételeket kényszerít. Válaszközleményében a Facebook alapvető-
en azzal érvel, hogy adatkezelési szabályzata és gyakorlata összhangban van az eu-
rópai adatvédelmi rendelettel.119 A német versenyhatóság ugyanakkor nem adatvé-
delmi, hanem versenyjogi szempontból kifogásolta az adatkezelési gyakorlatot. Az 
ügy minden bizonnyal jelentős hatással lesz nem csak a Facebook, hanem minden 
globális technológiai vállalat jövőbeli működésére.

6.6 Felhasználói kompetenciák erősítése

Ahogy láttuk, a forgalomirányítók tájékozódási szabadságot esetleg szűkítő gya-
korlatainak káros következményei elsősorban arra vezethetők vissza, hogy a fel-
használók nincsenek tisztában az algoritmusok működési elveivel, a rangsorolási 
eredmények személyreszabottságának következményeivel, vagy éppen a választha-
tó alternatívákkal. A felhasználói tudatosság erősítése, valamint a forgalomirányító 
működésének felhasználói befolyásolását, paraméterezését biztosító eszközök tá-
mogatása éppen ezért fontos része a médiapolitikai eszköztárnak.120 A fenti beavat-
kozási eszközök közül az átláthatóság megfelelő mértéke a felhasználói tudatosság 
alapfeltétele.

A felhasználói tudatosság erősítése szükségszerűen jelenti a médiaoktatás, illet-
ve a digitális írástudás fókuszának kiterjesztését a forgalomirányító szolgáltatások-
ra.121 Az így elsajátítható tudás különösen a forgalomirányítók értékláncban elfog-
lalt helyének, szerepének megértésére, illetve az algoritmusok alapvető működési 
elveinek megismerésére, valamint a rangsorolási eredmények tudatos alakításának 
képességére terjedhet ki. Az európai médiaszabályozás jövőjéről készült ún. 
Freiberga-jelentés egyik ajánlása szerint a felhasználónak kifejezetten lehetőségét 
kell biztosítani a személyre szabott rangsorolás kikapcsolására.122 

A felhasználói tudatosság fontos része továbbá azoknak az adatkezelési, adatvé-
delmi kereteknek az ismerete és tudatos alakítása, amelyek végső soron meghatároz-
zák a forgalomirányítók mozgásterét. Az adatvédelmi szabályozás az önrendelkezés 
koncepcióján nyugszik, azaz elvárja a felhasználótól, hogy személyes adatai kezelé-
sével kapcsolatban tudatos és tájékozott döntést hozzon. Az új európai adatvédelmi 
rendelet123 egyik új jogintézménye lesz az ún. adathordozhatóság biztosítása: a ren-
delet szerint az adatkezelő köteles lesz az adatkezelés tárgyát képező személyes ada-
tok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, mégpedig az információkat szé-
les körben használhatóvá tévő elektronikus formátumban.124 Az adathordozhatóság 
nemcsak a felhasználó számára könnyíti meg a korában használt forgalomirányító 
szolgáltatás lecserélését, de ezzel egyúttal az új piacra lépő forgalomirányítók ver-
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senyképességét is növeli. A rendelet ugyanakkor azt is figyelembe veszi, hogy a 
tényleges felhasználói magatartások rendszerint csak az önrendelkezés igen ala-
csony fokát – a felkínált adatkezelési feltételek jóváhagyását – valósítják meg. Ezért 
az adatkezelőket, köztük a forgalomirányítókat olyan technikai és szervezési intéz-
kedések megtételére kötelezi, amelyek biztosítják, hogy alapértelmezés szerint kizá-
rólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adat-
kezelési cél szempontjából feltétlenül szükségesek (beépített és alapértelmezett 
adatvédelem elve).125 Ezek a példák jól mutatják, hogy a forgalomirányító szolgálta-
tások adatvédelmi jogi környezete közvetlenül hat a keresési és rangsorolási algorit-
musok működésére, ezzel pedig végső soron a felhasználói tájékozódás feltételeire.

7. Összegzés

A globális hálózati infrastruktúrán alapuló és globális piaci szereplőket felvonulta-
tó, komplex és folyamatosan átalakuló digitálismédia-ökoszisztéma a hagyomá-
nyos, tiltó és kötelező jogi előírásokon alapuló állami beavatkozások hatékonyságát 
már az 1990-es évek közepén kikezdte. Az ön- és társszabályozási megoldásokat, 
valamint a nemzeti határokon átnyúló kontrollmechanizmusokat magában foglaló 
médiakormányzás kifejezetten e médiakörnyezetnek köszönheti tudományos és 
szakpolitikai népszerűségét. 

A digitálismédia-rendszer szabályozási kihívásai alapvetően beleilleszthetők a 
médiaszabályozás hagyományos problémái közé, az e kihívásokra adott válaszok 
azonban folyamatosan megújuló eszköztár alkalmazását teszik szükségessé. Az ér-
téklánc egyes szereplőinek üzleti törekvései, illetve az új szereplők és új funkciók 
megjelenése az értékláncban az információk áramlását alakítani képes szűk ke-
resztmetszeteket hoz létre. Ezek, például a gyengébb piaci szereplők infrastruktú-
rához való hozzáférésének megnehezítésével, vagy éppen az információs buboré-
kok felerősítésével éppúgy képesek a felhasználó részére ténylegesen elérhető tarta-
lomkínálat sokszínűségét veszélyeztetni, mint a médiarendszerben korábban is je-
len lévő szűk keresztmetszetek. A digitális tartalmak szabályozási problémái szin-
tén nem irányukban, tartalmukban térnek el a nyilvánosság más fórumain megjele-
nő problémáktól. A gyermekvédelem, a gyűlöletbeszéd, de még az álhírek is olyan 
problémák, amelyeket a hálózati kommunikáció és a közösségi média legfeljebb 
felerősít, a tartalmak és a felhasználók mennyisége, az információáramlás sebessé-
ge miatt láthatóbbá tesz. A problémák és a korábbi helyzettel való hasonlóságok 
felismerése persze önmagában még nem elegendő a hatékony megoldások megtalá-
lásához. 

Miközben Európa a digitális ökoszisztéma fejlődését szolgáló innovációban – va-
lószínűleg nem függetlenül a szigorúbb adatvédelmi, szerzői jogi, tartalomszabá-
lyozási, stb. jogi keretektől – komoly lemaradásban van az Egyesült Államokkal 
szemben, a szabályozási környezet átalakításával hatékony lépéseket tesz annak 
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érdekében, hogy az európai normák, védelmi szintek a globális piac nem európai 
szereplőire is irányadók legyenek. 

Az internet megjelenését és gyors terjedését az 1990-es években nagy várakozá-
sok övezték, az új kommunikációs hálózatban látva a nyilvánosság és a demokrácia 
megújításának eszközét. Ez viszonylag hamar átcsapott csalódásba és a hálózati 
kommunikáció veszélyeinek túlhangsúlyozásába. Ugyanez történt a 2000-es évek 
elején, amikor a közösségi média kulcsszerepet játszott például az arab tavasz ese-
ményeinek alakításában, majd a 2010-es évek második felében ugyanezek a platfor-
mok és szolgáltatók lettek a demokrácia romlásának legfőbb okozói. Nyilvánvalóan 
sem a túlzott várakozások, sem a túlzott és egyoldalú félelmek nem jó kiinduló-
pontjai a közpolitikai beavatkozásoknak. A digitális média világában az állam 
mintha nemcsak teret engedne a médiakormányzás nem közhatalmi eszközeinek, 
hanem talán a szükségesnél nagyobb mértékben fel is adta szabályozási és ellenőr-
zési hatalmát. Ma már a médiavállalatok kontrollálatlan szabályozási és ellenőrzési 
mozgástere éppen akkora veszély az alapvető kommunikációs jogokra és a magán-
szférára, mint maguk a tömegesen és a gyorsan terjedő jogsértő, illetve az együtt-
élést nehezítő tartalmak. Sőt ma már ott tartunk, hogy a Facebook alapítója javasol-
ja a kormányoknak, hogy legalább néhány alapvető kérdésben, mint például a vá-
lasztások tisztaságának megóvása, vállaljanak át szabályozási terheket.126 A követ-
kező időszak legnagyobb kihívása ezért egy új egyensúly megtalálása a közhatalmi 
és a piaci, önszabályozó erők normaalakító képességében.
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NAGY KRISZTINA
Facebook files – gyűlöletbeszéd törölve?

A közösségimédia-platformok tartalom-ellenőrzési 
tevékenységének alapjogi vonatkozásai1

1. Bevezetés

A közösségimédia-platformok elterjedése, a társadalmi kommunikáció online plat-
formokon kialakuló új formája a gyűlöletbeszéd jelenségét is új dimenzióba helyez-
te.2 A felhasználók által az online platformokon megosztott gyűlöletkeltő közlések 
kezelése nem pusztán a növekvő mennyiség és a közlések rendkívül gyors terjedése 
miatt jelent új kihívást, hanem az online kommunikáció globális természete miatt 
is. A platformokat működtető internetes forgalomirányító szolgáltatások (Facebook, 
Twitter stb.) ma már az online kommunikáció megkerülhetetlen szereplői, az inter-
neten zajló információáramlás nagy része ezeken a platformokon keresztül zajlik. A 
közösségimédia-platformok szolgáltatói új információs kapuőrként jelennek meg a 
nyilvánosság működésében azzal, hogy az általuk meghatározott algoritmusok irá-
nyítják, szűrik a felhasználók által elérhető online tartalmakat. A szolgáltatók a 
platformokon megosztott tartalmak ellenőrzése körében, az általuk kialakított sza-
bályok alapján törölnek, blokkolnak tartalmakat. Tevékenységük mindezek alapján 
komplex módon érinti az alapjogok, köztük a szólásszabadság érvényesülését. 
Amikor egy platform gyűlöletbeszéd miatt töröl egy felhasználói tartalmat, a véle-
ménynyilvánítás szabadságát érintő döntést hoz, korlátozza azt mások jogainak vé-
delme érdekében, ezzel alakítja a szólás határait.

A közösségimédia-platformok jelenlegi tartalom-ellenőrzési tevékenységével 
összefüggésben komoly alapjogi aggályként fogalmazható meg, hogy a platformok 
által jogsértőnek, vagy a platform szabályait sértőnek ítélt tartalmak törlése nem 
transzparens. Pontosan nem tudható, hogy milyen kritériumok alapján, milyen eljá-
rásban, hogyan születik döntés a tartalom törléséről, vagy hozzáférhetetlenné téte-
léről. Hiányoznak azok az eljárási garanciák, amelyek az alapjogok nemzetközi vé-
delme alapján egyébként szükséges feltételei az alapjogi konfliktus megfelelő felol-
dásának. A közösségimédia-platformokra vonatkozó jelenlegi szabályozási megol-
dások tevékenységük alapjogi érintettségét nem veszik figyelembe, így mindenek-
előtt nem biztosítják a forgalomirányítók törlési tevékenységnek átláthatóságát és 
az elszámoltathatóságot.3

Ezért is volt különös jelentősége annak, hogy sajtószivárogtatás útján nyilvános-
ságra került a Facebook belső szabályzata, amely alapján a Facebook dönt a felhasz-
nálók által sérelmesnek ítélt és bejelentett tartalmak törléséről. A Süddeutsche Zei-
tung által kiszivárogtatott, a német Facebook közösség kommunikációját felügyelő 
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monitoring team belső szabályzata4 után a The Guardian 2017 tavaszán hozott nyil-
vánosságra részleteket az angol nyelvű, általános moderátori kézikönyvből (a to-
vábbiakban: Kézikönyv)5. A Kézikönyv rögzíti a törlés feltételeit, szempontjait a 
gyűlöletkeltő közlések mellett többek között a terrorizmust segítő, a holokauszt-
tagadó közlések, a gyermekbántalmazást ábrázoló tartalmakra vonatkozóan. A ki-
szivárogtatott dokumentumok bepillantást engednek a Facebook tartalom-ellenőr-
zési tevékenységébe, feltárják azokat a szempontokat, amelyeket a Facebook mérle-
gel a felhasználók véleménynyilvánítási szabadságának korlátozása során. 

Az online platformok felelősségének értékelése az online gyűlöletbeszéd terjedé-
séért a jelenség mélyebb elemzését, valamint az online platformok tartalomtörlési 
gyakorlatának alaposabb vizsgálatát igényli. A tanulmány az online platformok kö-
zül a legnagyobb elérésű platform, a Facebook6 belső szabályainak elemzése alap-
ján arra keresi a választ, hogy a Facebook hol húzza meg a határt a sértő, ízléstelen, 
trágár, de megengedett és a tiltott gyűlölködő közlések között. Igazodik-e és ha igen 
milyen mértékben a Facebook törlési tevékenysége a gyűlöletbeszéd területén az 
alapjog-korlátozás nemzetközi sztenderdjeihez, valamint hogy milyen állami sze-
repvállalást igényelhet az alapjogi garanciák biztosítása a szolgáltatók tartalom-el-
lenőrzési tevékenységével összefüggésben. 

2. Gyűlöletbeszéd a közösségimédia-platformokon 

2.1. A gyűlölet új, globális csatornái 

A közösségi média megkönnyíti a kapcsolattartást, kölcsönös visszajelzést, a közös 
értékek, tevékenységek mentén különböző csoportok fizikai tértől független szer-
veződését, a csoportokon belüli aktív kommunikációt. Ezek a csatornák ugyanak-
kor nemcsak a demokratikus értékeket elfogadó megnyilvánulásoknak biztosítanak 
olcsó és gyors útvonalat, hanem a gyűlölködő indulatok széles terjesztésére, a gyű-
lölet kultúrája melletti toborzásra is lehetőséget adnak.7 A politikai véleménynyil-
vánítás új színtere az internet, amely széles lehetőséget kínál a politikai, közéleti 
témakörök társadalmi megvitatására, egyben új kihívást jelent szólásszabadság ál-
tal védett politikai-közéleti vélemények és a tiltott gyűlöletkeltő közlések elhatáro-
lásában. Az internet szabadságával összefüggésben a gyűlöletbeszéd azért is minő-
sül kényes témának, mert a közéleti-politikai diskurzussal szoros kapcsolatban, 
legtöbbször abba ágyazódva jelenik meg. Ebből is következően a határ meghúzása 
abban, hogy mi számít tiltott, már a gyűlöletkeltés kategóriájába sorolható közlés-
nek, erősen lokális, kontextusfüggő megítélés alá esik. Ezt az ország- és kultúrafüg-
gő megközelítést kezdi ki az internet által kínált globális kommunikációs környe-
zet, amely a gyűlöletbeszéd korlátozására vonatkozó eddigi szabályozási keret újra-
gondolásának igényét veti fel.
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A gyűlöletbeszéd a véleménynyilvánítás szabadságát érintő kérdés, tiltása az 
emberi jogok nemzetközi védelmét megteremtő, jogi kötőerővel bíró dokumentu-
mokon nyugszik. Ugyanakkor a nemzetközi jogi keret lehetőséget ad arra, hogy az 
egyes államok önállóan alakítsák a tiltott gyűlöletkeltő közlések határait. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a gyűlöletbeszéd szabályozását erősen befolyásolják az eltérő 
történelmi tapasztalatok, az adott ország társadalmi, kulturális állapota, amelyből 
következően a közlés megengedett határa sem egyforma a különböző országokban. 
Az amerikai jogi megközelítés például megengedő a gyűlöletkeltő közlésekkel 
szemben, csak kivételes esetekben ad lehetőséget a korlátozásra, ugyanakkor az eu-
rópai gyakorlat sokkal szigorúbb korlátokat állít fel a gyűlöletbeszéddel szemben.8 
(Jól illusztrálja ezt a különbséget, hogy míg számos országban a „holokauszttaga-
dás” törvényileg tiltott közlésnek számít, addig az Egyesült Államokban önmagá-
ban egy ilyen közlés nem számít jogsértőnek.) A gyűlöletbeszéd történelmi és kul-
turális meghatározottsága, a szabályozási környezet töredezettsége nehezíti a glo-
bális csatornákon zajló kommunikációban megjelenő gyűlölködő közlések egysé-
ges kezelését.

2.2.  Az online platformok felelőssége a felhasználók által 
megosztott tartalmakért 

Az online gyűlöletkeltés kezelése és a közösségimédia-platformok működése, a 
platformokon zajló kommunikációért való felelősségük szabályozása szorosan ösz-
szefüggő kérdések. Érdemes tehát megvizsgálni a platformok felhasználók által 
megosztott jogsértő tartalmakért való felelősségére vonatkozó szabályozási rendet. 
Ezek a szolgáltatások nem hagyományos médiaszolgáltatások, nem végeznek 
klasszikus szerkesztőségi tevékenységet, nem válogatnak előzetesen a platformon 
megjelenő információk között. Jogi minősítésük szerint ún. közvetítő-szolgálta-
tók9, amelyekkel összefüggésben a tartalomért való felelősség kérdése közvetve, 
azaz a felületeiken megjelenő, mások által közzétett – de a szolgáltatók technikai 
és jogi uralma alatt álló platformon terjesztett – tartalmak vonatkozásában merül 
fel. Az olyan közösségimédia-platformok, mint a Facebook vagy a Twitter felelős-
sége a felhasználók által közzétett jogsértő tartalmakért azonban nem egységes a 
világban.10 Szemben az amerikai szabályozási megoldással, amely széles immuni-
tást biztosít a közvetítőszolgáltatók számára a felhasználók által közzétett jogsértő 
tartalmak tekintetében11, a 2000-es évek elején kialakított európai szabályozási 
keret a közvetett jogi felelősség szigorúbb rendjét követi. A feltételes jogi felelős-
ség szabályozási keretét megteremtő európai irányelv12 alapján a közösségimédia-
platformok csak abban az esetben felelősek a felhasználók által közzétett jogsértő 
tartalmakért, ha a jogsértő tartalmat az arról való tudomásszerzést követően nem 
távolítják el. Ugyanakkor a platformok az európai szabályok alapján sem kötelesek 
előzetesen szűrni a felhasználók által közzétett tartalmakat, azaz nincsenek előze-
tes kontrollra kötelezve. 
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A közösségimédia-platformokon megjelenő gyűlöletbeszéd elleni fellépést a jogi 
szabályozási környezet mellett a szolgáltatók saját szabályozási tevékenysége is ala-
kítja. A szolgáltatók általános szerződési feltételei rögzítik azokat a magatartási sza-
bályokat, amelyeket a szolgáltató elvár a felhasználóktól a platformok igénybevétele 
során. E szabályok reagálnak a jogi szabályozási környezetre, részben a közvetett fe-
lelősségi rend érvényesítése a céljuk, de a megfogalmazásuk mögött egyéb üzleti, pi-
aci érdekek is húzódnak. A Facebook a platform biztonságos használata körében írja 
elő a felhasználók számára, hogy nem tehetnek közzé gyűlöletbeszéd-tartalmat, illet-
ve rögzíti, hogy a magatartási szabályokat megsértő tartalmakat törli.13

A gyűlölködő közlések elszaporodása a közösségi médiában új helyzetet terem-
tett és kihívás elé állítja mind a szolgáltatókat, mind az állami döntéshozókat. Az 
Európai Unióban közel húsz éve kialakított felelősségi, szabályozási keret már ke-
véssé ad megfelelő megoldást az időközben jelentősen átalakult online kommuniká-
ciós környezetben. Erre utalnak azok az intézkedések is, amelyek az elmúlt években 
új irányokat nyitottak a megoldáskeresésben. Elsőként említhető az a német kor-
mány által 2015-ben indított kezdeményezés, amely külön megállapodásban ren-
dezte a közösségimédia-felületeken megjelenő gyűlöletkeltő tartalmak szűrését. 
2015 őszén az Európába érkező menekülthullám hatására Németországban a közös-
ségimédia-platformokon jelentősen megnőtt az idegenellenes, menekültek ellen irá-
nyuló gyűlölködő közlések mennyisége. Gyors reakcióként a német kormány tár-
gyalásokat kezdett a nagy platformszolgáltatókkal, majd az év végén megállapodott 
a Facebookkal, a Twitterrel, és a Google-lal a gyűlölködő közlések hatékonyabb 
kezeléséről. A megállapodás eredményeként a szolgáltatók vállalták, hogy nem 
pusztán a felhasználási feltételekben rögzített korlátok alapján szűrik a tartalmat, 
hanem a német büntetőjogi korlátokat is figyelembe veszik a bejelentések vizsgála-
ta során.14 A Facebook a szigorúbb kontroll biztosítására Németországban működő 
önálló monitorcsoportot bízott meg.15

A német megoldás 2016-ban európai szinten is megjelent. Az Európai Bizottság 
2016 tavaszán megállapodást kötött négy nagy platformszolgáltatóval, a Facebook-
kal, a Twitterrel, a Microsofttal és a YouTube-bal az illegális gyűlöletkeltő tartal-
mak online terjedésének megakadályozására.16 A megállapodás az E-kereskedelmi 
irányelv logikáját követve, azaz a feltételes felelősségi rendhez igazodva az illegális 
gyűlölködő közlések esetére határoz meg részletszabályokat, és jelöli ki a szolgálta-
tók feladatait e tartalmak terjedésének megakadályozásában.17

Újabb állomást jelentett a folyamatban az a német parlament által 2017-ben elfo-
gadott törvény18, ami további részletszabályok megfogalmazásával szigorúbb álla-
mi fellépést biztosított az interneten megjelenő gyűlöletkeltő közlések ellen. A tör-
vény a nagy létszámú, legalább kétmillió regisztrált német felhasználót kiszolgáló 
közösségimédia-platformok működtetőivel szemben komoly szankciót helyez kilá-
tásba abban az esetben, ha a szolgáltatók nem törlik a nyilvánvalóan jogsértő gyű-
löletkeltő tartalmakat a bejelentést követő rövid törvényi határidőkön belül. A sza-
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bályozás újdonsága, hogy a törvény nagy összegű bírság kiszabását is lehetővé teszi 
a törlési kötelezettséget elmulasztó szolgáltatókkal szemben. 

A Németországban heves vitákat kiváltó törvényt elsősorban az alapjogi garanci-
ák hiánya miatt érte sok kritika, azon az alapon, hogy a törvény úgy teremt szigo-
rúbb felelősségi rendet a platformszolgáltatók számára, hogy nem biztosít megfele-
lő garanciákat a szolgáltatók túlzott törlési tevékenységével szemben.19 A komoly 
szankciók lehetősége a szolgáltatókat a túlzott törlés irányába viheti el, ami a fel-
használók véleménynyilvánítási szabadságának jogsértő korlátozását okozhatja.20 
Kritikaként fogalmazódik meg, hogy a törvény privatizálja a jogalkalmazást, a jog-
állami keretben működő jogalkalmazó szervek helyett a platformokon megjelenő 
kifogásolt tartalmak jogszerűségéről szóló döntést a platformokra bízza. Márpedig 
az illegális gyűlöletbeszéd megítélése, a beavatkozás mércéje jogalkalmazói felké-
szültséget, sokszempontú mérlegelést igényel. A törvény hatálybalépését követően 
megfogalmazott aggályok a szolgáltatók túlzott törlésével kapcsolatban a szolgálta-
tók féléves jelentései alapján eddig nem igazolódtak. A törvényi kötelezettségnek 
megfelelően, 2018 júliusában és decemberében a szolgáltatók által beadott jelenté-
sek az új törvény szerint releváns bejelentések esetében 10–30 százalékos törlési 
arányról számoltak be. A YouTube a bejelentések 27 százalékát a Twitter 11 száza-
lékát és a Facebook 21 százalékát törölte az első félévben, és a második félévben is 
hasonlóan alakultak a határok.21 

A Facebook tartalomtörlési tevékenységének alapjogi szempontú értékeléséhez 
szükséges a gyűlöletbeszéd elleni fellépés jogi szabályozási keretének, az állami 
beavatkozás eszközeinek és tartalmának alaposabb bemutatása. 

3. A gyűlöletbeszéd szabályozása
 

A gyűlöletbeszéd fogalmát, pontos tartalmát jogszabály nem határozza meg.22  
A jelenséget tágabb kontextusban vizsgálva, a gyűlöletbeszéd kategóriájába az 
olyan közlések tartoznak, amelyekkel a közlő – „általában előítélettel vagy gyűlö-
lettől vezérelve – a társadalom faji, etnikai, vallási, nemi csoportjairól, vagy azok 
egyes tagjairól a csoporthoz tartozásukra tekintettel mond olyan véleményt, amely 
sértheti a csoport tagjait és gyűlöletet kelthet a társadalomban a csoporttal szem-
ben.”23 A gyűlöletbeszéd azon túl, hogy nehezíti a szabad identitásválasztást, béní-
tó, megfélemlítő erővel hat és sérti az érintett közösség tagjait, kisebbségellenes 
indulatokat gerjeszt, antidemokartikus társadalmi folyamatokat erősít, felerősíti a 
többségi társadalomban a racionális érvelést nem tűrő negatív előítélet-képzést. 
Olyan „mérgezett” közéletet eredményez, ahol elfogadottá válik az intoleráns beál-
lítódás, az ellenségkeresés, a demokratikus intézményrendszer megkérdőjelezése.24 

A gyűlöletbeszéd társadalmi kockázatai nem függetlenek az adott társadalom 
körülményeitől, kulturális állapotától, ami nyilvánvalóan befolyásolja a gyűlöletbe-
széd jogi szabályozását is. Az országok különböző jogi megoldásainak közös alapot 
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adó nemzetközi jogi keret az állami beavatkozás általános feltételeit rögzíti, és te-
remt alapot a jogi szabályozás számára. Az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nem-
zetközi Egyezségokmánya (ICCPR), 20 cikk (2) bekezdése arra kötelezi a tagálla-
mokat, hogy törvényben tiltsák meg „a nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet bármi-
lyen hirdetését, amely megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra iz-
gat”25. A nemzetközi jogi keret lehetőséget ad az államoknak, hogy a gyűlöletbe-
széd ellen büntető-, polgári és közigazgatási jogi eszközöket építsenek be a jogrend-
szerükbe. A szabályozás kialakítása során a tagállamoknak figyelembe kell venni-
ük az alapjogok korlátozására vonatkozó elveket, a véleménynyilvánítás szabadsága 
csak az elérni kívánt legitim céllal arányosan és a szükséges mértékben korlátozha-
tó. A véleménynyilvánítás korlátozása mögött végső soron az egyenlő emberi mél-
tóság védelme áll. A legsúlyosabb korlát nyilvánvalóan a büntetőjogi szabályozás, 
amiből következően büntetőjogi eszközök csak a súlyos jogsértések esetében alkal-
mazhatók. Ezzel szemben a polgári jogi és közigazgatási jogi eszközök alkalmazá-
sára alacsonyabb beavatkozási küszöb mellett is sor kerülhet. A büntetőjogi beavat-
kozás mellett számos ország – köztük Magyarország is – polgári jogi és közigazga-
tási jogi eszközöket is biztosít a gyűlölködő közlések ellen. A közigazgatási jog te-
rületéhez sorolhatók például azok a médiajogi szabályok, amelyek a médiaszolgál-
tatásokban megjelenő gyűlölködő közlések korlátozását célozzák, és médiajogi 
szankcióval sújtják a gyűlöletkeltésnek teret adó médiumokat.26 

A nemzetközi jogi dokumentumok, és a joggyakorlat – tekintettel arra, hogy a 
büntetőjogi beavatkozás minősül a szóláskorlátozás legsúlyosabb formájának – első-
sorban a büntetőjogi mércéhez fogalmaznak meg olyan követelményeket, szempon-
tokat, elveket, amelyek orientálják a tagállamok jogalkotását és jogalkalmazási gya-
korlatát a nyilvános szólás határainak kialakításában. Az ENSZ Emberi Jogi Bizott-
ságának értelmező dokumentuma a megkülönböztetésre, ellenségeskedésre izgató 
nemzeti, faji, vallási gyűlölet hirdetése elleni fellépésről27 (továbbiakban Rabat Plan) 
három közlési kategóriát említ: „Az első kategóriába sorolhatók azok a közlések, 
amelyek büntetőjogi eszközökkel fenyegetettek, a második kategóriába sorolhatók 
azok a közlések, amelyek más (polgári, közigazgatási) szankcióval fenyegetettek, és 
harmadik kategóriába tartoznak azok a közlések, amelyek ugyan nem valósítanak 
meg jogsértést, de veszélyeztetik a tolerancia, a mások tisztelete kultúráját.”28 A ka-
tegorizálás jelzi, hogy eltérő karakterű, tartalmú, minőségű közlésekről van szó, ami 
eltérő állami beavatkozási küszöböt feltételez. Ugyanakkor a mérce meghatározásá-
hoz pusztán a büntetőjogi korlátozás alá eső közlésekhez ad a dokumentum szem-
pontokat, a polgári és közigazgatási jogi eszközökkel korlátozható közlések megíté-
léshez nem. A szempontok részletezése egyértelműsíti, hogy a büntetőjogi beavatko-
záshoz nem pusztán a nyilvánosan megjelent közlés primer értékelése szükséges, 
hanem egy komplex szempontrendszer vizsgálata alapján dönthető csak el, hogy az 
adott közlés valóban olyan súlyos jogsértést valósít-e meg, amely miatt a vélemény-
nyilvánítás szabadságának szigorú korlátozására van szükség. A büntetőjogi beavat-
kozási küszöb szempontjait hat pontban határozza meg a dokumentum („six-part 
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threshold”). Egy közlés értékelése során vizsgálni kell: a közlés kontextusát, a közlő 
személyét és szándékát, a közlés tartalmát, kifejezésformáját, a közlés hatását, kiter-
jedését, és a károkozás valószínűségét, küszöbönállását.29

A gyűlöletbeszéd elleni fellépés, a beavatkozás mércéjének kialakításában a stras-
bourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata is iránymutató, a bíróság 
számos döntése jelöli ki a határt a jogsértő gyűlölködő közlések és a véleménynyilvá-
nítás szabadsága által védett, esetleg sértő, megbotránkoztató közlések között.30 Mi-
vel a bíróság jellemzően büntetőügyekben hozott döntéseket vizsgált, joggyakorlata a 
büntetőjogi mérce meghatározását segíti. A bíróság gyakorlata rögzíti a konkrét 
ügyekben mérlegelendő szempontokat, egyértelműsíti azt, hogy a csoportokkal szem-
beni erőszakra izgatást megvalósító közlések nem élvezik a szólásszabadság védel-
mét, de az erőszakra izgatás nem szükséges feltétele a gyűlöletbeszéd elleni fellépés-
nek.31 A joggyakorlat alapján a szóláskorlátozás jogszerűségének megítéléséhez vizs-
gálni kell a közlés célját, annak kontextusát, illetve a hatását.32

Ugyancsak a büntetőjogi fellépéshez ad nemzetközi jogi keretet az az Európai 
Tanácsi Kerethatározat (továbbiakban Kerethatározat), amely az Európai Unió tag-
államait kötelezi büntetőjogi szabályok megalkotására az olyan szólással szemben, 
amely „a nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszítás faji, bőrszín szerinti, 
vallási, származás szerinti vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján 
meghatározott személyek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szem-
ben”.33 A Kerethatározat a rasszizmussal és az idegengyűlölettel kapcsolatos bűn-
cselekmények tagállami szabályozásához az ENSZ dokumentumnál részletesebben 
rögzíti a beavatkozás feltételeit, amely jól tükrözi a gyűlöletbeszéd szigorúbb euró-
pai megközelítését. A Kerethatározat közös európai alapot kíván teremteni a bünte-
tőjogi fellépéshez, ugyanakkor fontos rögzíteni, hogy széles mozgásteret biztosít a 
tagállamok számára a konkrét jogi szabályozás kialakítása során, azaz nem teremt 
a gyakorlatban közös büntetőjogi mércét. Például a tagállami jogalkotóra bízza an-
nak eldöntését, hogy csak azokat a közléseket bünteti-e, amely a „közrend megza-
varására alkalmas, vagy fenyegető, gyalázkodó vagy sértő jellegű”, vagy e feltéte-
lek fennállása nélkül is büntetőjogi tilalmat rendel el. A Kerethatározat célja a kö-
zös büntetőjogi megközelítés meghatározása, és maga a dokumentum is úgy fogal-
maz, hogy a tagállamok eltérő kulturális és jogi hagyományai miatt „nincs lehető-
ség a büntetőjogi szabályok teljes harmonizációjára”34.

Noha az államoknak lehetőségük van arra, hogy a gyűlöletbeszéd elleni fellépés-
re polgári jogi és közigazgatási jogi eszközöket építsenek be a jogrendbe, a nemzet-
közi jog gyakorlata kevéssé ad támpontokat a polgári és közigazgatási jogi mércét 
illetően. A Rabat Plan az egyéb jogi eszközökről csak annyit jegyez meg, hogy a 
legsúlyosabb beavatkozásnak minősülő büntetőjogi eszközök mellett polgári és 
közigazgatási jogi jogkövetkezmények is kialakíthatók. Ilyen eszközök lehetnek a 
gyűlöletkeltő közléssel okozott vagyoni, és nem vagyoni kár megtérítése, vagy vá-
laszadásra, korrekcióra való kötelezés. Ami a közigazgatási szankciókat illeti, ezek 
pontos meghatározása és kiszabása közigazgatási szerv hatáskörébe utalható.35 Jel-
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lemzően a polgári és közigazgatási jogi eszközök között jelenik meg szankcióként a 
tartalom eltávolítására, vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezés. A polgári jogi 
szabályozás mellett ezek a rendelkezések egyes országokban antidiszkriminációs 
törvényben, médiatörvényben, vagy külön gyűlöletbeszéd-törvényben kapnak he-
lyet, az angolszász országokban a „public order act”-ekben találunk idevonatkozó 
szabályokat.36 Ahogy azonban ez a Rabat Planben is megjelent a polgári és közigaz-
gatási jogi tilalmak jellemzően a büntetőjogi tilalom alá eső közlésektől eltérő tar-
talmú közlésekre vonatkoznak, és e közlések esetében a büntetőjoginál alacsonyabb 
beavatkozási küszöb is igazolható. 

Mindebből következően a gyűlöletbeszéd jelensége körében a tiltott közlések 
meghatározása, az állami beavatkozás mércéje nem egységes. A nemzetközi jogi 
háttér iránymutatást nyújt a gyűlöletbeszéd elleni fellépés jogi eszközeinek kialakí-
tásához, de a beavatkozási küszöb meghatározásában az államok széles mozgástér-
rel rendelkeznek. A nemzetközi jogi dokumentumokban használt fogalmak, mint 
például „izgatás” „uszítás”, „gyűlöletkeltés”, értelmezésre szorulnak, amelyeket az 
államok joggyakorlata tölt meg tartalommal. Az egységes mérce meghatározását az 
is nehezíti, hogy a büntető-, a polgári és a közigazgatási jog is eltérő mércéket alkal-
maz, máshova teszi a beavatkozási küszöböt. Míg a büntetőjog jellemzően csak a 
súlyosan jogsértő gyűlölködő közlések ellen lép fel, addig a polgári és a közigazga-
tási jogi jogkövetkezményekkel az enyhébb súlyú közlések esetén is legitim módon 
korlátozható a szólás. 

A gyűlöletkeltés tilalma mércéinek vizsgálatáról szóló fejezet végén érdemes 
hangsúlyozni, hogy a gyűlöletkeltő tartalmak törlése, mint a Facebook által alkal-
mazott szankció, nem a büntetőjogi beavatkozással, hanem a polgári vagy közigaz-
gatási jogban alkalmazott jogkövetkezményekkel rokonítható. Ebből következően, 
amikor a Facebook a gyűlöletbeszédre hivatkozva töröl egy felhasználói tartalmat, 
a véleménynyilvánítás védelme oldaláról megvizsgálva, kevésbé a magas büntető-
jogi mérce, inkább a polgári vagy közigazgatási jogi mérce kínál megfelelő össze-
hasonlítást. 

4. A Facebook szabályozási univerzuma

A közösségimédia-platformok nagy mozgástérrel rendelkeznek, hogyan alakítják 
az online kommunikáció határait37, és a működésük a véleménynyilvánítás szabad-
sága felől közelítve számos paradoxont hordoz. Egyfelől platformot kínálnak a nyil-
vános kommunikáció számára, lehetővé teszik, hogy az emberek véleményeket, 
gondolatokat, információkat osszanak meg egymással, új dimenziót nyitva ezzel a 
társadalmi párbeszéd, az önkifejezés számára, másfelől viszont önállóan, megfelelő 
társadalmi kontroll nélkül határozzák meg a felhasználók számára azokat a maga-
tartási szabályokat, amelyek a szabad szólás határait is befolyásolják. A Facebook 
ma már nem pusztán az emberek közötti baráti, családi kapcsolatok online kiter-
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jesztésének fóruma, hanem a nyilvánosság működésének meghatározó része, a po-
litikai, társadalmi részvétel fontos színhelye, ahol az emberek nem pusztán a ma-
gánéletükre vonatkozóan osztanak meg egymással információt, hanem tájékozó-
dásra, politikai véleményformálásra, közösségi szervezkedésre is használják a plat-
formot. A Facebook egy olyan online közösségi tér, ahol döntően nem az eddigi 
szabályozási mechanizmusok befolyásolják az alapjogok érvényesülését, nem a le-
gitimitással rendelkező állami döntéshozók jelölik ki a véleménynyilvánítás határa-
it, hanem maga a Facebook.

4.1. Szerződésalapú tartalomkontroll 

A Facebook és a felhasználó közötti viszony egy magánjogi jogviszony, a felek kö-
zötti szerződésen alapul, a felhasználó a Felhasználási feltételek (továbbiakban: FF) 
elfogadásával válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére.38 Ez a szerződés rög-
zíti legáltalánosabb szinten a felek jogait és kötelezettségeit, és ebben találjuk azo-
kat a magatartási szabályokat és tartalmi korlátokat, tilalmakat is, amelyek kijelölik 
a platformon zajló kommunikációban a szólás határait. Ez a szabályrendszer egy-
aránt tartalmaz olyan szabályokat, amelyek a vállalkozás üzleti érdekeit jelenítik 
meg, de természetesen olyanokat is, amelyek külső szabályozási körülmények, jel-
lemzően jogi szabályok alapján kerülnek bele a szerződésbe. Fontos hangsúlyozni, 
hogy az általános szerződési feltételek tartalmát a Facebook a felhasználóktól füg-
getlenül alakítja, a felhasználó pusztán arról dönthet, hogy elfogadja-e ezeket a fel-
tételeket vagy sem. Amennyiben nem fogadja el, úgy nem használhatja a szolgálta-
tást, ami a Facebook méretei, a platform általános használatára tekintettel sokak 
számára nem jelent valós alternatívát.

Az FF szerint a feltételeket megsértő tartalmakat a Facebook eltávolíthatja.39 Az 
FF általános, nem precízen megfogalmazott, tág értelmezést lehetővé tevő rendel-
kezéseket tartalmaz. A szólás korlátjaként jelenik meg például, hogy a felhasználó 
nem tehet közzé a Facebookon olyan tartalmat, amely „jogellenes, félrevezető, 
diszkriminatív vagy tisztességtelen”, valamint „sérti mások jogait”.40A Facebook 
az FF mellett számos egyéb szabályzatban rendezi a szolgáltatás használatának fel-
tételeit, részletszabályait. A Közösségi Alapelvekben41 (továbbiakban Alapelvek) 
részletesebben rendelkezik a tartalomra vonatkozó korlátokról, például rögzíti a 
meztelenség, a szexuális tartalom ábrázolásának, vagy az erőszak lehetséges meg-
jelenítésének feltételeit. Emellett részletesen foglalkozik a gyűlöletbeszéd kérdésé-
vel is, kibontja az FF gyűlöletbeszédre vonatkozó tilalmát. Nevesíti azokat a védett 
csoportokat, amelyekkel szembeni támadást gyűlöletbeszédnek tekint. Így a faji, az 
etnikai, a vallási hovatartozás, a származás, a nemi irányultság, biológiai vagy tár-
sadalmi nem, nemi azonosság és a súlyos fogyatékosság vagy betegség olyan cso-
portképző kategória, amely különleges védelmet kap. Az FF egyértelművé teszi, 
hogy a Facebook maga dönt a Facebook szabályzatait sértő tartalmak törléséről, 
súlyos és ismételt szabálysértés esetén a felhasználói fiók megszüntetéséről.42  
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A Facebook felhasználói tartalom feletti kontrolljára, a tartalom törlésére, hozzáfér-
hetetlenné tételére számos okból kerülhet sor. Így kormányzati megkeresésre, jogi 
eljárásban hozott bírósági, vagy más hatósági döntés esetén, vagy saját szabályza-
tai, és ezek megsértését jelző bejelentések, illetve saját észlelése alapján.43 Fontos 
újra hangsúlyozni, hogy a Facebook tartalom-ellenőrzési tevékenysége alapjogi 
mérlegelést igényel, kvázi jogalkalmazói szerepkörbe helyezi a szolgáltatót. A de-
mokratikus jogállamok jogalkalmazó szervei által hozott döntések esetében alapjo-
gi aggály kevéssé merül fel, ezekben az esetekben a Facebook egy legitim döntés 
végrehajtását végzi. Minden más esetben azonban komoly alapjogi aggályt jelent, 
hogy a szólás határának meghúzása során hiányoznak az alapjogi garanciák, a 
Facebook döntéshozatali rendje nem átlátható, és a Facebook által hozott döntések-
kel szemben nem kiforrott a jogérvényesítési rend sem. Jól illusztrálja a szerződéses 
viszonyban a Facebook pozícióját, hogy a szolgáltató önállóan alakíthatja a felhasz-
nálókkal fennálló szerződéses viszonyát. 2018 áprilisában a Facebook jelentősen 
módosította a felhasználási feltételeket, amely módosítás jelentősen érintette a gyű-
löletbeszéd szabályozását is. A módosítás eredményeként az előző évek tapasztala-
tai alapján alakította a Facebook a szabályokat, a korábban nem hozzáférhető belső 
szabályok váltak a megismerhető szabályok részévé. 

4.2. A tartalomkontroll belső szabályai 

A Facebook tartalom-ellenőrzési rendje (eljárási rend, intézményi háttér) nem nyil-
vános, erről csak töredékes, alapvetően a Facebook által uralt információk alapján 
lehet képet alkotni.

A Facebook maga, illetve felelős képviselői jogi jelentéssel nem bíró módon 
rendszeresen, illetve esetenként megjelentetnek információkat, statisztikai adato-
kat a tartalom-ellenőrzési tevékenységről, illetve nyilvánosságra hoznak olyan írá-
sokat, amelyek egy-egy probléma Facebookon belüli kezelését mutatják be. Erre 
példa Mark Zuckerberg alapító tulajdonos 2017 februárjában posztolt hosszú 
Facebook-bejegyzése a Facebook működésének stratégiai irányairól, prioritásai-
ról44, de ide sorolható Richard Allan, a Facebook public policy igazgatójának írása 
a Facebook Newsroom felületén, aki 2017 nyarán önálló posztot szentelt a gyűlölet-
beszéd kérdésének.45 A posztból kiderül, hogy a gyűlöletbeszéd kezelésének komp-
lexitása komoly kihívást jelent a Facebook számára, a problémára úgy tekintenek, 
mint amit ma még nem lehet pusztán mesterséges intelligenciára bízni. A bejelen-
tett közlések megítélése emberi erőforrásokat igényel, ami miatt szükségesnek ítél-
ték a gyűlöletkeltő közlések szűrését végző munkacsoport létszámának 7500 főre 
való növelését. A poszt illeszkedik a Facebook kommunikációs stratégiájának meg-
szokott rendjébe, tematizálja a kérdést, számos dilemmát megoszt, de nem enged 
valódi bepillantást, nem teszi transzparenssé a Facebook belső moderálási, tarta-
lom-ellenőrzést megvalósító tevékenységét, eljárási folyamatait, és nem utal a prob-
léma érdemi kezelését biztosító eszközökre, megoldásokra sem.
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A Facebook saját kommunikációja mellett azonban a sajtóban megjelent kiszivá-
rogtatás eredményeként is hozzáférhetővé váltak olyan információk, amelyek a 
Facebook valós belső működésébe engednek bepillantást. A 2016 telén először a 
Süddeutsche Zeitung46, majd 2017 májusában a The Guardian47 hozott nyilvános-
ságra egymást részben átfedő részleteket abból a Moderálási kézikönyvből (továb-
biakban Kézikönyv), amely a felhasználók által bejelentett tartalmakról döntő mo-
derátorok számára szolgál útmutatóul, rögzíti azokat a szabályokat, amelyek alap-
ján a bejelentett tartalmat törölni, vagy az ahhoz való hozzáférést korlátozni kell. A 
nyilvánosságra került töredékes kézikönyvrészletek nem foglalkoznak valamennyi, 
a tartalomkontroll körébe tartozó témával, részletesebben a gyűlöletbeszéd, az erő-
szak ábrázolás, a gyermekbántalmazás, a holokauszttagadás, az emberi méltóság 
sérelmét megvalósító közlések törlésére vonatkozó útmutatókat tárják fel. A Kézi-
könyv nyilvánosságra került részeinek töredékessége megnehezíti a működés tel-
jességre törekvő elemzését, pusztán azt teszi lehetővé, hogy a Facebook tartalom-
ellenőrzési tevékenységének általános mechanizmusairól mondjunk véleményt. A 
Kézikönyv műfaji jellemzői, tartalmi, formai jegyei egyértelműsítik a dokumen-
tum alapvető célját: gyors mechanikus döntéseket lehessen hozni nagy mennyiségű 
bejelentett tartalomról. A Kézikönyv a mérlegelést alig igénylő rövid szöveges sza-
bályok mellett példákkal illusztrálja a törlendő tartalmak körét. A nyilvánosságra 
került részletek pusztán a törlésről szóló döntés szempontjait tárják fel, de nem szól-
nak a döntéshozatal körülményeiről, az eljárás rendjéről, a lehetséges konfliktusok 
kezeléséről, a törlést végző Facebook-„gépezet” intézményi kereteiről.

5. A mércék mérlege

Korábban részletesen bemutattuk, hogy a gyűlöletbeszéd esetében nincs általános, 
egységesen alkalmazott, pontosan meghatározott, nemzetközi szinten rögzített be-
avatkozási küszöb, a nemzetközi jog pusztán keretet teremt a tagállami beavatkozá-
si küszöb kialakításához, ezen belül is jellemzően a büntetőjogi eszközökhöz. A 
polgári és közigazgatási jogi beavatkozáshoz a nemzetközi jogi háttér pedig alig 
kínál fogódzót. Jelen vizsgálatnak nem az a célja, hogy a Facebook mércéje jogi 
eszközrendszernek való tételes megfelelését elemezzük, hiszen a két rendszer nyil-
vánvalóan nagyon más mechanizmusok alapján működik. Az elemzés célja sokkal 
inkább az, hogy a Facebook működése és a jogi eljárások közötti különbségek fel-
tárása alapján megfogalmazhatóvá váljon, hogy a Facebook tartalomtörlési tevé-
kenységével összefüggésben milyen alapjogi garanciák beépítése szükséges. 

A Facebook törlési tevékenységét, az általa alkalmazott beavatkozási küszöb ér-
tékelését az ENSZ korábban már hivatkozott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, illetve annak gyűlöletbeszédre vonatkozó rendelkezését kibon-
tó Rabat Plan dokumentum, valamint az Európai Tanács rasszizmusról és az ide-
gengyűlöletről szóló Kerethatározata tükrében vizsgáljuk. A büntetőjogi megköze-
lítés mellett a közigazgatási jog területéről a magyar médiajogi szabályozást és jog-
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gyakorlatot vesszük alapul az elemzés során. A büntetőjog és a médiajog esetében 
a jogi norma mögött álló joggyakorlat lehetővé teszi a jogi beavatkozási küszöb 
megragadását. A polgári jogi eszköz vizsgálata ennek a tanulmánynak nem része. 
Ennek oka egyrészt az, hogy a két másik jogterület, illetve a nemzetközi jogi keret 
megfelelő alapot teremt az összehasonlításra, másrészt a néhány évvel ezelőtt a ma-
gyar polgári törvénykönyvbe beépített új szabály az ítélkezési gyakorlat kiforrat-
lansága miatt a beavatkozási küszön ma még pontosan nem azonosítható. 

5.1. A gyűlöletkeltéssel szembeni védelem csoportjai

Induljunk ki abból, hogyan definiálja a Facebook a gyűlöletbeszédet! A Közösségi 
alapelvek szerint „a gyűlöletbeszéd olyan tartalom, amely közvetlenül támad máso-
kat általunk védett tulajdonságokként meghatározott szempontok – faji hovatarto-
zás, etnikai származás, nemzetiség, vallási hovatartozás, nemi irányultság, kaszt, 
nem, nemi identitás, súlyos fogyatékosság vagy betegség – miatt”48 A belső műkö-
déshez használt Kézikönyv magyarázó ábrát közölt, amely leegyszerűsítve, képlet-
szerűen jelenítette meg a szabályt: gyűlöletbeszédként való értékeléshez védett ka-
tegória és támadás szükséges.

1. ábra: Kézikönyv részlet: a gyűlöletbeszéd 49

A Kézikönyv kibontotta a védett csoportképző kategóriák tartalmát. A The 
Guardian által kiszivárogtatott anyagban például a szexuális irányultságnál neve-
sítette a heteroszexuális, biszexuális, homoszexuális és aszexuális kategóriákat.  
A vallási hovatartozás meghatározásánál ugyancsak példákkal illusztrálva hangsú-
lyozta, hogy nem magát a vallást, hanem a vallási csoporthoz való tartozást, a sze-
mélyt védi. Így például katolikus, protestáns, muszlim, jehova tanúja, sátánista, 
atestista stb. közösséghez tartozó személyeket. 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   159Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   159 2020. 01. 10.   9:52:402020. 01. 10.   9:52:40



NAGY KRISZTINA160

Protected categories
Religious affilitation

• Examples:

• We protect the followers of 

a religion. Not religion • Catholics, Protestants,

itself Muslims, Sunii, Shia

• Scientologists

• Christians ≠ Christianity • Mormons

• Bhuddists ≠ Bhuddism • Jehovah withnesses

• Satanists

• Atheists

• etc…

2. ábra: Kézikönyv részlet: védett csoportok50

A nyilvánosságra került töredékekből nem derült ki az összes kategória kibontá-
sa, például nem tudható, hogyan értelmezte a Facebook a faji hovatartozást, vagy 
milyen fogyatékosságot tekint súlyos fogyatékosságnak.

A Kézikönyv láthatóan azzal próbálta segíteni a Facebook-munkatársak döntés-
hozatalát, hogy részletes példákat adott a nem védett társadalmi csoportok azonosí-
tásához is. Nem védett kategóriaként jelent meg a „társadalmi osztály”, mint a gaz-
dag, szegény, középosztálybeli, munkás stb., a „külső megjelenés”, mint például 
szőke, barna, magas, alacsony, kövér, sovány stb. Ugyancsak nem védett kör a „po-
litikai, ideológiai nézettel való azonosulás”, így például a republikánus, demokrata, 
szocialista, kommunista.51 A Kézikönyv szerint nem védett egy adott ország, de 
védett az adott ország polgára, így nem védett Írország, de az ír emberek védett cso-
portot képeznek.

A Kézikönyv részleteinek kiszivárogtatása idején a Facebook által hivatalosan 
használt, a felhasználók által hozzáférhető Közösségi alapelvek a fentebb bemuta-
tott csoportkategóriákat tartalmazták. E tanulmány az akkor érvényben lévő doku-
mentum elemzésére épül. Később azonban – ahogy erről már szó volt – a Facebook 
módosította a magatartási szabályokat és ez érintette a gyűlöletbeszédre vonatkozó 
szabályokat is.52 2018 áprilisától új védelmi csoportként jelent meg a nyilvános sza-
bályok között is a bevándorlók csoportja. A belső szabályozás folyamatát a tanul-
mány 5.3 fejezete mutatja be, ezen a ponton csak annyit érdemes rögzíteni, hogy a 
belső Kézikönyv 2017-ben történt kiegészítése kerültek át a nyilvános Közösségi 
Alapelvekbe.

A Facebook által alkalmazott védett csoportok definíciója után nézzük meg, ho-
gyan jelenik meg a védelem alanya a nemzetközi jogi dokumentumokban! Az 
ICCPR a védett csoportokra áttételesen utal, amikor „a nemzeti, faji vagy vallási 
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gyűlölet”-et említi53, mint ami ellen törvénnyel kell fellépni. Ez a kör szűkebb, mint 
a Facebook Közösségi Alapelvekben rögzített csoportkategóriái, de ezek a kategó-
riák szerepelnek a Facebooknál is. A Kerethatározat a „faji, bőrszín szerinti, vallási, 
származás szerinti vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozást”54 nevesíti mint vé-
dendő kategóriát. Ez a felsorolás az ICCPR-hez képest bővebb körben teszi lehetővé 
a gyűlöletbeszéd elleni fellépést, de még ez is szűkebb, mint a Facebook-
dokumentumok által védett csoportok köre, mert nem szerepel benne sem a szexu-
ális irányultság, sem a súlyos fogyatékosság, sem a betegség.

Megközelítésbeli különbség, hogy a nemzetközi jogi dokumentumok a gyűlölet-
beszéd elleni fellépés definiálása során a védett csoporthoz való tartozást nevesítik, 
míg a Facebook Kézikönyv nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy mely társadalmi 
csoportok nem tartoznak a védett körbe. A Facebook megoldása nyilvánvalóan egy 
egyszerűbb mérlegelést tett lehetővé, lényegesen mechanikusabb döntéshozatalt 
eredményezett. A Kézikönyv arra is adott megoldási képletet, ha egy közlésben 
több csoportminőség szerepelt, például a nem és az életkor (pl. fehér gyerekek, in-
diai nők). Ilyen esetben, ha mindkét kategória védett, akkor a közlést a védett kate-
góriára vonatkozó szabályok alapján kellett elbírálni, ha viszont a kategóriák között 
szerepelt nem védett minőség is, úgy a közlés a nem védett kategóriába került át. Ez 
a megközelítés valójában szűkítette a védendő kört, mert ha több kategória jelenik 
meg, akkor egy nem védett kategória is vélhetően eliminálja a védetti státuszt. Pél-
daként említi a Kézikönyv, hogy az „ír nők buták” megszólalást törölni kell, míg az 
„ír kamaszok buták” közlés megengedett, hiszen az életkor szerinti megjelölés (ka-
maszok) nem tartozik a védett csoportkategóriák közé. Ezzel tehát az ír társadalom 
egy életkori csoportja szellemi képességeinek negatív minősítése kikerült a védetti 
körből, noha a vélemény nyilvánvalóan az írekről szól, csak azon belül egy speciális 
csoportról, a közlésben az ír kamaszok, vélhetően más nemzetbeli kamaszokhoz 
képest vannak negatívan ábrázolva. 

3. ábra: Kézikönyv részlet: többféle csoportminőség esetén követendő szabály55 
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Ha a kérdést nem a büntetőjogi, hanem a közigazgatási jogi mérce szempontjából 
vizsgáljuk, az elemzéshez választott magyar médiajogi szabály szélesebb körben 
határozza meg a védett csoport kategóriáját.56 A gyűlöletbeszéd tilalmát rögzítő tör-
vényi szabály védett kategóriaként említi a „nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, 
nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség” 
csoportokat. A törvény a nevesített csoportok mellett a „más kisebbség vagy „bár-
mely többség” kategóriájával a médiajogi korlát tág alkalmazását biztosítja a gyű-
lölködő közléseket közlő médiumokkal szemben.57

A védett társadalmi csoportok vizsgálata alapján összefoglalóan rögzíthető, hogy 
a Facebook mércéje tágabban határozta meg a védetti kört, mint a (nemzetközi) 
büntetőjogi megközelítés, hiszen ide sorolta a szexuális irányultságot, a súlyos fo-
gyatékosságot, a betegséget is. Ugyanakkor a szabályzat éppen a taxatív felsorolás 
miatt szűkebb beavatkozásra ad lehetőséget, mint a vizsgált jogágak, például a köz-
igazgatási jog körébe tartozó médiajog, amely a védett csoportokat csak példálódz-
va sorolja fel és a jogalkalmazó mérlegelésére bízza a csoportok meghatározását. 
Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a mechanikus, a kontextust kevéssé figyelembe 
vevő döntési mechanizmus a gyakorlatban szűkíti a védelem alá eső alanyi kört, hi-
szen a nem védett csoportokkal szemben megenged olyan közléseket is, amelyek 
akár a büntetőjogi, akár az egyéb jogágak szerint, a közlés tartalmától és kontextu-
sától függően jogilag tiltottnak minősülnének.

5.2. A gyűlöletkeltő közlés 

Az értékelés következő eleme a Facebook gyűlöletbeszéd definíciójában szereplő 
„támadás” kifejezés értelmezése és elhelyezése a jogi szabályozás kontextusában. 
A kiszivárogtatott dokumentumok nem tartalmaztak pontos definíciót arra vonat-
kozóan, mit tekint a Facebook „támadásnak”, de a kézikönyvben szereplő példák 
alapján valamelyest körvonalazódott a kifejezés értelmezési tartománya. Verbális 
támadásnak tekintette a Facebook a sértő kijelentéseket, akár a nem olyan súlyos, 
nem erőszakra felhívó közlések pl. „az ír nők buták” törlendő tartalomnak minő-
sültnek. Önmagában a védett kategóriára utalás még nem minősült támadásnak, így 
nem kellett törölni például az „olyan vagy, mint egy zsidó”, vagy „ő meleg” közlé-
seket. Viszont nem volt megengedett egy csoport felsőbbrendűségének kifejezése, 
ha valamilyen más csoportot alárendeltként vagy negatív minősítéssel látnak el. A 
Kézikönyv szerint törölni kellett például az „az írek a legjobbak, de a franciák sza-
rok” közlést. 
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Hate Speech
Referencing protected categories

• Allowed:

• Calling someone as a PC (’You are such a Jew’)

• Identifying someone as a PC (’He’s gay’)

• Claiming superiority (’French are the best’)

• Not allowed

• Claiming superiority if they mention another PC as inferiors

• « Irish are the best, but really French sucks »

4. ábra: Kézikönyv részlet: megengedett – tiltott közlések58 

Ugyanakkor a nem védett kategóriába tartozó csoportok esetében még az olyan 
erőszakra felhívó közlések sem voltak tiltottak, mint például „Öld meg a kövére-
ket!”. A Facebook a hangsúlyt inkább a védett kategóriára helyezte, és kevésbé a 
közlésben megjelenő durva, sértő jellegre.

Examples

� • Kill fat people

� • Fuck immigrant

5. ábra: Kézikönyv részlet: a Facebook által megengedett közlések59

A 2018 áprilisában nyilvánosságra hozott új Közösségi Alapelvekben már szerepel 
a támadás részletesebb körülírása. A kézirat leadásának időszakában is a következők-
ben bemutatott szabályok érvényesek. A Facebook a támadás három szintjét, kategó-
riáját definiálja: az első szintű támadások a védett tulajdonságokkal rendelkező cso-
portok és a bevándorlói jogállással rendelkező személy vagy embercsoportok ellen 
irányulnak, és tartalmuk „bármilyen erőszakos beszéd vagy halál/betegség/testi sér-
tés támogatása”, illetve ide tartozik az „elembertelenítő beszéd”. A második szintű 
támadások azok, amelyek a védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok 
„alacsonyabbrendűségére” utalnak, vagy rájuk vonatkozó „megvető”, „utálkozó” és 
„rosszindulatú megjegyzések”. A harmadik szintű támadások a védett tulajdonsá-
gokkal rendelkező csoportok kirekesztésére, elkülönítésére irányulnak.60 

A nemzetközi dokumentumok a gyűlöletkeltés megvalósulását nem a Facebook-
nál megjelenő „támadás” kifejezéssel írják körül. Az ICCPR-ban a „gyűlölet „hir-
detése”, és a „megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra izgatás” sze-
repel, a Kerethatározat az „erőszakra, gyűlöletre uszít” kifejezéseket használja.  

These are examples of denigrating speech
Facebook allows
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E fogalmak értelmezése és alkalmazása összetett szempontrendszer mérlegelése 
alapján történik, és a közlések bántó, sértő jellege önmagában nem alapozza meg a 
büntetőjogi beavatkozást. A mérlegeléshez hat elemből álló szempontrendszert 
„six-part threshold” rögzít a Rabat Plan, amely a büntetőjogi beavatkozáshoz az „iz-
gatás” megállapításának szempontjait bontja ki.61 A mérlegelésnél nem hagyható 
figyelmen kívül az a társadalmi, politikai, történelmi kontextus, amelyben a közlés 
megjelenik, és amely befolyásolja az izgatás megvalósulásának valószínűségét. A 
büntetőjogi mérce megköveteli az izgatás megállapításához a szándékot, tehát nem 
elegendő a büntetőjogi szankció megállapításához a közlő részéről a gondatlanság. 
Továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a közlés eredményeként valószínűsíthető-e a vé-
dett csoport elleni tevőleges fellépés. Hasonló szempontok jelennek meg az EJEB 
gyakorlatában is, amikor a bíróság a véleménynyilvánítás szabadságának megen-
gedhető korlátozásához ad mércét.62

A büntetőjogi szabályozás megközelítése tehát eltér a Facebook belső szabályai-
tól, nem tekinti elegendőnek a közlés sértő jellegét a gyűlöletbeszéd büntetőjogi 
korlátozásához, hanem egy sokszempontú mérlegelés alapján, csak a súlyosan jog-
sértő közlések esetében engedi a szólás korlátozását. 

A büntetőjoggal szemben más jogágak mércéi alacsonyabb beavatkozási küszö-
böt engednek. A magyar joggyakorlat alapján a médiajogi szabály szerint a gyűlö-
letkeltést nem „csak kirívó és ellenséges érzelmek felkorbácsolására alkalmas tény-
állás alapján lehetne megállapítani”63. hanem például az olyan közlések esetén is, 
amelyek elmélyítik az adott kisebbséggel szemben meglévő negatív társadalmi elő-
ítéleteket.64 A magyar médiajogi mérce tehát jobban közelít a Facebook által alkal-
mazott mércéhez. 

A jogi szabályozásban megjelenő szempontrendszer alapú mérlegelés a Kézi-
könyv alapján csak szűk körben jelenik meg a Facebook gyakorlatában. Ilyen eset, 
amikor a Facebook a közlő kifejezett szándékát is figyelembe veszi a törlésről való 
döntés során. Maga a Közösségi alapelvek is felhívja a felhasználók figyelmét arra, 
hogy tegyék egyértelművé a gyűlölködő közlések megosztásának célját, indokát. 
Ennek azért van jelentősége, mert a gyűlöletbeszéd jelenségéről tájékoztató, figye-
lemfelhívó közléseket, a közlés szándékának egyértelmű kifejezése mellett engedi a 
Kézikönyv, abban az esetben is, ha a közlés gúnyos formában jelenik meg.

5.3. „Kvázi védett” csoport: bevándorlók 

A „támadás” értelmezése körében a Kézikönyv kiszivárogtatott részei egy speciális 
társadalmi csoporttal összefüggésben fogalmaztak meg a támadás minőségére vo-
natkozó további szempontokat.65 Ezen a ponton azonban szükséges ennek a kérdés-
nek a részletesebb bemutatása, történeti kontextusban való elhelyezése. E gondolati 
kitérő egyben hozzájárul a Facebook – alapjogokat érintő – működési mechanizmu-
sának pontosabb megértéséhez is. Richard Allan már korábban is hivatkozott, a 
gyűlöletbeszéd kezeléséről szóló írásában beszélt arról, hogy 2015-ben a Németor-
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szágba érkező óriási menekülthullám hatására a Facebookon erősödött a menekült-
ellenes gyűlölködő beszéd.66 Megvizsgálták, hogy ez a jelenség pusztán a német 
felhasználókat érinti-e vagy globálisnak mondható, a Facebookon zajló kommuni-
káció egészére is igaz. Azt találták, hogy a jelenség globális méretű, ezért 2016 áp-
rilisában új elemmel egészítették ki a Kézikönyvet.67 Bevezették az ún. kvázi védett 
kategóriát a menekültekre, bevándorlókra vonatkozóan. A Kézikönyv rögzítette, 
hogy a bevándorlók egy olyan sérülékeny/kiszolgáltatott csoport, amely ugyan nem 
minősül önálló védetti kategóriának, de speciális kezelést igényel.68 A Kézikönyv 
alapján minden olyan bevándorlókra vonatkozó közlést el kellett távolítani, amely 
erőszakra hívott fel, vagy dehumanizáló minősítést tartalmazott69 A „kvázi védett 
kategóriának” minősített csoport esetében tehát nem volt elegendő a törléshez a sér-
tő, bántó közlés, hanem csak a súlyos, hatásában nagyobb veszéllyel járó közlések 
voltak tiltottak a Facebookon. A Kézikönyv egyértelművé tette, hogy a Facebook 
nem akarja korlátozni a bevándorlás kérdéséről zajló széles társadalmi vitát, hiszen 
ez a 2016-os amerikai elnökválasztás forró témája” volt70, ezért a beavatkozás mér-
céje magasabb, nem elegendő a sértés, hanem csak a súlyosabb sérelem esetén kel-
lett törölni a tartalmakat.71 Így például törölni kellett a „bevándorlók szemetek”, 
vagy a „bevándorlók mocskos patkányok, amik megfertőzik az országunkat” véle-
ményeket, de nem kellett törölni azt a véleményt, hogy „a bevándorlókat nem kel-
lene beengedni az országba”, vagy a „bevándorlók csak az állam ingyenélői, ezért 
távol kell őket tartani”

Hate Speech - Migrants
Examples: (DELETE)

Dehumanizing characteristics –

REMOVE

• Migrants are scum.

• Migrants are filthy cockroaches that will infect our country.

• The migrant rats have arrived in Berlin.

• Refugees? They’re all rape-fugees!

• Refugees are state-financed child molesters.

EDGE CASE – “Dismissing” an entire QPC should be an IGNORE 

• Migrants are lazy and just want to come here to feed off our social

welfare benefits.

• Migrants are so filthy.

• Migrants are thieves and robbers.

6. ábra: Kézikönyv részlet: tiltott és megengedett gyűlölködő tartalom  
a bevándorlókkal összefüggésben72
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A menekültválság társadalmi kommunikációjának Facebook általi kezelése elmoz-
dulás a gyűlöletbeszéd jogi szabályozása körében ismert megoldás irányába. A „tá-
madás” értelmezése a kvázi védett csoport esetén a nemzetközi jogi dokumentumok 
„erőszakra izgatás”, „erőszakra, gyűlöletre uszítás” kategóriáihoz közelít, és egy ma-
gasabb beavatkozási küszöböt eredményez, mint általában a védett csoportokra vo-
natkozó általános Facebook-szabály. A véleménynyilvánítás szabadsága és a mások 
jogainak védelme közötti egyensúlyozás explicit módon is megjelenik a Kézikönyv-
ben: a Facebook kifejezett szándéka a magasabb beavatkozási küszöb alkalmazásával 
az, hogy ne korlátozza aránytalanul a széles társadalmi vitát a bevándorlás fontos tár-
sadalmi problémáiról. A speciális szabály bevezetése, majd átültetése a belső szabá-
lyozási dokumentumból a nyilvános Közösségi alapelvekbe jól megragadhatóvá teszi 
a Facebook törlési tevékenységében megjelenő szabályozási mechanizmust: a 
Facebook a kiegészítéssel az aktuális történésekre reagálva, alapjogi konfliktust old 
fel a tartalomra vonatkozó korlát precízebb meghatározásával.

5.4. A Facebook beavatkozási küszöb

A Kézikönyv elemzése alapján kimondható, hogy a Facebook gyűlöletbeszéddel ösz-
szefüggő tartalomkontroll tevékenysége a Facebook által önállóan meghatározott ke-
retben zajlik, a jogi szabályzási rendhez képest más logikát követ. A tartalom törléséről 
döntést hozók nem elvek mentén, hanem képletszerű, leegyszerűsített szabályok alap-
ján döntenek, ami rigid, kevésbé rugalmas mérlegelést, a közlés kontextusát, illetve 
annak hatásának értékelését csak közvetetten és esetlegesen tartalmazza. A tartalom-
kontroll-tevékenység egy algoritmus működésének logikáját követi, amely a Facebook 
belső döntéshozatali mechanizmusában kialakított, egy lényegében mechanikusan al-
kalmazható, műveletekre épülő belső szabályzaton alapul. Ebben a működési modell-
ben nem az egyedi közlés kontextusának elemzése történik, hanem arról van szó, hogy 
a kontextuális, elvek mentén zajló vizsgálat egy magasabb szinten, a Kézikönyv meg-
alkotása szintjén történik. A Facebook döntéshozói az adott társadalmi, vagy kommu-
nikációs jelenség értékelése alapján alakítják ki a megengedhető közlések határát, dön-
tenek arról, hogy a kulturális, történelmi, társadalmi kontextus bekerül-e a napi törlési 
tevékenységet végző moderátorok munkáját vezérlő Kézikönyvbe, vagy sem. Ez a mű-
ködési mód mutatkozott meg a menekültválság kezelése során, amikor a jelenségre 
reakcióként a Facebook vezetése a Kézikönyv kiegészítését határozta el, illetve két év-
vel később, 2018 tavaszán, amikor a Közösségi alapelvekbe is beépítette a korábban 
csak a nem nyilvános, belső szabályokban élő elbírálási rendet.

6.  Záró gondolatok: alapjogi garanciák  
a Facebook működtetésében 

A Facebook a platformon megjelenő gyűlöletkeltő tartalmak törlését, blokkolását a 
jogi szabályozási rendet csak részben követő saját szabályozási keretben végzi. Tar-
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talom-ellenőrzési tevékenysége önálló belső szabályzatok alapján kialakított dönté-
si mechanizmusok alapján történik, törlési tevékenységének átláthatóságát, elszá-
moltathatóságát a meglévő jogi szabályozási megoldások nem biztosítják. 

A Facebook belső szabályokra épülő tartalom-ellenőrzési tevékenysége, döntési 
mechanizmusa magyarázható a szolgáltatás jellegével. A felhasználók által napi 
szinten megosztott közlések mennyisége óhatatlanul más kontrollmechanizmust 
igényel, mint a hagyományos szerkesztőségi felelősséget viselő tömegmédiumok 
esetében. Az alapjogi probléma abban áll, hogy sem megfelelő nyilvánossága, sem 
valós kontrollja nincs a törlésről szóló döntéseknek, és kiforratlan a jogorvoslat, jog-
érvényesítés intézményi kerete is. Az alapjogi szempontok érvényesülését a tarta-
lomkontrollt érintő döntések, a döntési folyamat nyilvánossága teremthetné meg. 
Az átláthatóság csökkentené az erőviszonyokban megjelenő aránytalanságot, bizto-
sítaná a moderálási tevékenység feletti általános társadalmi kontrollt és megterem-
tené az alapját annak, hogy kialakítható legyen a felhasználók megfelelő jogérvé-
nyesítési lehetősége.

A mennyiség által vezérelt működés, a szolgáltatás aggregátor jellege a konkrét tar-
talomról szóló döntés szintjén csak részben teszi lehetővé az alapjogi szemléletmód 
megjelenését, az alapjogi garanciák kiépítése a tartalomkontrollt működtető belső sza-
bályzatok szintjén is megoldásra váró feladat. A probléma jelenleg itt is az, hogy a sza-
bályzat elkészítése, lehetséges alakítása, módosítása kizárólag a Facebook belső dönté-
si kompetenciája, a Facebookra vonatkozó jogi szabályozási környezetből hiányoznak 
az alapjogok érvényesülését biztosító garanciák. A társadalmi kontroll sokféle megol-
dása közül kiemelkedik az állami szerepvállalás, az alapjogok objektív oldalához kap-
csolódó intézményvédelem kötelezettsége és lehetősége. Az állam szerepvállalása a 
konkrét tartalomról szóló döntések alapjául szolgáló szabályzat (a Facebook esetében a 
Közösségi alapelvek) kialakításával összefüggésben az alapjogi szempontok, az alap-
jogvédelem nemzetközi jogi kötelezettségének megjelenítése lehetne Ennek intézmé-
nyi környezete, a megfelelő jogi garanciák kialakítása a szabályozás területére tarto-
zik. Az állam szólásszabadságot védő pozitív szerepvállalása egy szorosabb együtt-
működési viszonyt feltételez a szolgáltatókkal, amelynek intézményi keretéhez mintá-
ul szolgálhatnak a társszabályozási modellben működő megoldások.
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58 Forrás: The Guardian: Facebook files.
59 Forrás: The Guardian: Facebook files.
60 Közösségi Alapelvek https://hu-hu.facebook.com/communitystandards/ [2019.05 05.] 
61 Az izgatás megállapításához vizsgálni szükséges a közlés kontextusát, a közlő személyét, és 

szándékát, a közlés tartalmát, a közlés hatását, és a megkülönböztetés, ellenségeskedés, erőszak 
megvalósulásának valószínűségét. Rabat Plan 6. 

62 Lásd erről bővebben Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság Jersild kontra Denmark ügyben hozott 
1994. szeptember 23-i ítélete (ügyszám:15890/89).

63 BH 2006.270.
64 A Médiatanács 126/2017. (II. 7.) határozata.
65 Ahogy azt már a korábbiakban bemutattuk, a Közösségi alapelvek 2018 tavaszán történt módo-

sítása nyomán a támadás minőségére vonatkozó szempontok bekerültek a nyilvánosan hozzáfér-
hető Közösségi alapelvek szabályai közé. 

66 https://newsroom.fb.com/news/2017/06/hard-questions-hate-speech/ [2019.05.12.] 
67 https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/24/hate-speech-and-anti-migrant-posts-

facebooks-rules#img-24 [2019.05.05.] 
68 https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/24/hate-speech-and-anti-migrant-posts-

facebooks-rules#img-25 [2019.05.05.]
69 https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/24/hate-speech-and-anti-migrant-posts-

facebooks-rules#img-26 [2019.05.05.]
70 A Kézikönyv itt a 2016-os amerikai elnökválasztásra utal. 
71 https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/24/hate-speech-and-anti-migrant-posts-

facebooks-rules#img-26 [2019.05.05.]
72 Forrás: The Guardian: Facebook files.
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NAGY KRISZTINA
A médiaműveltség fejlesztése mint  

médiapolitikai eszköz

1. Bevezetés

Az online és a mobil terjesztési platformok megsokszorozódása, az információ 
mennyiségének robbanásszerű növekedése, a közösségi média által teremtett új in-
formációs csatornák alapjaiban alakították át a médiakörnyezetet és az emberek 
médiahasználati szokásait. Az információs környezetben megjelenő új kapuőrök, 
mint a Facebook vagy a Google, és a klasszikus szerkesztői felelősséget részben ki-
váltó algoritmusok a társadalmi nyilvánosság működésére is komoly hatást gyako-
rolnak.1 A változás a társadalom minden rétegét érinti, a digitális média korábban 
nem tapasztalt mértékben formálja a társadalmat.

Az infokommunikációs környezet gyökeres átalakulása a médiaműveltség kér-
dését is tágabb kontextusba helyezte: a médiakörnyezet tudatos használata, a társa-
dalmi részvételt, a nyilvánosság megfelelő működését, végső soron a demokrácia 
kultúráját meghatározó tényezővé vált. A médiaműveltség sokrétegű fogalom, 
olyan ismereteket, képességeket jelent, amelyek biztosítják az információs környe-
zet értő, aktív és tudatos használatát. A médiaműveltség képessé teszi az egyént 
arra, hogy megvédje magát és környezetét a médiakörnyezetben rejlő kockázatok-
kal és veszélyekkel szemben, és felvértezi arra, hogy az információs és médiakör-
nyezetet tanulásra, munkavégzésre, önkifejezésre, valamint a társadalmi életben 
való aktív részvételre használja.2

A konvergens médiatér kihívásai óhatatlanul átalakítják a kockázatkezelési és a 
felelősségi viszonyokat: a felhasználó ebben az új médiakörnyezetben nagyobb sze-
repet kap az őt személyesen fenyegető, illetve a társadalom működésére kockázatot 
jelentő jelenségek, veszélyek elkerülésében. Az új technológiára épülő szolgáltatá-
sokból származó társadalmi kockázatok kezelésére a jogi szabályozás és kontroll 
egyre kevésbé képes érdemi megoldásokat adni, vagy ha idővel sikerül is jogilag 
rendezett keretbe helyezni egy-egy új szolgáltatást vagy jelenséget, a technológia 
gyors változása újabb és újabb kihívás elé állítja mind a jogalkotót, mind a jogalkal-
mazót. A korábban nem tapasztalt rendkívül gyors változás mellett azonosítható 
másik probléma, hogy az információs környezetet domináló globális, országhatáro-
kon átnyúló kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó technológiai és médiavállala-
tok működésére a szuverén államok önálló szabályozási törekvései egyre kevésbé 
adnak érdemi megoldást. Az interneten zajló kommunikáció és médiahasználat te-
kintetében az állam már kevéssé képes, a szolgáltatók pedig kevésbé kényszeríthe-
tők az egyén jogainak megfelelő tiszteletben tartására, illetve a közérdek megjele-
nítésére3. Ez a változás új szerepbe helyezi a közönséget, ráirányítja a figyelmet a 
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médiaműveltség jelentőségére mind az egyéni boldogulás, mind a társadalom mű-
ködése szempontjából. 

A médiakörnyezet változásával felmerülő számos kérdésre válaszként a korábbi 
jogi szabályozási megoldások mellett egyre hangsúlyosabban jelenik meg az a meg-
közelítés, amely a felhasználók tudatos, felelős médiahasználatának fejlesztésében 
látja az érdemi megoldást. A médiaműveltség fejlesztése egy lehetséges alternatív 
eszköz a digitális környezetben rejlő egyéni és társadalmi kockázatok kezelésére, egy 
olyan eszköz, amely a globalizált médiakörnyezetben is a közérdek lokálisan megra-
gadható érvényesítését szolgálhatja. Erre hívja fel a figyelmet számos olyan, a közel-
múltban kiadott stratégiai dokumentum, amely a technológiai fejlődésre, illetve az 
azzal összefüggő társadalmi kockázatokra javasolt megoldási csomag részeként ko-
moly hangsúlyt fektet a médiaműveltség fejlesztésére. Erre példa az európai nyilvá-
nosság védelmében az online dezinformációval szemben született európai megoldási 
javaslat, amelyben kiemelt feladatként jelenik meg a média- és információs műveltség 
egész társadalmat elérő fejlesztése.4 Vagy a közelmúltból egy másik, brit dokumen-
tum, amely az információs környezet kihívásainak kezelésére ugyancsak javaslatot 
fogalmaz meg a kormány felé egy olyan új médiaműveltségi program beindítására, 
amely nemcsak az iskolai fejlesztésre fókuszál, de a felnőttek továbbképzési és szak-
képzési keretében is megjeleníti a médiaműveltség fejlesztését.5 

A médiaműveltség fejlesztése nem új ötletként kerül be a technológiai fejlődés 
kihívásaira megoldásokat kereső javaslatcsomagokba. Már a 2000-es években szá-
mos európai kezdeményezés és támogatási program keretében megfogalmazódik a 
médiaműveltség fejlesztése.6 Egymás után születtek meg azok a dokumentumok, 
amelyekben a médiaműveltség fejlesztése európai szintre helyeződött. A témakör 
megjelent többek között a gyermekvédelem, az audiovizuális és oktatáspolitika, az 
ifjúság- és foglalkoztatáspolitika területén is. Ugyanakkor az elmúlt években meg-
jelent állapotfelmérésről szóló elemzések közös tanulsága, hogy nem született egy 
kiszámítható fejlődést biztosító, átfogó európai koncepció a médiaműveltség fej-
lesztésére. Ahogy Sonia Livingstone fogalmazott néhány évvel ezelőtt egy konfe-
rencián7: a médiaműveltség ügye Európában egy mozaik képét mutatja, minden 
résztvevő kezében van egy-egy mozaikdarab, de nincs egy olyan szereplő, aki az 
összes darabkát birtokolná. Sokféle szereplő, sokféle formában foglalkozik a mé-
diaműveltség fejlesztésével, de hiányzik egy olyan közös koncepcionális és intéz-
ményi keret, amely biztosítaná a sokszereplős összetett feladat hatékony megvaló-
sítását. A beavatkozás töredezett, miközben a jövőbe néző stratégiák a tudásalapú 
társadalom kulcselemének tekintik a médiaműveltség megszerzését és folyamatos 
fejlesztését. 

Az elmúlt években készült kutatások8 európai szintű jelenségként írják le a mé-
diaműveltség fejlesztését célzó átfogó koncepciók hiányát a tagállamokban is. Álta-
lános jelenség, hogy az érintett területek, mint az audiovizuális politika, a gyermek- 
és ifjúságvédelem, a kultúrpolitika, a foglalkoztatáspolitika, és a digitális politika 
irányából megfogalmazott kockázatok és igények nem tudtak megfelelően kapcso-
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lódni az oktatáspolitikai kihívásokhoz, a politikák konvergenciája ezen a területen 
nem valósult meg. Hiába szorgalmazta ezt számos európai dokumentum, a média-
műveltség fejlesztéséhez kapcsolódó állami szerepvállalás újragondolása, a fejlesz-
tés hatékony intézményesítése még a médiaműveltség fejlesztése területén komoly 
hagyományokkal rendelkező országokban sem történt meg. Egységes médiamű-
veltség policy Európában a 2010-es évek közepéig egyedül Finnország született, 
még az olyan nagy hagyományokkal rendelkező országok, mint az Egyesült Király-
ság vagy Németország sem teremtették meg az összehangolt fejlesztés koncepcio-
nális, intézményi keretét. 

A kutatás során a médiaműveltség fejlesztése intézményi hátterének új alapokra 
helyezéséhez három nagyobb témakört vizsgáltunk: melyek azok az ismeretek és 
készségek, amelyek körvonalazzák az új médiakörnyezetben való részvételhez 
szükséges médiaműveltséget. Azaz hogyan írható le a mai korhoz igazodó média-
műveltség, amely az értő, felelős, kritikai szemléletű médiahasználat alapja, és ami 
egyben szükséges egy demokratikus kultúra működéséhez. Második témakörként 
azt vizsgáltuk meg, hogy milyen alkotmányos alapokra helyezhető az állami be-
avatkozás, hogyan értelmezhető ez a feladat alapjogi kontextusban. A médiamű-
veltség alapjogi megközelítése során három alapvető jog: a gyermekek jogai, a vé-
leménynyilvánítás szabadsága és a művelődéshez való jog kontextusában vizsgál-
tuk a médiaműveltség funkcióját, szerepét. A médiaműveltség elhelyezése ezen 
alapjogok kontextusában annak feltárását célozza, hogy a digitális kommunikációs 
környezetben melyek azok a jelenségek, változások, amelyek befolyásolják e jogok 
érvényesülését. Harmadik elemként pedig azt vizsgáltuk, hogy mindez milyen álla-
mi szerepvállalást igényel, melyek a fejlesztés hatékony eszközei, mely területek 
bevonása indokolt az alapjogi vizsgálat alapján definiált állami szerepvállalás telje-
süléséhez. A lehetséges állami eszközrendszer, feladattérkép körvonalazását nem-
zetközi szervezetek szakértői anyagai mellett számos ország fejlesztési elképzelé-
sei, stratégiai tervei, illetve az Európai Unió és az Európa Tanács e témakörben 
született dokumentumainak elemzésére építettük.9 A kutatás alapján rögzített fej-
lesztési terv egy olyan sokszereplős, sokféle ágazatot érintő koncepcionális keretet 
alkot, amelynek intézményesítése szabályozási igényt teremt. A tanulmány a szabá-
lyozás gyakorlati kérdései körében elsősorban a médiajog szervesen kapcsolódó 
szabályozási, intézményi kérdéseit bontja ki. 

2. Mi az új médiaműveltség?

A mediatizált nyilvánosság korában a médiaműveltség az információhoz való hoz-
záférés, a használat és a társadalmi részvétel feltételévé vált. A médiaműveltség 
igénye azonban nem a digitális technológia által átrajzolt médiakörnyezet eredmé-
nye, megszületése jóval korábbi, és fogalma a médiakörnyezet változásával együtt 
alakult és alakul, értelmezési tartománya, fogalmi kerete a média és a technológia 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   173Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   173 2020. 01. 10.   9:52:422020. 01. 10.   9:52:42



NAGY KRISZTINA174

fejlődésével, a média társadalomban betöltött szerepének változásával szoros össze-
függésben változott, fejlődött. A fogalom sokrétegűsége nem pusztán annak törté-
netiségében ragadható meg, hanem a háttérben meghúzódó célkitűzések, illetve 
ezzel összefüggésben a fogalmi elemek közötti hangsúlyok alakulásában is. 

A 2000-es évek elején David Buckingham, a méltán nagyra becsült angol mé-
diapedagógus és kutató megfogalmazása szerint a médiaműveltség azokat az isme-
reteket, készségeket és képességeket jelenti, amelyek a média használatához és ér-
telmezéséhez szükségesek.10 A digitális technológia térhódítása, a médiakörnyezet 
konvergenciája, az egyre komplexebbé és bonyolultabbá váló kommunikációs kör-
nyezet a médiaműveltség korábbi, hagyományos fogalmának újragondolását is fel-
vetette, felveti. Számos olyan műveltségterületről lehetett olvasni az elmúlt évek-
ben, mint például a digitális, az információs vagy a kritikai műveltség, amelyek a 
kommunikációs tér használatának különböző aspektusai, a tájékozódáshoz és rész-
vételhez kapcsolódó különböző képességek mentén is értelmezhetőek, és fogalmaz-
nak meg fejlesztési célokat. Nem kerülhető meg tehát annak vizsgálata, hogy mind-
ezek a műveltségterületek milyen viszonyban vannak a médiaműveltséggel, meny-
nyiben azonosak azzal, illetve mindezek alapján mely fogalom írja le legpontosab-
ban azt az ismeret-, képesség- és készségkészletet, amely a digitális technológiára 
épülő médiakörnyezetben való eligazodáshoz, illetve az ebben való aktív részvétel-
hez szükséges.

Kezdjük a digitális műveltség fogalmával! A fogalom egyidős a digitális techno-
lógia által kialakult információs környezetben az új kommunikációs formák, tevé-
kenységek, eszközök megjelenésével. Kezdetben olyan számítógépes tudásként – 
hardver- és szoftverismeretként – definiálták, amely képessé tesz az információs 
technológia nyújtotta lehetőségek, szolgáltatások használatára. Egy alap infokom-
munikációs szókincset és műveleti tudást értettek rajta, mint pl. hogyan működik a 
szövegszerkesztő, hogyan menthetők el a számítógépre az adatok. Az internet elter-
jedésével a fogalom jelentősen kibővült, mivel már a világháló használatához kap-
csolódó funkciókat is idesorolták a kutatók, például a keresőmotorok használatát, a 
világhálón való hatékony információkeresést. Buckingham meggyőzően érvel 
amellett, hogy a digitális műveltség azonban több, mint funkcionális képességkész-
let. A teljes értékű digitális műveltséghez mindezeken túl értelmező, illetve szöveg-
alkotási kompetenciára is van szükség, amelyek birtokában megfelelően tudjuk 
használni a digitális eszközöket a digitális tartalmak elérésére, értékelésére és szin-
tetizálására, továbbá új tartalom előállítására, valamint közlésére, másokkal való 
kommunikálására.11 A fogalom központi eleme a digitális tartalom, az ahhoz való 
hozzáférés, illetve a digitális kommunikációban való részvétel. 

Az információs műveltség mindazon ismereteket és készségeket öleli fel, ame-
lyek az információszükséglet felismerését, a megfelelő információ megtalálását, ér-
tékelését és felhasználását biztosítják.12 A fogalom gyökereit a könyvtártudomány-
ban találjuk, de a médiaműveltséggel összefüggésben kiemelt jelentőségűvé a digi-
tális kommunikációs környezet kialakulásával vált. Az információs társadalomban 
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való elboldogulás, és aktív részvétel ma már elképzelhetetlen információs művelt-
ség nélkül. A fogalomba tartozó készségek között egyre inkább hangsúlyos szere-
pet kap az információözönben az információk közötti szelektálás, illetve az infor-
máció hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, valamint az aktív oldal: az 
információ felhasználásának felelősségi, etikai szabályai, azaz hogyan kommuni-
kálható, osztható meg az információ a nyilvánosságban.13 

A kritikai műveltség megfogalmazása a kritikai elmélet szellemi hagyományá-
ban gyökerezik, erősen áthatja a cselekvő, a közösség életében való részvételt kere-
ső, a közösségi értékek iránt elkötelezett ember eszméje. Aki kritikai műveltséggel 
bír, aktív és reflektív módon képes szövegolvasásra, üzenetek befogadására, legye-
nek azok írott, képi vagy audiovizuális tartalmak. Képes arra, hogy a szöveg mögé 
nézzen, elemezze és értékelje annak valós üzenetét, a közlő szándékát, a szövegben 
kódolt attitűdöket, értékeket, nézőpontot, megértsen olyan, a társadalom által konst-
ruált fogalmakat, jelenségeket, mint a hatalom, a kontroll, az egyenlőség, a méltá-
nyosság, a társadalmi igazságosság. A kritikai műveltség felvértez a demokratikus 
társadalomban való részvételre, képessé tesz arra, hogy „olvassuk a világot”.14 

Az angolszász gyakorlatban különös kiemelést kap a médiaműveltség témaköré-
ben a kritikai tudatosság, amely már az analóg világban is hangsúlyos elemként je-
lent meg a médiapedagógiában15. A digitális médiakörnyezet azonban még inkább 
felértékelte a kritikai szemléletet, mivel az információdömping, a digitális tartal-
mak manipulálásának lehetősége, a nyilvánosság struktúrájának gyökeres átalaku-
lása egy magasabb rendű kritikai képesség birtoklását teszi szükségessé. Ha valaki 
nem képes válogatni az információk között, kritikai szemlélettel értékelni és szin-
tetizálni az információt, illetve nem képes megfelelően kommunikálni saját üzene-
teit másokkal, nagyon gyorsan elvész a digitális kommunikációs térben. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy a kritikai szemlélet nem a média elutasítását, a média 
káros hatásának hangsúlyozását jelenti, hanem a rákérdezés kultúráját, a médiaüze-
netek értékelésének, hitelességének, megbízhatóságának, hasznosságának, esztéti-
kai értékének megítélésének képességét. A kritikai tudatosság hozzásegít a megfe-
lelő kérdések megfogalmazásához, a tények és vélemények elhatárolásához, a ma-
nipulatív kommunikáció felismeréséhez, és az autonóm véleményalkotáshoz. 

A digitális médiakörnyezet gyors változása is hozzájárul ahhoz, hogy a média-
műveltség és egyéb műveltségterületek viszonyának meghatározása a szakirodalmi 
források alapján nem egységes, inkább mozaikszerű kép bontakozik ki. A fő kér-
dés, hogy a media literacy korábban használatos hagyományos fogalmába bele le-
het-e, kell-e érteni mindazokat az ismereteket, képességeket és készségeket, ame-
lyek a digitális kommunikációs környezet „olvasásához”, értő befogadásához szük-
ségesek. Azaz értelmezhető-e a médiaműveltség afféle ernyőfogalomként, amibe 
egyéb írástudások területei is beleértendők? 

Egyrészről látható egy szándékolt, már a fogalomhasználatban is megjelenő 
megkülönböztetés a korábbi, hagyományos médiaműveltségtől. Renee Hobbs az 
együttes használat mellett teszi le a voksot, amikor közös fogalomkeretben, egy-
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mást kiegészítő viszonyban beszél a digitális és médiaműveltségről (digital and 
media literacy). Szerinte a digitális és médiaműveltség olyan ismeretek és képessé-
gek készlete, amely nélkül ma már elképzelhetetlen a teljes részvétel a médiával át-
szőtt információs társadalomban.16 A digitális média térhódításával új médiamű-
veltségre van szükség, amely nélkülözhetetlen az egyéni és társadalmi identitás, a 
nyilvánosság és a magánszféra határproblémáinak, illetve új jogi és etikai kérdések 
kezeléséhez.17 

Jenkins is megkülönbözteti az új médiaműveltséget a régi, hagyományos média-
műveltségtől. Úgy érvel, hogy abban a világban, ahol folyamatosan változó techno-
lógia környezet vesz minket körül, az „új médiaműveltségnek át kell fognia mind-
azon ismereteket és képességeket, amelyek képessé tesznek minket arra, hogy a 
technika kínálta lehetőségeket a magunk hasznára fordítsuk”18. Szerinte az „új mé-
diaműveltség fogalma magában foglalja a hagyományos, print médiára vonatkozó 
műveltségelemeket, ahogy beletartozik a tömegmédia és az újmédia használatához 
szükség műveltségterület is”19.

Buckingham is a tágabb, ambiciózusabb megközelítést tartja elfogadhatónak: a 
konvergens médiakörnyezetben rejlő kihívások nyilvánvalóan sokszínű ismeret- és 
képességkészletet feltételeznek, amely nélkül már nem képzelhető el a jelenlegi 
kommunikációs környezetben való részvétel.20 Korábban a médiaműveltség a tö-
megmédia üzeneteinek befogadását és értelmezését segítette, az új, digitális, inter-
aktivitást támogató médiakörnyezet egy ennél sokkal komplexebb ismeret- és kész-
ségkészletet feltételez. A konvergencia korában az információ és egyéb médiatarta-
lom közötti határok egyre homályosabbá válnak, maga a média fogalma is összetet-
tebbé, sokrétűbbé vált. Ha a média általános definíciójából indulunk ki, azaz médiá-
nak tekintünk minden olyan kommunikációs rendszert, amely részt vesz a tudás-
formák megőrzésében, időn és téren átívelő továbbításában és a hatalmi helyzet 
fenntartásában vagy megváltoztatásában21, úgy nem fér kétség ahhoz, hogy a digi-
tális technológia által kialakított kommunikációs környezet túlmutat a hagyomá-
nyos tömegmédia határain. Az új médiaműveltség ebből következően nem fóku-
szálhat pusztán a korábban használt tömegmédia által gyártott üzenetekre, hanem a 
digitális kommunikáció egyéb formáira is kiterjed. A közösségi média világában, 
ahol jellemzően keverednek a hagyományos tömegmédiából és az egyéb kommuni-
kációból származó üzenetek, elképzelhetetlen az üzenet jellege alapján meghúzni a 
médiaműveltség határát. A hozzáférés oldaláról közelítve, a médiaműveltségbe 
nyilvánvalóan beleértendők azok az ismeretek és készségek, amelyek az új digitális 
környezet használatát teszik lehetővé. Így a digitális eszközök és az online környe-
zet által kínált lehetőségek használatához szükséges alapvető képességkészlet is. 

Az új médiaműveltség területén tetten érhető másik jól megragadható változás az 
információs társadalomban való részvételhez kapcsolódó kommunikációs és infor-
mációs kompetenciák megjelenése. A digitális technológia rendkívül széles palettá-
ját kínálja az interaktív médiafelületeknek, ahol önálló nyelvhasználattal, viselke-
dési kultúrával, szokásokkal kisebb-nagyobb közösségek hálózatai jönnek létre. Az 
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új virtuális terek új kapcsolódásokat, az információszerzés, illetve információ-
áramlás új csatornáit nyitják meg. Az új médiaműveltségnek erre az új helyzetre is 
reagálnia kell, ezért a fogalomba olyan képességek is beleértendők, mint az együtt-
működés, a szociális cselekvés, társadalmilag felelős médiahasználat. 

Vannak azonban olyan vélemények22 is, amelyek óvatosabbak a médiaműveltség 
kiterjesztő megközelítésével szemben. Kétségeiket arra alapítják, hogy egy nagyon 
tág, sok elemből építkező, sokféle területet lefedő fogalom hátrányosan hathat a mé-
diaműveltség fejlesztésének intézményesítése során. Óriási ellenállásba ütközhet 
például a hagyományosan nehézkes, nagy komplexitással, bonyolult intézményi 
struktúrában működő oktatási rendszer átfogó fejlesztését is érintő médiaműveltség 
témakör átvezetése, beépítése. Míg ha a fogalom maga nem kívánja megragadni a 
teljes kompetenciakészletet, úgy a műveltségterület intézményesítése is könnyeb-
ben megvalósítható. Könnyen belátható, hogy e megfontolás mögött inkább prakti-
kus, policy szempontú érvek húzódnak, és kevéssé a médiaműveltség átfogó, társa-
dalmi kontextusban való elhelyezése. 

Összességében a bemutatott érvek a médiaműveltség fogalmának kiterjesztő ér-
telmezését alapozzák meg, az újként definiált médiaműveltség egy olyan sokrétű 
műveltségként (multiple literacy) írható le, amely kiegészül a digitális, információs, 
kritikai műveltséghez is sorolható elemekkel. A többrétegű kompetenciahalmazba 
beletartozik az elemzés, az értékelés és a kritikus reflektálás képessége, csakúgy 
mint valamiféle metanyelv elsajátítása, amely lehetővé teszi a különböző kommuni-
kációs módok formáinak és struktúráinak leírását, de beletartozik a kommunikáció 
tágabb társadalmi gazdasági és intézményi kontextusainak megértése is, illetve an-
nak felismerése, hogyan befolyásolja mindez az emberek tapasztalatait és tevékeny-
ségét.23 Az új médiaműveltségben a személyiségspecifikus elemek, az ismeret és 
képességkészlet dimenzió mellett megjelenik egy újabb dimenzió, a társas, szociá-
lis készségek területe. Az új médiaműveltségre úgy kell tekintenünk, mint társas 
készségek készletére, amely képessé tesz egy nagyobb közösséggel való kommuni-
kációra, és nem csak egyszerűen individuális készségként az önkifejezésre.24 

3. Médiaműveltség az alapjogok kontextusában

Az állami szerepvállalás definiálásának kiindulópontja a médiaműveltség alapjogi 
kontextusban való elhelyezése, az alapjogi összefüggések rögzítése, amely kijelöli, 
és megalapozza a médiaműveltség helyét és jelentőségét. A médiaműveltség fejlesz-
téséhez kapcsolódó állami feladatok mögött az állami szerepvállalást igazoló alkot-
mányos alapjogok húzódnak. A médiaműveltség alapjogi megközelítése, ennek ala-
pos vizsgálata eddig kevéssé kimunkált terület volt. Korábban a médiaműveltség 
jellemzően a gyermekvédelem és a közoktatás kontextusában jelent meg, de még e 
megközelítés alapjogi megalapozásához is kevés fogódzót kínál a jogi irodalom. Vi-
szonylag friss dokumentumként említhető az alapvető jogok biztosának 2016-ban 
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kiadott jelentése a médiaértés-oktatás hazai helyzetéről. A jelentés közvetlen össze-
függést állapított meg a médiaműveltség fejlesztése és az alapjogok érvényesülése 
között. Az ombudsman megvizsgálta a médiaműveltség közoktatási rendszerben 
való fejlesztésének körülményeit, többek között a fejlesztés tárgyi és személyi fel-
tételeit, aktuális gyakorlatát, és ennek eredményeként megállapította, hogy a feltárt 
hiányosságok „a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával, ennek 
kapcsán a művelődéshez való jogával összefüggő visszásságot okoznak. A jelenlegi 
helyzet ugyanis álláspontom szerint alkalmas arra, hogy a jogsérelem közvetlen ve-
szélyét idézze elő.”25

A digitális technológia eredményeként zajló társadalmi-gazdasági változások az 
alapjogok széles körét érintik, a médiaműveltség fejlesztésével összefüggésben az 
állami szerepvállalást elsősorban a gyermekvédelmi megfontolások, a vélemény-
nyilvánítás szabadsága, illetve a kulturális alapjogok biztosítása indokolja. 

4. A gyermekek jogai 

A gyermekek jogainak védelmét nemzetközi szinten megteremtő New York-i 
Egyezményben26 (1989) rögzített jogok érvényesülésének biztosítása a digitális kor-
ban újragondolásra szorul. Az analóg világban a médiakörnyezet káros hatásaival 
szemben a gyermekvédelem jellemzően a kontrollalapú megközelítésre épült: a sza-
bályok elsősorban a hozzáférés korlátozását, a média káros hatásainak minimalizá-
lását célozták. Mindez következett a mainál átláthatóbb médiakörnyezetből, ahol a 
médiaszereplők tevékenységének gyermekvédelmi szempontú állami kontrollja 
eredményesebben megvalósítható volt, illetve a technikai adottságok lehetővé tet-
ték a tudatos szülő számára a gyerekek médiahasználata feletti hatékony kontrollt. 
A jelenlegi szabályozási megoldások a hagyományos tömegmédia által uralt média-
környezetre reagálnak, miközben a gyermekek médiahasználatában egyre nagyobb 
szerepet játszik az online tartalomfogyasztás, a mobil médiahasználat, a professzi-
onális médiatartalmak mellett a felhasználók által készített tartalmak fogyasztása, 
és a közösségi média használata. A jelenlegi médiajogi eszközrendszerben alig je-
lennek meg olyan elemek, amelyek a gyerekek médiahasználati szokásaiban az el-
múlt években bekövetkezett változásokra reagálnának. A szabályozás szemlélet-
módját a védelem tiltáson és tartalmi korlátokon alapuló megközelítése uralja, 
amely azonban a digitális technológia által átalakított médiakörnyezet jelenségeiből 
fakadó veszélyekre és kockázatokra kevéssé kínál megfelelő megoldást. A digitális 
médiakörnyezetben a gyermekek biztonságát veszélyeztető új kockázatokra tekin-
tettel az eddigi megközelítés igencsak korlátozottan lehet eredményes. Felértékelő-
dik az önvédelmi mechanizmusok erősítését célzó, a veszélyek felismerését és ke-
zelését segítő ismeretek megszerzését biztosító állami felelősségvállalás, beavatko-
zás jelentősége.
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A digitális gyermekvédelem területén születő nemzetközi dokumentumok a 
meglévő jogok katalógusának kiegészítése helyett, a jogok digitális dimenziójának 
rögzítését, a meglévő jogok értelmezési keretének, érvényesítésének kibővítését 
tarják szükségesnek.27 A digitális kor a gyermekvédelem területén új szabályozási 
eszközöket, intézményi megoldásokat implikál. A gyermekvédelmet célzó eddigi 
médiajogi eszközrendszer már nem alkalmas a médiakörnyezetből fakadó kockáza-
tok megfelelő kezelésére. Egyre nagyobb szerepet kap a gyerekek felkészítése, a 
veszélyek és kockázatok tudatosítása, azok elkerülését biztosító ismeretek, képes-
ségek fejlesztése. A részvétel oldaláról közelítve, a digitális technológia által kínált 
lehetőségek és esélyek kiaknázása is oktatást, képzést feltételez. A médiajogi esz-
közrendszer alapvetően a médiakínálat szabályozására helyezi a hangsúlyt és már 
korántsem biztosít kielégítő megoldást a gyermeki jogok digitális dimenziójának 
megfelelő érvényesítésére. A gyermeki jogok érvényesülése új megközelítést kíván 
a szabályozási környezet kialakítása során. Ennek kiindulópontja, hogy a megfelelő 
védelem és a digitális környezet által teremtett lehetőségek használata a digitális 
környezethez való hozzáférési, értelmezési kompetencián alapul. Nem pusztán a 
hozzáféréshez szükséges technikai tudásra, készségekre van szükség, hanem a di-
gitális médiakörnyezet értő felelős, tudatos használatához szükséges ismeretekre és 
készségekre is.28 Ebből következően a médiaműveltség biztosítása a gyermeki jo-
gok érvényesülésének kiemelt eszköze az információs társadalomban. A jogok biz-
tosítását célzó eszközrendszer hangsúlyos eleme a lehető legkorábban – már óvo-
dáskorban – elkezdődő médiaműveltséget segítő fejlesztés. 

A gyermeki jogok digitális dimenziója megalapozza a médiaműveltség fejleszté-
sével összefüggésben az állami szerepvállalást, a jogok érvényesülését biztosító 
szabályozási és intézményi megoldás megalkotását. Olyan szabályozási keretrend-
szer lefektetésére van szükség, amely képes biztosítani a gyermekek számára a di-
gitális környezethez való biztonságos hozzáférést és használatot, de egyben a digi-
tális környezet használatával járó előnyök kiaknázását is. Ennek keretében állami 
feladatként azonosítható a nevelési-oktatási intézményrendszeren belül a médiamű-
veltség megfelelő fejlesztése. A korábbiakban a médiakörnyezet tudatos használa-
tának megtanítása, a benne rejlő lehetőségek kiaknázása nagyrészt a családi kör-
nyezetre hárult. Az oktatási rendszer alig, vagy csak kevéssé biztosított megfelelő 
fejlesztést, képzést az értő, kreatív, felelős médiahasználat kialakítását célozva. A 
digitális korban a kommunikációs környezet, illetve a gyerekek és a fiatalok esz-
közhasználatának változása, illetve a digitális generációs szakadék miatt a szülők 
kevésbé képesek betölteni a korábbi szerepüket a médianevelés területén. A gyere-
kek oktatása, fejlesztése mellett az állami szerepvállalásnak része a felnőtt társada-
lom megfelelő felkészítése, olyan társadalmi környezet kialakulásának segítése, 
amelyben a gyerekek megfelelő segítséget kapnak az online terekkel kibővült világ-
ban a veszélyek elkerüléséhez, illetve jogaik érvényesítéséhez. 
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4.1. Véleménynyilvánítás szabadsága 

A digitális médiakörnyezet alapjaiban alakította át az emberek tájékozódási és kom-
munikációs lehetőségeit. Rendkívüli módon bővült az a kommunikációs tér, amely az 
önkifejezés, a véleményalkotás, a társadalmi párbeszéd és egyben a demokratikus 
akaratképzési folyamatok színtereként is működik.29 A digitális technológia átformál-
ta a társadalmi nyilvánosság struktúráját: míg az analóg világban jellemzően a ha-
gyományos tömegmédiumok voltak a nyilvánosság központi, meghatározó szereplői, 
a digitális kor nyilvánosságában egyre nagyobb szerepet kapnak a felhasználók által 
készített és közzétett tartalmak, a közösségi média világa és a civil újságírás. A kiber-
tér architektúrája egy korábban nem tapasztalt információbőséget teremt, ahol a tár-
sadalmi párbeszéd új fórumai, csatornái jelennek meg, és ez a változás sokak szerint 
a nyilvánosság új korszakaként egyfajta demokratizálódási folyamatként is felfogha-
tó.30 A technika által kínált új médiakörnyezet számtalan lehetőséget kínál arra, hogy 
a korábban passzivitásra ítélt médiafogyasztó, aktív, a nyilvánosságot is alakító mé-
diahasználóvá, a politikai-közéleti diskurzus aktív résztvevőjévé váljon. 

A kommunikációs tér átalakulása azonban nem pusztán a demokratizálódás irá-
nyába hat, a mediatizált nyilvánosság demokratikus működését számos jelenség za-
varhatja. A befogadói oldalon jelentkező korlátként azonosító, hogy a digitális kom-
munikációban megjelenő információbőség nem eredményezi automatikusan a köz-
életi tartalmak iránti érdeklődés növekedését, illetve a széles körű tájékozottságot. 
További nehézség, hogy az információbőség egy ponton túl információs túladagolás-
ként is hathat, amely fogyasztói oldalon fásultságot, az aktív részvételtől való elfordu-
lást eredményezhet.31 A befogadói oldalhoz sorolható feltétel az is, hogy az informá-
ciós bőség az információ szelektálásának, feldolgozásának újfajta képességét kívánja 
meg, a megfelelő készségek és ismeretek hiánya ellehetetleníti a technológia által kí-
nált digitális kommunikációban való érdemi, aktív részvételt és könnyen kiszélesíthe-
ti az aktív résztvevők és a kommunikációból kimaradók közötti szakadékot.

A kommunikációs környezet szabadságfokának növekedését eredményezi, hogy 
a részvételi lehetőségek kibővülése aláásta a korábbi, egyfajta információs kapuőr-
ként működő tömegmédia hatalmát.32 Egyfelől az internet egy sokszínű, könnyen 
hozzáférhető kommunikációs környezet alapjait kínálja, másfelől viszont a kire-
kesztés új formáit, és új hatalmi hierarchiát, befolyásolási struktúrát teremt. Az in-
formáció mennyiségi növekedése új szolgáltatások megjelenését eredményezte, 
olyan új szolgáltatók léptek színre, mint a keresőmotorok (pl. Google, Bing, Yahoo), 
vagy egyéb, az információáramlást terelő forgalomirányítók (pl. Facebook, 
MySpace, Twitter). Ezek a platformok az információáramlásban új kapuőrként, ha-
talmi tényezőként jelennek meg, és tevékenységük aktívan befolyásolja a mediati-
zált nyilvánosság működését.33 

 A platformok működése az algoritmusok által irányított, személyre szabott in-
formációáramláson alapul, aminek eredménye, hogy a médiakörnyezet a műszaki 
lehetőségek, illetve üzleti megfontolások okán a felhasználók számára egyre in-
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kább személyre szabott információkat kínál. Maga az internet olyan architektúrát, 
működést állított elő, ami segíti, hogy az emberek a saját előítéleteiknek, és előzetes 
meggyőződéseiknek megfelelő, a meglévő világképüket megerősítő információkat 
érjenek el. A személyre szabott információáramlás mechanizmusa tehát ráerősít 
arra a már korábban is megfigyelt befogadói attitűdre, hogy az emberek hajlamosak 
a nekik tetsző, véleményükkel egyező álláspontokat, információkat előnyben része-
síteni, és a világképükhöz nem illeszkedő információkról nem tudomást venni. A 
forgalomirányítók által használt, információáramlásért felelős algoritmusok techni-
kai hátteret nyújtanak ehhez a folyamathoz, amikor a felhasználó online tevékeny-
ségeiből leszűrt információk alapján alakítják a felhasználónak kínált információs 
folyamot és ezzel egyfajta „információs buborékba” zárják a felhasználót.34 Ez a 
szelekciós mechanizmus érvényesül az online működés egészére, tehát a közéleti-
politikai információk áramlására is. A „szűrőbuboréknak” nevezett jelenség hozzá-
járul a fragmentált nyilvánosság kialakulásához, amely hosszú távon megnehezíti a 
valódi társadalmi vitát, a diszkurzív nyilvánosság működését.

Az alkotmányos gondolkodásban a véleménynyilvánításhoz való jog kétféle meg-
alapozásra épül. A konstitutívnak nevezett igazolás szerint a véleményalkotáshoz 
való jog az önkifejezéshez fűződő individuális jog, amelynek alapja az emberi auto-
nómia. Ezzel szemben az instrumentális felfogás nem az egyén, hanem a társadalom 
felől közelít. Eszerint a véleménynyilvánítás joga annak eszköze, hogy minden olyan 
gondolat, vélemény, amely hozzájárulhat a közösség problémáinak megoldásához a 
felszínre kerülhessen.35 A véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos megkö-
zelítése többféle állami beavatkozást, lehetséges szerepvállalást körvonalaz. Egyfelől 
az egyéni szabadság tiszteletben tartása mentén az állami beavatkozástól mentes sza-
bad szólás lehetőségének biztosítását, másfelől e szabadságjog részvételi jellegére 
építve a sokszínű tájékozódás lehetőségét biztosító aktív állami szerepvállalást. 

A véleménynyilvánítás alapja a sokszínű tájékozódás lehetősége. A médiaplura-
lizmust biztosító szabályozási eszközrendszer eddig jellemzően a kínálati oldalra 
fókuszált, a médiakínálat sokszínűségét biztosító szabályokra épült.36 Ezzel szem-
ben a mai médiakörnyezetben a médiapluralizmus nem pusztán a kínálati oldal kér-
dése, hanem egyre nagyobb jelentősége van a befogadói oldalnak, azaz a média-
használat sokszínűségének (megvalósult sokszínűség).37 Az új információs környe-
zet értékelésénél a hangsúly nem az információs bőség megítélésén van – hiszen 
soha nem látott mennyiségű, sokszínű információ érhető el –, hanem a sokszínű 
tájékozódás, és sokszínű médiahasználat értékelésén. A médiahasználat sokkal in-
kább individualizált, a sokszínűség az egyén tudatosságán, felkészültségén, kompe-
tenciáin múlik. Az egyéni ismeretek, képességek, attitűdök alapjaiban határozzák 
meg a médiahasználat, és a tájékozódás sokszínűségét, illetve a nyilvános kommu-
nikációban való részvétel lehetőségét. 

A digitális technológia hatására átalakuló információs környezetben a nyilvános-
ság demokratikus működését érintő számos kockázat azonosítható: az információ-
áramlást aktívan befolyásoló új globális szolgáltatások meghatározóvá válása, az új 
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információs kapuőrök megjelenésével a kommunikációs környezet új hatalmi kon-
centrációja, a személyre szabott információáramlás mechanizmusa, a médiahasználat 
individualizálódása, és ezzel összefüggésben a nyilvánosság fragmentálódása. A 
nyilvánosság struktúrájának átalakulása felveti a médiapluralizmus biztosítását célzó 
állami szerepvállalás és szabályozási eszközrendszer újragondolását. Az eddigi, a mé-
diakínálat sokszínűségére koncentráló megközelítés kiegészítésre szorul, mivel a 
kommunikációs környezetben rejlő demokratikus funkciók megvalósulásának egyre 
inkább feltételévé válik az emberek médiaműveltségének megfelelő szintje. A tájéko-
zódáshoz való jog gyakorlása, a nyilvánosság demokratikus működése a mai média-
környezetben egy sokkal felkészültebb, tudatosabb polgárt feltételez, azaz a média-
műveltség fejlesztése a demokratikus nyilvánosság, a részvétel kultúrájának eszköze-
ként jelenik meg. A véleménynyilvánítás szabadságával összefüggésében a sokszínű 
tájékozódást biztosító felhasználói ismeretek, képességek megszerzése a digitális kor-
ban állami szerepvállalást feltételez, ami igazolja a médiaműveltség egész társadal-
mat elérő fejlesztését segítő szabályozási-intézményi környezet kialakítását.

4.2. Művelődéshez való jog

A médiaműveltség megszerzéséhez kapcsolódó állami szerepvállalás alapjogi ösz-
szefüggései, az államot terhelő feladatok tartalma és terjedelme a művelődéshez 
való jog felől is megközelíthető. A tanulás az ember nembeli lényege, önmegvalósí-
tásának, személyisége kibontakoztatásának, a társadalomban való működésének 
alapfeltétele, amely alapjogi megközelítésben a művelődéshez való jog formájában 
jelenik meg a nemzetközi dokumentumokban és az egyes államok alkotmányaiban. 
Az oktatáshoz való jog mellett magában foglalja a kulturális életben való részvételt, 
illetve a kultúra és a tudomány vívmányaiban való részesedést is. A művelődéshez 
való jog kulcsjognak tekinthető, amely számos más alapjog érvényesülését teszi le-
hetővé. Kiemelt jelentősége van a demokratikus jogállam működésében, mivel 
megfelelő ismeretek, műveltség nélkül a polgárok nem képesek jogaik gyakorlásá-
ra, kötelezettségeik teljesítésére, a társadalomban való aktív részvételre.

A művelődéshez való jogból következő állami feladat tartalma koronként válto-
zik annak megfelelően, hogy az adott korban milyen tudásátadásra, műveltségre 
van szükség az egyéni fejlődéshez, személyes boldoguláshoz, a társadalmi munka-
megosztásban való részvételhez.38 A művelődéshez való jog gyakorlása a tudásala-
pú hálózati társadalomban csak egy olyan iskolarendszerben valósulhat meg, amely 
felkészít az online terekkel kibővült társadalmi környezetben való eligazodásra, 
olyan ismereteket ad át, olyan képességeket fejleszt, amelyek segítik a felnövekvő 
generációkat az új információs környezet hatékony használatában, a tudásalapú tár-
sadalomban való aktív részvételben.

Az élethosszig tartó tanulás koncepciójában a médiaműveltség kulcskompeten-
ciaként jelenik meg. Olyan alapkészség, amely a megváltozott információs környe-
zetben a munkaerőpiacon és a társadalmi közéletben való sikeres részvétel előfelté-
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tele.39 A médiaműveltség fejlesztése nem korlátozódhat pusztán a gyerekekre és a 
fiatalokra, hanem a társadalom egészét kell céloznia.

Az infokommunikációs környezet és a médiaviszonyok bemutatott változása a 
művelődéshez való jogból fakadó állami szerepvállalást jelöl ki. Az esélyegyenlő-
ség és a társadalmi részvételhez szükséges feltételek biztosítása érdekében az álla-
mok feladata olyan formális, és nem-formális képzési, intézményi megoldások ki-
alakítása, amelyek lehetőség szerint minden egyén számára biztosítják, hogy meg-
szerezhesse az információs környezetben való eligazodáshoz és az aktív, felelős 
részvételhez szükséges ismereteket és készségeket. 

5.  Az állami felelősségvállalás  
a médiaműveltség fejlesztése területén 

Az alapjogi elemzés igazolja a médiaműveltség fejlesztésével összefüggésben az 
állami szerepvállalás szükségességét, egyben kiindulópontokat, irányokat is ad a 
feladatok megvalósításához. Noha a médiaműveltség fejlesztését célzó állami sze-
repvállalás igényét számos nemzetközi dokumentum, kutatás, szakértői anyag 
hangsúlyozza, ez ideig sem az Európai Unió, sem az egyes államok szintjén nem 
lelhető fel átfogó, az összes érintett területre kiterjedő szabályozási megoldás. A 
hozzáférhető dokumentumok elsősorban policy szinten fogalmaznak meg problé-
mákat, kérdéseket és adnak választ, tesznek javaslatot a körvonalazódó feladatok 
megoldására.40 Ezeknek a dokumentumoknak az elemzése alapján összeállítható 
egy olyan tématérkép, amely kiindulópontul szolgálhat a médiaműveltség fejleszté-
sét célzó szabályozási és intézményi környezet kialakításához. 

5.1.  A médiaműveltség fejlesztésének koncepcionális 
kiindulópontjai 

Áttekintve az elmúlt években született különböző stratégiai, és policy dokumentu-
mokat valamint szakértői anyagokat, rögzíthetők azok a közös elemek, amelyek az 
állami szerepvállalás koncepcionális kiindulópontjaként szolgálnak. 

A médiaműveltség fejlesztése sokféle terület és sokféle szereplő összehangolt te-
vékenysége útján valósítható meg, ezért keresztmetszet feladatnak tekinthető. 
Hangsúlyos az oktatási rendszer, annak formális és nem-formális formája, a gyer-
mekvédelem intézményei, a média- és technológiai ipar, a kultúra egyéb területei, 
és az akadémiai szféra. Az állami és önkormányzati szervek mellett meghatározó 
szereplőként jelennek meg már ma is a civil szervezetek illetve az iparági szereplők, 
ami azt jelzi, hogy a médiaműveltség fejlesztése nem pusztán az állami szerepvál-
laláson múlik. Bár az egyéb érdekelt szereplők bekapcsolásában az államnak fontos 
szerepe lehet. 
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A keresztmetszet jelleg miatt a médiaműveltség fejlesztésének feladatai között 
kiemelt szerepet kap a szereplők közötti koordináció, a feladatok összehangolásá-
nak irányítása és felügyelete. A folyamatban érvényesülnie kell a governance szem-
léletnek, ami azt jelenti, hogy a döntések az érdekelt állami és nem állami szereplő-
ket tömörítő közpolitikai hálózatban születnek meg. A médiaműveltség fejlesztésé-
ben megjelenő governance szemlélet lehetőséget biztosít valamennyi érdekelt sze-
replő megjelenésére, érdekeinek érvényesítésére. 

A médiaműveltség szervesen kapcsolódik a polgári részvételhez, a demokratikus 
nyilvánosság működésének egyik feltétele. A médiaműveltség fejlesztése jogállami 
keretet feltételez, ahol a demokratikus működést biztosító politikai kultúra alakítja 
a közhatalom gyakorlásának rövid és hosszú távú folyamatait. A médiaművelt tár-
sadalom feltételez egy olyan médiarendszert, amely biztosítja a kommunikációs jo-
gok érvényesülését. A véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság, az infor-
mációszabadság érvényesülése a média függetlenségének biztosítása nélkül a mé-
diaműveltség társadalom széles rétegeit elérő fejlesztése nehezen képzelhető el. 
Mindez az államtól egyfelől tartózkodást követel a média politikai befolyástól men-
tes, független működése érdekében. Másfelől állami szerepvállalást feltételez: a de-
mokratikus közvélemény kialakulásához, működéséhez szükséges szabályozási ke-
ret megteremtését. Az információk, médiatartalmak szabad áramlását, a tájékozó-
dáshoz való jog gyakorlását elősegítő médiapiaci működést biztosító szabályozási 
környezet kialakítását és intézményi feltételeinek biztosítását. 

A médiaműveltség fejlesztése rendkívüli mértékben függ az adott ország demok-
ratikus intézményrendszerétől, kulturális jellemzőitől, oktatási rendszerétől, mé-
diakörnyezeti sajátosságaitól. Ebből következően a közös kiindulási pontok mellett 
fontos hangsúlyozni, hogy a médiaműveltség fejlesztését biztosító szabályozási és 
intézményi rendet az egyes országok sajátos társadalmi, kulturális, oktatási kontex-
tusának, környezetének figyelembevételével kell kialakítani. 

5.2. Az állami felelősségvállalás területei

A kutatás során feldolgozott szakértői anyagok, a szerteágazó policyirodalom és az 
európai joganyag, és soft law dokumentumok alapján körvonalazhatók az állami 
szerepvállalás lehetséges területei: 

● az oktatási-képzési rendszer fejlesztése,
● a kutatási, tudományos háttér megteremtése, 
● a médiaműveltség szintjének mérése, 
● a médiakörnyezet fejlesztése, 
● a koordinációt biztosító intézményrendszer kialakítása, 
● a fejlesztéshez szükséges források allokációja. 
Az állami szerepvállalás fenti leírása a fejlesztési célok, feladatok felől közelít, egy- 

egy terület olykor ágazatokon átívelő megoldást, többféle szereplői kört is érinthet. 
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5.2.1. Oktatási képzési rendszer fejlesztése

A médiaműveltség-fejlesztés intézményesítésének egyik legkomplexebb feladata a 
fejlesztés hagyományos oktatási, képzési rendbe való integrálása olyan módon, 
hogy az valóban a napi iskolai, pedagógia gyakorlat részévé váljon. A médiaművelt-
ség fejlesztését az élethosszig tartó tanulás koncepciójának megfelelően egészen 
kicsi kortól az oktatási-képzési rendszer teljes vertikumába integrálni kell. Az in-
tézményrendszer fejlesztésének célja, hogy óvodáskortól egészen a felnőttoktatási 
intézményrendszerig biztosítva legyen az életkori sajátosságokhoz, a valós, aktuá-
lis fejlesztési igényekhez igazodó oktatási-képzési keret. 

Feladatként jelentkezik ezen a területen: a médiaoktatás integrálása a nemzeti 
alaptantervbe, az óvodai nevelést szabályozó alapprogramba, a médiaműveltséghez 
kapcsolódó kimeneti követelmények sztenderdizálása, a megfelelő pedagóguskép-
zés kialakítása, a digitális iskola technikai, infrastrukturális feltételeinek megte-
remtése, valamint megfelelő oktatási anyagok fejlesztése. A rendszer kialakításá-
nak része a szakmai támogatást és a gyakorlat megvalósulását figyelő intézményi 
környezet, illetve az oktatásfejlesztéshez szorosan kapcsolódó kutatási tevékenység 
megteremtése. Az oktatás hatékonyságát növelő médiaműveltség-versenyek szerve-
zése, díjak, továbbá az iparági szereplőkkel való együttműködés intézményi kereté-
nek kialakítása. A formális oktatás mellett a nem-formális oktatás intézményrend-
szerének fejlesztése is szükséges annak érdekében, hogy mindenkinek lehetősége 
legyen megszerezni az információs környezet értő, tudatos használatához szüksé-
ges ismereteket, készségeket. 

5.2.2. Kutatás, tudományos háttér megteremtése 

A kutatás területén az állami szerepvállalás célja a médiaműveltség hatékony, és 
fenntartható fejlesztéséhez szükséges kutatási tevékenység intézményi és finanszí-
rozási hátterének megteremtése. A médiaműveltség területe ma még résztudomá-
nyok halmaza, ami nem állt össze egységes kutatási területtel rendelkező tudo-
mányterületté. Kiemelt jelentősége van tehát annak, hogy létrejön-e egy olyan szer-
vezeti bázis, amely megpróbálja ezt a sokféle, eltérő módszerekre épülő, különböző 
érdeklődésű területet összefogni. Az állami szerepvállalást igénylő kutatási téma-
körök bő listájában helyet kap a médiafogyasztás, médiahasználat vizsgálata, a be-
fogadás- és hatáskutatások, a médiakörnyezet, a média- és infokommunikációs 
piac működése, a médiakínálati jellemzők kutatása, a médiakörnyezetben rejlő tár-
sadalmi kockázatok, veszélyek, a részvételi szakadék jellemzőinek feltárása, az 
érintett, veszélyeztetett társadalmi csoportok azonosítása, a médiaműveltség szint-
jének mérése, oktatás-módszertani kutatások, a médiaműveltség fejlesztésének, ha-
tékonyságának vizsgálata.
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5.2.3. A médiaműveltség szintjének mérése

Az állami szerepvállalás feltételez egy olyan mérési rendszert, amely kiindulópont-
ként szolgálhat a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok és az eszközrendszer kialakítá-
sához. Ez a rendszer a társadalom egészének médiaműveltségi szintjét méri, de 
megjelennek benne az azonosítható specifikus csoportjellemzők: a kritériumrend-
szer alkalmas például a hozzáférési (digitális) szakadék jelzésére a leszakadó, ala-
csony kompetenciával rendelkező csoportok azonosítására. A mérési rendszer se-
gítségével az állami szerepvállalás, a fejlesztést célzó intézményrendszer hatékony-
ságának mérése is elvégezhető. 

Emellett szükség van olyan mérési rendszerek kidolgozására is, amelyek az ok-
tatás, illetve annak egyes fázisainak hatékonyságát mérik, tehát a diákok médiamű-
veltség-szintjének fejlődéséről, az iskolai fejlesztés hatékonyságáról adnak számot. 
A médiaműveltség mérése biztosítja a hiányosságok feltárását, és az esetleges kép-
zési, infrastrukturális fejlesztési igények felmérését.

5.2.4. A médiakörnyezet fejlesztése

A társadalom médiaműveltségének szintje és a médiakínálat sokszínűsége, minősége, 
a médiarendszer működése szoros kölcsönhatást mutat. Az igényes, sokféle célcsopor-
tot kielégítő médiakínálat, a megfelelő tájékozódást segítő szakmai sztenderdeknek 
megfelelő újságírás segíti és fejleszti a médiaműveltség mindenkori szintjét. Ahogy 
fordítva is igaz, a médiaműveltség magasabb szintje fogyasztói igényt teremt a kreatív 
iparág innovatív tartalmaihoz, segíti a minőségi újságírás, és a tájékoztatás piaci felté-
te leinek javítását, összességében a demokratikus nyilvánosság megfelelő működését.

Állami feladatként jelentkezik egy olyan szabályozási környezet kialakítása, 
amelynek célja a médiaműveltség fejlesztését biztosító médiakínálat megteremtése. 
Kulcselem ezen a területen a közmédia és más iparági szereplők szerepvállalásának 
pontos definiálása. Elsősorban a közmédia feladata lehet a médiaműveltség fejlesz-
tését szolgáló tartalom kínálata, a médiaműveltség fejlesztését célzó, egész műkö-
dést átható szemléletmód megjelenítése a napi szerkesztési gyakorlatban. A szabá-
lyozási terület része speciális szerkesztőségi koncepció, irányelvek megfogalmazá-
sa, és ezen irányelvek megvalósulásának számonkéréséhez szükséges intézményi 
keret megteremtése. Ezen túl szabályozási témakör a médiaipari szereplők ösztön-
zése a médiaműveltség fejlesztését segítő tartalomkínálat biztosítására, a médiamű-
veltség témakörének tematizálására. 

5.2.5. A koordinációt biztosító intézményrendszer

A médiaműveltség fejlesztését célzó intézményi környezet kialakítása során ki-
emelt feladat a különböző területek és szereplők feladatainak pontos meghatározá-
sa, a feladatok összehangolása, illetve a területek közötti koordináció intézményi 
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feltételeinek biztosítása. A meglévő állami intézményi háttérből kiindulva, a fej-
lesztés érinti a közoktatást, a felnőttképzést, a médiafelügyeletet, a gyermekvédel-
mi intézményeket, a kulturális intézményrendszert, illetve a civil és a tudományos 
szférához kapcsolódó állami intézményrendszert. Az intézményi keretet a létező 
szervezeti struktúra figyelembevételével kell kialakítani.

Mivel az intézményi környezet kialakításának egyik legfontosabb eleme a terü-
letek közötti együttműködés biztosítása, az intézményrendszer kialakítása során 
meg kell teremteni az összehangolt cselekvés intézményes feltételeit. Szükség van 
egy olyan szervezet létrehozására, amely kizárólagos szerepet kap a feladat koordi-
nálására, egy személyben megjeleníti az állami intézményrendszeren belül a mé-
diaműveltség fejlesztésének ügyét, és lehetőséget kap arra, hogy a különböző szak-
területeken a többi állami szereplő tevékenységét alakíthassa és összehangolja. Egy 
ilyen „csúcsszervezet” nemcsak koordinációs, feladatkijelölő szerepet tölthet be, 
hanem a médiaműveltség fejlesztését célzó saját feladatokat is ellát. 

5.2.6. Finanszírozás, forrásallokáció

Állami szerepvállalást igényel a médiaműveltség fejlesztéséhez szükséges forrá-
sok mértékének és felhasználásának meghatározása, és e források biztosítása. A 
forrásallokáció és a finanszírozási háttér kialakításhoz általános szempontként fo-
galmazható meg a stabilitás, az átláthatóság és a hosszabb távú, kiszámítható fi-
nanszírozás.

6. A médiaműveltség fejlesztését célzó médiajogi eszközrendszer 

Az állami szerepvállalás területei között a kutatás során részletesen vizsgáltuk a 
lehetséges médiaszabályozási eszközöket. A médiaműveltség fejlesztése a média-
szabályozás több hagyományos területét is érinti, szervesen kapcsolódik a média-
pluralizmus és a gyermekvédelem kérdésköréhez, valamint a felügyeleti rendszer 
szabályozásához. A körvonalazódó célkitűzések, és beavatkozási területek túlmu-
tatnak a hagyományos elektronikus média szabályozási keretén, a média teljes vilá-
gával összefüggésben fogalmaznak meg célokat, definiálnak állami szerepvállalást. 
A szabályozási eszközrendszer három jól elkülöníthető témakör mentén ragadható 
meg: a közmédia feladatának meghatározása, a médiapiaci szereplők bevonását se-
gítő szabályozási eszközök és a médiaműveltség fejlesztéséhez kapcsolódó állami 
feladatok koordinációját biztosító intézményi háttér kialakítása. 

A közszolgálati média a médiaműveltség fejlesztésének egyik kulcsszereplője, 
ezért a közmédia feladatait rögzítő jogi dokumentumban pontos, részletes megbí-
zást érdemes adni a médiaműveltség fejlesztésére. A szerepvállalást a teljes lakos-
ság médiaműveltségének fejlesztéseként, és platformsemleges megközelítésben 
szükséges definiálni. A közmédia feladataként három nagy terület rögzítése indo-
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kolt: biztonságos, minőségi tartalomkínálat a gyerekek számára, a médiaműveltség 
fejlesztését célzó tartalomkínálat mind a lineáris tartalomszolgáltatásokban, mind 
az online tartalomkínálat körében, valamint a közmédia szerepvállalása az oktatási 
rendszer fejlesztésében, a képzési-oktatási rendszer támogatása.41 A szabályozási 
keret részeként a meglévő felügyeleti rendszert ki kell egészíteni olyan szabályok-
kal, amelyek biztosítják a megbízás teljesítésének értékelését, a tevékenység feletti 
megfelelő társadalmi kontrollt. 

A közmédia intézményei mellett más médiapiaci szereplők aktív szerepvállalásá-
nak ösztönzése is megjelenik a szabályozási célok között. Nem pusztán a hagyomá-
nyos médiumoknak lehet szerepe ezen a területen, hanem a médiapiaci ökosziszté-
ma többi szereplőjének is: a tartalomterjesztő, az internet-hozzáférést biztosító, 
vagy az információáramlásban egyre komolyabb szerepet betöltő internetes forga-
lomirányító szolgáltatásoknak egyaránt. A feladat lehet egy olyan társszabályozási 
rend kiépítése, amelyben a média- és infokommunikációs piac szereplői az állami 
intézményrendszer szereplőivel közösen alakítják ki a szerepvállalás rendszerét. A 
társszabályozás alapja a piaci szereplők ösztönzési rendszere, amely a társszabályo-
zásban való részvételhez anyagi előnyöket kapcsol. A társszabályozás keretében 
biztosítható a médiaműveltség fejlesztését célzó szakmai-etikai irányelvek kidolgo-
zása, a médiaműveltség fejlesztését segítő tartalom előállítása, és az iparági szerep-
lők oktatási intézményrendszerrel való együttműködése. Az állam oldalán a társ-
szabályozási rend működtetését a médiaműveltség fejlesztését koordináló állami 
szervhez érdemes kapcsolni.

Az elmúlt időszakban a médiaműveltség fejlesztése területén tapasztalt kudarcok 
egyértelműsítik, hogy a feladat keresztmetszet jellege, komplexitása, az amögött 
megjelenő paradigmaváltás jelentősége miatt az állami szerepvállalás nem képzel-
hető el az eddigi szervezeti rendben. Az intézményi keretnek két alapvető funkciót 
szükséges biztosítania. Egyrészt platformot kell kínálnia az érdekelt szereplők ösz-
szehangolt működéséhez, másrészt az intézményrendszer részeként szükség van 
egy központi intézményre, amely irányítja, szervezi a médiaműveltség fejlesztését, 
és ennek keretében definiált feladatokat lát el az egyéb állami szereplők közvetlen 
hatáskörébe tartozó területeken. A két funkció szervesen kapcsolódik, ezért indo-
kolt, hogy egy szervezet lássa el mindkét feladatot. 

A médiafelügyelet és az oktatás kiemelt területei a jelenlegi állami szerepválla-
lásnak, amit egy új intézményi keret megalkotásánál kiindulópontnak kell tekinte-
ni. Egy olyan koordináló, központi szerv felállítása szükséges, amely a médiafel-
ügyelet és az oktatási ágazat között helyezkedik el, és egyikhez sem kötődik szoro-
sabban, ugyanakkor mindkét terület irányába erős hatáskörrel rendelkezik. Az új 
intézmény feladatkörének meghatározása során kiindulópontként szolgálhat a mé-
diahatóságok médiaműveltséghez kapcsolódó eddigi tevékenysége, illetve az okta-
tási rendben kifejezetten a médiaműveltség fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok, te-
vékenységek köre.42 A szervezet legfontosabb feladatai között szerepel a médiamű-
veltség fejlesztésének megjelenítése az állami intézményrendszerben. Az intéz-
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mény platformot kínál az érdekelt szereplők közötti együttműködéshez, kutatási 
tevékenységet végez, és aktívan részt vesz a közoktatási rendszerben megjelenő 
médiaműveltség-fejlesztés tartalmának kialakításában. Emellett médiaoktatási 
programokat, illetve a médiaműveltség népszerűsítését célzó kampányokat, progra-
mokat támogat, és koordinálja a nem-formális oktatási keretében zajló fejlesztést. A 
szervezet tükrözi a terület ágazatokon átívelő jellegét, az állami intézményrend-
szerben központi szerepet játszik a médiaműveltség fejlesztése területén, a többi 
állami szervtől feladatokat vesz át, illetve azok feladatainak teljesítésében részt 
vesz. Erős garanciális eszközök biztosítják az intézmény sajátos közjogi helyzetét: 
ugyan közigazgatási szervként működik, de szakmai függetlenségének garanciáit 
biztosítani kell az irányítási és felügyeleti rendjében.

7. Záró gondolatok

A kutatás feltárta a médiaműveltség egész társadalmat elérő fejlesztésének alapjogi, 
az állami szerepvállalást megalapozó érveit, feltérképezte a fejlesztés szabályozási 
és intézményesítési igényeit, és lehetséges megoldási formáit. Ahogy azt az elem-
zett stratégiai és egyéb dokumentumok is hangsúlyozzák, a médiaműveltség intéz-
ményi keretének kialakítása, az állami szerepvállalás intézményesítése, a fejlesztés 
társadalmi-kulturális meghatározottsága miatt helyi nemzetállami megoldásokat 
kíván. Természetesen a nemzetközi koordinációnak, kezdeményezéseknek tovább-
ra is óriási jelentősége van mind a kutatás, mind a szakértői háttér, mind a jó gya-
korlatok összegyűjtése területén, és a szereplők közötti hálózatok aktivitása közös 
háttérként szolgálhat az állami szerepvállalás kialakításához. A főszerepet azonban 
most a tagállami döntéshozók játsszák, az intézményesítés szabályozási feladatait 
hazai szinten érdemes végiggondolni és megoldani. A médiaműveltség fejlesztése 
egy olyan eszköz, amely a globális médiakörnyezetben – ahol az információhoz 
való hozzáférést, az információs folyam szervezését, irányítását a hagyományos 
szabályozási eszközökkel kevésbé ellenőrizhető nagy globális szolgáltatók alakít-
ják – képes a nyilvánosság megfelelő működését, a lokális társadalmi, kulturális 
értékek védelmét szolgálni. 
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SZALAY KLÁRA – POLYÁK GÁBOR
A sajtókiadványok kiadóinak biztosítandó 

szomszédos jogok és azok kritikái az európai 
szerzői jogi jogharmonizációt célzó irányelv 

tükrében

1. Bevezetés

A sajtókiadványok kiadói évente milliárdokat fordítanak újságírásra. Míg a hírelő-
állítás költségei a színvonalas, körültekintően alátámasztott, minőségi és oknyomo-
zó újságírás esetében az eredeti tartalom előállításánál jelentkeznek, azaz az első 
példány létrehozásakor, a másolati költségek – a digitalizáció következményeként – 
ehhez képest elhanyagolhatók. Ezzel párhuzamosan jól prosperáló üzleti modellek 
épültek a sajtókiadványokban megjelenő cikkek újrahasznosítására, a világhálón 
megjelenő cikkek aggregálására, azaz összegyűjtésére, majd ezen tartalmak kereső-
felületre optimalizálására, illetve arra, hogy a tartalmakat a közösségi média felü-
letein való megjelenésre optimalizálják. Sokszor az ily módon, másodlagos felüle-
ten megjelenő tartalmak vonzereje túlszárnyalja az eredeti tartalmat előállító és 
közzétevő webfelület látogatottságát. A látogatottság pedig hirdetői bevételt tesz 
elérhetővé, ami különösen fontos a sajtókiadók számára, akik a nyomtatott sajtó el-
adásából kiesett jövedelmet így kívánják pótolni. Úgy tűnik azonban, hogy a má-
sodlagos felületek lefölözik a hirdetésben rejlő hasznot, ebből következően tehát a 
vagyoni előny nem az eredeti tartalom-előállítóknál csapódik le, gátolva így befek-
tetésük megtérülését, végső soron aláásva a színvonalas, pl. oknyomozó újságírói 
teljesítmények hosszú távú finanszírozhatóságát.

E jelenség nem egyedi, magyar probléma, a világ minden országában létezik. A 
sajtókiadványok kiadóinak pénzügyi hanyatlásáért az internet, és elsősorban az ún. 
aggregátorok felelősségét emlegeti a sajtóipar számos országban, így például az 
Egyesült Államokban is. Azt állítják, hogy a híraggregátorok a Google Newstól a 
Huffington Postig ún. „potyautasok”, akik abból profitálnak, hogy összegyűjtik és 
eladják azokat a tárgyszerű információkat, amelyeket a hagyományos médiaválla-
latok költséget nem kímélve előállítanak. Ezzel egyidejűleg náluk realizálódik az 
online reklámozásból származó bevételek jelentős hányada. 

Azt, hogy ez mekkora üzletet is jelent valójában, a következő adat illusztrálhatja: 
már 2008-ban 23,4 milliárd dollárt tett ki az online reklámból származó bevételek 
értéke.1 Egy másik, 2017-es tanulmány adatai szerint, a Google és Facebook válla-
latcsoport összesen a világ teljes hirdetésből származó bevételének mintegy 20%-át 
birtokolja, a digitális világban keletkező hirdetési bevételek 65%-a, és minden hir-
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detésre költött új amerikai dollár 85%-a e vállalatcsoportoknál jelentkezik.2 Az on-
line platformok piacának olyan domináns szereplői, mint az Alphabet (Google), az 
Amazon, az Apple, a Facebook és a Microsoft, összesített piaci tőkeértéke megha-
ladja a 3,5 milliárd dollárt.3 Ehhez adódik továbbá az a tény, hogy az online hirde-
tésekre a cégek 40 milliárd dollárral többet költenek majd egyes becslések szerint 
2018-ban, mint televíziós reklámokra.4

Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést adjon azokról az európai tagállami törek-
vésekről, amelyek a szerzői jog eszközeivel igyekeztek megoldást találni a sajtó-
iparban kiesett jövedelem pótlására, azáltal, hogy a szerzői jog részeként szomszé-
dos jogi oltalmat5 biztosítanak a sajtókiadóknak, jogalapot teremtve ezzel a felhasz-
nálási cselekmények után járó jogdíjak beszedéséhez. A tagállami fellépések után 
mostanra európai közösségi szintű fellépésről is beszélhetünk. Ennek újabb állomá-
sa a jelenleg folyó szerzői jogi irányelvjavaslat kiadói szomszédos jogokra vonatko-
zó tervezett szövegének az Európai Parlament által 2018. szeptember 12-én, első 
olvasatban elfogadott módosítása, amelynek részleteit – azok kritikai fogadtatásá-
val egyetemben – szintén tárgyalni kívánjuk.

2.  Válaszok az európai tagállamok részéről – a német  
és a spanyol törvény

Az újságírásra fordított költségek megtérülésének igénye – a sajtóipar lobbiereje ré-
vén – egyéni tagállami lépések alapjául szolgált az elmúlt években. Míg a szerzői 
jog magát a szerzőt, vagyis a szellemi alkotást megalkotó személyt illeti meg, a jog 
kidolgozott egy további formát, amely a szerzői joghoz hasonló védelmet ad azok-
nak a csoportoknak, akik, bár maguk szerzőnek nem minősülhetnek, mégis a mű-
vek közönséghez való eljuttatásában játszott szerepük miatt jogi oltalmat célszerű 
biztosítani számukra. A szerzői jog szomszédos jogi szabályozásának sajtókiadók 
számára történő kiterjesztése váltott és jelenleg is vált ki vitákat Európában. 

A Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) által kifejtett 
lobbitevékenység eredményeként6 2012 júliusára elkészült törvénytervezetet 2013-
ban fogadták el Németországban. Ez a szerzői jogi törvénybe illesztett 7. fejezet a 
sajtótermék előállítóját kizárólagos joggal ruházza fel a sajtótermék vagy annak 
részletei tekintetében azok gazdasági céllal történő közzétételére.7 E jog alóli kivé-
telt képez, ha csak néhány szavas vagy rendkívül rövid részlet felhasználásáról van 
szó. Ennél konkrétabb megfogalmazást vagy definíciót azonban a törvényi rendel-
kezés nem tartalmaz. A jog a publikációtól számított egy évig él.8

A felhasználással várhatóan bejövő díjak összegyűjtésére és kezelésére a VG Me-
dia közös jogkezelő szervezet kapott törvényi felhatalmazást. A VG Media kezdet-
ben minden hírrel kapcsolatosan keletkező hirdetési bevételre egységes, 11%-os 
tarifát jelentett be 2014 júniusában, majd októberben ezt 6% körülire csökkentette.9 
A Google-adó néven is hírhedtté vált törvényi rendelkezés hatálybalépését követő-
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en azonban a Google megtagadta a jogdíjfizetést arra hivatkozással, hogy a Google 
News felületén nincsenek reklámok, következésképpen tehát reklámbevételek sem 
keletkeznek. Sőt a Google, illetve a Google News többletforgalmat irányít a hírpor-
tálok felé, ezzel szélesebb körben biztosítva a hírekhez való hozzáférést. Ráadásul, 
az „opt-out” rendszeren keresztül a sajtókiadóknak biztosított a lehetőség, hogy tar-
talmaik eltávolítását kérjék a Google rendszeréből. Ezzel egyidejűleg a Google a 
keresési találatai közül törölte a német oldalakra mutató linkekhez kapcsolódó cik-
kekből vett rövid részleteket (ún. snippeteket).

Válaszként a VG Media versenyfelügyeleti eljárást10 kezdeményezett erőfölény-
nyel való visszaélés indokával a Google ellen. A versenyhatóság a VG Media remé-
nyeivel ellentétben azonban végül nem folytatott le eljárást a Google-lal szemben. 
Döntésében arra hivatkozott, hogy a törvény által bevezetett szerzői szomszédos 
jog típusa szerint tulajdon jellegű jog, amely tehát a kiadók befektetéseit hivatott 
védeni azok megtérülését biztosítandó. Következésképpen egy alapvetően tiltó tí-
pusú jog, amely lehetőséget ad a kiadók számára, hogy – befektetéseik védelmében 
– megtilthassák a szerzői joggal védett tartalmaik felhasználását. Másként fogal-
mazva, a Google az „opt-out” rendszer alkalmazásával, amelyben kérhetik az egyes 
sajtókiadók, hogy a Google rendszerében ne jelenjenek meg, eleget tesz a követel-
ményeknek. A versenyjogból semmilyen olyan további kötelezettség nem vezethető 
le, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a Google csak visszterhesen szerezhe-
ti meg a szomszédos szerzői jogokat, illetve arra sem, hogy a keresés eredményét a 
törvényben biztosított kivételeken túl a szerzői szomszédos jog által védett mérték-
ben jelenítse meg.11 Gazdasági szempontból a piacon kialakult ár, azaz jelen esetben 
a nulla értékű licenc is elfogadható.

A VG Media a szerzői jogok megsértésére hivatkozással bírósághoz fordult.12 A 
berlini bíróság azonban az ügyet felfüggesztve az Európai Unió Bíróságához for-
dult, hogy ítélje meg, jogszerűen alkalmazható-e a német szerzői jogi törvény mó-
dosítása akkor, ha e módosítást megelőzően az Európai Bizottságot nem 
notifikálták.13

Végül a legnagyobb európai kiadóvállalat, az Axel Springer is kérte visszahelye-
zését a Google keresőfelületre, mert számítása szerint a Google felől a honlapjára 
irányított forgalom 40%-kal, míg a Google News felőli forgalma 80%-kal csökkent 
azáltal, hogy az ún. snipettek, azaz a rövid, felvezető részletek, nem jelentek meg a 
keresőfelület találatai között.14 Így összességében a német tagállami szabályozás 
szándékolt célját nem érte el, a kiadók ingyenesen engedték át tartalmaikat a kere-
sőfelületek számára.

A másik állam, amely kísérletet tett a szerzői jog ilyen szomszédos jogi jellegű 
kiterjesztésére és annak kodifikálására, Spanyolország volt. A spanyol szabályozás 
a szellemi alkotásokról szóló törvény részeként, 2015. január 1-jén lépett hatályba. 

A spanyol törvényi szabályozás jelentősen támaszkodik a német szabályozásra, 
de számos ponton meghaladja azt. Így például nem kizárólag sajtótermékek kiadói-
nak jogosultságáról szól, hanem általában az aggregátor típusú, kereskedelmi jelle-
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gű felhasználásokat kívánja hatálya alá vonni.15 Kimondja továbbá, hogy a törvény-
ben biztosított jogról lemondani nem lehet, az ugyancsak itt rögzített megfelelő 
kompenzációra való igény pedig kizárja az ingyenes átengedés lehetőségét (kivé-
dendő a Németországban történteket, azaz az ingyenesen átengedett tartalmakat).16 
A törvényi szabályozás be nem tartására igen magas, 600 000 euróig terjedő bünte-
tést helyezett kilátásba a jogalkotó. 

Tiltakozásképpen a Google 2014 decemberében elérhetetlenné tette a Google 
News szolgáltatását Spanyolországban.17 A Google News kivonulása erőteljesen 
érintette mind a nagyobb hírportálok látogatottságát, amely 6%-kal, mind a kisebb 
híroldalak megtekintését, amely így 14%-kal csökkent.18 Bevételt itt sem láttak a 
sajtóterméket kiadó vállalatok.

A CNMC, a spanyol versenyhatóság 2014-ben kiadott véleménye megkérdőjelezi 
a hozott törvényi rendelkezés gazdasági alapját.19 Egyfelől arra hívja fel a figyelmet, 
hogy léteznek technikai megoldások, amelyek egyértelmű üzenetet hordoznak arra 
nézve, ha egy hírportál nem kívánja ingyenesen elérhetővé tenni a tartalmait. 
Amennyiben ilyen nincs, akkor lényegében a Németországban alkalmazott „opt-in 
– opt-out” módszer is megfelelő az akarat kifejezésére. Másodsorban, hívja fel a 
CNMC a figyelmet, előre meghatározott árat rögzíteni a hírpiacon azt jelenti, hogy 
a piaci körülmények működésének nincs semmilyen tere. Valójában a sajtókiadók 
sincsenek egyöntetűen a híraggregátorok ellen, az elfogadott spanyol törvényi köte-
lezés viszont jelentős piacralépési akadályt gördített azon új vállalatok számára, 
akik tervezik vagy tervezték piacra lépésüket.20

E két tagállami jogszabály valójában kudarcot jelent, ha a sajtóipar által remélt 
bevételgeneráló hatásból indulunk ki. Ugyanakkor a piac megoldáskeresése megin-
dult, például a német Axel Springer időközben stratégiai partnerségi kapcsolatot 
létesített a Samsung Electronicsszal és létrehozta az UPDAY alkalmazást, a Galaxy 
mobiltelefonokra. Ez kétféle tartalomtípust ajánl: a „tudnia szükséges (need to 
know)” részben helyi, szerkesztőség által válogatott tartalmat jelenít meg, míg a 
„tudni akarom (want to know)” rész algoritmusvezérelt, az egyéni igényeket figyelő, 
kiszolgáló híreket javasol a felhasználónak.21

3. Az Európai Unió közös fellépése

A digitális környezet kínálta lehetőségek megsokszorozták a művek, illetve védett 
tartalmak előállításának, létrehozásának, terjesztésének, hasznosításának módjait. 
A hagyományos egyensúly a szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók jo-
gai és érdekei között megbillent. A fenti példákból is jól látható, hogy a digitális kör-
nyezet olyan határokon átnyúló kérdéseket vetett fel, amelyeket pusztán nemzeti 
szabályokkal hatékonyan kezelni képtelenség. Ezen felismerésre is alapozva, az Eu-
rópai Bizottság 2013 és 2016 között felülvizsgálta a hatályos közösségi szerzői jogi 
szabályokat azzal a céllal, hogy azokat az új digitális környezethez igazítsa. Egy sor 
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stratégiai dokumentum és körültekintő tervezés végpontjaként 2016 szeptemberé-
ben az Európai Bizottság két jogszabálytervezetet jelentetett meg. A műsorszolgál-
tató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok 
továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok 
gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló rendeletettervezetet22, és a 
digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvtervezetet23. Ugyancsak e 
csomag részét képezi a Marrakeshi szerződésből24 fakadó nemzetközi kötelezettsé-
get teljesítendő rendelet25 és irányelv26 tervezetek elfogadtatása is.

3.1.  Az Európai Bizottság irányelvjavaslata a szerzői jogról  
a digitális egységes piacon – különös tekintettel  
annak 11. cikkére a sajtókiadók szomszédos jogaira

A digitális egységes piacon a szerzői jogról címet viselő irányelvjavaslat négy cím-
be rendezve kívánja elősegíteni a harmonizációt a digitális egységes piac megte-
remtése érdekében. Az első cím ezért fogalommeghatározásokat tartalmaz; a máso-
dik a kivételek és korlátozások egységességét teremtené meg alapvetően három kö-
telező kivétel bevezetésével. A harmadik az engedélyezési gyakorlatok fejlesztésére 
és a tartalmak szélesebb körben való hozzáférhetővé tételére irányuló intézkedése-
ket tartalmazza. A jogok megszerzésének egyszerűsítését a közös jogkezelők szere-
pének kiszélesítésében látja. Majd a negyedik, egyben utolsó anyagi jogi rendelke-
zéseket tartalmazó fejezet, a szerzői jogok szempontjából egy jól működő piacot 
kíván megteremteni. Ezt három területen bevezetett intézkedésekkel látja elérhető-
nek. Egyfelől a sajtókiadványok védelmére a digitális felhasználások vonatkozásá-
ban szomszédos jogot alapítana, másrészről a tartalomfelismerési technológiák 
használatával a védett tartalmak online felhasználásának szabna gátat, végül a szer-
zők és előadóművészek szerződésen alapuló méltányos javadalmazását biztosítaná 
az irányelvtervezet e címe alatt javasolt intézkedéseivel. 

Ez utóbbi, negyedik címben vázolt intézkedések váltottak és váltanak ki vitát és 
reakciókat még ma is. Témánk tárgyalása szempontjából különösen az irányelvja-
vaslat 11. cikke érdemel részletesebb figyelmet.

Az irányelvjavaslat 31. preambulumbekezdése hangsúlyozza, hogy a polgárok 
információhoz való hozzáférésének, valamint a minőségi újságírás létének záloga a 
szabad és sokszínű sajtó. A sajtókiadványok kiadói számára a digitális tér az online 
felhasználások engedélyezése és beruházásaik megtérülése vonatkozásában jelent 
olyan kihívást, amely a szerzői joggal szomszédos jog uniós jogrendszerbe való be-
vezetésével eredményesen orvosolható lehetne. Ez a védelem a nyilvánossághoz 
közvetítésnek nem minősülő hiperhivatkozásokra nem terjed ki a preambulum ta-
núsága szerint.27 Ezzel összhangban tehát az irányelvjavaslat 11. cikke az eredeti 
európai bizottsági javaslat szerint a sajtókiadványok kiadóinak kizárólagos jogot 
biztosítana sajtókiadványaik tartalma felett azok többszörözésére és lehívásra hoz-
záférhetővé tételére. Ehhez kapcsolódóan a 12. cikk biztosítja a kiadó számára azt 
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a jogalapot, amely alapján a digitális felhasználásokért járó ellenszolgáltatásból ré-
szesedést követelhet, amennyiben egy szerző valamely jogát a kiadóra átruházta, 
vagy azt számára engedélyezte.

A sajtókiadvány fogalmát az első cím fogalommeghatározása definiálja. E foga-
lom a cél felől közelítve kiemeli, hogy a sajtókiadvány a tájékoztatást célozza és egy 
szolgáltató kezdeményezésére, szerkesztői felelőssége és ellenőrzése alatt jelenik 
meg. Formája szerint olyan kiadvány, amely újságírói művek gyűjteményének rög-
zített verziója, amelyet időszakosan vagy rendszeresen aktualizálnak. 

A javaslatban visszaköszönni látszik a Németországban és Spanyolországban ko-
rábban bevezetett sajtókiadói szomszédos jog jogintézménye, amely, ha helyi, tag-
állami szinten nem is működött, az összeurópai fellépés következtében kíván meg-
felelő súlyú nyomást gyakorolni a híraggregációval is foglalkozó olyan óriás szol-
gáltatókra, mint a Google.28 

3.2. A sajtókiadói szomszédos jogok kritikai fogadtatása

Az irányelvjavaslat fogadtatása azonban – elsősorban, de nem kizárólag tudomá-
nyos körökben – nem tekinthető kedvezőnek. A szakirodalom az irányelvjavaslat 
nyilvánosságra hozatala óta eltelt időben számos szempontból vette górcső alá a ter-
vezet ezen cikkében foglalt, a sajtókiadóknak adandó szomszédos jogot. A Művé-
szeti és Humán Tudományok Kutatási Tanácsa (AHRC) által támogatott, a Camb-
ridge-i Egyetem gondozásában megjelent tanulmány29 az egyike azon írásoknak, 
amely átfogóan igyekszik számba venni a kiadói szerzői szomszédos jogok mellett 
és ellen felsorakoztatott érveket, akkor még a konkrét jogszabályszöveg tervezeté-
nek ismerete nélkül. Az érveket és ellenérveket végső soron négy nagyobb kategó-
riában tárgyalta 1. az ösztönzőerőt hangsúlyozó érvek, 2. az egyenlőségre hivatko-
zó érvek, 3. a „potyautasságra” fókuszáló érv, végül a 4. a természetjogi érv, ame-
lyeket az alábbiakban mi is számba veszünk. 

3.2.1. Az ösztönzőerőt hangsúlyozó érvek

Az első csoportba tartozó gondolatok az ún. ösztönzőerőt hangsúlyozó érvek, vagy-
is, amelyek a szerzői jog célját annak ösztönzőerejében látják, és ebből a szempont-
ból vizsgálják meg, hogy a tervezett szabályozási javaslat ezt elősegíti-e vagy sem. 

Ennek kiindulópontja az az általánosan elfogadott érv, hogy egy demokratikus 
társadalom működéséhez a szabad és független sajtó elengedhetetlen, ezért egy de-
mokratikus államban nagy értéket képvisel a kereskedelmi jellegű tartalomelőállítás. 
Így tehát a javaslat vizsgálatakor valójában nem pusztán az ágazat gazdasági meg-
fontolásai érdemelnek figyelmet, hanem tekintettel kell lennünk a demokratikus 
társadalom alapjait érintő megfontolásokra is. A kereskedelmi sajtókiadás vesztesé-
gei jól dokumentáltak, amelyből következhet a tartalomelőállításba forgatott össze-
gek csökkenése, mint racionális gazdasági megfontolás, és beindíthat egy olyan 
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spirált, amely végső soron elvezethet a társadalmat alkotó, alapvető demokratikus 
struktúrák erodálásához. Másként fogalmazva, amennyiben a szabályozói környe-
zet nem biztosítja a kereskedelmi sajtókiadás költségeinek megtérülését sem, akkor 
hiányozni fog a tartalom-előállításhoz szükséges ösztönzőerő, és ennek következté-
ben a kereskedelmi sajtóipar kisebb valószínűséggel állít majd elő olyan minőségű 
és mennyiségű hírt, amely egy demokratikus állam működéséhez szükséges. 

A hír ebben a felfogásban olyan közjó, amelynek a társadalmi értéke jóval meg-
haladja azt az árat, amelyet az emberek hajlandóak fizetni érte. Következésképpen, 
ha kizárólag a piaci működést engedjük érvényesülni, akkor az optimálisnál kisebb 
mennyiségű hír előállítása várható. Éppen ezért különböző technikákkal, a szub-
venció eltérő típusaival igyekeztek már eddig is támogatni a sajtóipart. Ilyen példá-
ul az USA-ban működő postai szubvenció, azaz a folyóiratok postázási költségeinek 
részleges állami támogatása30 vagy az adókedvezmények rendszere, de ugyancsak 
ilyennek tekinthető a sajtó által használt, a veszteségek fedezetét biztosító kereszt-
finanszírozási rendszer. 

Ám a legfontosabb és a legnagyobb bevételt a reklámértékesítés adta.31 Azáltal, 
hogy a fogyasztó a fizikai lapszámot nem veszi meg, és a sajtókiadó portálját sem 
közvetlenül látogatja – ezzel kerülve el a reklámokat –, jelentős bevételkiesést ered-
ményez a lapkiadó vállalatnál. Az is nyilvánvaló, hogy a vállalatok reklámozásra 
fordított kiadásai nem csökkentek, vagyis az ebből származó bevételek máshol rea-
lizálódnak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a fogyasztók hírfogyasztási szokásai 
is megváltoztak, azaz egyre nagyobb hangsúlyt kap az online hírfogyasztás, első-
sorban az általános keresőmotorokon, valamint a specializált hírközvetítő portálo-
kon (pl. Google News), és az ismerősök ajánlásait hírfolyamként közvetítő közössé-
gi felületeken (pl. Facebook) keresztül.32 A felhasználókról a hírfogyasztási szoká-
saikra vonatkozóan e felületeken gyűjtött ismeretek értékelése még szofisztikáltabb 
profilalkotást tesz lehetővé e digitális nagyvállalatok számára33, amely azután a hir-
detők felé jól értékesíthető, sőt azok egyedi tartalma miatt gazdaságilag még érté-
kesebb is lehet. Ennek csupán egyik eszköze a hírek vonzerejének felhasználása.

Ezzel szemben – érvelnek a sajtókiadó vállalatok – az általuk drágán előállított 
tartalom mint szellemi termék felhasználása kompenzáció nélkül marad. A szom-
szédos jogi jogosultság bevezetése annak elismerését jelentené, hogy a sajtókiadók 
a felhasználásokért kompenzációra jogosultak. A jogi háttér nyilvánvalóvá tétele 
jobb tárgyalási pozíciót eredményezne számukra a tartalmaik felhasználásának en-
gedélyezéséről szóló tárgyalásokban, és – nem jogszerű felhasználás esetén – a jog-
érvényesítés során is kedvezőbb helyzetbe hozhatja a sajtókiadókat.

Az egyes tagállami szabályozási próbálkozások elszigeteltségük miatt nem értek 
el eredményt, az egyes szerzői jogra alapozó bírósági esetek34 pedig megegyezések 
kikényszerítésére ugyan alkalmasak voltak35, de éppen azért végződtek egyezség-
gel, mert a jogi szabályozás hiányosságai, valamint a technikai fejlődés potenciálja 
miatt alapvetően egyik félnek sem állt érdekében egy jogi kötőerővel bíró ítélet 
megszületése.36
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A kétéves kutatás37 során ugyanakkor számos ellenérv is megfogalmazódott az 
ösztönzőerő cáfolataként.38 Legelsőként a kereskedelmi sajtó demokratikus diskur-
zusban betöltött szerepe lehet mérlegelés tárgya. Másként fogalmazva a kérdést az 
úgy is feltehető, hogy elképzelhető-e minőségi, tényszerűen megalapozott újságírás 
– egy olyan funkció, amely a demokrácia működése szempontjából nélkülözhetet-
len – más formában, mint a jelenleg ismert kereskedelmi sajtóipar, amely ezt pilla-
natnyilag finanszírozza. A közérdek valójában a demokratikus diskurzushoz szük-
séges magas színvonalú, körültekintően ellenőrzött tartalom előállításához fűző-
dik, azaz ennek ösztönzése a célja. Ez azonban nem keverendő össze a jelen hely-
zetben ilyen tartalmat is előállító kereskedelmi sajtó saját rendszerének megőrzésé-
re tett törekvésével.39 

A Danbury, Hargreaves és Bently vezette kutatás ugyancsak megkérdőjelezte 
azokat az érveket, amelyek a híripar hanyatlásáról szólnak. Nem csupán arról van-e 
szó, teszik fel a kérdést, hogy a sajtóipar olyan túlzó mértékű profittól esik el, amely 
más iparágara nem volt jellemző? Önmagában a nyomtatott sajtóra vonatkozó ada-
tokból vonhatók-e le következtetések a teljes kereskedelmi újságírás szélesebb 
spektrumára vonatkozóan? 

Felhívják továbbá arra is a figyelmet, hogy az egyes tagállamok között jelentős 
különbségek vannak a kereskedelmi híriparban használt jövedelemképzési model-
lek vonatkozásában. Dániában például a bevételek 60%-át teszi ki az értékesítés, 
ugyanez az érték Németországban 50%, míg az USA-ban a bevételek csak mintegy 
10%-a származik értékesítésből.40 2012-ben Szlovákiában egyedülálló megoldás-
ként a kiadók egyetlen fizetőfalas rendszert alakítottak ki, azaz a sajtótermékek 
elérhetőségét díjazáshoz kötötték az egész országra kiterjedően. A felhasználó 
egyetlen havidíj megfizetésével jogosulttá vált a szlovák kiadók összes tartalmának 
elérésére. Ez is ún. „soft paywall” rendszert jelent, ami annyit tesz, hogy bizonyos 
számú vagy közérdekű információt tartalmazó tartalom ingyenesen elérhető. A Pi-
ano Media által üzemeltetett szoftver sikerének egyik kulcsát egyrészt nyelvi adott-
ságban látják, határon túl ugyanis nem sok versennyel kell számolni a szlovák hírek 
világában. Másfelől a kiadók egysége hozta meg a rendszer sikerét, hiszen egyetlen 
fizetéssel az összes kiadói tartalom elérhető. Igaz, mára e fizetőfal üzemeltetése 
mellett a kiadók egyéb prémium szolgáltatásokkal igyekeznek további bevételekhez 
jutni. Érdekes, hogy a közeli Szlovéniában ugyanez a Piano Media által üzemelte-
tett országos rendszer nem generált elég felhasználót, így bevételt sem, ezért a leg-
nagyobb kiadóvállalat, a Delo kilépésével megszűnt létezni. Hasonló fizetőfalas kí-
sérletet folytat e vállalkozás Lengyelországban is.41 

Következésképpen a fenti eltérő rendszerek okán minden EU szinten harmonizált 
megoldás tehát piactorzító hatású lehet egy adott tagállam viszonylatában, vagy ép-
pen szükségtelen, ám költséges jogi, elosztórendszerek kötelező kiépítéséhez vezet-
het.42 Ehhez ugyanakkor azt is hozzátehetjük, hogyha viszont nem egységes a tagál-
lamok szabályozása és annak végrehajtása, akkor éppen az a tömegben rejlő erő vész 
el, amely ellensúlyt képezhet a vállalatóriásokkal szemben. Az is igaz ugyanakkor, 
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hogy egy kiadói szomszédos jog hátrányosan érintheti a kisebb, vagy éppen a piacra 
lépő kezdő vállalatokat, akiknek újabb költséggel kell számolniuk ráadásul jobban ki 
vannak téve a jogérvényesítést célzó jogi fellépéseknek is, gátolva versenyképességü-
ket, vagy éppen gyorsítva ellehetetlenülésüket a globális versenyben.

3.2.2. Az egyenlőségre hivatkozó érvek

A Danbury, Hargreaves és Bently vezette kutatás második csoportját az egyen-
lőségre hivatkozó érvek összefoglaló címmel illették.43 Ennek alapja, hogy a sajtó-
ipar szereplői nem élvezik ugyanazokat a kiváltságokat, mint a zeneipar vagy a 
filmipar szereplői, holott hasonló típusú a tevékenységük. A kiadók szerint a keres-
kedelmi újságírásban ugyanúgy jelen van a kreativitás és a befektetések megtérülé-
sének igénye, mint a fentebb említett iparágakban, amelyet a kiterjesztés révén a jog 
ily módon elismerhetne.

A sajtókiadók mellett megillethetné e szomszédos jog a hírügynökségeket is, 
mint pl. a Reuters, Associated Press, Agence France Presse, MTI. Félő ugyanakkor, 
hogy egy ilyen szomszédos jogi jogosultság törvénybe iktatása további lobbitevé-
kenységet generálhat más iparágak felől, sőt hosszabb távon a digitális versenyben 
az innováció ellen hathat.

További aktualitást ad a kérdésnek a legutóbbi, Hewlett-Pacard v. Reprobel44 
ügyben hozott európai bírósági ítélet, amely a kiadókat általában érinti. Az ügyben 
a többszörözési jog alóli kivételek címén járó méltányos díjazás, azaz a reprográfiai 
jogdíj megfizetése volt terítéken, a 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv 5. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjának fényében. A Reprobel jogkezelő társaság 
feladata, hogy a reprográfiai kivétel alapján járó méltányos díjazást beszedje és fel-
osztását intézze. A Bíróság megállapította, hogy a kiadók nem szerepelnek az em-
lített irányelv 2. cikkében, mint a többszörözési jog jogosultjai.45 Ebből következően 
tehát nem részesülhetnek reprográfiai kivétel címén díjazásban sem46, hiszen maga 
a díjazás a jogosultakat illeti a műveik engedélyük nélküli többszörözése miatt ke-
letkezett hátrány kiegyenlítéseként. A kiadókat egyébiránt semmilyen kötelezettség 
nem terheli arra nézve, hogy biztosítsák, akár közvetve is, hogy a szerzők a díjazás 
tőlük elvont részét megkapják.47 E jogeset különlegessége, hogy nem tesz különbsé-
get a kiadók között, hanem általában, valamennyi kiadóra – így többek között a saj-
tókiadókra is – vonatkozik.

3.2.3. A „potyautasságra” fókuszáló érv

A harmadik érv, amelyet a kutatás során számba vettek az ún. „potyautasság” kér-
dése. Másként megfogalmazva a problémát, annak gyökere az, hogy a mások által 
előállított termék indirekt hasznát, azaz a reklámpiacot a nagy, digitális szolgálta-
tók fölözik le pusztán azáltal, hogy e termékekhez szélesebb hozzáférést biztosíta-
nak. Ami azonban az egyik oldalról szélesebb hozzáférést jelent, az a felhasználói 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   201Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   201 2020. 01. 10.   9:52:432020. 01. 10.   9:52:43



SZALAY KLÁRA – POLYÁK GÁBOR202

oldalról az adott sajtótermék helyett egy másik, leginkább ingyenes termék válasz-
tását jelenti, amely kiválthatja az eredeti sajtóterméket48, és hosszabb távon még 
alacsonyabb látogatottsághoz vezethet. 

Bár ezt az érvet a szerzők külön kiemelik, valójában ez is tárgyalható lenne az 
első csoportban említett ösztönző érv részeként. Ha ugyanis bizonyos bevételektől 
a nyomtatott sajtó elesik, kérdésként merül fel, hogy milyen más gazdasági ösztön-
zőkkel segíthető az iparág a társadalmilag releváns funkció betöltésének motiválása 
érdekében. 

Méltánytalanul kevés szó esik ugyanakkor arról a problémáról, amelyet a „potya-
utas” jelenség takar, vagyis arról a tendenciáról, ahogyan e digitális vállalkozások 
ténylegesen részt vesznek a hír- és információterjesztő ökoszisztémában. Úgy tű-
nik, a hagyományos média által készített tartalmak fogyasztása e platformok fel-
használási jellemzője lett, azaz például a közösségi platformokon az elmúlt években 
fokozatos erősödés volt tapasztalható akár például a hírtartalom fogyasztásában. E 
platformok szolgáltatói ugyanakkor, mint technológiai vállalkozások mentesek az 
olyan tartalmi kötöttségek érvényesítésétől, amelyek egy médiavállalkozásban kö-
telezően érvényesítendők.49 A platformszolgáltatók érvelésének középpontjában az 
áll, hogy e felületek olyan újszerű termékek, amelyeket az aggregáló technika alkal-
mazásával hoztak létre50 és adnak a felhasználók kezébe. Philip M. Napoli tanul-
mányában arra a következtetésre jut, hogy „…mire ezek a cégek eljutnak annak 
beismeréséig, hogy tulajdonképpen mégiscsak valamiféle médiavállalkozásnak te-
kinthetők, addigra már számtalan előnyét kihasználták annak, hogy nem tekintet-
ték vagy kezelték őket médiavállalkozásként”51. Erre a jelenségre ugyancsak nem 
reflektál a szomszédos jogi jogosultság megalapítása, de a probléma kezelése több-
féle szabályozási megoldás újragondolását teszi szükségessé. 

3.2.4. A természetjogi érv

Végezetül a Danbury, Hargreaves és Bently vezette kutatás utolsóként a termé-
szetjogi érvet tárgyalja arra alapozva, hogy egy-egy sajtótermék előállítása mennyi 
energiát, időt, készséget (írás, szelekció, döntés) feltételez, így e befektetésnek meg 
kell térülnie. Ez azonban több szempontból is aggályokat vet fel, ahogyan ezt a 
szerzők is jelzik. A sajtótermék alapjául vett hír, információ ugyanis az európai ál-
lamok jogában nem áll szerzői jogi védelem alatt.52 A magyar szerzői jogi törvény 
is kifejezetten kizárja a szerzői jogi védelem tárgyai közül a sajtótermékek közle-
ményeinek alapjául szolgáló tényeket vagy napi híreket.53 Sőt a tájékoztatási célú 
szabad felhasználások körébe beletartoznak az időszerű tények, amelyek ezért 
többszörözhetők és a nyilvánosság felé kifejezetten közvetíthetők. 

A befektetett pénz, idő, energia és a versenyelőny védelmében az amerikai Leg-
felsőbb Bíróság az International News Service v. Associated Press ügyben kidol-
gozta az ún. hot news misappropriation elvet, azaz a friss hírek jogellenes felhasz-
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nálásának elvét.54 A friss hír ilyen jellegű védelme a hírben megjelenő időértéket, 
azaz a hírt elsődlegesként közlőt, vélhetően abba a legtöbbet befektető vállalatot 
kívánta védelemben részesíteni a versenyben.55 A híradás, hírtörténet eredménye-
ként tulajdonjogszerű jog keletkezik, ezért annak más forrásban való felhasználása 
ezt a tulajdonszerű jogot sérti. Ugyanakkor az Amerikai Legfelsőbb Bíróság azt is 
rögzítette, hogy a hír mint olyan nem lehet szerzői jogvédelem tárgya.56 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy egy természetjogi, tulajdonjogra alapo-
zott érvelés a hírek vonatkozásában még akkor is problémás lehet, ha a sajtókiadók 
részére szomszédos jogot alapítanak, hiszen jogi védelem tárgya nem lehet napi hír, 
vagy tény, közérdekű információ.

3.2.5. A bevett gyakorlat mint érv

Hírek egymástól történő átvétele, kisebb „kozmetikázással” való közzététele egyéb-
iránt bevett gyakorlat a sajtóorgánumok között is. Igaz, napjainkban a figyelemért 
folytatott küzdelem lett ádázabb. Egy francia kutatás során Julia Cagé és munka-
társai57 egy teljes éven át – 2013 – figyelték az egész francia digitális hírpiac műkö-
dését.58 A hírt legelőször megjelentető felületet, azaz a „news breaker” honlapot kö-
vetően átlagosan 172 percet vett igénybe, míg valamennyi felületen megjelent ugyan-
az a hír. Ám az esetek mintegy 25%-ában erre kevesebb, mint 224 másodperc, azaz 
kevesebb, mint 4 perc is elegendőnek bizonyult. Megfigyelték azt is, hogy a 
disszeminációs idő akkor a legrövidebb, ha a friss hír hírügynökségtől származik – 
vélhetően a szükséges verifikáció rövidsége miatt –, szemben a pusztán online mé-
diafelületről származó hír továbbadása esetében, ahol ez több időbe telik.59

Cagé és munkatársai egy plagizálást figyelő algoritmus segítségével azt is meg-
állapították, hogy a tartalom mindössze 32,6%-a tekinthető eredetinek (100%-nak 
vették az eredeti tartalmat, azaz a témát először feldolgozó tartalmat, és ahhoz ké-
pest a szavak egyezőségét nézték a többi, később megjelenő tartalom vonatkozásá-
ban). Mérésekkel igazolták, hogy az eredeti tartalmat előállító média csak a közön-
ség mintegy 33%-át ragadja meg, és ezzel párhuzamosan az eredeti tartalom előál-
lításának gazdasági megtérülését is hasonló arányúra becsülték. A tartalom erede-
tisége és a megosztások növekedése közötti korrelációt is sikerült kimutatniuk. E 
korreláció arra utal, hogy a felhasználók értékelik az eredeti tartalmat. Minél ma-
gasabb az új tartalom aránya, azaz minél kevésbé beszélhetünk másolt tartalomról 
egy hír vagy cikk esetében, annál inkább növekszik annak az esélye, hogy ezt az új 
tartalmat fogják megosztani a felhasználók például a közösségimédia-felületeken. 
Ha a tartalom az eredeti tartalomhoz képest legalább 50%-ban újnak tekinthető, az 
a vizsgált időszakban mintegy 39%-kal növelte a Facebookon történő megosztások 
számát.60 Összességében az állapították meg, hogy a napi sajtó, valamint a közössé-
gi platformokon megosztott tartalom vonatkozásában az újnak tekinthető tartalom 
aránya mintegy 54–62%-ot tesz ki az online hírfogyasztás világában.61 
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Vizsgálták azt is, hogy vajon a közönség mennyiben jutalmazza az eredeti tarta-
lom előállítóit. Ebből pedig az tűnt ki, hogy a hírnévben, márkában rejlő erő olyan 
hatalom, amelynek következtében a szerzői jogsértések mintegy 30–40%-a megol-
dódni látszik. Hangsúlyozzák, hogy további kutatások szükségesek a felépített már-
kában rejlő hatások vizsgálatára, valamint arra nézve, hogyan reagál a közönség a 
médiafelületek hírgyűjtő szokásaira, a hírgyűjtésbe fektetett stratégiai döntéseik-
re.62 A márkában rejlő bizalom kérdését vizsgálta a Reuters Intézet 2018-as jelenté-
se is, amely jelentős különbségeket tárt fel az országok között.63

Mindebből ugyanakkor jól látszik, hogy a híraggregációt nagyon széles körben 
alkalmazzák nemcsak a szabályozással célba vett vállalatcsoportok, hanem maguk 
a sajtóorgánumok is. Ha azonban egy konkurens sajtótermék, híroldal vesz át tar-
talmat, azt lényegében saját tartalommá teszi, így nagyobb annak a valószínűsége, 
hogy az eredeti tartalom előállítójától közönséget vonz el, következésképpen nem 
növeli annak látogatottságát. Ezzel szemben, a platformon megjelenő cím, illetve 
snippet érdeklődést keltve, valóban forgalmat irányít a tartalom előállítójához, igaz, 
ez nem feltétlenül az eredeti hírt közlő oldal lesz. 

Az aggregációs technika alkalmazása gyakorlati szempontból szinte követhetet-
lenné teszi, de legalábbis erősen megkérdőjelezi egy szomszédos szerzői jog érvé-
nyesítésének lehetőségét az online hírpiac területén. Egy újonnan alapított jog 
amúgy is kizárja annak diszkriminatív, vagyis csak a nemzetközi vállalatóriások-
kal szembeni alkalmazását. Következésképpen a kisebb, helyi aggregárotokkal, 
vagy konkurens sajtókiadókkkal – akik szintén élnek e technika alkalmazásával, 
azért, hogy a felgyorsult hírfogyasztást kiszolgálják – szemben könnyebb lehet e 
szerzői jogok érvényesítése. Tőlük a bevételek könnyebben behajthatók, ám e sze-
replők terheinek növelésével éppen a digitális versenyben való európai jelenlétet 
veszélyeztetheti a szerzői jog ilyen jellegű kiegészítése. A szomszédos jog kiterjesz-
tése a piaci működést befolyásolja, és nem feltétlenül kedvez az akár országonként 
eltérő, de hosszú távon is életképes üzleti modell létrejöttének.64 

Ugyanakkor a Cagé és munkatársai által elvégzett kutatást érdemes lenne más 
európai országokban is véghezvinni, ám hasonló jellegű, a teljes hírpiacot átfogó, 
algoritmikus kutatásról jelenleg nincs információnk. Több országban is elvégzett 
ilyen jellegű hír a kutatás eredményeinek összevetésével nemcsak nemzeti, de akár 
nemzetközi vonatkozásban is értékelhető eredményeket láthatnánk.

4.  Gazdaság és szellemi tulajdon kapcsolata: a kontinentális  
és az angolszász jog felfogásában

A gondolat, hogy az internet komoly változásokat hoz az újságírói szakmában és 
ebből következően akár a szabályozás szintjén is tenni lehetne, tenni kellene vala-
mit, már az Amerikai Egyesült Államokban is felmerült. A 2009-es és 2010-es 
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években65 az FTC (Szövetségi Kereskedelmi Bizottság) kerekasztalbeszélgetés-so-
rozatot kezdeményezett e témában, és ugyancsak nyilvánosságra hozott egy politi-
kai lehetőségeket mérlegelő munkadokumentumot.66 

Az FTC jogérvényesítő tevékenysége elsősorban a verseny- és fogyasztóvédelem 
területén ismert, így magának a témának a pozicionálása is jól illusztrálja az euró-
pai és az angolszász jogrendszer különböző kiindulópontját. Az európai civilisztika 
a szerző és a kiadó kizárólagos jogát („droit d’auteur”) hangsúlyozza a művek sok-
szorosítása és a nyilvánossághoz közvetítés, valamint az ezzel párhuzamosan a fel-
használásokért kapott díjazás vonatkozásában. Következésképpen minden nyilvá-
nosan elérhető digitális felhasználásért díjazást követelne a tételesen és szűken ér-
telmezett kivetélek fényében. Ezzel szemben az angol jogi felfogás egy gazdaság-
politikai eszközt lát a „copyright”, azaz a másolás jogában, amelynek végső célja a 
társadalmi jólét és a fogyasztók jobb kiszolgálása. A két jogrendszer metszéspont-
jában mindkét felfogásban az a nemleges érv áll, hogy enélkül a szerzőket semmi 
nem ösztönözné újabb művek előállítására. 

A különbség egyrészt a kizárólagosság megítélésben van, amely az európai rend-
szerben kvázi-monopol helyzetbe hozza a szerzőt. Míg a kontinentális felfogásban 
a szerző elsőbbsége fejeződik ki mások rovására, addig az angolszász jogi felfogás-
ban e gazdaságpolitikai eszköz folyamatos mérlegelési helyzetet szorgalmaz, egy 
egyensúly keresését a szerző joga és az össztársadalmi érdek, a társadalmi jólét kö-
zötti határmezsgyén. Következésképpen tehát más a szerzői jog alóli kivételek meg-
ítélése is. Míg a kontinentális jog tételesen meghatározott, szűken értelmezett kivé-
telek rendszerét doktrinálisan szabályozza67, addig a másik esetben a „fair use” fo-
lyamatos bírói mérlegelést tesz lehetővé veszteségek és a várható társadalmi nyere-
ségek, az innováció előnyei és társadalmi elterjeszthetőségének fényében.68 Míg 
tehát az európai jogrendszer a szerzői jogok kiterjesztését kívánná a digitális fel-
használásokra, addig a gazdaságpolitikai eszközök szempontjából vizsgálva inkább 
az a kérdés merül föl, hogy vajon az eredeti cél, azaz az alkotók ösztönzése tovább-
ra is megvalósul-e.

Jon Leibowitz, az FTC elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy az inter-
net indukálta piaci változások elemzésére két okból is feltétlenül szükség van. Egy-
részt, mert a hírek piaca tökéletlen piac, éppen ezért a versenyjog van abban a hely-
zetben, hogy ezeket a piaci tökéletlenségeket feltárja és értékelje. A fogyasztóvéde-
lem69 a viselkedésen alapuló marketingtechnikákat a reklámbevételek növelése ér-
dekében alkalmazó vállalatok adatgyűjtési gyakorlatának ellenőrzésében és az az 
adatok biztonságának garantálásában játszik szerepet. Másfelől nem hagyható fi-
gyelmen kívül, hogy a hírpiac nem olyan, mint bármely más piac, éppen annak de-
mokráciában betöltött társadalmi szerepe miatt. 

Az FTC által hirdetett konzultáció végső soron nem hozott a felszínre olyan érve-
ket, amelyek a „copyright”, azaz a szerzői jog módosítását alátámaszthatták volna.
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5.  A szomszédos jog kiterjesztése az irányelvjavaslatban  
az európai parlamenti módosító javaslatokra is figyelemmel

Visszatérve immár az Európában zajló diskurzusra, az Európai Parlamentben a ki-
jelölt Jogi ügyek bizottságán kívül további négy bizottság (ún. véleményadó bizott-
ság) is megtárgyalta a tervezett irányelvjavaslatot.70 A kijelölt bizottság 2018. június 
29-én fogadta el jelentését. A plenáris vitát követően az Európai Parlament módosí-
tó javaslatainak elfogadására 2018. szeptember 12-én, Strasbourgban került sor. 

Az elfogadás előtti utolsó szövegverzió71 tartalmazza az Európai Bizottság által 
javasolt módosításokat, párhuzamosan az Európai Parlament által javasolt és elfo-
gadott módosító javaslatokkal.72 

Elkerülendő a félreértéseket, az európai parlamenti módosító javaslatok egyér-
telművé teszik, hogy a szerzői szomszédos jog a hírügynökségekre is vonatkozik. 
Ennek megfelelően már a preambulum is tartalmaz ilyen jellegű kiegészítést, példá-
ul a 31. bekezdésben. Összhangban ezzel az irányelv 2. cikk 1. bekezdés 4. pontjá-
ban szereplő „sajtókiadvány” fogalmának meghatározásánál a meghatározásba is 
bekerülne, hogy a sajtókiadvány újságírói művek gyűjteményének kiadók vagy hír-
ügynökségek által rögzített formája. További újdonság, hogy az európai parlamenti 
módosító javaslat egyértelművé teszi azt is, amire a védelem nem vonatkozik. Így 
tehát rögzítené, hogy a tudományos vagy akadémiai célú időszakos kiadványok, 
például a tudományos folyóiratok nem állnának ilyen jellegű kiadói szomszédos 
jogi védelem alatt.

A preambulum 32. bekezdésének szövege rögzíti, hogy a „tagállamoknak a digi-
tális felhasználási módokat illetően uniós szintű védelemben kell részesíteniük az 
Unióban található sajtókiadványokat.” Kimondja továbbá, hogy a szerzői szomszé-
dos jog hivatott biztosítani a digitális felhasználásokért járó méltányos és arányos 
javadalmazást, ám a keresőmotorban való megjelenítés önmagában nem tekinthető 
méltányos javadalmazásnak, még a nagyobb hozzáférés biztosítása mellett, vagy az 
általa generált nagyobb látogatottság fényében sem.

Következésképpen a 11. cikk 1. bekezdése kiegészül azzal, hogy a tagállamok 
biztosítják azt, hogy a sajtókiadványok kiadói méltányos és arányos javadalmazás-
ban részesülhessenek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyúj-
tó szolgáltatóktól a többszörözés és a nyilvánossághoz közvetítés fejében digitális 
felhasználások esetében.73 A méltányos és arányos javadalmazás kifejezés szövegbe 
iktatása elég tágra szabja az értelmezés kereteit, ám a preambulum 32. bekezdésé-
nek összeolvasásával az is egyértelmű, hogy a méltányos és arányos javadalmazás 
értelmezésébe egy nulla végösszegű piaci ár – mint amilyen végül Németországban 
lett – nem férhet bele. 

Kérdésként merülhet fel, hogy ha a reklámbevételekből való részesedés, mint a 
méltányos javadalmazás alapja egyszer már csődöt mondott, akkor milyen olyan 
objektív mérőeszközt lehetne alkalmazni, ami alapján lehetséges az elszámolás a 
felek között, akár az online szolgáltató és a sajtókiadó, vagy a közös jogkezelő és a 
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sajtókiadók között. Bár az európai parlamenti módosító egyértelműen rögzítené, 
hogy a sajtókiadókat az irányelvnél fogva sajtókiadványaik tartalma felett megille-
tő többszörözésére és lehívásra hozzáférhetővé tételére vonatkozó jogai nem terjed-
nek ki a hiperhivatkozásokra, de csak azzal a megszorítással, ha azokat egyedi sza-
vak kísérik.74 Másképpen fogalmazva, ha azok csak linkek, vagy a cikkből vett fel-
vezető szöveg másolata látható, akkor engedélyköteles, azaz ennek alapján követel-
het a kiadó megfelelő és arányos díjazást. Így tehát nem minden alapot nélkülöz a 
Google azon állítása, hogy a tervezet valójában linkadót kívánna bevezetni. 

A bizottsági javaslatban eredetileg szereplő, irreálisan hosszú, húszéves védelmi 
időt a parlamenti javaslat öt évre csökkentené, és kizárná a visszamenőleges hatá-
lyú alkalmazást. Összhangban az Európai Bíróság Reprobel-ügyben hozott ítéleté-
vel, a tagállamok kötelezettségét rögzítenék arra vonatkozóan, hogy biztosítsák, a 
szerzők megfelelő mértékben részesüljenek azokból a bevételekből, amelyeket a 
sajtókiadványok kiadói egy kiadvány felhasználásáért az információs társadalom-
mal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól kapnak.75 Ez azonban azt is je-
lentheti, hogy a bevétel nem maradhat csak a sajtókiadóknál. Mindenesetre a mun-
kaszerződéssel létrehozott újságcikkek esetében is hozhat olyan jogi konstrukció-
kat, mint például az újságírók olvasottsággal arányos díjazása. 

Érdekes, hogy a parlamenti módosítókban a sportesemények szervezőinek védel-
mét hangsúlyozó új 12a. cikk is megjelenik.76 Újdonság továbbá, hogy a 10. cikk 
kiegészítéseként a parlamenti módosítás létrehozta az uniós kötelespéldány fogal-
mát és kötelezettségét, amely minden kiadvány kiadóira, nyomdáira és importőrei-
re vonatkozna, amennyiben az Unióval kapcsolatos ügyekkel foglalkozó kiadványt 
jelentetnek meg. Az elektronikus kiadványok letéteményese az EP könyvtára lenne.

A tagállami álláspontok a szerzői jog ilyen jellegű kiegészítését illetően igencsak 
eltérőek. Jól szemlélteti a különbségeket a Julia Reda képviselő asszony honlapján 
látható táblázat,77 amelyet a tanulmány végén mellékeltünk. A legnagyobb támogatók 
között van Németország, Spanyolország és Franciaország, nem meglepő módon. Ez-
zel szemben a kelet-közép-európai országok – Bulgária kivételével –, talán a nyelvi 
fragmentáció, a relatíve kis, ám nyelvileg behatárolt érdeklődést vonzó piacuk miatt 
is inkább ellenzik, vagy szkeptikusak egy ilyen tervezett szabályozás hatékonyságát 
illetően. Vélhetően nagyobbnak ítélik a tagállami infrastruktúra kiépítéséhez szüksé-
ges anyagi következményeket, mint az ezzel elérhető gazdasági előnyt. 

Szembetűnő, hogy a bizottsági szövegjavaslat uniós szinten harmonizált jogi vé-
delemről beszél a sajtókiadványok vonatkozásában, ugyanakkor a végrehajtás tag-
állami szinten marad, amelynek álláspontunk szerint éppen az érdekérvényesítő 
képesség egysége szempontjából lehet jelentősége. Ha ugyanis a végrehajtás során 
a tagállamok kiadói – a spanyol, illetve német minta alapján – közös jogkezelő szer-
vezeten keresztül folytatnak ugyan tárgyalásokat olyan óriásvállalatokkal, mint 
amilyen a Google, mégsem a teljes uniós hírpiacot fogják reprezentálni. A nyelvi 
fragmentációt és az eltérő piacok nagyságát semmilyen intézkedés nem kompenzál-
ja a tervezetben. Másként fogalmazva, az intézkedések a tagállamokat kötik, de a 
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Google mint piaci szereplő dönthet úgy is, hogy akár szelektíven vonul ki egyes eu-
rópai országok hírpiacáról. Ennek elsősorban a kisebb, nyelvileg behatárolt kelet-
közép-európai digitális hírpiacok vannak kitéve. Hátramarad ugyanakkor az uniós 
irányelv miatt kötelezően érvényesítendő végrehajtási rendszer, például a közös 
jogkezelés kiépítése, annak adminisztratív és működési költségeivel együtt. Végső 
soron tehát még kevesebb pénzt hagyva magára a minőségi újságírásra.

Mindeközben, 2018 november végén, a Google olyan üzeneteket78 tett közzé, 
amelyben utal arra, hogy akár a teljes európai piacról hajlandó lenne megfontolni a 
kivonulását, ha a tervezet, amelyet csak linkadóként aposztrofál, hatályba lépne.

6. Következtetések

Bár számos érv szól a kiadói szomszédos jog alapítása mellett, olybá tűnik azonban, 
az érvek mérlegelésekor a szakirodalomban mégis inkább a szomszédos jog alapí-
tása elleni érvek kerültek túlsúlyba. Nincs kétség a sajtó demokratikus társadal-
makban betöltött szerepének fontosságát illetően, sőt a minőségi újságírás támoga-
tása is közös cél, ám ennek nem egy kiadói szomszédos jog alapítása lehet a legjobb 
eszköze. 

Az irányelvtervezet elfogadása esetén a szabályozás egységességét megteremt-
heti ugyan, azonban az egységesítési törekvések nem érintik a végrehajtást. Így 
azonban elveszni látszik az a tömegben rejlő erő, amely valóban ellensúlyt képez-
hetne olyan vállalatóriásokkal szembeni szerzői jogokat érintő tárgyalások során, 
mint amilyen például a Google. Következésképpen nincs a teljes uniós hírpiacot 
reprezentáló tömörülés, amely ellensúlyként megfelelő gazdasági értéket képvisel-
ne egy ilyen nagyvállalat számára. 

Érdekes megfigyelés, hogy a tagállamok nagyságuk és nyelvük világnyelvi stá-
tusa mentén is megosztottak e szomszédos jog támogatása vagy ellenzése kapcsán. 
Jól látható, hogy a világviszonylatban ritkább nyelvek, elsősorban a kelet-közép-eu-
rópai tagállamok kevésbé támogatók a tervezet ezen cikkei tekintetében, hiszen 
nyelvükbe zártságuk miatt, gazdasági értékük is kisebb piacot képvisel. Ezzel 
szemben Franciaország, Németország vagy Spanyolország különösen érdekelt a 
szabályozás megszületésében. 

A nyelvi fragmentáltság és ebből fakadóan az eltérő piaci értéket képviselő tag-
államokkal szemben semmi nem gátolja a nagyvállalatok azon döntését, hogy akár 
szelektíven vonuljanak ki egyes európai országok hírpiacáról, elsősorban a kisebb, 
nyelvileg behatárolt kelet-közép-európai digitális hírpiacról. Mivel azonban az uni-
ós irányelv célját tekintve kötelezettséget ró minden tagállamra, így valószínű, 
hogy a végrehajtási rendszert minden tagállamban létre kell majd hozni, például 
egy, a kiadói szerzői jogokat érvényesítő közös jogkezelés révén, annak adminiszt-
ratív és működési költségeivel együtt. Végső soron tehát még kevesebb pénzt hagy-
va magára a minőségi újságírásra.
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A közösségi portálokon (pl. Facebook, Twitter) történő egyéni felhasználói meg-
osztások kérdését, esetleg a kimásolt, hosszabb idézetek problémáját tekintve 
ugyanakkor nem kínál megoldást a tervezett kiadói szomszédos jog. 

A híraggregációt mint technikát nagyon széles körben alkalmazzák nemcsak a 
szabályozással célba vett vállalatcsoportok, hanem maguk a sajtóorgánumok is. 
Ha azonban egy konkurens sajtótermék, híroldal vesz át tartalmat, azt lényegében 
saját tartalommá teszi, így nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eredeti tarta-
lom előállítójától közönséget vonz el, következésképpen nem növeli annak látoga-
tottságát. Ezzel szemben, a platformon megjelenő cím, illetve snippet érdeklődést 
keltve, valóban forgalmat irányít a tartalom előállítójához, igaz, ez nem feltétlenül 
az eredeti hírt közlő oldal lesz. Ezt az ellentmondást sem oldja fel a javasolt szerzői 
jogi reform.

Végül, de nem utolsósorban bár az európai parlamenti módosító egyértelműen 
rögzítené, hogy a sajtókiadókat az irányelvnél fogva sajtókiadványaik tartalma fe-
lett megillető többszörözésére és lehívásra hozzáférhetővé tételére vonatkozó jogai 
nem terjednek ki a hiperhivatkozásokra, de ehhez egy megszorítást is hozzátesz. Ez 
csak akkor igaz, ha a linket egyedi szavak kísérik. Másképpen fogalmazva, ha azok 
csak linkek, vagy a cikkből vett felvezető szöveg másolata is látható, akkor ennek 
alapján követelhet a kiadó megfelelő és arányos díjazást. Így tehát nem minden ala-
pot nélkülöz a Google azon állítása, hogy a tervezet valójában linkadót kívánna be-
vezetni. Ráadásul éppen a link lehet az az objektív, mérhető eszköz, ami a felek 
közötti elszámolást segíthetné.
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A híraggregáció fogalma és jogi megítélése1

1. Bevezetés

A sajtókiadványok kiadói évente milliárdokat fordítanak újságírásra. A jól ismert, 
hagyományos sajtókiadványokban megjelenő cikkek újrahasznosítására, a világ-
hálón megjelenő cikkek aggregálására, azaz összegyűjtésére, majd e tartalmak 
kereső felületre, közösségimédia-megjelenésre optimalizálására mára jól prosperáló 
üzleti modellek épültek. Sokszor, az ily módon, ezeken a másodlagos felületeken 
(pl. Google News, Yahoo News!, Facebook hírfolyam) megjelenő tartalmak vonze-
reje túlszárnyalja az eredeti tartalmat előállító és közzétevő webfelület látogatottsá-
gát. A látogatottság pedig hirdetői bevételt tesz elérhetővé, amely különösen fontos 
a sajtókiadók számára, akik a nyomtatott sajtó eladásából kiesett jövedelmet így 
kívánják pótolni. Úgy tűnik azonban, hogy e fentebb említett másodlagos felületek 
lefölözik a hirdetésben rejlő hasznot, ebből következően tehát a vagyoni előny nem 
az eredeti tartalmat előállítóknál csapódik le, gátolva így befektetésük megtérülé-
sét. Végső soron ezzel ásva alá a színvonalas, oknyomozó újságírói teljesítmények 
finanszírozását.

E jelenség nem egyedi, magyar probléma. Egyes források szerint2 egy 2009-ben 
a sajtókiadók egy csoportja által, az USA-ban végeztetett felmerés eredménye arra 
a következtetésre jutott, hogy a vizsgált harmincnapos időszakban több mint 75 000 
webfelület használt fel az amerikai újságipar által létrehozott tartalmat engedély 
nélkül. Egy másik, szintén gyakran idézett, 2010-ben a Pew Research Center3 által 
végzett felmérés eredménye kimutatta, hogy Baltimore-ban az új híreket tartalma-
zó történetek 95%-át a hagyományos sajtóipar, azaz elsősorban a nyomtatott sajtó 
állította elő. Igaz ugyanakkor az is, hogy az amerikai újságírás háromszor annyi 
újságírót foglalkoztatott ekkor még, mint bármely más médiaipari szereplő. A ha-
gyományos nyomtatott sajtó, mint az újságírás motorja és a hírek terjesztésének el-
sődleges eszköze, még olyan hírökológiai környezetben is elsődlegesnek bizonyult, 
mint az Egyesült Királyság, amelyet a nem kereskedelmi célú híróriás, a BBC ural.4

Az újságírás hagyományos üzleti modellje a sajtótermékek diverzifikálásán, a 
sajtótermékek csomagolásán és elosztásán alapult, ahol a vevő válogatás nélkül, 
egy csomagban vásárolta meg a híreket a hirdetésekkel együtt, illetve a hirdetők a 
sajtótermék típusától, a fogyasztói körtől függően vásárolták meg az emberek fi-
gyelmét az újságban közzétett hirdetési felületeken keresztül. Ebben az üzleti mo-
dellben a sajtókiadók bevételeinek átlagosan mintegy 65–80%-át5 tették ki a hirde-
tési bevételek az amerikai lappiacon6, míg a bevételek másik, kisebb hányada szár-
mazott az előfizetésekből. A magyar regionális napilappiacon a hirdetési bevételek 
aránya kisebb, mintegy 52–55%7 volt.
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A digitalizáció, valamint az internet elterjedése ezt az egyensúlyt felborította. 
Míg a hírelőállítás költségei a színvonalas, körültekintően alátámasztott, minőségi 
és oknyomozó újságírás esetében az eredeti tartalom előállításánál jelentkeznek, 
azaz az első példány létrehozásakor, a másolati költségek ehhez képest elhanyagol-
hatók. A hírek digitalizációja és az internet elterjedése megszüntetett egy hiányál-
lapotot is, másként fogalmazva, temérdek hozzáférési lehetőséget ad hírekhez, hír-
forrásokhoz, hirdetési felületekhez, a fogyasztók direkt eléréséhez.

Mindehhez egy merőben átalakuló hírfogyasztási szokásrendszer is társul. Az 
olvasók a nyomtatott sajtó helyett az online hírfogyasztásra álltak át, sőt az elmúlt 
években leginkább a mobil hírfogyasztás válik uralkodóvá8. Egy felmérés szerint a 
fogyasztók 40–50%-a mobiltelefonon követi a híreket9, míg egyes vizsgált orszá-
gokban, elsősorban a fiatalok körében, a közösségi médiafelületek a teljes hírmeg-
osztás 75%-át realizálták.10 A legfrissebb, a Pew Research Center11 által publikált 
adatok szerint az amerikai serdülők 95%-a rendelkezik okostelefonnal, és mintegy 
45%-uk állandóan a „neten lóg”. Igaz ugyanakkor, hogy a megkérdezett tinédzse-
reknek csak mintegy 16%-a említi a közösségimédia-felületeket mint olyan helyet, 
ahol több hírhez és információhoz jut hozzá.12 

Egyes szerzők, például Scherb13, azt hangsúlyozzák, hogy minden hirdetés által 
támogatott tartalom legfőbb veszélye egyetlen fogalommal összefoglalható, ez pe-
dig az „interaktivitás”. Az interaktivitás pedig nem más, mint a fogyasztó/felhasz-
náló és a fogyasztott/felhasznált tartalom közötti viszony alakulása úgy, hogy a fo-
gyasztó/felhasználó irányítást nyer a tartalom felett. Ennek következménye például, 
hogy a tartalom manipulálható, a hirdetések elkerülhetők, felcserélhetők. A tarta-
lom-előállítóknak azonban elemi érdeke a hirdetésből származó bevételek fenntar-
tása, ezért más üzleti modellekkel már eddig is kísérleteztek a média világában. 
Ilyen többek között például a termékmegjelenítés egy programban, vagy a prog-
ramfolyam hirdetésekkel való megszakítása, vagy bármilyen további tevékenység 
reklámfogyasztástól való függővé tétele.

Ám ezek egyike sem kompenzálja a kieső bevételeket a sajtókiadványok terüle-
tén. Ugyanakkor, újabb problémára világít rá. A hagyományos, nyomtatott sajtó 
esetében a sajtótermék egy csomagban került a fogyasztó „asztalára”, függetlenül 
attól, hogy azt elejétől végéig valóban elolvasta-e. Biztos, hogy a teljes újságot átla-
pozva nagyobb valószínűséggel jutottak el a fogyasztóhoz a hirdetések, mintha ezt 
nem tette volna, hiszen „megakadhatott a szem” egy hirdetésen is. Ma azonban – 
Scherb fogalmával élve – az interaktivitás lehetőséget biztosít a tartalom megvá-
lasztására, anélkül hogy egyéb tartalmakon is át kellene – hacsak felületesen is – 
„küzdeni” magunkat. Így olyan, a hagyományos újságírásból ismert szakmai sze-
repkörök is megkérdőjeleződni látszanak az online világban, mint a szerkesztő, 
vagy főszerkesztő feladatköre. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor, a marketing olda-
láról egyre inkább a személyre szabott hirdetés kerülhetett a figyelem középpontjá-
ba, azaz minél nagyobb találati pontossággal érni el a fogyasztót. 
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E fenti komplex társadalmi, gazdasági környezetben zajló változások egyik hoza-
déka a sajtókiadványok kiadóinak profitcsökkenése. Úgy tűnik tehát, hogy az inter-
net, és elsősorban e virtuális tér olyan szereplői, mint az ún. híraggregátorok, mely-
nek fogalmát a későbbiekben tisztázni igyekszünk, a sajtóipar számára jelenleg több 
anyagi kárt okoznak, mint hasznot. Rupert Murdoch, médiamágnás, a News Cor-
poration elnök-vezérigazgatója, valamint William Dean Singleton, a negyedik leg-
nagyobb amerikai lapkiadó szövetség, a MediaNews Group alapítója és elnöke, egy-
értelműen a sajtóaggregátorokat teszi felelőssé e pénzügyi hanyatlásért. Azt állítják, 
hogy ezek a híraggregátorok, mint amilyen a Google News vagy a Huffington Post, 
ún. „potyautasok”, akik abból profitálnak, hogy összegyűjtik és eladják azokat a 
tárgyszerű információkat, amelyeket a hagyományos médiavállalatok költséget nem 
kímélve előállítanak. Ezzel egyidejűleg azonban náluk realizálódik az online reklá-
mozásból származó bevételek jelentős hányada. 

Azt, hogy ez mekkora üzletet is jelent valójában, a következő adat illusztrálhatja: 
már 2008-ban 23,4 milliárd dollárt tett ki az online reklámból származó bevételek 
értéke.14 Egy másik, 2017-es tanulmány adatai szerint, a Google és Facebook válla-
latcsoport összesen a világ teljes hirdetésből származó bevételének mintegy 20%-át 
birtokolja, azaz minden 5. hirdetési dollár ide vándorol. A digitális világban keletke-
ző hirdetési bevételek 65%-a, és minden hirdetésre költött új amerikai dollár 85%-a 
e fenti vállalatcsoportoknál jelentkezik.15 Az olyan domináns platform üzletcsopor-
tok, mint amilyen az Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook és Microsoft, 
összesített piaci tőkeértéke meghaladja a 3,5 milliárd dollárt.16 Ehhez adódik még az 
a tény is, hogy az online hirdetésekre a cégek 40 milliárd dollárral többet költenek 
majd egyes becslések szerint 2018-ban, mint a tv-ben játszott reklámokra, azzal az 
ígérettel, hogy ezek eredményei mérhetők lesznek egy-egy üzlet életében.17 

2. Aggregátor, közvetítőszolgáltató, platform

A hétköznapi szóhasználatban gyakran említjük az internetes aggregátor 
(„aggregator”), platform („platform”) vagy közvetítőszolgáltató („intermediary”) 
fogalmakat szinonimaként. Újabban a digitális gazdaság fő jellemzőjeként utalnak 
a platformgazdaságra („platform economy”), és ezen belül is, egyre gyakrabban 
hallunk az ún. közösségi gazdasági platformokról („sharing economy”). Érdemes 
egy kis kitérőt tenni azért, hogy e kifejezések tartalmát cizellálhassuk.

Platform alatt a számítástechnika jól behatárolt jellemzőkkel rendelkező hardver 
és/vagy szoftver környezetet ért, például egy operációs rendszert (Windows, Linux, 
Unix, Macintosh, Apple), vagy hardverkörnyezetet (Alpha) az ehhez tartozó könyv-
tárakkal, bináris kódokkal, programozási nyelvvel együtt. A platformok lényege 
éppen abban rejlik, hogy egy-egy feladat megoldására alkalmazások írhatók ezek-
re. Az ezekhez való hozzáférés önmagában nem, csak a megírt programon keresz-
tül jut el a felhasználókhoz.
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Mára a platform egy szélesebb értelmezést kapott, és gyakorlatilag minden an-
nak tekinthető, amelyre „építeni lehet”, vagyis, ami az eredeti céltól eltérő módon 
is használható. A platform tehát olyan technikai struktúrát hoz létre, amely számos, 
egymás mellett futó terméket képes egyidejűleg befogadni. Ebből következik, hogy 
mára platformnak tekinthető a Google vagy a Facebook is.

Ezzel szemben az aggregáció szó idegen nyelvi jelentése szerint fölhalmozást, 
összegyűjtést, összesítést takar. A funkció felől közelítve meg az aggregáció fogal-
mát tehát, olyan webes felületek összessége, amelyek algoritmusok segítségével, 
több helyről, azaz weblapról összegyűjtött információt relevancia szerint, egyetlen 
felületen, koncentrálva tálalnak a felhasználónak. Az aggregáció mint technika18 
megjelenését számos elemzés evidenciának tekinti, mondván, hogy a világhálón el-
érhető információk kritikus tömege hozta magával azt az igényt, hogy ebben a hal-
mazban képesek legyünk az eligazodásra. Már az 1990-es években kulcsszavas 
kereséssel kísérleteztek a Google előfutárjaként ismert olyan keresőmotorok, mint 
az Excite, Lycos vagy az Altavista. A Google sikerét a híres „PageRank” rendszer-
nek köszönheti. Ez egy olyan új, kereső algoritmus, amely hiperlinkekkel összekö-
tött dokumentumokhoz, azok hálózatban betöltött szerepe alapján számokat rendel 
és ezzel a matematikai számítással nagyobb találati pontosságot eredményez. Ezzel 
párhuzamosan üzleti modellje felépítése során a Google meglátta a hirdetésben rej-
lő lehetőséget is, és erre a kettőre épített.19

A platform tehát olyan környezetet biztosít, amelyre harmadik felek, elsősorban 
fejlesztők egy-egy problémára megoldást kínáló applikációkat vagy szórakozást kí-
náló játékprogramokat fejleszthetnek. Ezzel szemben az aggregátorok maguk is 
termékek, az internet fejlődésének szükségszerű termékei. A felhasználókat a hasz-
nosságuk folytán vonzzák, majd egy kritikus tömeget elérve nem hagynak válasz-
tási lehetőséget a beszállítók oldalán, mint, hogy – elfogadva az aggregátor feltéte-
leit – ők is csatlakozzanak, hiszen csak így válhatnak egy szélesebb felhasználói kör 
számára láthatóvá. Ebből következik az is, hogy a klasszikus, informatikai értelem-
ben vett platform nem tartalmaz hirdetéseket, szemben az aggregátorral, ami tulaj-
donképpen egy olyan üzleti modellt hozott létre, ami információval kereskedik: a 
felhasználói oldalról nyert ingyenesség ára a felhasználóról gyűjtött adat. Az így 
nyert adatok elemzése teszi lehetővé a célzott hirdetői piac értékesítését a hirdetők 
felé, amelyből a felhasználói oldal ingyenessége finanszírozható. Ezen funkció, 
azaz a felhasználói adatokból nyert profilok és a hirdetők között betöltött híd szerep 
okán hívják őket közvetítőszolgáltatónak („intermediary”) is.

A közvetítőszolgáltatóknak van egy speciális csoportja, amelyet a szakirodalom 
közösségi gazdaságnak, közösségi gazdasági platformnak nevez. Ezek az online felü-
leten megjelenő közvetítőszolgáltatók Debbie Wosskow20 tág értelmezésében hozzá-
férést biztosítanak vagyontárgyakhoz, erőforrásokhoz, időhöz és szakértelemhez, 
azaz olyan gazdasági és szociális rendszert alkotnak, amely az árukhoz, a szolgálta-
tásokhoz, az adatokhoz és a tudáshoz egy másokkal megosztott, közösségi hozzáfé-
rést tesz lehetővé az információtechnológia segítségével. Leginkább mégis az a tulaj-
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donságuk kiemelendő, hogy használatuk következményeképpen valós tranzakció 
vagy erőforrás-felhasználás történik (például az Uber eredménye a valós személy-
szállítás, az Airbnb-n rendelt szobát a valóságban is elfoglalhatjuk, a Netflixen előfi-
zetett filmet megnézhetjük, az Amazonon rendelt könyvet átvehetjük). 

Ami ezen a csoporton belül megkülönbözteti ezeket, az az induláskor szükséges 
tőkebefektetés mértéke és milyensége (például a Netflixen lévő filmjogokat meg 
kell szerezni, majd a felhasználói élményen keresztül szerzett új felhasználóktól 
származó bevételeket komoly vásárlóerővé kell formálni). Ha a kínálati oldalon 
lévő eszközöket nem birtokolják e vállalkozások (pl. Airbnb, Uber), akkor a kivite-
lezés során felmerülő jelentős határköltségekkel kell számolniuk. E szolgáltatások 
egy része fizetős szolgáltatás, hiszen például a Booking.com vagy az Airbnb az ott 
foglalt szállás költségének egy részét közvetítői díjként megtartja.

E fent leírt rendszerek (legyen az aggregáló vagy közösségi platform) közös tu-
lajdonsága azok technikai magja: az ajánlórendszer. Minden esetben az algoritmu-
sok által rangsorolt ajánlások válnak ugyanis láthatóvá a felhasználói felületen.

Bár mind a platformok, mind a közvetítőszolgáltatók ereje a felhasználói bázisuk 
méretében (kritikus tömeg) és vásárlóerejében rejlik, Ben Thompson üzleti, tech-
nológiai és médiaelemző21 szerint különbségek mégis vannak közöttük a beszállí-
tókhoz való viszonyulásuk, illetve a felhasználóhoz kapcsolódó hálózati hatás alap-
ján, amelyet két tengelyen ábrázolhatunk a következők szerint:

1. ábra: The Moat Map22

Az egyik végleten található a Facebook és a Google, amelyek teljes egészében 
árucikként kezelnek minden egyes információt, legyen az újságcikk, hirdetés vagy 
fénykép. A Google-nál picivel szofisztikáltabb a rangsorolás a relevancia, valamint 
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a tartalom forrása szerint. A Microsoft a skála másik vége, hiszen sikerét a felépített 
ökoszisztémának („ecosystem”) köszönheti, amely megkülönböztetett figyelemmel 
bánik a rendszert használó beszállítókkal, hiszen rajtuk, illetve a rendszerre felépí-
tett alkalmazásokon keresztül érik el a végfelhasználókat.

A hálózati hatás definícióját Katz és Shapiro23 1994-ben megfogalmazza úgy, 
hogy az nem más, mint a hálózati tagság értéke egyetlen felhasználó számára, 
amely azáltal növekszik, hogy a hálózathoz újabb tag kapcsolódik. Ebből kiindulva 
Ben Thompson24 azt a pluszerőt érti hálózati hatás alatt, amellyel egyetlen felhasz-
náló csatlakozása növeli a szolgáltatás, áru értékét. Az ő osztályozása alapján, az 
egyik véglet szerint ez a hatás lehet közvetlen, beolvasztó, például a Facebook ese-
tében, hiszen teljesen egyértelmű, hogy a hálózat számomra, mint felhasználó szá-
mára azért válik értékessé, érdekessé, mert közvetlenül ott látom a családomat, ba-
rátaimat, ismerőseimet. Az ő csatlakozásuk révén válik közvetlenül értékessé szá-
momra a hálózat, mert a felhasználói élmény is közvetlen. A Netflix esetében ez 
már némi áttétellel érvényesül. Ott minden egyes felhasználó az általa befizetett 
összegen keresztül teszi lehetővé a kínálati tartalom további bővítését (mert a na-
gyobb tőke, jobb tárgyalási pozíciót biztosítva, nagyobb tartalom kínálatot eredmé-
nyezhet). Végső soron pedig a nagyobb kínálat teszi még vonzóbbá a szolgáltatást a 
következő, új felhasználó számára.25

3. Híraggregátor

A fenti kitérő után – visszatérve immár a híraggregátor fogalmának meghatározá-
sához – és azt a funkció felől közelítve tehát olyan webes felületről, olyan „hírösz-
szesítő” vagy „hírajánló” oldalról van szó, amely algoritmusok segítségével, több 
helyről, hírforrásból, tipikusan weblapról összegyűjtött híreket szempontok szerint 
rendezve, egyetlen felületen, koncentrálva tálal. Technológiai oldalról az aggregáció 
egy szoftver vagy webes applikáció, amely bármely weboldalba, e-mail-szolgálta-
tásba, vagy bármely mobil applikációba beépíthető. 

A hírajánló legáltalánosabb típusa a „hírfolyam”, ahol a folyam szó a listás meg-
jelenítésre vonatkozik. Ezen túl a használat szempontjából az aggregátorok további 
három típusa különböztethető26 meg: létezik ún. „specializált hírfolyam”, „felhasz-
náló által válogatott hírfolyam” és „blog hírfolyam”.

A hírfolyam27 a legáltalánosabb és a legszélesebb körből merít információt. A 
számos forrásból származó híreket tipikusan téma, hír vagy forrás szerint rendezi 
és listaszerűen jeleníti meg, mint például a Google News vagy a Yahoo! News.  
A listaszerű megjelenés része a főcím, sokszor a cikk, vagy hír első néhány sora, 
felvezető szövege („lead”), illetve annak a linknek az elérhetősége, ahol a teljes tar-
talom megtalálható. Általában megjelenik a honlap neve is, ahol az eredeti tartalom 
megjelent.
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A specializált hírfolyam („specialty aggregator”) a fenti, általános tartalomhoz 
képest téma szerint körülhatárolt, ebből következően az információkat is egy szű-
kebb forrásból meríti. Ilyennek tekinthető például a Techmeme vagy a Taegan 
Goddard’s Political wire, amely weblapok tipikusan csak néhány témára fókuszálva 
gyűjtik össze a különböző felületeken elérhető információkat. Itt is a megjelenik a 
főcím, a cikk, vagy hír felvezető sora(i), a link, és annak a honlapnak a neve, ahol 
az eredeti tartalom megjelent.

A felhasználó által válogatott hírfolyam lényege, hogy a felhasználók töltenek fel 
tartalmakat, amelyeket a klasszikus híroldalakhoz képest szélesebb körből meríte-
nek. Linkek mellett, részleteket is közölhetnek, de a linkek vagy tartalmak mutat-
hatnak egy blogbejegyzésre, vagy YouTube videóklipre is. Ilyen például a digg.com 
honlapja, amely magát közösségi hírforrásként nevezi meg. 

Végül a blog hírfolyamot említhetjük, amely a legkevésbé tekinthető hírfolyam-
nak. Ezek olyan weblapok, amelyek blogbejegyzéseket hoznak létre egy témában, a 
mások által készített tartalmakat is felhasználva, azokra hivatkozva. Ilyen például 
a Gawker.

Témánk szempontjából elsősorban a híraggregátorok legáltalánosabb típusa ér-
demel figyelmet, azaz az olyan általános hírfolyam, mint a Google News vagy a 
Yahoo! News szolgáltatása, amely tipikusan az általános keresőszolgáltatás mellett, 
mintegy azt kiegészítve jelent meg, és magát sokszor specializált keresőszolgálta-
tásként aposztrofálja. Az aggregátorok osztályozásának egy másik lehetősége28 
alapján beszélhetünk specializált, téma szerint aggregáló felületekről; a tartalom 
típusa szerint aggregáló felületekről (pl. a YouTube-videók, Google news hírek); va-
lamint különbséget tehetünk a tartalom feltöltésére való jogosultság alapján például 
felhasználó által töltött aggregáló felületek, vagy blogíró által szelektált aggregáló 
felületek között. 

E tanulmány szempontjából inkább értünk egyet Quinn29 osztályozásával, aki 
szerint az aggregátornak két típusú van, a köztük lévő fő különbséget a hozzáadott 
tartalom jelenti. Míg az egyik esetben automatikus, gépi keresés eredményeként je-
lennek meg a hírek („automatikus”), addig a másik esetben az eredeti tartalmat 
hozzáadott tartalommal bővítve használják fel („honlapszerű”), egy „hús-vér” szer-
kesztő által felügyelve. 

Az is igaz ugyanakkor, hogy a figyelemért vívott versenyben, illetve az eredeti 
tartalom oldaláról elterelt olvasók, így a kieső reklámbevételek szempontjából alap-
vetően nincs különbség a híraggregátorok között.30 

A következőkben azokat a jelentősebb jogeseteket kívánjuk górcső alá venni, 
amelyek a híraggregáció kapcsán kiéleződött piaci versenyben a hatályos szerzői 
jogi szabályozást segítségül híva kerestek megoldást.
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4.  Szerzői jog és híraggregátorok csatája  
– Az AFP és a Copiepresse jogesetek

A Google 2002-ben indította el hírösszesítő szolgáltatását a Google Newst az egyre 
népszerűbbé váló keresőmotoros szolgáltatása mellett, amelyet a fokozatos reklám-
bevétel-csökkenést elkönyvelő sajtóterméket kiadó vállalatok nem néztek jó szem-
mel. 

A francia hírügynökség az Agence France-Presse (AFP) 2005 márciusában ke-
resetet nyújtott be a Google Inc. ellen az Egyesült Államok Columbia kerületi bíró-
ságánál, valamint Franciaországban, mert véleménye szerint a cég szerzői jogi jog-
sértést követett el kisméretű képek („thumbnails”), főcímek és felvezető szövegek, 
azaz szövegrészletek másolásával és közzétételével a Google News szolgáltatása 
kapcsán. 

Az AFP általában nem biztosít ingyenes hozzáférést saját honlapján a hírekhez, 
hanem felhasználási szerződéseket köt más hírszolgáltatókkal, köztük például helyi 
újságokkal. Ennek értelmében tehát a tartalom, illetve annak elemei is jogdíjkötele-
sek, ezért az AFP a friss hírek jogellenes felhasználására („hot news misappropria-
tion”) hivatkozott. A friss hír védelme a hírben megjelenő időértéket kívánja véde-
lemben részesíteni a versenyben, anélkül, hogy a hírek igencsak ellentmondásos 
szerzői jogi megítéléséről állást kelljen foglalnia. Ugyanis a tények, napi hírek nem 
részesülhetnek szerzői jogi védelemben. Sőt a tájékoztatási célú szabad felhaszná-
lások körébe beletartoznak az időszerű tények, amelyek ezért többszörözhetők s a 
nyilvánosság felé közvetíthetők. 

Az AFP hírügynökség számos bizonyítékot tárt a Bíróság elé arra vonatkozóan, 
hogy mely napokon, milyen tartalommal történt jogsértés a Google részéről, de  
– természetesen – az összes jogsértést kimerítően nem tudta felsorolni, hiszen az 
adatokat a Google birtokolta. 

Ezzel szemben a Google két tényre hivatkozva kérte a kereset elutasítását. Egy-
felől hivatkozott arra, hogy az AFP nem tudta teljeskörűen bemutatni azokat a jog-
sértéseket, amelyeket állítólag a Google elkövetett, másfelől pedig azt állította, 
hogy a Google News tulajdonképpen egy linkgyűjtemény, amely hírekhez vezet el, 
méghozzá olyan hírekhez, amelyek az adott oldalon, korlátozás nélkül, bárki szá-
mára elérhetőek. Jelezte továbbá, hogy a hírek mint tények, illetve azok főcímei 
nem állhatnak szerzői jogi védelem alatt. Hivatkozott továbbá arra, hogy bármely 
sajtóorgánumnak lehetősége van kérni tartalmai eltávolítását a Google oldalairól 
(ún. „opt-out” rendszer). 

Közel két év elteltével, 2007 áprilisában31 a felek végül megállapodásra jutottak, 
így az ügyben bírósági döntés nem született, következésképpen a jogi érvek sem 
kerültek bírósági értékelésre. Ugyancsak ebben az időszakban, azaz ezt nyolc hó-
nappal megelőzően, 2006 augusztusában kötött felhasználási megállapodást a 
Google és az Associated Press (AP) hírügynökség is tartalmai felhasználására vo-
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natkozóan.32 Természetesen, mind az AFP-vel, mind az AP-vel kötött megállapodá-
sok részletei üzleti titkot képeznek.

Belgiumban a Google News szolgáltatás 2006-ban vált elérhetővé a http://news.
google.be webcímen. A belga (francia és német nyelvű lapokat tömörítő) sajtóki-
adók szövetsége, a Copiepresse, előzetes bizonyítási eljárást kezdeményezett a 
brüsszeli Bíróságnál, amelynek eredményeként bírósági eljárás indult a Google 
News szolgáltatása ellen.33 

Ennek során a Copipresse nem az eredeti tartalomhoz elvezető hiperhivatkozás 
ellen tiltakozott, hanem két dolgot kifogásolt. Egyrészt nehezményezte, hogy a 
weblap felületén tartalmilag megjelenítették a főcímeket és a felvezető szöveget; 
másrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy a „cache” memóriában tárolt link vezet a 
hivatkozott cikkekhez, amely azonban nem a Google News felületén található, ha-
nem az általános keresőfelület része.

A Google erre válaszolva megjegyezte, hogy a Google News inkább egy specia-
lizált keresőmotor, semmint hírgyűjtő vagy hírterjesztő oldal. Ugyanezek a tartal-
mak mindenképpen elérhetők lennének az általános keresőfelületen, azaz a Google 
News felületén kívül is. 

Ezen túl számos jogi érvet34 hozott fel a vitában:
1. Hivatkozott a szólásszabadságra.
2. Nyilvánossághoz közvetítés kapcsán a Google kiemelte, hogy a hiperhivat-

kozáson keresztül szélesebb hozzáférést enged a cikkekhez, nem többszörözi 
azokat, és csak az amúgy nyilvánosan is hozzáférhető tartalmakhoz biztosít 
még szélesebb hozzáférést.

3. A főcím és a felvezető szöveg nem minősülnek eredeti tartalomnak, követke-
zésképpen nem állnak szerzői jogi védelem alatt, mert tényeket, napi híreket 
rögzítenek.

4. De, még ha ez is lenne a helyzet, akkor is idézhető volna a tartalom azon része 
a belga szerzői jogi törvény rendelkezései értelmében, illetve azért, mert a hí-
rek szabadon terjeszthetők.

5. Végül a Google hivatkozott a hallgatólagos beleegyezés vélelemre („implied 
licence”). Ennek értelmében a Google szerint e tartalmak szabadon indexálha-
tók, hiszen vélelmezhető a kiadók beleegyezése az ilyen típusú felhasználásba, 
azáltal, hogy a technika adta lehetőségekkel nem élve, tartalmaikhoz a hozzá-
férést nem korlátozták, holott erre lehetőségük lett volna.

A szólásszabadságra hivatkozott először a Google, de ezt az érvet a Legfelsőbb 
Bíróság egy korábbi ítéletére hivatkozva utasították el, amely szerint a szólássza-
badság nem gátolhatja a szerző kifejezésmódjában rejlő eredetiség védelmét.35 Sőt 
mi több, maga a szerzői jogi törvény sem más, mint annak az egyensúlyi állapotnak 
a létrehozása, amely egyfelől a szerző jogos érdekei, másfelől a közérdek és a társa-
dalmi érdek között teremtődik meg. Éppen ennek az egyensúlynak a részeként ala-
kított ki a szerzői jogi szabályozás törvényi kivételeket, amelyek mintegy korlátot 
állítanak a szerző jogos érdekei elé.
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A Bíróság megállapította, hogy a sajtókiadók szövetsége nem a hiperhivatkozás 
elhelyezése ellen tiltakozott, hanem a címek és részletek másolása ellen, így tehát a 
hiperhivatkozás célja irreleváns az ügyben. Az, hogy a tartalmi elemek (főcímek és 
részletek) ténylegesen megjelennek a Google News oldalon, a weblap látogatásával 
egyszerűen bizonyítható, vagyis a másolás ténye egyértelműen megállapítható. A 
Bíróság kiemelte azt is, hogy a Google cache-memóriájában tárolt link révén a fel-
használó nem az eredeti tartalomhoz jut el, hanem a Google szerveren az eredetiről 
készült, tárolt másolathoz, ezért tehát megvalósul a másolás és nyilvánossághoz 
közvetítés ezekben az esetekben. 

A harmadik pontban felmerülő kérdésre nincs egyszerű válasz, mert bizonyos 
esetekben a főcím is lehet kellően eredeti ahhoz, hogy önmagában szerzői jogi vé-
delem illethesse meg, míg más esetekben valóban nem áll szerzői jogi védelem 
alatt. Ezzel szemben azonban, a cikkek a maguk egészében szerzői jogi védelem 
alatt állnak. Az ezekből való részletek közlése, azaz a felvezető sor(ok) másolása 
akkor jogsértő, ha a mű eredeti, egyéni jellegét magában foglalja, annak mintegy 
„lelke”. Ez pedig különösen igaz lehet egy-egy cikk felvezető szövegére. E részletek 
éppen azért bírnak különös jelentőséggel, mert figyelemfelkeltő, problémafeltáró 
jellegűek, hiszen az a céljuk, hogy bevonják az olvasót a diszkusszióba.

Az idézésre alapított kifogást a Bíróság elutasította, azzal az indokolással, hogy 
a teljesen automatizált, pusztán technológiára épülő szelekció eleve kizárja ezt a vé-
dekezési lehetőséget. Az idézés, mint minden kivétel, szűken értelmezendő és bizo-
nyos céllal történik. A 2001/29 EK irányelv az információs társadalomban a szerzői 
és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 5. cikke említ 
ilyen célokat, például a kritikai vagy ismertetési cél, oktatási vagy tudományos cél. 
Ezen kivételeket 2005-ben a belga szerzői jogi törvény is átvette. Az automatizált 
listázás során ugyanakkor a Google nem végez semmilyen elemző, összehasonlító 
tevékenységet vagy kritikai értékelést, aminek illusztrálásához idéznie kellene az 
eredeti újságcikkekből. Következésképpen az idézésre alapított kivétel nem állhat 
meg abban az esetben, ha a többszörözés maga az elsődleges cél, nem pusztán má-
sodlagos eszköze az időszerű hírek szolgáltatásának.

A hallgatólagos beleegyezésre alapított vélelemre hivatkozást a Bíróság azzal az 
érveléssel utasította el, hogy a szerzői jog nem kifogásoláson alapuló jog, hanem 
előzetes engedélyeztetésen alapuló jog, amiből az is következik, hogy e jogot a fel-
használást megelőzően, meghatározott formában kell megszerezni. A tartalmat 
védő, technikai biztonsági elemek hiányából önmagában egy korlátok nélküli, min-
denre kiterjedő felhatalmazás éppen ezért nem vezethető le.

A Copiepresse megnyerte az ügyet a belga Fellebbezési Bíróság előtt, de néhány 
nappal később megállapodásra jutottak a felek, így minden további jogvita lezá-
rult.36 Így többek között nem született bírói állásfoglalás abban a kérdésben sem, 
hogy ha és amennyiben a Google szerzői jogi jogsértést követett el, akkor milyen 
mértékű kártérítésre lenne jogosult a lapkiadó vállalat.37
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5. Híraggregátorok megítélése az amerikai bírósági gyakorlatban

A fentebb hivatkozott Copiepresse jogesethez fűzött kommentárjában Graham 
Smith38 felhívja a figyelmet arra, milyen különbségek vannak az amerikai és az eu-
rópai jogértelmezésben. Hangsúlyozza, hogy az európai államok szerzői joga szű-
ken értelmezett, tételesen felsorolt kivételek rendszerére épít, szemben a jóval na-
gyobb mozgásteret engedő „méltányos felhasználás” („fair use”) doktrínával operá-
ló amerikai szerzői joggal. 

A hallgatólagos beleegyezés vélelemre alapított hivatkozást például a belga bíró-
ság teljességében elutasította, holott ennek értékelését a nevadai bíróság a Field v. 
Google Inc.39 esetben éppen ellenkezőleg ítélte meg. 

Blake Field ügyvéd, szabadidejében amatőr író, beperelte a Google-t mondván, 
hogy 51 szerzői jogi védelemmel bíró írását tárolta a keresőmotor-szolgáltatás, 
megsértve ezzel a szerző kizárólagos jogát művei többszörözésére és nyilvánosság-
hoz közvetítésére. 

A Google keresőmotor cache-memóriában tárolt tartalom az eredeti tartalomról, 
adott pillanatban készült felvétel, így nem feltétlenül azonos az eredeti helyen elér-
hető (vagy éppen onnan már törölt) állapottal. A Bíróság az esetben a cache-techno-
lógiát a cél felől közelítette meg (pl. annak archiváló vagy lap-összehasonlító funk-
ciója). Megállapította azt is, hogy a felperes nem alkalmazott a honlapján ún. „no 
archive” metateget, azaz technikai kizáró paramétert, sőt olyan robots.txt fájlt csa-
tolt a honlapjához, ahol – habár ennek ellenkezőjére is lehetőség nyílt volna – kife-
jezett hozzáférést adott botoknak a honlapjához. 

A Google saját honlapján tájékoztatást nyújt arról hogyan kerülhető el a Google 
felületen történő indexálás, illetve a cache-memóriában való tárolás általában az 
egyes honlapokra vonatkozóan. Ezen túl a cég ún. „opt-out” politikát alkalmaz, 
azaz lehetővé teszi például sajtókiadványok számára, hogy kérésükre tartalmaikat 
eltávolítsák a Google-felületekről. Amikor pedig hírét vette Field panaszának, 
azonnal eltávolította a tartalmakat a cache-memóriából.

A Bíróság kimondta, hogy szerzői jogi jogsértésért való közvetlen felelősség ab-
ban az esetben állhat fenn, ha a jogsértés kapcsán akarati elem is érvényesül az al-
peres részéről, azaz, ha a technikai automatizmuson túl, a szándék kiterjed a „több-
szörözésre” vagy „terjesztésre”. A másolati példány valójában azáltal jön létre, 
hogy a felhasználó, rákattintva a linkre, saját gépére tölti a kérdéses tartalmat. 

A szerzői jog jogosultja kifejezetten hozzájárulást adhat műve felhasználására, 
vagy ezen hozzájárulása hallgatólagosan vélelmezhető a magatartása révén. Tekin-
tettel arra, hogy a felperes nem élt a technika adta lehetőségekkel, azaz nem csatolt 
metateget a honlapjához, mintegy hallgatólagos hozzájárulását adta a Google-nak a 
cache hozzáféréshez. 

A Bíróság a Google cache-gyakorlatát a „méltányos felhasználás” tesztje felől is 
elemezte, vagyis azt mérlegelte, hogyha a Google mégiscsak saját maga többszö-
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rözné vagy terjesztené a szóban forgó tartalmat, azt vajon méltányos felhasználás 
jogcímén megtehetné-e. 

Az amerikai bírósági gyakorlatban a méltányos felhasználás megítélésekor négy, 
nem kizárólagos tényező vizsgálatát veszik sorra:

1. A felhasználás célja és természete (ideértve annak vizsgálatát, hogy a felhasz-
nálás gazdasági célzatú vagy nonprofit, oktatási természetű);

2. A szerzői joggal védett tartalom jellege, a mű természete;
3. A felhasznált tartalom mennyisége és lényeget megragadó volta az eredeti mű 

egészéhez viszonyítva;
4. A felhasználás hatása, befolyása az eredeti mű lehetséges piacára vagy annak 

gazdasági értékére.
Az első kérdés vizsgálata során a Bíróság az újonnan létrejött mű újdonság hatását 

vizsgálta, azt nézte, mennyire átformáló jellegű („transformative”) a felhasználás. Itt 
elemezte a fent már említett új funkciókat (archiválás, lap-összehasonlítást lehetővé 
téve különböző időállapotokhoz való hozzáférés). Értékelte továbbá azt a tényt is, 
hogy a felhasználó számára megfelelően jelölve van-e az, hogy tárolt tartalomhoz fér 
hozzá. Tekintettel a megállapított újdonsághatásra, a gazdasági felhasználás, mint 
olyan, az összhatás megítélése szempontjából kisebb jelentőséggel bírhat. 

A második szempont értékelésénél figyelembe vették azt a tényt, hogy a mű nyil-
vánosságra hozataláról maga a szerző döntött, méghozzá úgy, hogy azt korlátozás-
tól mentesen, bárki számára hozzáférhetővé tette a világhálón.

A harmadik kérdés vizsgálatát az első pont fényében lehetett csak mérlegelni. 
Másként szólva, akár a teljes tartalom is másolható, ha az így létrejött új alkotás kel-
lően átformáló, újdonság jellegű, más a funkciója, és az eredeti mű a maga teljessé-
gében ingyenesen is megtekinthető.

A negyedik pont vizsgálatakor Field elismerte, hogy munkájáért nem kapott 
soha tiszteletdíjat és felhasználási szerződése sincs ezekre nézve. A Bíróság a hon-
lapok ezrei által adott felhatalmazást is akként értékelte, hogy ezek a honlapok ki-
fejezetten láthatóságot engednek a Google kereső javára.

Összességében tehát a Bíróság bizonyítva látta a méltányos felhasználás doktrí-
nát. Úgy érvelt, hogy az alkalmazott cache-gyakorlat egyéni, eredeti jellegű, nincs 
bizonyíték arra nézve, hogy a cache-gyakorlat profitszerzési célzatú, ezért a fenti 
feltételeket mérlegelve, a gyakorlat megfelel a méltányos felhasználás feltételeinek.

Az Egyesült Államokban 2008 januárjában a legnagyobb és legrégebbi hírszol-
gálat az Associated Press (AP) nyújtott be keresetet az All Headlines News (AHN) 
híraggregátor ellen, kifogásolva tartalmai másolását, újraírását és viszonteladását.40 
New York déli kerületi bírósága befogadta az ügyet, mint a friss hírek jogellenes 
felhasználására benyújtott keresetet, de mielőtt a tárgyalást megnyitották volna, a 
felek megegyezésre jutottak.

Egy ugyancsak megállapodással végződő jogesetre is felhívjuk a figyelmet, 
amely szintén 2008-ban indult. Két hagyományos médiavállalat a GateHouse Me-
dia és a New York Times Co. között fennálló vita során a GateHouse Media azt ne-
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hezményezte, hogy a New York Times a GateHouse Media Wicked Local honlapjá-
nak főcímeit és felvezető szövegeit másolja és jeleníti meg saját, Boston.com honla-
pon aggregált helyi tartalom részeként. A felek közötti megállapodás rövid szövegét 
közzétették.41 Ennek legfontosabb része az a technikai megoldás, amelynek értel-
mében a felek egymás honlapjai vonatkozásában az ún. RSS42-t eltávolítják.

Végül egy frissebb, 2012-es jogeset szintén az AP hírügynökség kezdeményezé-
sére indult a Meltwater U.S. Holdinggal szemben, amely ugyancsak egy hír-
aggregációs szolgáltatás.43 A per tárgya a Meltwater által, az AP hírügynökség tar-
talmaiból átvett ún. hírmorzsák („snippet”) ügyfelek számára történő továbbítása. 
A New York-i Déli Kerületi Bíróság nem fogadta el a méltányos felhasználásra tör-
ténő hivatkozást és a hallgatólagos beleegyezésre alapított vélelem fennállását sem. 
Ez volt az első alkalom, hogy egy híraggregátor méltányos felhasználásra vonatko-
zó védekezését a Bíróság elutasította Amerikában. A fellebbezést követően a felek 
megállapodásra jutottak a további együttműködésüket illetően.

Meltwater azzal védekezett, hogy a nem nyilvánosan hozzáférhető tartalmak vo-
natkozásában felhasználási megállapodásokat kötöttek, azon túl pedig, csak nyilvá-
nosan hozzáférhető tartalmakat használtak fel, igaz, sok esetben ezek a tartalmak 
az AP-vel szerződésben álló hír-előállítóktól származtak. Azzal is védekeztek, 
hogy ők tulajdonképpen egy keresőmotorhoz hasonló szolgáltatást, nem hírváloga-
tási szolgáltatást nyújtanak. 

A méltányos felhasználás szempontjainak vizsgálata során a Bíróság arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a Meltwater szolgáltatása az eredeti tartalmat helyettesítő 
volt. Másként szólva nem találtak bizonyítékot arra nézve, hogy a Meltwater szol-
gáltatását használók ezen keresztül jutottak volna el az eredeti tartalmakat hordozó 
felületekhez. Mind minőségi, mind mennyiségi szempontokat figyelembe véve a 
Bíróság azt is megállapította, hogy a másodlagos felhasználás jellegét és célját te-
kintve is túl sok eredeti tartalmat használt fel. Tekintettel arra, hogy mindkét cég 
ugyanazon a piacon érdekelt és tevékenykedik, valamint, hogy a Meltwater szolgál-
tatás az AP szolgáltatás helyettesítésére alkalmas lehetett, ezáltal tehát tisztességte-
len versenyelőnyt élvezhetett, így összességében a Meltwater szolgáltatás méltá-
nyos felhasználásra alapított védekezése nem volt elfogadható a Bíróság számára.

A vélelmezett hozzájáruláson alapuló védekezést is elutasította a Bíróság. Ki-
mondta, hogy ennek elfogadása esetében a szerzői joggal rendelkezőre hárulna 
minden bizonyítási teher, azaz, hogy tevőlegesen is biztosítsa a szerzői joggal való 
visszaélés kizárását, amely így végső soron ellentétes volna a szerzői jog alapvető 
elvével. Ezen túl, számos gyakorlati indokot is értékeltek, mint például azt a tényt, 
hogy technikailag nem lenne mód arra, hogy a tartalmat méltányos felhasználásra 
szánó, valamint az ezzel ellentétes célú webjáró botokat megkülönböztessék.

Minden jogeset megítélése csak az eset összes körülményére tekintettel lehetsé-
ges, következésképpen túl sok általános következtés a fentebb ismertetett jogesetek-
ből nem vonható le. Szembeötlő tény ugyanakkor, hogy – még részsikerek esetén is 
– a jogesetek többsége végül megegyezéssel végződött. Ennek vélhetően több oka 
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van. Az egyik talán az, hogy a sajtóhírek előállítóinak is érdeke fűződik a híragg-
regátorok által generált forgalom fenntartásához, illetve az ezen keresztül elérhető 
szélesebb nyilvánossághoz. A másik ok vélhetően egy végleges ítélet erős jogi kötő-
erejének elkerülésében rejlik. Hiszen egyik félnek sem érdeke egy számára kedve-
zőtlen ítélet e gyorsan változó, még kiforratlan digitális környezetben, amely eset-
leg a technikai innovációnak, valamint lehetséges későbbi felhasználásoknak is gá-
tat szabhat.

Még egy dolog megállapítható. A technika, a technológia alkalmazása, az ezek 
közötti verseny, a technológia következtében előállt új felhasználások jogi megíté-
lése az egyik mögöttes témája e jogeseteknek.

6. Európai Bíróság – Svensson-ügy44 és annak folyománya

A technikai megoldások jogi értékelése nem kis nehézségbe ütközhet a különböző 
államok jogában. A hiperhivatkozás45 egy technikai megoldás, navigációs kód, 
amely megmutatva az utat, a célhelyre irányítja a felhasználót. Az amerikai bírósá-
gi gyakorlatban a hiperhivatkozás mint technikai megoldás önmagában nem vezet 
szerzői jogi jogsértéshez és másolást sem valósít meg, ahogyan ezt a fentebb ismer-
tetett jogesetekből láthattuk. A felelősség megállapításának alapját nem az elhelye-
zett link adja, hanem a linkelt tartalom jogsértő voltáról való tudomás, a jogsértő 
tartalomhoz való hozzáférés bátorítása.46 

Az Európai Bíróság a Svensson-ügyben hozott döntésében foglalkozott a 
hiperhivatkozás megítélésével. Az alapeljárást az ügyben újságírók kezdeményez-
ték, mert a Retriever Sverige AB saját honlapján, linkeken keresztül elérhetővé tet-
te újságcikkeiket, amelyek ugyanakkor korlátozásmentesen elérhetőek voltak a 
Göteborgs Posten honlapján. Álláspontjuk szerint ez az engedély nélküli nyilvános-
ságra hozatal sértette az újságírók saját cikkeiken fennálló kizárólagos jogát azok 
felhasználására. 

Az Európai Bíróságtól előzetes döntéshozatali eljárás keretében négy kérdés 
megválaszolását kérték:

1. Ha egy adott műre vonatkozó szerzői jog jogosultján kívül más személy olyan, 
a műre mutató linket szolgáltat weboldalán, amelyre rá lehet kattintani, ez az 
[...] [2001/29] [...] irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvánossághoz 
közvetítést valósíte meg?

2. Érinti az első kérdés értékelését az, ha a mű, amelyre a link mutat, olyan, az 
interneten található weboldalon van, amelyhez bárki korlátozás nélkül hozzá-
férhet, vagy az, ha – épp ellenkezőleg – a hozzáférés valamilyen módon korlá-
tozott?

3. Az első kérdés értékelése során különbséget kell tenni az olyan eset között, 
amelyben a mű, azt követően, hogy a felhasználó rákattintott a linkre, egy má-
sik weboldalon jelenik meg, és azon eset között, amelyben a mű, azt követően, 
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hogy a felhasználó rákattintott a linkre, oly módon jelenik meg, hogy azt a be-
nyomást kelti, hogy ugyanazon az [internet]oldalon jelenik meg?

4. A tagállam biztosíthat szélesebb körű védelmet a szerző kizárólagos joga szá-
mára azáltal, hogy a „nyilvánossághoz közvetítést” úgy határozza meg, hogy 
az szélesebb cselekményi kört fedjen le, mint amely az [...] [2001/29] [...] irány-
elv 3. cikkének (1) bekezdésében szerepel?

Az Európai Bíróság az első három kérdéssel együtt foglalkozott, mert mindhá-
rom kérdés homlokterében a nyilvánossághoz közvetítés fogalmának értelmezését 
látta. Következésképpen arra keresett választ, hogy az Infosoc irányelv 3. cikk (1) 
bekezdésének értelmében nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e egy internetes 
oldalon az olyan védett művekre mutató kattintható linkek szolgáltatása, amely mű-
vek korlátozástól mentesen, szabadon hozzáférhetők más internetes oldalon.47 

Az ítélet érvelése szerint a nyilvánossághoz közvetítés fogalma két elemet ötvöz 
a „közvetítés cselekményét” és a mű „nyilvánossághoz” közvetítését. A közvetítés 
cselekményének fennállásához elegendő, hogy a műhöz a közönség hozzáférjen 
(függetlenül attól, hogy ezzel a lehetőséggel éltek-e vagy sem). A közvetítés, per se, 
az internet közegében minden esetben érvényesül, függetlenül attól, hogy azt az 
eredeti szerzői jog jogosultja önmaga tette fel, vagy a művekre mutató, kattintható 
linkek szolgáltatása révén válik hozzáférhetővé, és függetlenül attól is, hogy a link-
re harmadik személy végül rákattint-e vagy sem. 

A fogalom másik elemét kell tehát megvizsgálni. A nyilvánosság jelentős számú, 
meghatározatlan címzettet jelent. Az internet kontextusában ez valamennyi, lehet-
séges felhasználót célozza általában, azaz egy internetes oldal üzemeltetője a kat-
tintható linkek szolgáltatása révén nyilvánossághoz közvetítést végez.

A nyilvánosság azonban az eredeti tartalom szerzői jogi jogosultja szándéka sze-
rint lehet korlátozottan nyilvános is, például, ha azt egy fizetős szolgáltatás révén 
teszik közzé, ún. fizető fallal védik, vagy más metateget alkalmaznak, vagy más 
módon jelzik a másodlagos felhasználó felé, hogy a tartalom nem felhasználható. 
Ezért tehát az Európai Bíróság azt vizsgálta, hogy az alapügyben szóban forgóhoz 
hasonló közvetítés az eredeti közvetítéshez hasonlóan interneten, ugyanazokra a 
művekre irányulva olyan új közönséghez juthat-e el, amelyet a szerzői jog jogosult-
jai nem vettek figyelembe, amikor az eredeti nyilvánossághoz közvetítést engedé-
lyezték.48 

Tekintettel arra, hogy az eredeti tartalom korlátozásmentesen volt elérhető az in-
terneten, végső következtetésében az Európai Bíróság úgy foglalt állást, hogy a 
nyilvánossághoz közvetítés új nyilvánosság hiányában nem engedélyköteles, hiszen 
a szerzői jog jogosultjai az eredeti közzététel formájával valamennyi lehetséges in-
ternet felhasználót céloztak.

A negyedik kérdés vonatkozásában leszögezte a Bíróság, hogy ellentétes a 
2001/29 irányelv 3. cikkének értelmezésével az olyan tagállami szabályozás, amely 
szélesebb körű védelmet biztosítana a nyilvánossághoz közvetítés fogalmának 
olyan meghatározásával, amely szélesebb cselekményi kört fedne le.
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A bírósági ítéletet számos kritikai megjegyzés érte. Egyes szerzők49 kiemelték 
például azt a jogi érvelésben rejlő következtetést, hogy amennyiben a jogosult egy 
tartalmat az interneten, korlátozástól mentesen közzétesz, ezzel gyakorlatilag ki-
meríti a nyilvános közvetítésben fennálló kizárólagos jogát, amely értelmezés eddig 
csak a tulajdonátruházásban megvalósuló felhasználási cselekmények esetében je-
lent meg.50 Felhívja ugyancsak arra az értelmezésre is a figyelmet, amelyet a Berni 
Uniós Egyezmény kínál az új nyilvánossághoz közvetítés esetében, azaz, hogy er-
ről csak akkor beszélhetünk, ha azt az eredetihez képest más szervezet eszközli.51 
Egy másik tanulmány52 – a jogkimerülés kritikája, valamint a Berni Uniós Egyez-
mény félreértelmezése mellett – egyértelműen annak vizsgálatát tekinti célraveze-
tőnek az ilyen esetekben, ha az eredeti tartalmat használó új szolgáltatást gazdasági 
szempontból tekintjük, azaz azt vizsgáljuk, hogy az úgy használja-e a művet, hogy 
abból jelentős gazdasági előnyt kovácsol magának.

Az Európai Bíróság Svensson döntését követően további három esetben foglalko-
zott még a hiperlinkek szerzői jogi jelentőségével.53 A BestWater International 
GmbH54 egy víztisztítással foglalkozó vállalat, amely termékei promóciáját egy rö-
vid, kétperces, vízről szóló filmmel kívánta népszerűsíteni, amelyet mindenki szá-
mára elérhetően, a YouTube-on közzétett. Az ugyancsak hasonló termékeket for-
galmazó Michael Mebes és Stefan Potsch ehhez a kisfilmhez linkeltek úgy, 
hogy a linkre kattintva azt a benyomást keltették, hogy az az ő honlapjukon jelenik 
meg („in-line linking”). A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság előzetes döntésho-
zatalra kérte az Európai Bíróságot, hogy értelmezze 2001/29 irányelv 3. cikk (1) 
bekezdését abból a szempontból, hogy történik-e nyilvánossághoz közvetítés akkor, 
ha nincs olyan új nyilvánosság, amelyet a szerzői jog jogosultjai nem vettek figye-
lembe, amikor az eredeti nyilvánossághoz közvetítést engedélyezték, és nem új 
technikával történik a közvetítés sem. Az Európai Bíróság megerősítette a Svensson 
döntésében mondottakat, azaz ez esetben a kérdésre adott válasz az, hogy nem tör-
ténik nyilvánossághoz közvetítés az irányelv értelmében.

A C More Entertainment AB v. Linus Sandberg55 ügyben hozott ítéletének 19. 
pontjában a Bíróság ismét megerősítette, hogy „sem a 2001/29 irányelv szövegéből, 
sem a Bíróság ítélkezési gyakorlatából nem következik, hogy egy hiperlinknek va-
lamely internetes oldalon való elhelyezése nyilvánossághoz való közvetítésnek mi-
nősül”.

A GS Media56 ügyben ugyancsak a nyilvánossághoz közvetítés kérdése merült fel 
abban a kontextusban, hogy annak tekinthető-e a közzététel akkor, ha az a szerzői jog 
jogosultjának engedélye nélkül történt. Az Európai Bíróság az előzőekben már el-
mondott következtetéseit fenntartva hangsúlyozta, hogy egy adott ügy megítélése 
szempontjából a nyilvánossághoz közvetítés haszonszerzési jellege is releváns.57 

Ennél azonban tovább is ment, azzal, hogy a felhasználó szerepét és beavatkozá-
sának szándékos jellegét hangsúlyozta. Míg a Svensson ügyben az eredeti szerzői 
jog jogosultjának a szándékát hangsúlyozta a nyilvánosság körének megállapításá-
ra, addig a jelen ügyben a felhasználói tudatállapot vizsgálata is teret nyert.58 Ezek 
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alapján az Európai Bíróság ítéletében kimondta59, hogy nyilvánossághoz közvetí-
tésnek minősül az olyan hiperhivatkozás elhelyezése, ahol megállapítást nyer, hogy 
az azt elhelyező személy tudott, vagy tudnia kellett arról, hogy a link jogellenesen 
közzétett műhöz nyújt hozzáférést, például mert a szerzői jog jogosultjai erre őt fi-
gyelmeztették.60 Vélelmezni kell a hiperlink elhelyezésének tudatosságát azokban 
az esetekben, amikor az haszonszerzési célzattal történt61, valamint amikor az mű-
szaki intézkedések megkerülésével biztosít hozzáférést védett tartalomhoz.62

7. Záró megjegyzések

Míg az amerikai joggyakorlat a méltányos felhasználás doktrína felől rugalmasan 
igyekszik kezelni a felmerülő szerzői jogi kérdéseket, az európai joggyakorlat a de-
finíciók korlátaiba ütközik. Az információs társadalom szerzői jogának egyik kulcs-
kérdése egyértelműen a nyilvánossághoz közvetítés fogalmának értelmezésében áll 
az európai joggyakorlatban. Abban az esetben ugyanis, ha megállapítható a nyilvá-
nossághoz közvetítés akár például egy elhelyezett hiperhivatkozás esetében is, az-
zal megállapítható a felhasználás ténye is. Következésképpen akkor a szerzői jog 
logikája szerinti következő lépcső annak a megítélése lenne, hogy a felhasználás 
szabad felhasználásnak minősülhet-e. Ez azonban a szűken értelmezett, tételesen 
felsorolt kivételek rendszerének újragondolását, esetleg a méltányos felhasználás 
európai értelmezésének kérdését vethetné fel. 

Míg az amerikai jogfejlődés onnan közelít, hogy a link elhelyezője tudomással 
bírt-e a linkelt tartalom jogsértő jellegéről, addig az európai irányt az Európai Bíró-
ság legutóbbi ítéletei az eredeti jogosult szándékának és a felhasználó tudatállapo-
tának vizsgálata felé mozdíthatja, ami erősen szubjektív elemeket vihet a bizonyí-
tási eljárásba.

A szerzői jog önmagában nem alkalmas és nem képes piaci gondok megoldására. 
Sokkal árnyaltabb a digitális tartalompiacok problémája annál, mint ami a felszí-
nen, a jog e kis szeletével megfogható lenne.
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SZALAY KLÁRA – POLYÁK GÁBOR
Sajtókiadók szomszédos joga

– a tagállami átültetés kérdőjelei, jövőbeni 
szabályozási irányok1

1. Bevezetés

A sajtókiadványok kiadói évente milliárdokat fordítanak újságírásra. Míg a hírelő-
állítás költségei a színvonalas, körültekintően alátámasztott, minőségi újságírás 
esetében az eredeti tartalom előállításánál jelentkeznek, azaz az első példány létre-
hozásakor, a másolati költségek – a digitalizáció következményeként – ehhez képest 
elhanyagolhatók. Ezzel párhuzamosan jól prosperáló üzleti modellek épültek a saj-
tókiadványokban megjelenő cikkek újrahasznosítására, ezen tartalmak keresőfelü-
letre optimalizálására, illetve arra, hogy a tartalmakat a közösségi média felületein 
való megjelenésre optimalizálják. Sokszor az ily módon, másodlagos felületen 
megjelenő tartalmak vonzereje túlszárnyalja az eredeti tartalmat előállító és közzé-
tevő webfelület látogatottságát. A látogatottság pedig hirdetői bevételt hoz, ami a 
nyomtatott sajtó eladásából kiesett jövedelmet pótolhatná. Úgy tűnik, a vagyoni 
előny nem az eredeti tartalmat előállítóknál csapódik le, gátolva így befektetésük 
megtérülését, végső soron aláásva a színvonalas újságírói teljesítmények hosszú 
távú finanszírozhatóságát.

Ám ez csak az egyik, szűken tekintve szerzői jogi aspektusa a híraggregálás, hír-
gyűjtés, közösségi portálokon történő hírmegosztás és az ezek alapján létrejött gaz-
dasági modellek problémáinak. Tágabb kontextusban azonban olyan jelenségek is 
ide kapcsolódnak, mint a nyilvánosság fogalmának átalakulása2, a cenzúra fogal-
mának és technikájának megváltozása, a szűrőbuborék (filter bubble)3 jelenség, az 
álhírek, félrevezető információk (fake news) köré csoportosuló kérdések, az infor-
mációból származó hatalom egyenlőtlensége4 és ennek gazdasági következménye-
ként az ebből származó bevételek egyenlőtlen eloszlása.

Mára felerősödött a forgalomirányítók szabályozását követelők (szabályozók, po-
litikusok, versenytársak) hangja. Sőt érzékelve ezt az egyre erősödő igényt, a leg-
inkább a szabályozás célkeresztjében lévő vállalatok maguk is igyekeznek előre 
menekülve meghatározni a szabályozás irányát. Mark Zuckerberg, a Facebook 
alapítója és vezérigazgatója maga kezdeményezett aktívabb kormányzati és szabá-
lyozói szerepvállalást 2019 márciusában a Washington Post hasábjain megjelent 
cikkben5. Igaz, ezt csak bizonyos területekre korlátozva tartaná célszerűnek. 

A Zuckerberg által kiemelt négy szabályozást kívánó terület: a káros tartal-
makhoz való hozzáférés, a választás integritása, a magánélet védelme (privacy) és 
az adathordozhatóság témaköre. A Facebook saját bevallása szerint például a biz-
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tonság és védelem érdekében világszerte 30 000 embert foglalkoztat. 2018 októbere 
és decembere között mintegy 5,4 millió erőszakos tartalmat távolítottak el a felüle-
tükről6, jóllehet ezek jelentős részét az automatikus felderítő technológia érzékelte 
és törölte.

Az Európai Bizottság már régóta figyelemmel kíséri a forgalomirányítók piacra 
gyakorolt hatását. Az EB elnöki tisztségére pályázva Juncker 2014-ben tíz straté-
giai célkitűzést határozott meg a 2015–19 közötti időszakra, ezek egyike az össze-
kapcsolt digitális egységes piac létrehozása (’connected digital single market’) volt.7 
Az Európai Bizottság megalakulását követően, 2015. május 6-án fogadta el az euró-
pai digitális egységes piacra vonatkozó stratégiáját8, amely három pillérre építi fel a 
későbbiekben meghozni tervezett közösségi intézkedéseket: 

1. A fogyasztók és vállalatok könnyebb hozzáférése a digitális termékek-
hez és szolgáltatásokhoz Európa-szerte, amelynek feltételét a tagállamkö-
zi internetes tevékenység útjában álló akadályok lebontásában látja. En-
nek keretében kerül sor a szerzői jog reformjára is.
2. A megfelelő és egyenlő feltételek kialakítása a digitális hálózatok és in-
novatív szolgáltatások fellendüléséhez, amelynek alapját a nagy sebessé-
gű, biztonságos és megbízható infrastruktúra és tartalomszolgáltatás ad-
hatja, de szükséges ennek megvalósításához az innovációt, a beruházást, 
a tisztességes versenyt és az egyenlő versenyfeltételeket biztosító szabá-
lyozási környezet. 
3. A digitális gazdaság növekedési lehetőségeinek maximalizálása, amely 
az IKT-infrastruktúrába, a felhőalapú szolgáltatás és a big data technoló-
giákba, valamint a kutatás-fejlesztésbe való beruházást igényel.

Az európai digitális egységes piacra vonatkozó stratégia 2.4-es pontja foglalko-
zik a digitális tartalomhoz való hozzáférés javítására tervezett lépések felvázolásá-
val. Elsőként a szerzői jogi védelem alatt álló tartalommal kapcsolatos szolgáltatá-
sokhoz más tagállamból való hozzáférést és e szolgáltatások hordozhatóságát emel-
te ki a stratégia, mint fontos megoldandó feladatot. 

A szöveg- és adatbányászat alapú kutatási innováció a másik olyan területe a 
szerzői jogi reformnak, amelynek megoldását célul tűzték. 

Egy olyan polgári jogi rendszer, amely a szerzői jog üzleti mértékű megsértését 
hatékonyan szankcionálja, szintén központi szerepet kapott az elképzelések között. 

E stratégia előrevetítette az internetes közvetítői tevékenységre vonatkozó szabá-
lyok áttekintését, különösen arra tekintettel, hogy valamilyen módon biztosítható 
legyen az alkotók tisztességes díjazása a jövőbeni tartalomteremtés elősegítése ér-
dekében. 

2015 decemberében az Európai Bizottság közleményt adott ki A korszerű, 
európaibb szerzői jogi keret felé9 címmel. E közlemény körvonalazta azokat az in-
tézkedéseket, amelyeket a fenti cél, azaz a korszerűbb, európaibb szerzői jogi keret-
rendszer elérése érdekében a Bizottság megtenni kíván. 
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Végül, e felvázolt stratégia mentén 2016 szeptemberében az Európai Bizottság 
két jogszabálytervezetet jelentetett meg: a műsorszolgáltató szervezetek egyes on-
line közvetítéseire, valamint a televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére al-
kalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonat-
kozó szabályok megállapításáról szóló rendeletettervezetet10, és a digitális egységes 
piacon a szerzői jogról szóló irányelvtervezetet.11

Ez utóbbi irányelvtervezet az európai intézmények között folytatott trialógus-
tárgyalások eredményeként végső formát öltött. Az Európai Parlament 2019. márci-
us 26-án Strasbourgban megszavazta a tárgyalások során kialkudott szöveget, majd 
az Európai Tanács 2019. április 15-én bólintott rá az irányelvtervezet konszenzusos 
szövegére. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában12 való megjelenést követően a tag-
államoknak két év áll rendelkezésükre annak átültetésére.

Jelen tanulmány az így elfogadott szerzői jogi szabályok sajtókiadókra vonatko-
zó szabályait tekinti át, majd kitér a tagállami átültetés kérdéseire, valamint a sza-
bályozás lehetséges további irányaira. 

2. Kompromisszum a digitális egységes piacon a szerzői jogról

Az irányelvtervezet tárgyalása során alapvetően két ponton volt szükség kompro-
misszum kidolgozására. Éppen ez a két pont az, amely témánk, a sajtókiadók online 
felhasználásokból származó bevételének megteremtése szempontjából jelentőség-
gel bír, ezért ezeket az alábbiakban tárgyaljuk.

A szabad és sokszínű sajtó nélkülözhetetlen a minőségi újságíráshoz és az infor-
mációhoz való hozzáférés biztosításához. Az online elérhető sajtókiadványoknak 
jelentős mértékű üzleti felhasználása történik meg a hírgyűjtő portálok vagy a mé-
diafigyelő szolgáltatások által úgy, hogy eközben nincs biztosítva a sajtókiadvá-
nyok előállításához szükséges szervezeti és pénzügyi befektetések megtérülése. 
Éppen ezért vált szükségessé, hogy jogi úton eredményes védelmet biztosítsanak 
Európában a sajtókiadóknak: a sajtókiadványok információs társadalommal össze-
függő szolgáltatásban való felhasználásával összefüggésben a többszörözésére és 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére vonatkozóan a sajtókiadványok ki-
adóit a jövőben szomszédos jogi védelem illeti meg.

A digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelv IV. címe a szerzői jo-
gok szempontjából jól működő piac megteremtését célzó intézkedéseket öleli fel. 
Idetartozik tehát a kiadói szomszédos jog alapítása, valamint a tartalommegosztó 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályok összessége. 

A jól működő piac ismérve a verseny, így tehát már a cím maga előrevetít egyfaj-
ta versenyjogi megközelítést. 
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2.1.  Amit az irányelv a sajtókiadványok védelméről tartalmaz  
(15. cikk)

A rendelkezés célja, hogy a kiadók sajtókiadványok előállítására tett erőfeszítését 
elismerve ösztönözze az ágazat fenntarthatóvá tételét, azaz itt is, mint általában a 
szomszédos jogok esetében, a jogosulti védelem indoka az a teljesítmény, amely a 
szerzői művek közönséghez juttatását segíti elő. 

A Preambulum (55) pontja szerint a sajtókiadó fogalmát úgy kell értelmezni, hogy 
az kiterjed a sajtókiadványokat közzétevő szolgáltatókra is, így például a hírügynök-
ségekre, hírszolgáltatókra is. A védelem azonban nem vonatkozik a tudományos 
vagy akadémiai célú időszakos kiadványokra, tudományos folyóiratokra, továbbá 
olyan weboldalakra, blogokra sem, amelyeket nem egy nyereségérdekelt szolgáltató 
kezdeményezése, szerkesztői felelőssége és ellenőrzése mellett végeznek. 

Ennek megfelelően a jogszabály 2. cikk 4. pontja határozza meg a sajtókiadvány 
fogalmát úgy, hogy az ott felsorolt három szempontnak egyszerre, egyben kell ér-
vényesülnie ahhoz, hogy egy adott kiadvány sajtókiadványnak minősüljön. Így 
csak az a kiadvány minősül sajtókiadványnak, amely egy azonos cím alatt megjele-
nő időszakos kiadvány vagy rendszeresen aktualizált kiadvány, amelynek célja a 
nyilvánosság tájékoztatása, valamint valamely szolgáltató kezdeményezésére, szer-
kesztői felelőssége és ellenőrzése mellett jelenik meg, és nem tudományos vagy 
akadémiai céllal kiadott időszakos kiadvány. Ebbe beletartoznak például a napila-
pok, a heti- vagy havilapok (általános vagy szakfolyóiratok). Összefoglalva tehát 
megállapítható, hogy a szomszédos jogi teljesítmény, így a szomszédos jogi véde-
lem szempontjából kiemelt jelentőségű a kiadványok esetében a szerkesztés ténye, 
az ahhoz kapcsolódó szerkesztő felelősség és ellenőrzés, a kiadás rendszeressége, 
valamint annak célja.

Az irányelv szerint a sajtókiadvány tetszőleges tömegtájékoztatási eszköz lehet, 
azaz a jogalkotó a sajtókiadvány fogalmába beleérti az internetes sajtótermékeket 
is, mint amilyenek az internetes híroldalak, feltéve, hogy megfelelnek a fenti együt-
tes szempontoknak. 

A jogi védelem csak a valamely tagállamban letelepedett sajtókiadókat illeti meg. 
Így elsősorban azokra a sajtókiadókra vonatkozik, amelyek létesítő okiratában rög-
zített székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye vala-
mely uniós tagállamban van.

A harmonizált jogi védelem csak az információs társadalommal összefüggő szol-
gáltatást nyújtó szolgáltatók általi online felhasználási módokat illeti, ezeket kíván-
ja uniós szinten védelemben részesíteni. Éppen ezért nem érinti a nem online fel-
használásokat, illetve a sajtókiadványok egyéni felhasználók általi online felhasz-
nálásait, ha az magáncélú vagy nem kereskedelmi célú felhasználás. 

A sajtókiadókat megillető jogok terjedelmét az irányelv egy utalással oldja meg. 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általi 
online felhasználási módokat illetően a sajtókiadókat megillető jogok terjedelme 
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olyan kell legyen, mint a 2001/29/EK (InfoSoc) irányelvben meghatározott többszö-
rözéshez és nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételhez fűződő jogok terjedel-
me. Másként fogalmazva: az engedélyezési jog jogosultjai a sajtókiadók lesznek a 
többszörözéshez és nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételhez fűződő jogok vo-
natkozásában az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szol-
gáltatók általi online felhasználási módokat illetően.

A kiadói szomszédos jog azonban nem terjedhet ki a hiperhivatkozások elhelye-
zésére. Különösen nem érintheti azt, ha az egyéni felhasználók – magáncélból vagy 
nem kereskedelmi célból – online linket osztanak meg egy sajtókiadványban meg-
jelent szerzői alkotáshoz. 

Ugyancsak nem terjedhet ki a védelem a közzétett puszta tényekre. Másként fo-
galmazva, maga a hír továbbra sem élvez szerzői jogi védelmet, de annak kifejezé-
se, az ehhez kapcsolódó elemzés, a beletett munka alapján születő konkrét megfo-
galmazás már szerzői jogi védelem alatt áll. 

A sajtókiadványok információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatók általi felhasználás annak terjedelmét illetően többféle lehet. Ennek ér-
telmében beszélhetünk teljes (történhet az egész kiadvány felhasználása), részleges 
(egy-egy cikk felhasználása) vagy bizonyos részletek (például cikkből vett szavak, 
címek vagy bevezető sorok) felhasználásáról. 

Az irányelv úgy rendelkezik, hogy a sajtókiadókat megillető szomszédos jog 
nem vonatkozik a sajtókiadványok egyes szavainak vagy nagyon rövid részleteinek 
felhasználására. 

Különösen érdekes kérdés lesz, hogy ezt a tagállamok hogyan értelmezik: a sza-
bályozás dönti el például, hogy a címet követő néhány sor, cikk töredék, az ún. 
snipett online felhasználása megengedett vagy sem, vagy továbbra is egyedi mérle-
geléssel, jogalkalmazói úton dől majd el, hogy a szerzői szomszédos jog mely rész-
letekre nem alkalmazható.

A többszörözési jog hatálya alá tartozó online felhasználási módokat tágan értel-
mezve abba nemcsak a speciálisan a híreket összegyűjtő híraggregátorok, portálok 
(pl. Google News vagy Yahoo! News) tartoznak bele, hanem az általános keresések 
eredményeként megjelenő találatok is. Ilyenkor a találati lista eredményeként meg-
jelenik a cím, alatta néhány szavas vagy mondatos kísérő részlet, következésképpen 
ezekre a megjelenésekre is érvényesíthető a sajtókiadói szomszédos jog. 

Külön izgalmas kérdés, hogyan ítéli meg a jog az aggregációt mint technikát, 
amelyet a sajtókiadók egymással szemben alkalmaznak. A sajtókiadók egymástól 
átvett híreit, mint online felhasználást és az ezért járó díjazást hogyan kezelik majd 
a gyakorlatban. 

A sajtókiadóknak nyújtott szomszédos jogi védelem elkülönül a szerzőket és 
egyéb jogosultakat egyébként megillető jogoktól. Másként fogalmazva, nem érinti 
a szerzők és más jogosultak jogát a kiadványba foglalt műveik és más védelem alatt 
álló teljesítményük felett való rendelkezés vonatkozásában, kivéve, ha azt szerződé-
ses megállapodás rögzíti. 
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A sajtókiadóknak nyújtott szomszédos jogi védelem fent leírt korlátja mellett, a 
2001/29/EK irányelvben lefektetett kivételek, azaz például a szabad felhasználások, 
ugyancsak korlátját jelentik a szomszédos jog érvényesítésének.

Azon túl, hogy a szomszédos jog kiterjesztése a sajtókiadóknak a sajtókiadvá-
nyok megjelentetésére fordított anyagi erőforrásait, illetve ezek megtérülését kíván-
ja elősegíteni, biztosítani kell azt is, hogy a művek szerzőit megfelelő részesedés 
illesse abból a bevételből, amelyet a sajtókiadványok kiadói ellentételezésként kap-
nak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól. 
A jogszabály csak a „megfelelő mértékű részesedés” kritériumát fogalmazza meg, 
ám a továbbiakban a tagállami szabályozásra bízza mind ennek mértékét, mind az 
elosztás mechanizmusának kialakítását. Sőt azon tagállamok, amelyek már rendel-
keznek a díjazást a szerzők és a kiadók között megosztó mechanizmussal, azt meg-
tarthatják, illetve, ha ilyen díjmegosztó rendszert nem hívtak életre, mert a díjazás 
kizárólag a szerzőket illeti meg, arra kötelezni őket nem lehet.

Az irányelv nem érinti a jogok kezelésével és a díjazási jogokkal kapcsolatos 
nemzeti szabályokat. Szintén tagállami szabályozás kérdése, hogyan mentesítik a 
kiadókat az igényük alátámasztása tekintetében rájuk háruló terhek alól, amely pél-
dául a jogérvényesítés során a bírósági ügymenetet könnyítheti meg.

A sajtókiadványok szomszédos joga a kiadástól számított két évig él, amely je-
lentős elmozdulás az eredetileg tervezett és kritizált 20 évhez képest, és jobban 
megfelel az érintett – alapvetően az aktualitásuk miatt értékes – művek természeté-
nek. A kétéves időtartamot a sajtókiadvány kiadásának dátumát követő év január 
1-jétől kell számítani.

Az irányelv a szabályozás egységességét megteremti azzal, hogy harmonizálja és 
kiterjeszti a szomszédos jogot a sajtókiadókra. Ugyanakkor a szabályozásra adott 
válasz a piac részéről lehet tagállamonként eltérő.

Érdekes megfigyelés volt a tárgyalások során, hogy a tagállamok nagyságuk és 
nyelvük világnyelvi státusa mentén is megosztottak e szomszédos jog támogatása 
vagy ellenzése kapcsán. Jól látható, hogy a világviszonylatban ritkább nyelvek, el-
sősorban a közép- és kelet-európai tagállamok, kevésbé voltak támogatók a tervezet 
e cikkei tekintetében, hiszen nyelvükbe zártságuk miatt kisebb piacot képviselnek. 
Ezzel szemben Franciaország, Németország vagy Spanyolország különösen érde-
kelt volt a szabályozás megszületésében.

Az irányelv szövege alapján úgy tűnhet, hogy a nyelvi fragmentáltság egyben el-
térő piaci értéket is képviselhet a nagyvállalatok számára, azaz még születhet olyan 
döntés is, amely az uniós piacot nem kezeli egyetlen egységként a sajtókiadók 
szomszédos jogainak érvényesítésével kapcsolatban. Másként fogalmazva, a forga-
lomirányító nagyvállalatok dönthetnek szelektíven a kiadókkal való együttműkö-
désről, és kivonulhatnak egyes európai országok hírpiacáról, elsősorban a kisebb, 
nyelvileg behatárolt közép- és kelet-európai digitális hírpiacról. Mivel azonban az 
uniós irányelv célját tekintve kötelezettséget ró minden tagállamra, így valószínű, 
hogy a végrehajtási rendszert minden tagállamban létre kell majd hozni. Ez jelent-
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heti például egy, a kiadói szerzői jogokat érvényesítő közös jogkezelés kialakítását, 
annak adminisztratív és működési költségeivel együtt, ami végső soron további 
költségekkel terheli az egyes hírpiacokat. 

A híraggregációt mint technikát nagyon széles körben alkalmazzák nemcsak a 
szabályozással célba vett vállalatcsoportok, hanem maguk a sajtóorgánumok is. Ha 
azonban egy konkurens sajtótermék, híroldal vesz át tartalmat, azt lényegében saját 
tartalommá teszi. Így nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eredeti tartalom elő-
állítójától az átvevő híroldal közönséget vonz el, következésképpen nem növeli an-
nak látogatottságát. Ezzel szemben, a platformon megjelenő cím, illetve snippet 
érdeklődést kelt a felhasználóban, valóban forgalmat irányít a tartalom előállítójá-
hoz, igaz, ez nem feltétlenül az eredeti hírt közlő oldal lesz. Ezt az ellentmondást 
továbbra sem oldja fel az irányelv.

A szabad és sokszínű sajtó, a minőségi újságírás az állampolgárok tájékozódásá-
nak alapja és azáltal, hogy hozzájárul a nyilvános vitákhoz, biztosítja a demokrati-
kus működés elveit. Ez is szerepel, mint támogatni kívánt cél, a szabályozás indo-
kolásaként.13 Csakhogy a szerzői szomszédos jog kiterjesztése minden sajtókiadóra 
vonatkozik, nemcsak a minőségi újságírást támogathatja, ezért a szabályozás indo-
ka és annak módja közötti ok-okozati viszony nem tűnik egyértelműnek. 

Az uniós irányelv megszületése előtt már két tagállamban – anyagi értelemben 
sikertelenül – bevezették e szomszédos jogot a szerzői jogról szóló törvényeikbe. 
Németországban a „Leistungsschutzrecht” versenyhatósági vizsgálata megállapí-
totta, hogy abból nem vezethető le olyan kötelezettség, amelyből arra lehetne követ-
keztetni, hogy a Google csak visszterhesen szerezheti meg a szomszédos szerzői 
jogokat, illetve arra sem, hogy a keresés eredményét a törvényben biztosított kivé-
teleken túl a szerzői szomszédos jog által védett mértékben jelenítse meg.14 Követ-
kezésképpen gazdasági szempontból a piacon kialakult árként a nulla értékű licenc 
is elfogadható. A berlini bíróság a szerzői jog megsértésének megállapítására indí-
tott pert felfüggesztette, és előzetes döntéshozatalért az Európai Unió Bíróságához 
fordult. Azt kérte, hogy az EUB ítélje meg, jogszerűen alkalmazható-e a német 
szerzői jogi törvény módosítása akkor, ha e módosítást megelőzően az Európai Bi-
zottságot nem notifikálták, holott a szabályozás olyan műszaki szabályozást tartal-
maz, amely kifejezetten az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra 
irányul, nevezetesen a sajtótermékek internetes keresőmotorok használatával törté-
nő biztosítására.15 

A spanyol szabályozás a szellemi alkotásokról szóló törvény részeként, 2015. ja-
nuár 1-jén lépett hatályba. A spanyol törvényi szabályozás jelentősen támaszkodik 
a német szabályozásra, de számos ponton meghaladja azt. Így például nem kizáró-
lag sajtótermékek kiadóinak jogosultságáról szól, hanem általában az aggregátor 
típusú, kereskedelmi jellegű felhasználásokat kívánja hatálya alá vonni.16 Kimondja 
továbbá, hogy a törvényben biztosított jogról lemondani nem lehet, az ugyancsak itt 
rögzített megfelelő kompenzációra való igény pedig kizárja az ingyenes átengedés 
lehetőségét.
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Álláspontunk szerint mindkét ismertetett tagállami megoldás megfelel az irány-
elvben rögzített feltételeknek, hiszen az nem szól a visszterhes megszerzés kötele-
zettségéről, de nem is zárja ki azt.17 Következésképpen az egyes tagállamok dönté-
sén múlik majd, hogy a nulla értékű piaci árat is elfogadó szabályozást léptetnek-e 
életbe.

A közösségi portálokon (pl. Facebook, Twitter) történő egyéni felhasználói meg-
osztások kérdését, a kimásolt, hosszabb idézetek problémáját, a tervezett kiadói 
szomszédos jog nem oldja meg, éppen ennek fényében különösen érdekes az irány-
elv 17. cikke. 

2.2.  Amit az irányelv az online tartalommegosztó 
szolgáltatásokra vonatkozóan tartalmaz (17. cikk)

Míg a 15. cikk a sajtókiadványok versenyhelyzetének javítását célozza az olyan óri-
ásvállalatokkal szemben, mint a Google, és az olyan híraggregáló szolgáltatásokkal 
szemben, mint a Google News vagy Yahoo News, a tömegeket megmozgató és – el-
sősorban Németországban – tiltakozásokat kiváltó cikkely végül az irányelv 17. cik-
ke lett.

Az online tartalompiac működéséhez mára ugyanis szervesen hozzátartoznak a 
felhasználók által feltöltött, szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat is nagy 
mennyiségben hozzáférhetővé tevő online tartalommegosztó szolgáltatások, példá-
ul a YouTube vagy Facebook. Éppen ezért az irányelv célja, hogy a szerzői jogi jo-
gosultak és az online tartalommegosztó szolgáltatások közötti engedélyezési gya-
korlat fejlődését is előmozdítsa. 

Ezeken az online tartalommegosztó felületeken azonban rengeteg hír, sajtóhírre 
épülő tartalom, sajtókiadók által létrehozott hírtartalom is elérhető. A médiatarta-
lom összefoglaló név tehát ezeket is magukban foglalja, és az új engedélyezési rend-
szerből a sajtókiadók, illetve az hírtartalom-előállítók is számíthatnak bevételre. 

A tartalommegosztó szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat kifejezetten a ver-
seny erősítése, a globális forgalomirányító vállalatok piaci súlyának ellensúlyozása 
érdekében alkotta meg az uniós jogalkotó. A preambulum (62) bekezdése egyértel-
művé teszi, hogy az irányelv szabályainak célzottan azokra az online szolgáltatá-
sokra kell csak kiterjedniük, amelyek jelentős szerepet játszanak az online tarta-
lompiacon. E szolgáltatások egyik legfontosabb célja a szerzői jogi védelem alatt 
álló tartalmak nagy mennyiségű tárolása, illetve annak a lehetőségnek a megterem-
tése, hogy a felhasználók az ilyen tartalmakat feltölthessék és megoszthassák. Más-
felől e szolgáltatók célja a közvetlen vagy közvetett haszonszerzés, ezért a szélesebb 
közönség kiszolgálása érdekében a tartalmakat összerendezik és promotálják, pél-
dául kategorizálással vagy célzott promóció alkalmazásával.

Azt, hogy a szolgáltatók mely körére terjed ki a szabályozás, az irányelv18 annyi-
ban pontosítja, hogy az online tartalommegosztó szolgáltató meghatározásánál ki-
fejezetten kiemeli a tevékenység azon jellegét, hogy az a szerzői jogi védelem alatt 
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álló tartalmak nyereségszerzési céllal történő összerendezésére és promotálására 
irányul. 

Ugyancsak a fogalommeghatározásnál tér ki az irányelv azokra, amelyek nem 
minősülnek online tartalommegosztó szolgáltatóknak. Ilyenek a nonprofit online 
enciklopédiák, a nonprofit oktatási és tudományos adatbázisok, a nyílt forráskódú 
számítógépi programokat fejlesztő, illetve azokat megosztó platformok, az online 
piacterek és a vállalkozások közötti felhőalapú szolgáltatások, azok a felhőalapú 
szolgáltatások, amelyekre felhasználóik saját használatukra töltenek fel tartalma-
kat, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatások19 nyújtói.

Az irányelv egyértelművé teszi, hogy a tevékenység jellege, a haszonszerzési cél 
és az ezt elősegítő rendszerezés révén az online tartalommegosztó szolgáltatók a 
műveket és más védelem alatt álló teljesítményeket a nyilvánossághoz közvetítik, 
vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik. Következésképpen a jogosul-
taktól engedélyt kell beszerezniük műveik felhasználásáért, és ezért nem érvénye-
sülhet a 2000/31/EK irányelvben megnevezett20 tárhelyszolgáltatásra vonatkozó ki-
vétel a felelősség alól. A jogosulti engedély például felhasználási szerződés megkö-
tése révén szerezhető meg.

A versenyjog inspirálta, a versenyszabályok felől közelítő szabályozás a tarta-
lommegosztó szolgáltatókra – azok piaci helyzete alapján – telepít kötelezettsé-
get. E szolgáltatókat kötelezi, hogy a szolgáltatásuk felhasználásával megosztott, 
közzétett médiatartalmak szerzői jogi jogosultjaitól felhasználási engedélyt sze-
rezzenek. 

Az online tartalommegosztó szolgáltató által megszerzett felhasználási engedé-
lyeknek ki kell terjedniük a tartalommegosztó szolgáltatást igénybe vevők cselek-
ményeire akkor is, ha ezek az igénybevevők nem kereskedelmi célból járnak el, 
azaz például ha magánszemély nem haszonszerzési céllal, bevételt sem termelve 
oszt meg tartalma(ka)t; vagy ha az igénybevevő tevékenysége nem termel jelentős 
bevételt. 

Ha ilyen felhasználási engedélyt az online tartalommegosztó szolgáltatások nem 
szereztek be, és egy igénybevevő mégis szerzői védelem alatt álló tartalmat osztott 
meg, azért az online tartalommegosztó szolgáltató tartozik elsődleges felelősség-
gel. Csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy minden tőle tel-
hetőt megtett az engedély megszerzése érdekében, és a szakmai gondosság magas 
szintű ágazati normáinak megfelelően minden tőle telhetőt megtett, hogy azon mű-
veket, amelyekről a jogosultak megadták a szolgáltatónak a lényeges és szükséges 
információkat, elérhetetlenné tett. Továbbá, minden esetben a jogosultak megfelelő 
indokolt értesítésének kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedett a tartalom 
hozzáférhetetlenné tételéről, vagy annak eltávolításáról, illetve jövőbeni feltöltésé-
nek megakadályozásáról.

Több tényezőt figyelembe véve és az arányosságra is tekintettel kell lenni annak 
vizsgálata során, hogy engedély hiányában az online tartalommegosztó szolgáltatá-
sok eleget tettek-e a fent leírt kötelezettségeiknek. Ilyen tényezők a szolgáltatás tí-
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pusa, közönsége és mérete, a szolgáltatást igénybe vevők által feltöltött művek típu-
sa, a különböző tartalmak hozzáférhetőségét megakadályozó meglévő eszközök 
technikai állásának alakulása, valamint ezek költsége. 

A szabályozást ellenzők ezt úgy értelmezik, hogy az irányelv arra ösztönöz, 
hogy a jogsértések megelőzése végett előzetes cenzúrát alkalmazzanak az online 
tartalommegosztó szolgáltatók. A nagyobb online tartalommegosztó szolgáltatók, 
mint például a Facebook vagy a YouTube, már most alkalmaznak technikai alapon 
működő ún. tartalomszűrőket (upload filter), amelyek célja, hogy bizonyos típusú 
tartalmakra (pl. kiskorúak számára káros, vagy fegyverkészítéssel kapcsolatos tar-
talmak) előzetesen szűrjön, azok feltöltését megakadályozza. Ezen tartalomszűrők 
további fejlesztése, hatékonyabbá tétele egy költséghatékonyság-elemzés eredmé-
nyeképpen olcsóbbnak bizonyulhat az online tartalommegosztó szolgáltatók szá-
mára, és – vélhetően – jobban elkerülhető ezzel a jogszabálysértés, mint egy kevés-
bé ismert szerzői jogi jogosult felkutatása, a megkötendő felhasználási szerződés 
megtárgyalása és a jogdíj (akár alkalmanként ismétlődő) megfizetése. Másként fo-
galmazva, a nagyvállalatok válasza ebben az esetben is lehet szelektív. Történhet 
úgy is, hogy bizonyos, nagyobb erőt képviselő szerzői jogi jogosultakkal kötnek 
majd felhasználási szerződéseket, míg mások esetében nem, végső soron így csök-
kentve a tartalomkínálatot, vagy így elbillentve a tartalomkínálatot a nagyobb tar-
talomszolgáltatók javára. Még az is előfordulhat, hogy valóban erősebbé válik az 
előzetes tartalomkontroll, amelynek technológiai fejlesztésébe amúgy is milliárdo-
kat fektettek a cégek. 

Másfelől pedig a szabályozás a verseny ellen hathat, hiszen potenciálisan csak 
olyan vállalat veheti majd fel a versenyt ezekkel a piacon jelenleg kvázi-monopolhely-
zetben lévő szolgáltatókkal és szolgáltatásokkal, amely van olyan tőkeerős, hogy ha-
sonló technológiát tudjon kifejleszteni vagy beszerezni, illetve képes a szerzői jogi 
jogosultakkal kötött felhasználói szerződésekért cserébe megfelelő árat fizetni. 

Az irányelv preambuluma és szövege21 rögzíti, hogy az itt előírt kötelezettségek 
átültetése során a tagállami értelmezések nem vezethetnek egy általános nyomon-
követési kötelezettség előírásához. Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy bizonyos ese-
tekben az olyan tartalmakhoz való hozzáférést, amelyre az online tartalommegosz-
tó szolgáltató nem szerezett engedélyt, csak úgy lehet kizárni, ha a jogosult arról 
értesítést küld.

A versenyfeltételek javítása érdekében, a kis forgalommal és kis közönséggel in-
duló, új vállalkozások helyzetének javítására, valamint új üzleti modellek kidolgo-
zása céljából a fenti szigorú szabályok alóli kivételeket állapít meg az irányelv. A 
kevesebb mint 3 éve szolgáltatást nyújtó új online tatalommegosztó szolgáltatók-
nak, amelyek éves forgalma22 nem éri el a 10 millió eurót, és az egyedi látogatók 
átlagos havi száma az Unióban nem haladja meg az 5 millió főt, csak az engedély 
megszerzése érdekében kell minden tőlük telhetőt megtenniük. Ez azonban nem 
befolyásolja a jog szerint rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, így például 
a nemzeti bíróságok vagy közigazgatási hatóságok jogsértéstől eltiltó határozatai-
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nak meghozatalát. Ha pedig e szolgáltatók egyedi látogatóinak havi áltagos száma 
az Unióban az előző naptári év alapján számítva meghaladja az 5 millió főt, akkor 
még azt is bizonyítaniuk kell az online tartalomszolgáltatóknak, hogy mindent 
megtettek a nem engedélyezett művek elérhetőségének megakadályozására. Három 
évvel az Unióban való első online elérhetővé válást követően azonban az új online 
tartalommegosztó szolgáltatóknak nyújtott kedvezményes elbírálást meg kell szün-
tetni. Ki kell zárni továbbá a kedvezményekből az újonnan létrehozott vagy új né-
ven nyújtott olyan szolgáltatásokat is, amelyek már létező online tartalommegosztó 
szolgáltató tevékenységét folytatják.

Az online tartalommegosztó szolgáltatók különböző intézkedéseit a jogosultak 
számára átláthatóvá kell tenni, különösen azokat, amelyek a jogosultakkal kapcsola-
tos együttműködésre kihatnak, így tehát például azokat az intézkedéseket, mechaniz-
musokat, amelyeket az online tartalommegosztó szolgáltatók engedély hiányában al-
kalmaznak.23 Ez nem jelentheti azt, hogy az online tartalommegosztó szolgáltatók 
részletes és egyedi tájékoztatást lennének kötelesek nyújtani a jogosult minden egyes 
azonosított művéről, illetve annak felhasználásáról, kivéve, ha ez a követelmény a fel-
használói szerződés részét képezi. Az online tartalommegosztó szolgáltatók és a jo-
gosultak között létrejövő felhasználói szerződések ugyanis konkrét rendelkezéseket 
tartalmazhatnak a jogosultnak nyújtandó tájékoztatásra vonatkozóan. 

Az irányelv külön kiemeli, hogy az online tartalommegosztó szolgáltató és a 
szerzői jogi jogosult közötti együttműködésnek vannak korlátai.24 Ezeket a kivéte-
leket és korlátokat az irányelv felsorolja; ilyen az idézés, a kritika, az ismertetés, a 
karikatúra, a paródia vagy az utánzat készítésének céljára történő felhasználások.

A viták tisztázására hatékony és gyors panasztételi és jogorvoslati mechaniz-
must kell az online tartalommegosztó szolgáltatóknak életre hívniuk. Ezek felül-
vizsgálatát kifejezetten csak emberi erő végezheti. Törekedni kell arra, hogy a fel-
használók, azaz a szolgáltatást igénybe vevők számára elsősorban peren kívüli jog-
orvoslati mechanizmusok álljanak rendelkezésre, de lehetővé kell tenni, hogy a 
szerzői jogi és szomszédos jogi kivételek és korlátozások elbírálása céljából bíró-
sághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhassanak.

Az Európai Bizottság segíteni kívánja e szabályok alkalmazását azzal is, hogy 
iránymutatás kiadását tervezi az online tartalommegosztó szolgáltatásokra vonat-
kozó 17. cikk értelmezésére. 

Jól kivehető tehát, hogy a szabályozás a verseny előmozdítása érdekében kíván 
fellépni. Különösen az online tartalommegosztó szolgáltatókra bevezetett szabá-
lyoknál érzékelhető, inkább a versenyjogban használt domináns piaci szereplő 
meghatározásának kvantifikáló leírása. 

Az információ túltermelésnek köszönhetően a verseny elsősorban a figyelemért, 
illetve az ezen keresztül befolyó reklámbevételekért folyik. Kétségkívül érdekes 
megfigyelés a sajtóhíreket illetően, hogy míg a közösségi oldalak között verseny 
alakult ki az új-zélandi Christchurchben elkövetett merénylet videójának törlésére, 
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addig például a MailOnline, a Sun és a Mirror abból profitáltak, hogy szerkesztett 
részleteket tettek közzé a merényletről az újságjuk honlapján.25 

Az értékek válságát e fenti példa jól illusztrálja. A szabad és sokszínű sajtó nél-
külözhetetlen a minőségi újságíráshoz és az információhoz való hozzáférés biztosí-
tásához. A minőségi újságírás valamint az információhoz való hozzáférés a demok-
ratikus működés nélkülözhetetlen eleme. De a verseny ennek önmagában nem ele-
gendő biztosítéka.  

3. A szerzői jogi értéklánc az elektronikus modellben

A szerzői jogot a technikai eszközökkel megvalósított másolatkészítés hívta életre. 
Ződi Zsolt könyvében26 levezeti hogyan ékelődnek újabb és újabb szereplők ebbe 
az értékláncba, vagyis a szerző és a szerzői tartalom nyilvánossága közé a technika 
és technológia változásával, valamint azt is, hogy e változások hogyan hatnak a 
nyilvánosság fogalmára. 

Míg kezdetben a szerző és a nyilvánosság közé csak a kiadó ékelődött, amely fo-
kozatosan magához ragadta a szelektálás funkcióját és maga is hasznot hajtott a 
szerző mint tartalom-előállító munkájából, addig az elektronikus modellben a ki-
adó mellett már a közös jogkezelő és az értékesítési csatorna is szereplője lesz az 
értékláncnak, amelyek szintén részt vesznek a mű értékesítésének folyamatában. 
Az értéklánc idővel egyre hosszabb lesz, és a jövedelmet kiegészítő hirdetői bevétel 
egyre egyenlőtlenebbül oszlik meg az egyes szereplők között. A megtermelt bevétel 
egyre nagyobb része a disztribútoroknál, azaz a forgalmazóknál csapódik le, ame-
lyek közé ma már az internetes forgalomirányítók is besorolhatók.

Ezzel párhuzamosan információs túltermelés indult be, és a nyilvánosság szerke-
zete is átalakult. Sőt míg kezdetben a verseny a kiadók között a szerzőért folyt, 
mostanra a verseny tárgya az emberek figyelme lett. 

A digitalizáció mint technika elhozta az eredeti műpéldány sérelme nélküli, kor-
látlan minőségi másolás és korlátlan fizikai hozzáférés lehetőségét. Az információ 
mennyiségének növekedése és az abban való eligazodás igénye pedig kitermelte a 
platformokat és az azok szolgáltatásaira való igényt. 

A felhasználók azonban nem szeretnek, és nem akarnak fizetni a tartalomért, hi-
szen tartalomból rengeteg van, az egyes személy fogyasztása pedig nem károsítja a 
fennmaradó tartalmat sem minőségileg, sem mennyiségileg.27 Talán ez is oka an-
nak, hogy a szerzői jogi jogsértések esetében egy átlagos felhasználónak elvont, 
nehezen megfogható fogalom lett az anyagi kár, hiszen a tartalom nem tűnt el és 
minőségét tekintve sem károsodott. 

Az újságírás mellett más gazdasági, kulturális szektorokat is érint és átalakít a 
technológia. Leginkább a zeneipar, a nagy zenekiadók, az online zenemegosztás 
jogi, gazdasági hatásairól olvasható számtalan cikk.28 De érintett a könyvkiadás, 
vagy a filmipar is.29
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Cameron és Bazelon30 2013-as tanulmányukban összefoglalják a fent említett 
három, leginkább a szerzői jogtól függő iparágban az értéklánc addig tapasztalt vál-
tozásait és az ezekre válaszként addig megjelenő gazdasági modelleket.31 Ebben az 
újságírás, a sajtó szerzői jogi kérdései még nem szerepelnek, bár a téma, hogy mi-
ként menthető meg az újságírás, már ekkor napirenden volt.

Amerikában már az 1990-es évek közepétől kezdett felmerülni az az igény, hogy 
a jelentősebb sajtóorgánumok és hírcsatornák az interneten is megjelenjenek.32 A 
webes megjelenést ebben az időben a fizikailag kiadott műpéldányokban megjelent 
és újrafogalmazott tartalom biztosította. A híreket ugyanakkor archiválták, amely 
adatokból fokozatosan olyan adatbázis épült, amely az online felhasználók rendel-
kezésére állt.33 A webes népszerűség következtében a sajtóipar stratégia- és kocká-
zatelemzés nélkül bővítette webes tartalmait és felületét. 

Mindemellett, éppen a „dot-com” korszak következtében hatalmas információ-
bővülés következett be, és megjelentek azok a felületek, ahol felhasználói tartalmak 
is feltölthetővé és elérhetővé váltak. Az elmúlt évtized vége óta exponenciálisan 
megnőtt a fogyasztók kapcsolata a médiatartalmakkal is telített internettel. Csupán 
érdekesség, hogy míg 2000-ben világszerte 4400-ra volt tehető az online sajtókiad-
ványok száma, addig 2018-ban csak Spanyolországban 3000 aktív online sajtókiad-
ványt tartottak számon.34

Az első fizetőfallal védett internetes újság 1997-ben a Wall Street Journal volt. 
Mára a fizetőfalas rendszer több változatát is alkalmazzák az online sajtótermékek: 
van, ahol havi díjas előfizetéssel bármennyi tartalom elérhető; van, hogy meghatá-
rozott számú ingyenes tartalmat követően kell csak előfizetni; de lehetőség van egy-
egy cikkhez való hozzáférés megvásárlására is; illetve működnek önkéntes hozzá-
járuláson, adományon alapuló rendszerek. Mindamellett a hirdetésből származó 
bevétel továbbra is meghatározó része a sajtókiadók bevételeinek. Ehhez társulhat-
nak még a tagsághoz kötött előnyöket kínáló fizetős programok, amelyek révén 
igyekeznek további kiszámítható bevételt termelni a sajtókiadók. 

Amerikában arra is voltak törekvések, hogy egységes, nemzeti fizetőfalas rend-
szert hozzanak létre azzal, hogy a média- és a hírszolgáltatók ilyenfajta összejátszá-
sát kiveszik a versenyjogi (trösztellenes) szabályozás hatálya alól, bár erre végül 
nem került sor.35

Természetesen léteznek felhasználási szerződéseket eredményesen megkötő hír-
szolgáltató szervezetek is, mint például az Associated Press.36 

A szabadon szerkesztett, bloggerek és civil újságírók által vezérelt média igézete 
2005–2010 között újabb színt vitt a hagyományos újságírás válságáról szóló viták-
ba.37 Yochai Benkler, a Harvard Egyetem jogprofesszora például a sajtó demok-
ráciában betöltött szerepének ellátását elképzelhetőnek tartotta az állampolgár ri-
porterek mint egyének hálózatos kapcsolódása által. Ezt nevezte ő hálózati közszfé-
rának („networked public sphere”).38 

Benkler a szerzői jog fejlődésében a kereskedelmi termelés védelmének szisz-
tematikus előtérbe helyezését látta, amelyet a tulajdoni jellegű szerzői jog erősödé-
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sében vélt felfedezni.39 Úgy gondolta, hogy van egy mélyen gyökerező tévhit, amely 
szerint több tulajdonszerű jog szükségszerűen vezet nagyobb termelékenységhez, 
holott ez szerinte egyáltalán nem törvényszerű.40 De ha még úgy is volna, akkor 
sem törvényszerű, hogy a termelékenység növekedése egyenes arányban áll a nö-
vekvő fogyasztással.41 

A hírek világában ez úgy értelmezhető, hogy a szomszédos jogi védelem is egy 
ilyen tulajdonszerű jogot biztosít a sajtó képviselőinek, ám ez nem vezet szükség-
szerűen jobb, minőségibb újságcikk megszületéséhez, és biztosan nem vezet e tar-
talmak növekvő fogyasztásához. Különösen azért nem, mert ezzel párhuzamosan 
tapasztalható egy másik jelenség: a tömeges információ jelenléte miatt a komple-
xebb munkát kívánó olvasás helyett megjelent a vizualizált információra való igény 
növekedése.

4. Szabályozói alternatívák, válaszok keresése a múltban

Az Egyesült Államokban még az 1980-as években, a televíziós műsorszórás elter-
jedésével megerősödött a szerzői jog tulajdonjellegű felfogása.42 A szerzői jog e 
tulajdonszerű értelmezése nem változott, ám a jogtulajdonosok attitűdjei alapján 
Zimmerman már a 2000-es évek elején négyféle stratégiát látott működni a szerzői 
művek online felhasználását illetően.43 Az első a „tagadók” stratégiája, akik min-
dent megtesznek azért, hogy tartalmaikat digitálisan ne forgalmazzák, ezzel pró-
bálva kontroll alatt tartani tartalmaik felhasználását. A második csoportba 
Zimmerman a „lakatosokat” sorolja, akik különböző technológiai eszközökkel 
(DRM) igyekeznek felügyelni, ahogyan a tartalmaikat felhasználhatják. A harma-
dik csoportba a „felforgatókat” sorolja, akik ugyan a szerzői jogból indulnak ki, de 
igyekeznek azt új értelmezési keretbe illeszteni, mint például a Creative Commons44 
engedélyezési rendszere, vagy a nyílt forráskódú szoftverek általános, nyilvános 
engedélyezési rendszere (General Public License). Végül Zimmerman negyedik 
stratégiai csoportjába a „felfedezők” tartoznak, akik nem hagyatkoznak a szerzői 
jogra az online világban, és mintegy tudomásul veszik tartalmaik szabad felhasz-
nálását.45

A jogosultak szerzői jogi igényre alapozott jogérvényesítést bírósági úton több-
ször is megkíséreltek.46 2008 januárjában a legnagyobb és legrégebbi hírügynökség 
az Associated Press (AP) nyújtott be keresetet az All Headlines News (AHN) hír-
aggregátor ellen az Egyesült Államokban, kifogásolva tartalmai másolását, újra írá-
sát és viszonteladását.47 

Az eset kapcsán Park48 feltérképezte azokat a lehetséges megközelítési módokat, 
amelyek az internetes újságírás kihívásaira válaszul szolgálhatnak:

(1) A tartalmat lehet sui generis szabályozással védeni. Erre már Posner bíró is 
tett utalást. Posner szerint, az amerikai szövetségi szerzői jogi törvényt ki le-
hetne egészíteni egy olyan szabállyal, amely megtiltja a szerzői jogilag védett 
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tartalmakhoz való online hozzáférését a jogtulajdonos engedélye nélkül, illet-
ve megtiltaná ezen tartalmak felhasználását, például az ezekre mutató linke-
lést vagy a tartalom átfogalmazását a jogtulajdonos engedélye nélkül.49 

(2) Szabályozással kialakítható a nonprofit státus. Park a helyi, kisebb lapok 
számára tenné lehetővé az ún. nonprofit státus kialakítását, amely együtt jár-
na azzal, hogy a lap adómentességet kap mind az előfizetői díjak, mind a 
reklámokból származó bevételekre, abban az esetben, ha politikai támoga-
tástól mentesen, közmédia jelleggel működnének.

(3) Megcélozható egy kis, szűk piaci szegmens. A Wall Street Journal mintájá-
ra, kisebb, szűk piaci szegmenst megcélozva stabil előfizetői és ezáltal hir-
detői kör működtethető a piacon. Vagy, ennek alternatívájaként, olyan, helyi 
hírekre specializálódott, nonprofit helyi lap előfizetői körét lehetne kialakí-
tani, amely lap lehet egy nagyobb hálózat része, úgy, hogy közben számíthat 
a helyi olvasók hűségére.

(4) A bevétel megosztható a lap és a híraggregátorok között. Erre példa az AP 
és a Google megállapodása.50 Itt vannak olyan technológiai újdonságok51 is, 
amelyek reményt adhatnak arra, hogyan lehet jobban osztozni a bevétele-
ken. Ilyenek voltak például a Google FastFlip,52 DoubleClick53 valamint a 
mikrofizetési rendszerek54. Rupert Murdoch, a News Corp vezérigazgató-
ja ezzel szemben a Binggel folytatott tárgyalásokat arról, hogy tartalmaikat 
kizárólagosan ott jeleníthessék meg, ezzel mintegy versenyt teremtve a 
Google-nak. Hasonló megállapodást terveznek az Apple iPad-je és a hírszol-
gáltatók között.

(5) Technikai védelem fejlesztése a jogellenes felhasználás ellenőrzésére. A di-
gitális jogok kezelését szolgáló rendszerek (DRM) részeként digitális enge-
délyezési keretrendszereket dolgoztak ki. Ezt az AP hírügynökség kezdemé-
nyezte.

(6) Új fizetési modellek létrehozása, a paywall különböző alternatívái. Az éves 
előfizetési rendszertől, a click-per-view, azaz, az egyedi tartalomért való fi-
zetésen, valamint az egyéni adományok rendszerén keresztül, a szerkesztői 
tartalmakhoz és egyéb kapcsolt szolgáltatásokhoz való hozzáférésért való 
fizetésig terjednek az alternatívák.

(7) Közfinanszírozás biztosítása. Ezt Park úgy képzelte el, hogy a jóváírt össze-
geket egy állami pénzalapon keresztül oszthatnák vissza, bevételeket pedig 
a rádió- és televízió-engedélyek, a frekvenciaengedélyek és az internetes 
szolgáltatókra kivetett pótdíjakból befolyó összegekből képezne az alap.55 
Vita tárgya lehet azonban, hogy egy esetleges kormányzati támogatás meny-
nyire fér össze a sajtó függetlenségével egyfelől. Másfelől mérlegelni szük-
séges, hogy a magas színvonalú és pluralisztikus hírtartalom előállítása so-
rán hagyatkozhatunk-e pusztán a piacra és annak működésére?56

A fenti alternatívák nagyobb része mára megvalósult kisebb-nagyobb mértékben 
és földrajzilag különböző helyeken, különböző kombinációkban. 
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5.  Mi jöhet még: digitális adó, digitális jelenlét,  
automatizált újságírás?

Az internetes előfizetésekbe épített átalánydíj mint megoldási lehetőség Magyaror-
szágon is felvetődött már 2011-ben. Ennek bevezetésére itthon a komoly ellenállás 
miatt57 nem került sor.

Tóth Péter58 négy ellenérvet sorakoztatott fel, jóllehet összességében nem zárta 
ki az internetes átalány gondolatát a felhasználások rövid távú monetizálására:

1. A nemzetközi szerzői jogi egyezmények és az arra épülő európai szabályok 
rendszere, amelyek szerint az átalánydíj ütközik a szerzői jog kizárólagossá-
gával.

2. A kizárólagos jog elvesztése hosszú távon hátrányos helyzetbe hozhatja a szer-
zői és szomszédos jogi jogosultakat, hiszen így abból csupán egy díjigény ma-
radna.

3. A fogyasztók nem szeretnek olyan szolgáltatásért fizetni, amelyet nem közvet-
lenül vesznek igénybe (ld. ellenérzések például az üres hordozó díj megoldá-
saival szemben).

4. A díj igazságos és pontos elosztása nagyon nehéz lenne.
2010 óta azonban sok változás történt az európai szabályozói és gazdasági szín-

téren. Az IT-vállalatok voltak 2017-ben a teljes piaci értéküket tekintve a világ leg-
értékesebb gazdasági szereplői.59 Az Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, 
Facebook értéke többszöröse (3-5-szöröse) a hagyományos médiavállalatokénak, 
mint pl. az AT&T, Walt Disney, Comcast, Twenty-First Century Fox, Thompson 
Reuters. A YouTube és a Facebook mára több médiatartalom fogyasztását teszi le-
hetővé, mint bármely más csoport.60

A gazdasági hatalom erősödése mellett olyan jelenségekre is fény derült, mint a 
személyes adatokkal való üzleti és politikai célú visszaélések, amelyekre legéleseb-
ben a 2016-os amerikai elnökválasztást befolyásoló Cambridge Analytica-botrány 
mutatott rá.61 Az ehhez hasonló visszaélések új perspektívába helyezték e vállalatok 
erejét62 és viszonyát a politikai szereplőkhöz.

Az Európai Unió a világon eddig egyedülálló módon, több irányból – bár elsősor-
ban versenyjogi megközelítéssel – igyekszik e digitális nagyvállalatok tevékenysé-
gét mederbe terelni és az európai digitális vállalatok versenyhelyzetét javítani a 
globális gazdaságban. 

A verseny egy másik aspektusa az egyenlő feltételekkel történő adózás megte-
remtése minden vállalat számára, amely Európában gazdasági tevékenységet foly-
tatva profitra tesz szert. Ennek egyik további lehetséges eszköze, hogy felszámolják 
e nagyvállalatok adóelkerülését célzó magatartását, például a „digitális jelenlét” 
fogalmának európai bevezetésével. Az Európai Bizottság számításai szerint ugyan-
is a hagyományos vállalatokat sújtó 23,2%-os adókulcshoz képest, e digitális nagy-
vállalatok tényleges adókulcsa csak 9,5% körülire tehető.63 
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A francia kormány már idén új adónemet vezetett be64 a digitális vállalatok jöve-
delmeire, megelőzve az uniós egységes döntéshozatalt, amit egyébként jelentősen 
nehezít az a tény, hogy adóügyekben az Európai Tanács egyhangú döntésére van 
szükség. Az egyes európai tagállamok érdekei azonban korántsem egységesek 
ezekben a kérdésekben.65

Jelenleg az asztalon van egy olyan tanácsi irányelv, amely a jelentős digitális je-
lenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályokat állapítana meg.66 Az 
irányelv tervezett szabályai kiterjesztenék az állandó telephelynek a társasági adó 
tekintetében alkalmazandó fogalmát, azért, hogy a digitális vállalatok adókötele-
zettsége azokban az országokban keletkezzen, ahol a profitjuk is. A tárgyalások so-
rán a tervezett szabályozás iránya módosult és a digitális hirdetési szolgáltatások 
körére szűkült67, ám egyetértés egyelőre ebben sincs.

Ezzel párhuzamosan az OECD berkeiben is tárgyalásokat folytatnak a tagálla-
mok a digitális gazdaság adójogi kihívásairól.68 Az európai uniós döntéshozatal 
ezért lassult le az utóbbi időben. A tervek szerint 2020 lesz a fordulópont, mert ad-
digra vagy sikerül valamilyen megállapodásra jutni az OECD országainak, vagy, 
ha nem, akkor tovább folytatódnak az uniós egyeztetések mind a digitális adókat, 
mind a digitális jelenlétet érintő kérdésekben.69

Az automatizált újságírás és annak egyre növekvő terjedése újabb fordulatot 
hozhat a szerzői jogi kérdések mérlegelésében. Elsősorban az adatokban gazdag 
tartalmat folyószövegre átfordító programok terjedtek el jelenleg. Ilyen szoftvert 
használ például a Bloomberg, a Forbes, a BTN (Big Ten Network)70, de 2014-ben az 
AP is bejelentette, hogy hamarosan hasonló segítséget vesz igénybe.71

De visszakanyarodva témánkhoz, a sajtó, a tájékoztatás és a nyilvánosság, vala-
mint azok finanszírozásának kérdéseire: miért is érdekes mindez? 

A perspektíva szempontjából. Kerr72 ezt a dilemmát úgy fogalmazza meg, hogy az 
internet kreálta virtuális valóság és a fizikai realitás világa a jog szempontjából a 
perspektíva meghatározását is megkívánja. Másként fogalmazva, akárhányszor alkal-
mazzuk a jogi szabályokat az internetre, először azt kell eldöntenünk, hogy a tényeket 
mely nézőpontból, a fizikai világ vagy a virtuális valóság szemszögéből elemezzük.

Jelen esetben a kérdés az értékek és érdekek mentén úgy is megfogalmazható: 
kinek áll érdekében a sokszínű, kiegyensúlyozott, hiteles és megbízható tájékozta-
tás? Az állampolgárnak.

Alternatív megoldásként felmerül még egy európai finanszírozású Google és 
Facebook ötlete, amely például a digitális nagyvállalatok versenyjogi ügyeiből be-
folyt összegekből elindítható lenne.73 Míg a helyi hírek finanszírozásának megoldá-
sára a közpénzek bevonása továbbra is elengedhetetlennek látszik.74 

A szerzői jog kapcsán is érzékelhető a szabályozás versenyjogi szemlélete, amely 
azonban nincs feltétlenül összhangban az eredetileg védeni tervezett értékekkel. 
Másként fogalmazva, a digitális médiában jelenleg tapasztalható verseny sehogy 
sem tükrözi a médiajog által képviselt olyan értékeket, mint sokszínűség, kiegyen-
súlyozott, hiteles és megbízható tájékoztatás. Olyan értékek ezek, amelyek az euró-
pai demokrácia és kormányzás szempontjából továbbra is mértékadók maradnak. 
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POLYÁK GÁBOR – PATAKI GÁBOR
A személyes adatok értéke a Facebook–WhatsApp 

összefonódás versenyjogi értékelésében1

1. Bevezetés

„Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései” című, első-
sorban a Google és a Facebook tevékenységét és annak a joggyakorlatra és a jogi 
szabályozásra gyakorolt hatásait vizsgáló átfogó kutatásunk egyik fókuszterülete a 
versenyjog. Éppen emiatt övezte kiemelt figyelem, hogy 2017 közepén két jelentős 
versenyjogi bírságot is kiszabott az Európai Bizottság: előbb májusban rótt 110 mil-
lió eurós pénzbírságot a Facebookra2, majd a valaha volt legmagasabb versenyjogi 
büntetésnek is több mint a duplájával3, 2,42 milliárd eurós bírsággal sújtotta június-
ban a Google-t.4 Utóbbi bírságot jelen kötet részeként önálló, Google Shopping: a 
2017-es versenyjogi „gigabírság” elemzése, avagy milyen tanulságokkal szolgált a 
keresőmotorra kiszabott rekordbüntetés című tanulmányunkban dolgoztuk fel.

Jelen tanulmányunkban a Bizottság M.8228, a Facebook–WhatsApp felvásárlás-
sal kapcsolatosan bírságot kiszabó határozatát vizsgáljuk. Az ügy elemzése során 
azonban egyértelművé vált, hogy az önmagában nem érthető meg a felvásárlást en-
gedélyező M.7217 határozat ismerete, illetve elemzése nélkül. A bírság ugyanis arra 
alapoz, hogy a Facebook félrevezető információkat közölt még 2014-ben a Bizott-
sággal a WhatsApp felvásárlásakor. Az engedélyező határozat elemzése közben 
azonban – annak megszületését követő négy évvel később – olyan megállapításokat 
kell értékelni, amelyek alapján felvetődik a kérdés: e versenyjogi jogsértés csak és 
kizárólag a Facebooktól érkező félrevezető információkra vezethető-e vissza vagy 
a Bizottság is követett-e el hibákat. Éppen ezért jelen tanulmányunkban az össze-
függések feltárása érdekében elsősorban nem a 2017-es, hanem a 2014-es döntést 
mutatjuk be és elemezzük, amelynek a megítélése – ahogy azt a későbbiekben be-
mutatjuk – közel sem egységes a szakirodalomban sem. A kutatásunk fókuszába az 
adatvagyon versenyjogi megítélése került.

2.  Útkereszteződés: versenyjog, adatvédelmi jog  
és fogyasztóvédelmi jog

Talán nem túlzás kijelenti, hogy a Facebook–WhatsApp fúzió és az Európai Bizott-
ság azt engedélyező határozata, majd a három évvel később kiszabott bírság mér-
földkőként vonulhat be a versenyjog történetébe. „Útkereszteződéshez” értünk, 
ahogy Zingales fogalmaz5: ebben az ügyben találkozott a versenyjog, az adatvé-
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delmi jog és a fogyasztóvédelmi jog, és a felvásárlást pusztán versenyjogi szemlé-
lettel vizsgálva lényeges nézőpontok maradhattak ki. Még mielőtt azonban négy 
évvel később törünk pálcát a Bizottság M.7217 határozata felett, le kell szögeznünk: 
a kommentárok többsége sem 2014-ben, hanem utólag, 2017-ben mutatott új narra-
tívát pró és kontra.6 Mert a Bizottság 2014-ben a fúziót a szolgáltatás oldalról vizs-
gálta, holott ma már kijelenthető, a tranzakció vélhetően nemcsak a versenynyomás 
csökkentésére irányult a feltörekvő vetélytárs felvásárlásával, hanem a megszerzett 
felhasználói adatállománnyal tehette a Facebook működését hatékonyabbá. 

2.1. A személyes adatok volumene a közösségi oldalakon

Az, hogy a Facebook az internetes kapcsolattartás területén a legfontosabb tényező, 
ma axióma:7 2004-es alapítását követően alig egy évtized alatt alapjaiban megvál-
toztatta az online kommunikációt. Mark Zuckerberg, a vállalat alapítója 2017. jú-
nius 27-én8 jelentette be egy nyilvános Facebook-posztjában9, hogy a Facebook-
közösség elérte a kétmilliárdos felhasználószámot. Még ha fenn is tartjuk annak a 
lehetőségét, hogy e 2 milliárd felhasználó között még mindig akadnak álprofilok, 
ezek száma legyen bármennyire nagy, a kétmilliárdhoz képest valószínűsíthetően 
akkor is elenyésző. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a jelenlegi számítások szerint 
nagyjából 7,5 milliárd ember él a Földön, úgy kijelenthetjük, hogy statisztikailag 
minden negyedik ember a Facebook közösségéhez tartozik. Ha pedig a statisztikát 
tovább szűkítjük és nem az egész populációt vesszük figyelembe, hanem csak a rek-
lámpiaci szempontból releváns csoportokat és helyszíneken élőket, akkor kijelent-
hető, hogy az e körbe tartozó bármely személy igen nagy valószínűséggel Facebook-
felhasználó.10 Nagyságrendileg 2 milliárd emberről van napi szinten frissített adat-
bázisa a Facebooknak, részben a felhasználók önkéntes adatszolgáltatásából, rész-
ben a viselkedésük profilozásából adódóan. Ezt a számot a közösségi médiapiacon 
a közeljövőben vélhetően egyetlen más cég sem tudja még csak megközelíteni sem. 
Vagy ha elkezdi megközelíteni, esetleg felvásárolja a Facebook, mint tette azt az 
Instagrammal és a WhatsApp-pal.

A WhatsApp nevű applikációt két korábbi Yahoo!-alkalmazott, Brian Acton és 
Jan Koum alkotta meg 2009-ben. A fogyasztói kommunikációt szolgáló alkalmazás 
hamar népszerű lett a felhasználók között; egyik fő alapelve a kezdetektől a „no ads 
policy”11 volt. A WhatsApp Inc.-t a Facebook Inc. 2014 októberében 19 milliárd dol-
lárért vásárolta fel és tette ezzel leányvállalatává. A WhatsApp ekkor 600 millió 
aktív felhasználóval rendelkezett világszerte, havonta 25 millió új felhasználóval 
bővülve. Előbbit Jan Koum jelentette be a Twitteren12, hangsúlyozva, hogy „az ak-
tív és a regisztrált felhasználók nagyon más típusú számok…”13 Ez pedig a matema-
tika nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a Föld lakóinak 10%-a a WhatsApp aktív 
felhasználója volt ekkor, de még nagyobb volt a regisztrált felhasználók aránya. 
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2.2. A személyesadat-vezérelt vállalkozás, avagy  
a personal data dominant company

2014-ben szerezte meg ezt az adatbázist a Facebook a WhatsApp felvásárlásával – a 
cég emberi léptékkel beláthatatlan mennyiségű és minőségű adat felett rendelke-
zik.14 Bánki Orsolya, a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda budapesti part-
nere 2016-os publikációjában „data-dominant company”-nek, azaz „adatvezérelt 
vállalatoknak” nevezte az adatok kezelésével erőfölényes helyzetben lévő vállalato-
kat.15 Ez a kategória kutatásunk fókuszát tekintve azonban túlzottan tág, szűkítésre 
szorul. Esetünkben nemcsak általában a data-,16 hanem az adatokon belül a szemé-
lyes adatok vezérelte vállalatokat kell nevesítenünk, a helyes és pontos kifejezés te-
hát a „personal data dominant company”. Egy ilyen szervezet személyesadat-va-
gyona a vállalkozás gazdasági tevékenysége, piaci helyzete és végső soron verseny-
jogi megítélése szempontjából is releváns tényező kell legyen. Olyannyira, hogy a 
Facebook esetében az üzleti modellje a személyes adatok kezelésén és az adatok 
(elsősorban marketingcélú) kiaknázásán alapszik. Ahogy arra már 2014-ben egy ta-
nulmány felhívta a figyelmet, a Facebook üzleti szempontból nem közösségi oldal-
ként, hanem hirdetési platformként pozicionálta magát és változtatta meg az évek 
során M&A stratégiáját, amelynek megvalósításához és a bevétel növeléséhez a mo-
bil platformok segítségével vezet az út. Az új stratégia első jele a versenyjogilag is 
értékelt Facebook–Instagram fúzió volt 2012-ben17, és ebbe a folyamatba illik bele 
a WhatsApp felvásárlása is.

Éppen a Facebook üzleti modellje miatt érdemes megvizsgálni, hogy a Facebook–
WhatsApp fúzió pusztán olyan versenyjogi eset-e, amelyben a klasszikus felvásár-
lási mozzanaton túl tekintetbe kell venni az adatvagyon értékét is vagy az összefo-
nódás valójában tisztán adatvédelmi jogi kérdés. Elhangzott ugyanis olyan kritika, 
amely szerint a Bizottság – hibásan – adatvédelmi kérdésben döntött versenyjogi 
eljárásban.18 Álláspontunk szerint azonban a kérdés nem adatvédelmi jogi: a fúzió 
értékelésekor az adatvagyon piaci értéke és így a piaci helyzetre gyakorolt hatása 
elemzendő, nem pedig – valóban tévesen – a versenyjog szempontrendszere alapján 
a felhasználók magánszférájára gyakorolt hatás.

Egyébiránt azt, hogy az adatvédelem és a versenyjog hatással van egymásra, jól 
mutatja, hogy az OECD 2016-ban a Big Data-jelenség és versenyjog kapcsolatáról19, 
2017-ben az algoritmusok és a versenyjog kapcsolatáról tartott konferenciát20. Szin-
tén ezt az állítást támasztja alá, hogy 2017. május 12-én az olasz versenyhatóság21 
hárommillió eurós bírságot szabott ki a Facebookra, mert az a fogyasztóvédelmi 
szabályokat megsértve kötelezte a WhatsApp-felhasználókat személyes adataik a 
kaliforniai céggel történő megosztására.22 

2017. május 17-én az Európai Bizottság 2017/C 286/06 számú határozatában  
55 millió euró bírságot szabott ki a fúziós rendelet23 14. cikk (1) bekezdés a) pontja, 
és további 55 millió eurónyi bírságot ugyanezen rendelet 14. cikk (1) bekezdés b) 
pontjának megsértése miatt. A Facebook–WhatsApp összefonódás az elmúlt évek 
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legvitatottabb összefonódási ügyévé vált mind az Európai Bizottság, mind az ame-
rikai Federal Trade Commission (FTC)24 esetjogát tekintve, lévén mindkét szerve-
zet zöld utat adott az fúziónak 2014-ben.25 Abban a tekintetben pedig kifejezetten 
mérföldkőnek számít az összefonódás az EU versenyjogának történetében, hogy ez 
volt az első olyan eset, amelynek során a Bizottságnak közösségi hálózatok szemé-
lyes adatokat tartalmazó adatbázisainak26 összekapcsolását kellett a fúzió várható 
piaci hatásai között értékelnie.27 

3. A Facebook–WhatsApp fúzió

A Facebook Inc. és a WhatsApp Inc. által tervezett összefonódást 2014. szeptember 
4-én, az M.7217 ügyszámot kapó eljárásában hozta nyilvánosságra az Európai Bi-
zottság28, amelyben előzetesen megállapította, hogy „a bejelentett összefonódás a 
fúziós rendelet hatálya alá tartozhat”.

Versenyjogilag a tranzakció összefonódás-jellege nem megkérdőjelezhető, mert 
kimerítette a fúziós rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjának előírását, hiszen vál-
lalkozások összefonódása jött létre azzal, hogy a Facebook Inc. 19 milliárd dollárért 
felvásárolta a WhatsApp Inc.-et. 

Versenyjogilag szintén nem vitatható a Bizottság azon megállapítása, miszerint 
az összefonódás közösségi léptékű. A fúziós rendelet 1. cikk (2) bekezdés a) pontja 
szerint „egy összefonódás akkor közösségi léptékű, ha az összes érintett vállalkozás 
összevont teljes világméretű forgalma meghaladja az 5 milliárd eurót”. Ez azt je-
lenti, hogy ha egy olyan vállalkozás érintett az összefonódásban, amelynek világ-
méretű forgalma önmagában is meghaladja az 5 milliárd eurót, a tranzakció az ösz-
szefonódásban érintett más vállalkozás vagy vállalkozások világméretű forgalmá-
tól függetlenül is vizsgálandó.29 A szabállyal elérhető, hogy egy nagy piaci erővel 
rendelkező vállalkozás ne tudja akár csak a legapróbb versenytársait is ellenőrzés 
nélkül felvásárolni. Így tehát ha a Facebook Inc. érintett az összefonódásban, az a 
fúziós rendelet jelen szakasza alapján automatikusan vizsgálandó.

3.1. A felvásárlási ár

A Facebook Inc. 19 milliárd dollárért vásárolta fel a WhatsApp Inc.-et. A vételár 12 
milliárd dollár Facebook-részvényből, 3 milliárd dollárnyi korlátozott Facebook-
részvényegységből, valamint 4 milliárd dollár készpénzből állt össze. Látszik tehát, 
hogy a tényleges pénzmozgás a felvásárlási vételárnak alig több mint 20%-a, a többi 
16 milliárd dollár értékű részvénnyel pedig az eladó felek, Acton és Koum is érde-
keltté váltak abban, hogy a Facebook a tranzakciót követően is prosperáljon.30, 31, 32

A Bizottság a vételárat értékelve arra jutott, hogy a Facebook–WhatsApp ügyben 
alkalmazott ár/felhasználó mutatószám arányban van a hasonló, az e fúzióval ösz-
szehasonlítható korábbi ügyekben [Rakuten–Viber (2014, 905 millió USD), Face-
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book–Instagram (2012, 1 milliárd USD), valamint Microsoft–Skype (2011, 8,5 mil-
liárd USD)] alkalmazott vételárakkal összehasonlítva.33 

Feltehetjük azonban a kérdést, hogy vajon miért fizetett a Facebook 19 milliárd 
dollárt a WhatsAppért, amikor két évvel korábban ehhez képest töredék összegért, 
mindössze 1 milliárd dollárért vásárolta fel az Instagramot?

A WhatsApp a 2013-as pénzügyi évben 20 millió dolláros bevételt ért el – ez a 
Facebook ugyanezen időszakában elért 7,8 milliárd dolláros bevételéhez képest el-
enyésző összeg (0,3%).34 A szakértők az erős növekedés (naponta átlagosan egymil-
lió személy regisztrált ekkor a WhatsAppra) alapján rövidesen egymilliárd felhasz-
nálót prognosztizáltak, a 19 milliárd dollár azonban még így is majdnem kétszerese 
volt a WhatsApp felvásárláskori, 10,2 milliárd dolláros piaci értékének.35

Versenyjogilag ez egy „klasszikusnak” mondható, a verseny kialakulását meg-
előző felvásárlásnak tűnik egyrészről. Az azonban 2018-ban immár utólag megjó-
solhatatlan, hogy a WhatsApp folytathatta-e volna ezt a növekedési ütemet36 és 
ténylegesen a Facebook vetélytársává nőhetett-e volna. Felmerül azonban egy új, 
érdekes szempont a 2014-es elemzéseket és a fúzió kapcsán a Bizottsághoz eljutta-
tott kifogást vizsgálva, amelyet úgy tűnik, nem kezelt helyén az Európai Bizottság.

Az elemzők ugyanis amellett, hogy kiemelték, a Facebook számára addig kevésbé 
kiaknázott földrajzi régiók váltak elérhetővé a WhatsApp felvásárlásával (a WhatsApp 
bizonyos régiókban, mint például Dél-Amerikában vagy Ázsia bizonyos területein 
elsődleges kommunikációs platformmá vált, megelőzve a Facebook szolgáltatásait), 
de az ügyfélbázis bővítése és a felhasználók teljes körű profiljának megalkotása a hir-
detések további pontosítását és személyre szabását eredményezhették.37

3.2.  Az adatbázisok összekapcsolásának cáfolata  
és a fúzió engedélyezése

A Bizottság a 6. cikk alapján kezdte meg a bejelentés vizsgálatát, ennek során fel-
tette a Facebook Inc.-nek azt a kérdést, hogy „[a] felvásárlást követően tervezi-e a 
WhatsApp vevőprofiloknak a Facebook vevőprofilokkal bármilyen módon történő 
összekötését/párosítását (például a vevők WhatsAppon szereplő mobilszámának e 
vevők Facebook fiókjával történő összekapcsolása révén?)”. Időközben egy, a fel-
vásárlással kapcsolatosan panaszt tevő harmadik féltől is érkezett egy beadvány, 
amely lényegében a Bizottság fenti feltételezését ismételte meg, miszerint a 
Facebook Inc. a felhasználók tevékeny magatartása nélkül is képes lesz a felhasz-
nálói profilok egyesítésére. A Facebook Inc. 2014. szeptember 23-i válaszában cá-
folta a panaszos állítását és nemleges választ adott a Bizottság kérdésére azzal, 
hogy mivel automatizált módon a Facebook-azonosítókat nem lehet „párosítani” az 
adott felhasználóhoz társított minden egyes WhatsApp mobiltelefonszám-azonosí-
tóval, „a párosítást a felhasználóknak manuálisan kell elvégezniük”.

A Bizottság 2014. október 3-án az összefonódást jóváhagyta, a Joaquín Almunia 
alelnök által szignózott határozat szerint ugyanis az nem támaszt komoly kétsége-
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ket a közös piaccal való összeegyeztethetőségét illetően.38 Erre a következtetésére a 
Bizottság az alábbi öt fő szempont alapján jutott:

(1) A Bizottság az érintett piacot nagyon szűken, a fogyasztói kommunikációs 
szolgáltatásokban (consumer communications services), azaz az okostelefonokkal 
használható fogyasztói kommunikációs applikációban határozta meg.39

(2) A Facebook és a WhatsApp az érintett piacon nem helyettesítő termékek, így 
az összefonódás horizontális hatásai miatt nem vezet a verseny csökkenéséhez.40

(3) Az online hirdetési szolgáltatások piacán csak a Facebook aktív, így az össze-
fonódás nem eredményez az online hirdetések piacán vagy bármely alszegmensében 
átfedéseket.41

(4) Még abban az esetben sem alkalmas az összefonódás arra, hogy erőfölényes 
helyzetet teremtsen a Facebook Inc. számára, ha megjelennének a hirdetések az 
összeolvadást követően a WhatsAppon.42

(5) A Bizottság kijelentette, hogy adatvédelmi szempontból nem tartotta indokoltnak 
az összeolvadás vizsgálatát, mert csak annyiban vizsgálta a potenciális adatkoncent-
rációt, hogy az vajon erősíti-e a Facebook pozícióját az online hirdetési piacon vagy 
annak bármely alszegmensében. A Bizottság véleménye szerint ugyanis az adatok fo-
kozott koncentrálódásával kapcsolatos adatvédelmi problémák nem az uniós verseny-
jogi szabályok, hanem az uniós adatvédelmi szabályok hatálya alá tartoznak.43

3.3. Az adatbázis összekapcsolása négy lépésben

A WhatsApp magyarul is olvasható blogján tájékoztatta felhasználóit a felvásárlás, 
majd az azt követő történések tudnivalóiról. 2014. február 19-én először azt olvas-
hatták a felhasználók, hogy számukra semmi nem fog változni.44

Egy hónappal később újabb bejegyzésben protestált a WhatsApp, hogy a 
Facebookkal való „együttműködés” nem történt volna meg, ha az a szolgáltatás ér-
tékeinek feladásával járt volna és nem igaz, hogy „hirtelen elkezdünk majd minden-
féle új adatot begyűjteni”45.

2016 januárjában a WhatsApp teljesen ingyenessé vált46, majd 2016. augusztus 
25-én már arról értesülhettek a felhasználók a WhatsApp hivatalos kommunikációs 
csatornáján, hogy minden korábbi hír ellenére a Facebook hozzáférhet a személyes 
adataikhoz, azaz mégiscsak összeköthetőek a két alkalmazásban létrehozott fel-
használói profilok.

„A mai nap, négy év után először frissítjük a WhatsApp feltételeit és adatvédelmi 
észrevételeit […] A Facebook-[k]al jobban együttműködve követhetünk olyan alap-
metrikákat, hogy az emberek milyen gyakran használják a szolgáltatásainkat, és 
hatékonyabban küzdhetünk a levélszemét (spam) ellen a WhatsApp-on. Telefonszá-
modat a Facebook rendszeréhez csatlakoztatva a Facebook jobb javaslatokat és 
aktuálisabb hirdetéseket tud mutatni, amennyiben van náluk fiókod. Például na-
gyobb eséllyel kaphatod meg egy olyan cég hirdetését, akivel korábban már dol-
goztál, mint egy olyanét, akiről még nem is hallottál.”47
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Bő két év alatt jutott el odáig a Facebook Inc. és WhatsApp Inc., hogy becsator-
názta a WhatsApp-felhasználók adatait a „Facebook családba tartozó vállalatok” 
adatbázisába. Frissültek a Szolgáltatási feltételek és az Adatvédelmi irányelv is – 
erről nemcsak a blogon adott tájékoztatást az ekkor már Facebook-leányvállalat 
WhatsApp Inc., hanem egy ún. gyakran ismételt kérdések (Gy.I.K.) formájában is 
megválaszolta a felhasználókban48 felmerülő kérdéseket. A felhasználók adatait 
azonban nemcsak a Facebookkal, hanem a Facebook-családhoz tartozó vállalatok-
kal49 is megosztotta a WhatsApp Inc., „hogy jobban összehangolja és fejlessze az 
élményeket a WhatsApp, Facebook és a Facebook-családba tartozó vállalatok szol-
gáltatásaiban”50. Kiemelendő azonban, hogy a szabályzatok frissítésekor a 
WhatsApp-felhasználók dönthettek úgy, hogy nem engedélyezik az adataik meg-
osztását a Facebookkal, ehhez azonban külön nyilatkozniuk kellett. A frissített fel-
tételek elfogadása során ugyanis lehetősége volt mindenkinek arra, hogy „ameny-
nyiben nem akarja megosztani fiókja adataidat a Facebook-[k]al reklám- és ter-
mékélményei fejlesztéséhez, törölje a kijelölést a jelölőnégyzetből51. Sőt a felhasz-
náló a nyilatkozatot követő 30 napon belül még meg is gondolhatta magát – ennyi 
idő állt rendelkezésre a hozzájárulás52 visszavonására.53 

4. Az adatbázisok összekapcsolásából fakadó eljárás

Annak tényéről, hogy 2014-es nyilatkozatai ellenére a Facebook és a WhatsApp az 
adatbázisokat összekapcsolja, az Európai Bizottság a Facebook Inc.-től, már a hiva-
talos bejelentés előtt értesült.

4.1. „Helytelen vagy félrevezető információ szolgáltatása”

2016. június 30-án a Facebook Inc. ugyanis beadványt terjesztett a Bizottság elé, 
amelyben olyan termékfejlesztésekre hivatkozott, amelyek olyan, „a Facebook és a 
WhatsApp közötti felhasználói azonosítási formákra vonatkoznak, amelyek 2014-ben 
nem voltak széles körben elérhetőek”54. A Facebook tehát valójában inkább maga „je-
lentette fel” magát és előzte meg a Bizottság esetlegesen hivatalból indított vizsgála-
tát, amely valószínűleg el is indult volna, ha a Bizottság is a felhasználókhoz hason-
lóan az internetről értesül a módosításról. Kiemelendő azonban, hogy ilyetén módon 
a Facebook együttműködött bár a EB-vel, de a tényleges adatintegrációt a Bizottság 
véleményétől függetlenül már annak megszületése előtt végrehajtotta. 

Július 28-án a Bizottság arra vonatkozóan kért tájékoztatást, hogy a Facebook és 
a WhatsApp közötti felhasználói azonosítás formája, amelyre a Facebook tervezett 
termékfejlesztései támaszkodnának, már rendelkezésre állt-e, illetve ismert volt-e a 
tranzakció 2014-ben történt engedélyezésekor. A Facebook Inc. előadta, hogy egy 
ún. telefonazonosító-párosítási megoldás („the Phone ID Matching Solution”) már 
2014-ben is rendelkezésre állt, de az okostelefon operációs rendszerétől (Android, 
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iOS, Windows OS vagy egyéb a Blackberry, a Nokia S40 és Nokia Symbian S60 
által használt OS) függően eltérő volt.55 A Facebook Inc. azt is kifejtette, hogy ekkor 
még nem volt világos, hogy ez a telefonazonosító-párosítási megoldás elegendő len-
ne-e ilyen funkciók támogatására, mivel azt nem a többszintű üzenetküldés céljából 
tervezték.56

2016. december 20-án kelt kifogásközlésében a Bizottság kifejtette előzetes érté-
kelését. Eszerint az M.7217 Facebook/WhatsApp ügyben a Facebook Inc. szándé-
kosan vagy legalábbis gondatlanul helytelen vagy félrevezető információt szolgál-
tatott egyrészről a fúziós rendelet 4. cikke szerint előterjesztett bejelentésében, 
másrészről a fúziós rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, 2014. szeptember 
18-i kelt tájékoztatási kérelemre adott válaszában.57

A kifogásközlésbe foglalt előzetes értékelés már előrevetítette, hogy az európai 
versenyjog történetének mérföldkövéhez érkezhet, ha a Bizottság jogerősen megál-
lapítja ezt a jogsértést, mert a Merger Regulation 2004-es bevezetése óta a Bizott-
ság még egyetlen vállalkozást sem marasztalt el „helytelen vagy félrevezető adat-
közlés” miatt.

A Bizottság előzetes értékelését a Facebook Inc. is elismerte és megerősítette, 
hogy az M.7217 ügy során a Bizottság részére helytelen vagy félrevezető informá-
ciót szolgáltatott és gondatlan magatartást tanúsított. Írásbeli észrevételeiben a 
Facebook azt is jelezte, hogy nem kéri szóbeli tárgyalás megtartását és nem kíván 
betekinteni a bizottsági aktáiba.58

4.2. A Bizottság határozata, a pénzbüntetés mértéke

A Bizottság a Facebook Inc. együttműködő magatartását enyhítő körülményként 
vette figyelembe a bírság összegének meghatározása során. A fúziós rendelet 
14. cikk (1) bekezdése alapján az érintett vállalkozások teljes forgalmának 1%-áig 
terjedő pénzbírságot szabhat ki a Bizottság. A Bizottság a bírság kiszabása során 
figyelembe vette, hogy a bírság megfelelő büntetést és kellő visszatartó erőt je-
lent-e.59 Ennek tükrében szabott ki egyrészről 55 millió euró bírságot a fúziós ren-
delet 14. cikk (1) bekezdés a) pontja alá tartozó jogsértésért, azaz az összefonódás 
előzetes bejelentésben adott téves vagy félrevezető információ szolgáltatásáért, 
másrészről további 55 millió euró bírságot a 14. cikk (1) bekezdés b) pontja alá tar-
tozó jogsértésért, azaz a Facebooknak a Bizottság információkérésére adott vála-
szában téves vagy félrevezető információ szolgáltatásáért.

A Bizottság határozatában leszögezte, hogy a kiszabható összeg maximumát a 
Facebook éves jelentése60 alapján határozta meg, amely szerint a vállalkozás 2016-
os teljes évi forgalma 24 968,83 millió euró61 volt. A fúziós rendelet 5. cikke szerin-
ti bírság tehát 249,7 millió euró62 lehetett volna jogsértésenként. Ehhez képest a ki-
szabható összeg maximumának mindössze 22%-ában határozta meg a Bizottság 
jogsértésenként a bírságot.63
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A Bizottság sajtóközleményében Margrethe Vestager versenypolitikáért fele-
lős biztos úgy fogalmazott, az EB „arányos és elrettentő bírságot”64 rótt a Face-
bookra. Jelen tanulmány szerzőinek véleménye szerint nehéz állást foglalni a bírság 
mértékéről, mert ilyen ügy még nem zajlott, azaz nincsen viszonyítási pont sem.  
A kérdés azonban felvethető, hogy ekkora éves forgalommal rendelkező cégnél, va-
lamint a felvásárlás teljes értékére tekintettel vajon ténylegesen elrettentően hat-e ez 
az összeg akár a Facebook, akár bármely más cég számára, hogy a jövőben helyte-
len vagy félrevezető információkat szolgáltasson. Ahogy ugyanis azt korábban már 
írtuk, Facebook Inc. 19 milliárd dollárért vásárolta fel a WhatsApp Inc.-et, erről a 
Bizottságnak már a tranzakció engedélyezésekor pontos információja volt.65 Még a 
jogsértésenként kiszabható maximális bírság (276,38 millió USD) is mindössze a 
vételár 1,45%-a lett volna, nem beszélve a végül ténylegesen kiszabott büntetésről, 
ami mindössze a teljes tranzakció 0,32%-át jelentette. (Igaz, kétszer is kiszabva, de 
így sem érte el a WhatsApp vételárának az 1%-át sem.)66 Mivel nincsen korábbi, 
precedensjellegű ügy, ezért mindez kérdéses, valamint a Bizottság sem vizsgálta a 
bírság kiszabásáról szóló határozatában, hogy miként döntött volna még 2014-ben, 
ha és amennyiben a Facebook nem szerepelteti ígéretei között, hogy sem akkor, sem 
a jövőben nem kapcsolja össze a két adatbázist.

Ellenben az a fentiek alapján kijelenthető, hogy a Bizottság a fúzió engedélyezé-
se során követett el hibákat.

5.  A Bizottság fúziót engedélyező döntésével kapcsolatos 
kritikák

5.1. A releváns piac meghatározása

(1) A Bizottság az érintett piacot nagyon szűken, a fogyasztói kommunikációs szol-
gáltatásokban (consumer communications services), azaz az okostelefonokkal 
használható fogyasztói kommunikációs applikációban határozta meg.67

Az első hibát a Bizottság már a releváns piac meghatározásakor elkövette. A 
Facebook a saját üzenetküldési szolgáltatását, a Messengert 2011-ben publikálta 
iOS és Android platformokra, amely két felhasználó közötti közvetlen kommuniká-
ciót biztosít, tehát egyértelműen a WhatsApp helyettesítő termékének tűnik. A Bi-
zottság azonban nem így értelmezte a helyzetet.

A Bizottság logikájának megértéséhez az összefonódás engedélyezésekor rögzí-
tett alapvetéseket68 kell segítségül hívnunk a felek és szolgáltatásuk azonosításával 
kapcsolatban. Eszerint a Facebook közösségimédia-szolgáltató, a Facebook Mes-
senger és a WhatsApp fogyasztói kommunikációs szolgáltatások.

A Bizottság az M.7217-es határozatában kijelentette, hogy a tranzakciót a fo-
gyasztói hírközlési szolgáltatások legszűkebben érintett termékpiacán, az okos-
telefonok számára készített fogyasztói kommunikációs alkalmazások piacán vizs-
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gálta69, megemlítve, hogy a korábbi Microsoft/Skype ügyben alkalmazott termék-
piac-meghatározást vette alapul.70 Mint arra Yasar felhívja a figyelmet71, ezt a meg-
közelítést már több szerző is kifogásolta.72 

5.2. Facebook és WhatsApp: nem helyettesítő termékek

(2) A Facebook és a WhatsApp az érintett piacon nem helyettesítő termékek, így az 
összefonódás horizontális hatásai miatt nem vezet a verseny csökkenéséhez.73

A Bizottság a döntéshozatali folyamatában a Facebookot mint közösségimédia-
szolgáltatót és a Facebook Messengert mint fogyasztói kommunikációs szolgálta-
tást lényegében két önálló egységként értékelte74, ám a Facebook Messengert sem 
tekintette a WhatsApp szoros versenytársának.75 Ezt arra alapozta a Bizottság, 
hogy a felek szolgáltatási kínálata számos tekintetben eltér egymástól76, ám ezek az 
eltérések valójában – jelen tanulmány szerzőinek véleménye szerint – jóval kiseb-
bek, mintsem az a Bizottság véleménye alapján tűnik.

Az elsődleges különbség a Bizottság szerint a szolgáltatás eléréséhez használt 
azonosító, ami a Messenger esetében egy felhasználói név, a WhatsApp esetében 
egy telefonszám – ma már tudható, hogy ez nem jelentett akadályt a felhasználói 
fiókok összekötése során. A további különbségtételi szempontok azonban szintén 
vitathatóak. Eszerint77 más a felhasználók közötti kapcsolatok forrása: míg a Mes-
sengerben a Facebook-felhasználók, addig a WhatsApp esetében a mobiltelefon 
címlistája az, ám az egyértelműen kijelenthető, hogy amennyiben a Facebook ren-
delkezik a felhasználók telefonszámával, úgy ez ismét azonnali kölcsönösen egyér-
telmű megfeleltetést biztosít a kapcsolatok között. Sőt: bár a Bizottság 2014-ben 
még nem tudhatta, a Facebook 2015. június 24-én bejelentette, hogy új szolgáltatást 
indít: a Messenger attól a naptól kezdve már Facebook-fiók nélkül is használhatóvá 
vált. A szolgáltatás ekképpen történő használatához mindössze egy telefonszámot 
kell a felhasználónak regisztrálnia.78 Mindez az M.7217-es határozat megszületése 
után kicsivel több mint nyolc hónappal történt: ha a Facebook a Bizottság döntése-
kor már tisztában volt azzal, hogy hamarosan piacra lép ezen szolgáltatásával, ak-
kor azért, ha pedig a Bizottság döntését követően, annak eredményeként kezdte el 
ezt a lehetőséget fejleszteni, akkor azért árnyalja a képet a Facebook ezen szolgál-
tatásának bevezetése.

A Bizottság harmadik különbségnek tekintette a felhasználói élményt, amely az 
értékelése szerint a Messengerben gazdagabb – felmerül azonban a kérdés, hogy az 
adott pillanatban elérhető felhasználói élmény miért ne lehetne fejleszthető a 
WhatsApp szolgáltatásában. A Bizottság emellett az adatvédelmi politikát emelte 
ki: a Messenger lehetővé tette a Facebook számára, hogy adatokat gyűjtsön a fel-
használói tevékenységéről a hirdetési tevékenységeihez, a WhatsApp ilyet nem tett. 
Az egyértelműen kijelenthető – főleg az felvásárlást követően tett lépések ismereté-
ben –, hogy az adatvédelmi politika nem megváltoztathatatlan.
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A Bizottság kiemelte továbbá79, hogy a WhatsApp és a Messenger valójában ki-
egészítő termékek, lévén az EGT-felhasználók többsége mindkét szolgáltatást tele-
pítette eszközére és párhuzamosan használta. Éppen ezért a két alkalmazás valójá-
ban inkább kiegészítő, mintsem szoros versenytárs termék – a Bizottság véleménye 
szerint a WhatsAppnak ugyanis inkább a Viber, míg a Messengernek a Google 
Hangouts vagy a Twitter a szorosabb vetélytársa.80 Ez a megállapítás egyrészről 
alátámasztható: a Google Hangouts és a Messenger logikája azonos, lévén egy-egy 
közösségimédia-szolgáltató (Google+, Facebook) kapcsolati hálóján belüli közvet-
len üzenetküldésre és kapcsolattartásra használható szolgáltatásról van szó. A Mes-
senger és a Twitter azonban egymástól jelentősen eltérő szolgáltatás, utóbbi ugyan-
is nem közvetlenül egy másik felhasználónak címzett, privát üzenetküldő, hanem 
maximum 160 karakteres üzeneteket minden más felhasználóval megosztó 
mikroblog. Mivel a Bizottság indokolásában érvvel nem támasztotta alá, hogy ezzel 
szemben vagy ennek ellenére milyen szempont(ok) alapján tartja a Messengert és a 
Twittert szoros vetélytársnak, ezért az a megállapítás vitatható. 

5.3.  Az adatbázisok összekapcsolásának értékelése:  
versenyjog vagy adatvédelem

(5) A Bizottság kijelentette, hogy adatvédelmi szempontból nem tartotta indokoltnak 
az összeolvadás vizsgálatát, mert csak annyiban vizsgálta a potenciális adatkoncent-
rációt, hogy az vajon erősíti-e a Facebook pozícióját az online hirdetési piacon vagy 
annak bármely alszegmensében. A Bizottság véleménye szerint ugyanis az adatok fo-
kozott koncentrálódásával kapcsolatos adatvédelmi problémák nem az uniós ver-
senyjogi szabályok, hanem az uniós adatvédelmi szabályok hatálya alá tartoznak.81

A Bizottságnak az adatvédelmi szabályozás eltérőségére vonatkozó megállapítá-
sai erősen vitathatóak. Clemens és Özcan az ügy elemzése során kifejezetten az 
üzenetküldő szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokásokat vizsgálta. A kuta-
tók két nagy csoportra osztották a lehetséges felhasználókat: az egyik csoport nem 
foglalkozik az adatgyűjtéssel, a másik csoport azonban inkább lemond a csatlako-
zásról, ha rá vonatkozóan adatgyűjtés zajlik. Éppen ezért arra jutottak, hogy ameny-
nyiben egy szolgáltató eleinte definiáltan nem gyűjt adatokat felhasználóiról, úgy 
folyamatosan növelheti felhasználói számát, akik így elkötelezett felhasználóvá 
válnak – és azt követően, hogy változás történik az adatgyűjtésben, bár a felhasz-
nálók felháborodnak, de csak kis százalékban hagyják ott a közösséget.82 Arra vo-
natkozóan nem áll rendelkezésre adat, hogy a Facebook rendelkezett-e a WhatsApp 
felvásárlásakor ilyen kutatási eredményekkel, amelyek megalapozták volna dönté-
sét, az azonban bizonyos, hogy ezen tények ismeretében máris irrelevánssá válik a 
Bizottság azon, 2014-es megállapítása, miszerint jelentős különbségnek tekinthető 
a két platform közötti adatvédelmi szabályozás eltérősége.

Clemens és Özcan emellett konklúzióként rögzíti, hogy az adatintegráció prob-
lémája nem versenyjogi kérdés, és a szerzők kifejezetten ellenzik, hogy az adatke-

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   265Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   265 2020. 01. 10.   9:52:472020. 01. 10.   9:52:47



POLYÁK GÁBOR – PATAKI GÁBOR266

zelési kérdéseket a versenyjog vizsgálja.83 Ezt azonban jelen tanulmány szerzői vi-
tatják, mert ha maga az adatintegráció valóban nem is versenyjogi probléma, ha-
nem adatvédelmi kérdés, ám az adatbázisok egyesítése, kiegészítése, összekapcso-
lása olyan versenyelőnyt jelenthet egyes szolgáltatók oldalán, olyan mélyen érinti a 
vállalkozások üzleti tevékenységét, hogy annak hatásait egy versenyjogi eljárásban 
is értékelni kell.84 Bár a Bizottság ezt az aspektust is vizsgálta, végül azonban nem 
kellő súllyal vette figyelembe.85 

6.  A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok  
versenyjogi értékelése

6.1. Adatvédelem, személyes adatok, versenyjog

A Bizottság véleménye szerint a Facebook–WhatsApp adatbázisok összekapcsolá-
sával létrejövő megnövekedett adathalmaz nem alkalmas arra, hogy az összefonó-
dást követően erőfölénnyel visszaélésre ösztönözze Facebookot86, illetve a Bizott-
ság kijelentette, hogy a fúzió adatvédelmi aspektusát nem vizsgálja. Úgy gondoljuk 
azonban, hogy itt érdemes pontosítani az adatvédelem, a személyes adatok és a ver-
senyjog kapcsolatát, ugyanis több nézőpont ütközik ezen a téren.

Peyer szerint az uniós összefonódás-ellenőrzési jog jelenlegi érdemi rendelkezé-
sei – kiegészítve az uniós bíróságok joggyakorlatával és a Bizottság döntési gyakor-
latával – elegendő rugalmasságot biztosítanak a nagy adatügyekben felmerülő eset-
leges versenyjogi kérdések alapos értékeléséhez. Véleménye szerint az Európai Bi-
zottság rendelkezésére állnak a szükséges eszközök és képességek a horizontális és 
a nem horizontális nagy adatfúziók kezelésére anélkül, hogy szükség lenne az uni-
ós összefonódás-ellenőrzési szabályok lényeges reformjára.87

Schmidt véleménye szerint a fogyasztó sokszor nem tudja kellőképpen megítél-
ni az információk, személyes adatok értékét, ám kijelenti, hogy „ez talán csak az 
adatvédelemre vonatkozó kérdésnek tekinthető és ezért nem bír jelentőséggel a ver-
senyjog terén”, érdemes megfontolni, hogy a versenyszabályok alkalmazhatók-e az 
adatvédelemben a fogyasztók védelmére.88

Határozottabban foglal állást a német Szövetségi Kartellhivatal 2016-os munka-
dokumentumában, amelyben hangsúlyozza a személyes adatok fontosságát, azokat 
az internet „fizetőeszközének” vagy „olajnak” nevezve és úgy véli, a piaci erő érté-
kelésekor számos szempontot figyelembe kell venni, amennyiben személyes adato-
kat tartalmazó adatbázisok is érintettek az eljárásban.89

Belényesi kijelenti, hogy a gyakori „versenyjog vagy adatvédelem, de semmi-
képpen a kettő együtt” érvelés pontatlan. Mint írja, a legtöbb esetben egy egyszerű 
adatvédelmi probléma nem okoz versenyjogi problémát, ám a Big Data, azaz az el-
sősorban személyes adatokat tartalmazó adatbázisokkal kapcsolatosan egy újabb 
megközelítést kell alkalmazni. Az adatok pontosabb és nagyobb felhasználói bázis 

Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   266Algoritmusok keresők közösségi oldalak és a jog.indd   266 2020. 01. 10.   9:52:472020. 01. 10.   9:52:47



A személyes adatok értéke a Facebook–WhatsApp… 267

alapján való elemzése ugyanis versenyelőnyt is jelent. Ez a versenyelőnyt pedig 
nem az adatbirtokosok, hanem a kifinomultabb elemzési rendszerekkel működő 
vállalkozások tudhatják magukénak.90

Versenyjogilag tehát nem az a kérdés, hogy magánszféra mennyiben korlátozódik 
vagy sérül a Facebook és a WhatsApp adatbázisainak összekapcsolásakor, mert ez 
valóban tisztán az adatvédelmi jog területére tartozó kérdés. Az azonban kijelenthető, 
hogy a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok értéke, illetve az adatbázisok in-
tegrálásának versenyjogi hatása versenyjogilag mindenképpen vizsgálandó.

6.2. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok értéke

Az adatbázisok összekapcsolását követően az adatok jelentős többletértéket képvi-
selnek ahhoz képest, mint ha két különböző szolgáltatónál elkülönülve lennének 
megtalálhatóak. Feltételezésünk szerint ezt az aspektust nem vizsgálta kellőképpen 
a Bizottság, ugyanis ha két csoportra osztjuk a felvásárlással nyert WhatsApp-
felhasználókat, akkor látható, hogy mindkét csoportra vonatkozó adatbázisrészből 
többletértéket generálhatott a Facebook. Azon WhatsApp-felhasználókról, akik 
egyben Facebook-felhasználók is, felhasználói magatartásaikra vonatkozóan több-
letinformációhoz juthatott, amely így a reklámozás piacán még pontosabb, még job-
ban személyre szabott profil alapján tudta a felületét a reklámozók számára értéke-
síteni. Azon WhatsApp-felhasználók adatbázisa sem értéktelen azonban a cég szá-
mára, akik vagy nem Facebook-felhasználók, vagy nyilatkoztak az összekapcsolás 
letiltásáról: az ő személyes adataik akár kontrollcsoportként, akár a felhasználói 
általános profilok pontosítása során kamatoztathatók – az adatbázisok összekapcso-
lása így versenyelőnyt is jelenthet.

A Bizottság ugyan érintőlegesen vizsgálta ezt az aspektust, ám arra jutott, hogy 
még abban az esetben sem aggályos az adatbázis mérete, ha a Facebook esetleg 
mégis képes lesz összekapcsolni a WhatsApp és a Facebook felhasználói fiókokat. 
Mert „a tranzakció csak akkor erősítené a versennyel kapcsolatos aggályokat, ha a 
Facebook ellenőrzése alatt álló adatok koncentrációja lehetővé tenné, hogy meg-
erősítse pozícióját a hirdetések piacán”91, márpedig ez a Bizottság által meghatáro-
zott piacon nem következhet be, lévén azon a piacon a Facebook mellett „jelentős 
számú piaci szereplő van”, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat (például 
a Google, a Yahoo, az AOL, a Microsoft, a Yelp vagy éppen az Adobe), így a tranz-
akciót követően is elegendő számú alternatív online hirdetési szolgáltató marad.92 
Azt azonban többen kifogásolják,93 hogy a Bizottság nem vette figyelembe, hogy a 
különböző vállalkozások számára nem ugyanaz az adatbázis áll rendelkezésre, és 
ezen adatbázisokat a vállalkozások egymástól üzleti titokként védik. Azt pedig mi 
tesszük hozzá, hogy a Facebook adatbázisát ebben az esetben nem lehetett volna a 
Yahoo, az AOL, a Microsoft, a Yelp vagy éppen az Adobe adatbázisával összeha-
sonlítani, hiszen azok az adatbázisok teljesen eltérő szolgáltatások működésének 
eredményei és sok esetben nem is elsősorban személyes adatokból épülnek fel.
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Éppen ezért a Bizottság azon megállapítása, hogy önmagában az adatbázis mé-
rete nem aggályos, mutatja, hogy valószínűleg a versenyjogi szempontból nem ér-
tékelte megfelelően a Bizottság a személyes adatokkal elérhető értékeket. Ami a 
személyes adatokból álló adatbázisok esetében kiemelendő, hogy elsődlegesen nem 
maguk a személyes adatok, hanem az azokból levonható következtetések, a profilok 
és minták megalkotása és pontosítása jelenthet olyan marketingértéket, amely már 
versenyjogilag is értékelendő. Nem a méret, hanem a kifinomultabb elemzési rend-
szerek adják az adatbázishoz a ténylegesen hozzáadott értéket.

Ezen megállapítások kritikájaként azonban hivatkoznunk kell ismételten Belé-
nyesi Pált, aki rögzíti, hogy a digitális adatokhoz kapcsolódó előnyök és az ennek 
következtében azonosítható piaci erőfölény, valamint a piaci erőfölény versenyelle-
nes kihasználása közötti kapcsolat közgazdaságilag egyelőre nem bizonyított.94

7. Konklúzió

Ha csak és kizárólag a versenynyomás enyhítését, a vetélytárs felvásárlását célzó 
tranzakcióként tekintünk Facebook–WhatsApp fúzióra, akkor a Bizottság legfel-
jebb a piac meghatározása szempontjából kritizálható döntést hozott. Ha azonban 
az adatbázisok összekapcsolásával elérhető versenyelőnyt is vizsgáljuk, úgy egy 
olyan aspektust találunk, amely személyes adatokkal a fókuszában, de nem adatvé-
delmi kérdést vet fel. Mert a Bizottság kijelentette ugyan, hogy adatvédelmi szem-
pontból nem tartotta indokoltnak a tranzakció vizsgálatát, a tranzakció vitatható 
kérdése azonban nem az adatvédelemről, hanem az adatvagyonról szól. Márpedig 
arra úgy tűnik, szükség lett volna, hogy a Bizottság az adatvagyonnal való gazdál-
kodást beemelje a versenyjogi szempontok közé. Mert az valóban adatvédelmi jogi 
kérdés, hogy a Facebook a hozzá kerülő személyes adatokkal hogyan bánik, de az, 
hogy az összekapcsolt adatbázisok milyen versenyelőnyt jelenthetnek, már vizsgá-
landó lett volna a versenyjog területén.

A Facebook–WhatsApp fúzió elemzése tehát nem arra mutat rá, hogy a klasszi-
kus versenyjog reformra szorul, hanem arra, hogy a Big Data-jelenség eredménye-
ként létrejövő, személyes adatokat tartalmazó adatbázisok összekapcsolásából fa-
kadó értékek versenyjogilag jobban és körültekintőbben értékelendőek. Tanulmá-
nyunkban amellett érveltünk, hogy a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok 
integrálása kifejezetten alkalmas a Facebook erőfölényes helyzetének megerősíté-
sére, akár több piacon is. Az, hogy a Facebook üzleti eredményét és piaci helyzetét 
ténylegesen hogyan befolyásolta a saját és a WhatsApp felhasználói adatbázisok 
összevonása, a fúzió hatásainak utánkövetése során derülhetne ki. Ez azonban a fú-
zió versenyjogi értékelése szempontjából nem elsődleges kérdés. A Bizottság fel-
adata a digitális piacokat érintő tranzakciók jövőbeli értékelése során az, hogy meg-
felelő módszertant dolgozzon ki a személyes adatok integrációjából adódó verseny-
hatások értékeléséhez.
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43 M.7217 (164) bekezdés.
44 WhatsApp blog: Facebook https://blog.whatsapp.com/499/Facebook [2019.10.13.]
45 WhatsApp blog: A félreértések elkerülése végett https://blog.whatsapp.com/529/A-f%C3% 

A9lre%C3%A9rt%C3%A9sek-elker%C3%BCl%C3%A9se-v%C3%A9gett (2018. január 2.)
46 WhatsApp blog: A WhatsApp ingyenessé és még hasznosabbá válik https://blog.whatsapp.

com/615/A-WhatsApp-ingyeness%C3%A9-%C3%A9s-m%C3%A9g-hasznosabb%C3%A1-
v%C3%A1lik [2019.10.13.] Eddig évente 0,89 €-ba került a szolgáltatás a felhasználók számára.

47 WhatsApp blog: Előretekintés a WhatsAppnál https://blog.whatsapp.com/10000627/
El%C5%91retekint%C3%A9s-a-WhatsApp-n%C3%A1l [2019.10.13.]

48 A felhasználók száma 2016. február 1-jén érte el az egymilliárdot. (Forrás: https://blog.whatsapp.
com/616/Egy-milli%C3%A1rd – 2019.10.13.)

49 Az európai felhasználók számára a legismertebb ebben a körben az Instagram LLC, de további 
hét vállalat tartozik még ebbe a körbe a Facebook tájékoztatása szerint (A Facebook-vállalatok 
– https://www.facebook.com/help/111814505650678 – 2019.10.13.)

50 WhatsApp: Kérdéseim vannak a frissített Szolgáltatási feltételekkel és Adatvédelmi irányelvek-
kel kapcsolatban https://faq.whatsapp.com/general/28030012?lang=hu [2019.10.13.]

51 Nem kívánjuk a hozzájáruló nyilatkozatot versenyjogi tárgyú tanulmányunkban adatvédelmi 
jogilag értékelni, de azt mindenképpen le kell szögezni, hogy az adatok kezelése nem opt-in jog-
nyilatkozattal (az érintett hozzájárulása) valósult meg, hanem opt-out (az érintetti joggyakorlás 
soráni tiltakozás) jognyilatkozattal szűnt meg, ami felveti az adatvédelmi jogsértés lehetőségét 
az Európai Unió hatályos szabályozása alapján, tekintettel arra, hogy ebben az esetben nem a 
hozzájárulás, hanem az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke értelmezhető jogalapként.

52 Szintén adatvédelmi kérdés, de az európai adatvédelmi jog sem ekkor (a 95/46/EK irányelv alap-
ján), sem azóta (a GDPR alkalmazandóvá válásától) nem ismeri a határidőhöz kötött visszavo-
nás lehetőségét. Az érintett alapvető joga, hogy a nyilatkozatát bármikor visszavonhassa, ennek 
időbeli korlátozása jogsértő.

53 https://faq.whatsapp.com/hu/general/26000016 [2018.01.02.] – Jelen tanulmány kéziratának le-
zárásakor [2019.10.13.] a korábbi tájékoztatás nem érhető el a WhatsApp honlapján.

54 Regulation (EC) No 139/2004 Merger Procedure, Case No COMP/M.8228 – Facebook/
WhatsApp, (30) bekezdés [a továbbiakban: M.8228]

55 M.8228 (49)–(50) bekezdés.
56 M.8228 (51) bekezdés.
57 M.8228 (38) bekezdés.
58 M.8228 (41) bekezdés.
59 M.8228 (107) bekezdés.
60 A Facebook nyilvánosan elérhető üzleti beszámolójának 31. oldala alapján: http://

d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/80a179c9-2dea-49a7-a710-2f3e0f45663a.pdf 
[2019.10.13.]

61 27 638 millió USD.
62 276,38 millió USD.
63 A normaszöveg szerint ugyanis nem összevontan, hanem jogsértésenként róható ki az 1%-os 

bírság, így tehát nem egyszeri 110 millió eurós, hanem két, egyszerre kiszabott 55 millió eurós 
pénzbüntetésről beszélhetünk.

64 Az Európai Bizottság „Mergers: Commission fines Facebook €110 million for providing 
misleading information about WhatsApp takeover” című sajtóközleménye http://europa.eu/ra-
pid/press-release_IP-17-1369_en.htm [2019.10.13.]

65 M.7217 2. lábjegyzet.
66 A Bizottságnak a pénzbírság mellett rendelkezésére állt volna az az eszköz is, hogy a fúziós ren-

delet 6. cikk (3) bekezdése alapján visszavonja a határozatát. Ez a lehetőség a rendelet szerint 
kifejezetten olyan esetben áll fenn, ha a hozzájárulás téves információn alapult, és ezért az egyik 
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érintett vállalkozás felelős. A Bizottság azonban M.8228 ügyszámú döntésében vélhetően két 
okból sem élt ezzel a lehetőséggel: egyrészről három évvel a döntést követően az eredeti állapot 
visszaállítása még csak elméleti szinten sem lett volna lehetséges, másrészről azonban a Bizott-
ság a tranzakció engedélyezésekor követett el utólag egyértelműnek tűnő hibákat

67 M.7217 (34) bekezdés.
68 M.7217 (2)–(3) bekezdések.
69 M.7217 (34) bekezdés.
70 M.7217 (20) bekezdése.
71 Yasar, Ayse Gizem: Achieving Symbiosis between Disruptive Innovation and Merger Control: 

Challenges and Remedies, 2017. p. 29. https://ssrn.com/abstract=3015007 [2019.10.13.]
72 Robertson, Viktoria: Delineating Digital Markets under EU Competition Law: Challenging or 

Futile? The Competition Law Review 2017/2. pp. 14–15.
73 M.7217 (165) bekezdés.
74 M.7217 (15), (56), (61), (102) bekezdések.
75 M.7217 (107) bekezdés.
76 M.7217 (101) bekezdés.
77 Az M.7217 (102) bekezdés sorszámozását használván.
78 Boval, Louis: Sign Up for Messenger, Without a Facebook Account https://newsroom.fb.com/

news/2015/06/sign-up-for-messenger-without-a-facebook-account/ [2019.10.13.]
79 M.7217 (105) bekezdés.
80 M.7217 (106) bekezdés.
81 M.7217 (164) bekezdés.
82 Clemens–Özcan i. m. p. 12.
83 Clemens–Özcan i. m. p. 17.
84 Ezt támasztja alá több szerző is, lásd: Bagnoli, Vicente: The big data relevant market as a tool 

for a case by case analysis at the digital economy: Could the EU decision at Facebook/WhatsApp 
merger have been different?, Ascola Conference 2017. (https://ssrn.com/abstract=3064795 – 
2019.10.13.) vagy Esayas, Samson: Competition in dissimilarity: lessons in privacy from the 
Facebook/WhatsAapp merger. University of Oslo Faculty of Law Legal Studies, Research Paper 
Series, 2017/33

85 Colangelo–Maggiolino i. m. p. 19.
86 Belényesi Pál: A digitális piacok időszerű versenyjogi vonatkozásai. A digitális piacokra vonat-

kozó joggyakorlat és a kapcsolódó joggazdasági megfontolások összehasonlítása az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban. A Gazdasági Versenyhivatal részére készített kutatás, 
2015. p. 54.

87 Peyer i. m. p. 769.
88 Schmidt, Hedvig: Taming the Shrew: There’s No Need for a New Market Power Definition for 

the Digital Economy. Faculty of Law, Stockholm University Research Paper, 2017/17. p. 6. 
89 Baranowski–Glaßl i. m. p. 206.
90 Belényesi Pál: Digitális platformok és a Big Data. p. 153.
91 M.7217 (187) bekezdés.
92 M.7217 (188) bekezdés.
93 Grunes-Stucke: No Mistake about It: The Important Role of Antitrust in the Era of Big Data. 

The Antitrust 1/2015; Graef, Inge: EU Competition Law, Data Protection and Online Platforms. 
International competition law series. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016, pp. 249–279.

94 Belényesi Pál: Digitális platformok és a Big Data. p. 152.
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Google Shopping: a 2017-es versenyjogi 

„gigabírság” elemzése, avagy milyen 
tanulságokkal szolgált a keresőmotorra kiszabott 

rekordbüntetés

1. Bevezetés

Kissé túlzóan „óriási”-ként aposztrofálták még a mértéktartó portálok is a Face-
bookra 2017 májusában az Európai Bizottság1 által kirótt büntetést. Bár a 110 millió 
euró akkor valóban minden idők egyik legnagyobb uniós versenyjogi bírságaként 
vonult be a történelembe, de messze elmaradt az Intel 2009-es 1,06 milliárd eurós 
bírságától. Az igazán „óriási” büntetésre azonban nem kellett sokáig várni: alig egy 
hónappal később2 a Bizottság a Google-t 2,42 milliárd eurós bírsággal sújtotta, 
amellyel azonnal átvette a kétes dicsőséget jelentő első helyet az Inteltől. Aztán 
szinte napra pontosan egy évvel később, 2018 júliusában még ezt is mintegy 80%-
kal felülmúló, 4,34 milliárd eurós bírságot jelentett be Margrethe Vestager ver-
senyügyi biztos a Google-lal szemben.3 Bár összegszerűségében ehhez képest el-
törpül, ám 2019 sem indult jól a kaliforniai óriás számára: januárban a francia adat-
védelmi hatóság4 50 millió euróra bírságolta meg a vállalatot a GDPR5 megsértése 
miatt.6 2018-ban a statista.com számításai szerint az Európai Unióban már több 
bírságot fizetett a Google, mint adót.7

Jelen cikkünkben a Bizottság 2017-es döntését elemezzük és bemutatjuk, hogy 
egy magyar szemmel elsőre talán kevésbé fajsúlyosnak tekinthető ár-összehasonlí-
tó szolgáltatás miért lehetett egy éven keresztül a versenyjogi bírságok rekordere.

2. A döntés jelentősége, avagy az uniós versenyjog mérföldköve

A Google ellen folyó eljárást nagy érdeklődés övezte nemcsak az Unióban, hanem 
az Egyesült Államokban is: a Bizottság AT.39740 számú határozata elsősorban 
nemcsak nagyságrendjét tekintve jelent mérföldkövet az uniós versenyjog történe-
tében. Noha az összeg már a Google gazdálkodási adataiban8 is jelentős tételt jelent 
(a büntetés a cég 11 napi bevételének és 51 napi profitjának felel meg9), ám a Bizott-
ság 2017. június 26-i határozatával magát az internetes gazdaságot is megváltoztat-
ta, ahogy Thomas Höppner fogalmazott tanulmányában10. Mühle és Weitbrecht 
az európai versenyjog fejlődésének egyik kiemelkedő állomását látják a Bizottság 
döntésében.11 Mind a versenyjog, mind az (európai) internet jövőjét alapjaiban befo-
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lyásoló döntést hozott a Bizottság, amelyet egyesek az Európai Unió Amerikai 
Egyesült Államokkal szembeni protekcionista intézkedéseként is értelmeznek. Trip 
Chowdhry, a Global Equities Research igazgatója már 2015-ben értelmetlennek 
nevezte a Bizottság törekvéseit a CNBC vitaműsorában, megvádolva a testületet a 
Google lerombolásának szándékával.12 Patrick Moorhead stratégiai elemző pedig 
sötét képet festett azzal, hogy ha a Google nem veszi komolyan az egész eljárást, 
megkezdődhet az Európából történő kiszorulása is. Ami pedig jelentős veszteséget 
jelentene a cégnek. Moorhead a Microsoft példájára hivatkozott: a vállalat mélyre-
pülése akkor kezdődött, amikor gondjai támadtak az Unióban – és éppen a verseny-
jog területén. Ugyancsak 2015-ben Torsten Körber, a Kölni Egyetem professzora 
azonban ellentétes véleményt fogalmazott meg: szerinte ez az ügy nem a Microsoft-
ügy „újratöltve”, sőt akkor még csak a Bizottság sajtóközleményeinek ismeretében 
kijelentette, nem úgy tűnik, mintha igazán komoly ügye lenne ez – az általa több 
szempontból is bírált – Bizottságnak.13 A kirótt szankció súlya azt mutatja, hogy té-
vedett. A Max Planck Intézet munkatársa, Gintare Surblyte – szintén még a dön-
tés előtti, 2015-ös – tanulmányában egészen odáig merészkedett, hogy a versenyjog 
útelágazódásaként jelölje meg az ügyet a digitális gazdaságban. Véleménye szerint 
a Google Shopping-ügy egyáltalán nem is biztos, hogy csak a Google-ról szól: csak 
a jéghegy csúcsa, ugyanis a versenyjognak új, az internet által kitermelt gazdasági 
modellekre kell reagálnia az online piacok jobb megértésével.14 Úgy gondolja, a 
Google Shopping csak egy „impulzus”, amely sokkal inkább egy új fejezet kezdete 
lesz, mintsem eddigi folyamatok lezárása. Reyna és Martin, a brüsszeli székhelyű 
negyvenhárom uniós fogyasztóvédelmi szervezetet tömörítő BEUC elemzői már 
2017-ben, a döntés ismeretében, de annak teljes szövegének publikálást megelőzően 
tanulmányukban leszögezték, hogy bár ez az ügy „csak” az ár-összehasonlító szol-
gáltatások piacát érintette, hosszú távon nagy segítséget nyújthat általánosságban az 
online szolgáltatások versenyjogi megítélésének tekintetében.15

3. Az online ár-összehasonlítási szolgáltatások

Az ár-összehasonlítási oldalak lényege, hogy bemutassák, a konkrét termék mely 
webáruházakban és aktuálisan milyen áron érhető el. Az ár-összehasonlító oldalakon 
tényleges vásárlást nem lehet végezni, az ár-összehasonlító oldalról a felhasználó a 
terméket ténylegesen értékesítő oldalra navigál. A gazdasági modell éppen erre épül: 
a szolgáltatás üzemeltetője minél több áruházzal együttműködve az általa generált 
forgalom után (javarészt kattintásonként) jutalékot kapjon a webáruházaktól.16

A bevezetésben magyar szemmel elsőre talán kevésbé fajsúlyosnak tekinthető 
jelzővel illettük az ár-összehasonlító szolgáltatásokat. Tettük ezt azért, mert az ügy 
tárgyát képező Google Shopping szolgáltatását a Google az Európai Unió másik ti-
zenhárom tagállamával17 szemben Magyarországon egészen 2019 júniusáig18 nem 
indította el, így a magyar internetfelhasználók számára ez a Google-szolgáltatás 
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korábban nem volt elérhető. (Így tehát bár már Magyarországon is használható a 
Google Shopping, ám az eljárás során a magyar piac és a magyar piacra gyakorolt 
hatások nem jelenthettek szempontot.)

Kifejezetten arra vonatkozó statisztikát, hogy hazánkban hány cég végez ár-ösz-
szehasonlító szolgáltatást és ez bevételük mekkora részét generálja, nem találtunk. 
(Egyes források szerint19 idehaza az arukereso.hu oldal a piacvezető.) Ezért – és en-
nek a későbbiekben a versenyjogi ügyben is jelentősége lesz – a Google kereső se-
gítségével kerestünk rá az idehaza elérhető ár-összehasonlító szolgáltatásokra. Az 
első tíz – nem szponzorált – találat20 között találtunk kifejezetten webáruházat üze-
meltetők számára nyújtott szolgáltatást is a „látogatottságnövelés” menüpont alatt, 
amely a webáruház termékkészletét segít automatizáltan beépíteni egyes ár-össze-
hasonlító21 portálokra. Ahogy a bemutatkozó szövegben olvasható: „A Google 
Analytics program segítségével forintra pontosan megmérhetjük, hogy milyen kon-
verziós értéket érünk el az adott termék-összehasonlító oldalon való jelenléttel. 
Konkrétan megmérhető ugyanis, hogy adott oldalról mekkora értékben vásároltak, 
így tudva saját hasznonkulcsunk kiszámolható, hogy megéri-e jelen lenni egy ilyen 
oldalon vagy sem.” 22

Az arukereso.hu oldal az Online Comparison Shopping Kft. tulajdonában van, 
amely (azonos logó és design alatt) a romániai compari.ro és a bulgáriai pazaruvaj.
com ár-összehasonlító oldalakat is üzemelteti. A Kft.-t a Rockaway csoport a prágai 
székhelyű Heureka Shopping s.r.o.-n keresztül tulajdonolja, amely piacvezető pozí-
ciót tölt be a cseh és a szlovák piacon is az ár-összehasonlító platformok között a 
heureka.cz és heureka.sk oldalaival. Az Online Comparison Shopping Kft. nettó 
árbevétele 2017-ben 2,749 milliárd, 2018-ban 3,782 milliárd forint volt23, ebben a 
számban azonban már szerepel a román és bolgár piac is.

További ár-összehasonlító oldalak és üzemeltetőjük nettó árbevétele: depo.hu – 
ReachMedia Kft. (2017: 101 millió forint, 2018: 85 millió forint24), olcsobbat.hu és 
kirakat.hu – InVenturio Zrt. (2017: 521 millió forint, 2018: 360 millió forint25), az 
argep.hu és az arportal.hu – guenstiger.de GmbH (2016: 11,798 millió euró, 2017: 
12,442 millió euró26).

Az eNET Internetkutató Kft. adatai alapján a magyarországi online kiskereske-
delmi forgalom 2017-ben megközelítette az 1000 milliárd forintot: ennek egyik sze-
lete a hazai webáruházak belföldi forgalmát jelentő 545 milliárd forint, másik sze-
lete pedig a hazai internetezők külföldi online vásárlásának 400 milliárd forintos 
forgalma. Csak 2017-ben 300 ezer fővel nőtt az interneten vásárlók magyarok szá-
ma. Az előrejelzések szerint öt év alatt a hazai internetes kiskereskedelem akár két-
két és félszeresére is nőhet, meghaladva az 1000 milliárd forintos belföldi forgal-
mat.27 Ez pedig azt is jelenti, hogy a már most is láthatóan milliárdos árbevételt 
generálni képes ár-összehasonlító szolgáltatási piac Magyarországon is tovább nő, 
hiszen ha növekszik az internetes kiskereskedelem, úgy az ár-összehasonlító szol-
gáltatások is arányosan növekvő értékű szeletet szerezhetnek a piacon. A Google 
Shopping Magyarországon történő elindítása is alátámaszt(hat)ja ezt.
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A statisztikai adatok mellett azonban négy részletet szeretnénk kiemelni ezen rö-
vid elemzésünkből:

(1) Az említett öt uniós – cseh, szlovák, magyar, bolgár, román – piac közül csak 
a cseh területen indította el a Google ár-összehasonlító szolgáltatását, a másik négy 
piacon a Google Shopping a vizsgált időszakban nem elérhető.

(2) „Automatikus beidegződés”, hogy a felhasználó számára ismeretlen típusú 
oldalakat a Google segítségével keres meg – ezt nem csak mi tettük így, hanem a 
felhasználók döntő többsége is, ahogy ezt a Bizottság többször is kiemelte.28

(3) A csak a magyar piacra szolgáltató cégek árbevétele látványosan (15–30%) 
csökkent egy év alatt. Ennek persze több oka is lehet, de mindenképpen érdemes 
lesz majd 2020-ban megvizsgálni a 2019-es adatokat, amelyek már nagyjából mu-
tatni fogják, hogy a Google Shopping 2019 nyári elindulása miként hatott a hazai 
területre.

(4) Az argep.hu-t és az arportal.hu-t üzemeltető guenstiger.de GmbH számára a 
fő piacot jelentő Németország (az Egyesült Királysággal együtt) az első olyan terü-
let volt az Unióban, ahol megjelent a Google a szolgáltatásával 2008 októberében.29 

A német céget ott találjuk a Google-lal szemben a Bizottsághoz forduló30 24 pana-
szos között.31 

4. A Google Shopping-ügy

4.1. A Google piaci ereje és szerepe

Bár a Google 2015 óta az Alphabet leányvállalataként működik32, ez a cégszerkezet-
változás inkább adóoptimalizálási és szervezési célokat szolgált, a Google mint 
brand értékét nem befolyásolta. A Google a Millward Brown Optimor 2011-es ta-
nulmánya szerint még „csak” a világ második legerősebb márkája volt, ám a Bizott-
ság határozatának meghozatalakor már négy éve megszakítás nélkül a világ legerő-
sebb márkájának számított.33 De bármilyen toplistát nézünk, a Google első-máso-
dik helye megkérdőjelezhetetlen.34

A Google azonban szinte egyáltalán nem vagy csak ritkán hozza nyilvánosságra 
számadatait. Elsőre nem tűnik relevánsnak, ám a Google Shopping szolgáltatásával a 
Google a keresők piacán már meglévő erőfölényére épített – ám a Google fő terméké-
nek, a keresőnek a számai sem nyilvánosak – a Bizottság határozatában is mások 
(például a független piackutató cég, a Sistrix35 vagy a StatCounter36) adatait használja. 
Volumenét tekintve a Search Engine Land számításai szerint37 2016-ban a Google-
keresővel folytatott keresések száma elérte a 2 trilliárdot [a szám nagyságát érzékel-
tetve ez egy 2-es és utána huszonegy 0], a The Statistics Portal szerint a multi-
platform-szolgáltatók közül 2016-ban az Amerikai Egyesült Államokban a legmaga-
sabb egyedi felhasználói számmal rendelkezett (247 millió fő, ez 18%-kal több, mint 
a Facebook azonos mutatója38), valamint az USA-beli keresőmotorokat tekintve 2008. 
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január volt az utolsó, amikor a Google az egész területet tekintve 60% alatt állt volna 
(58,5% ekkor), az azóta elmúlt szinte évtized alatt minden hónapban a terület legalább 
61%-át, maximum 68,8%-át birtokolta.39 Ez a szám azt is jelenti, hogy a Microsoft, a 
Yahoo, az Ask Network és az AOL keresői együtt is csak átlagosan a Google-
keresőmotor eredményének a felét tudták havonta hozni – együtt.

A Google piaci részesedése, azaz a versenyjogilag értelmezhető mérete az Euró-
pai Gazdasági Térséget vizsgálva még jelentősebb: a Cseh Köztársaság és Szlovénia 
kivételével a Google piaci részesedése az EGT40 valamennyi országában 2008 óta 
mindig 85% feletti volt41, míg a két említett országban is 2011 óta minden évben 
meghaladja a 70%-ot.42

Azt maga a Google jelentette be a Twitteren 2017. május 17-én, hogy „a fejlesz-
tőinek és az együttműködő partnereinek hála” a havonta aktív androidos eszközök 
száma elérte a kettőmilliárdot43, 44, a hivatalosan nyilvánosságra hozott adatok alap-
ján a YouTube-nak „egymilliárd felhasználója van – ami az internet lévő emberek 
mintegy egyharmada”45.

Elsősorban a keresőmotorra vonatkozó számok mutatják a Google piaci erejét: a 
felhasználók kétharmada egyáltalán nem használ a Google-tól eltérő más keresőszol-
gáltatást46, így versenyjogilag is értelmezhető az „ami nincs a Google-ban, az nem is 
létezik” kifejezés. Ahogy erre a döntésében rá is világít a Bizottság, a „google”, azaz 
a neten rákeresni valamire ige több nyelven, például angolul, hollandul, lengyelül47, de 
magyarul (guglizni, google-ozni) is létezik, márpedig a felhasználók éppen a Google 
márkaereje miatt egyszerűen bíznak a keresési eredmények relevanciájában – egysze-
rűbben fogalmazva: azt tekintik relevánsnak, amit a Google talál a keresésükre. A 
talál szó helyett azonban helyesebb lenne a mutat igét használni.

Rövid távon tehát szinte elképzelhetetlen, hogy bármi megtörné ezt a domináns 
pozíciót, a területen pedig egyetlen olyan cég sem látható jelenleg, amely képes len-
ne akár csak megszorítani a Google-t. Próbálkozók voltak szép számmal, de a terü-
letre való belépés és az ottani piacszerzés és piacbővítés annak költségigénye miatt 
jelentősen korlátozott.48 2007 óta egyetlen jelentős szereplő lépett fel az EGT-ben az 
általános keresőszolgáltatások piacán, ám még a Microsoft, a Forbes szerint a világ 
harmadik legértékesebb cége is kudarcot vallott: hiába hajtott végre a Bing márka-
neve alatt 2009 óta jelentős K+F beruházást a saját keresőszolgáltatásának felfutta-
tása érdekében, „a költségek túl nagyok”49 voltak, de a Bing piaci részesedése soha 
nem haladta meg az EGT-országokban a 10%-ot.50

A Google jelentős lépéselőnyben van minden potenciális versenytársával szem-
ben: amikor a kilencvenes évek végén beérte az akkori piacvezető AltaVistát és 
Lycost, a piac még nem volt képes indexelési technológiájával mérni a felhasználói 
magatartást.51 Ma azonban a keresőszolgáltatás a keresési adatait használja a saját 
eredményoldalainak relevanciájának finomításához, márpedig annál relevánsabb 
lesz a keresési eredmény, minél nagyobb a lekérdezések száma, a kör pedig öngene-
ráló: a Google éppen piaci részesedése – és így a rajta keresztül zajló keresések 
alapján – képes észlelni a felhasználói viselkedési minták változását és frissíteni a 
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saját eredményei relevanciáját.52 Nem véletlen, hogy a Google folyamatosan jelen-
tős, egyre növekvő tőkebefektetéseket hajt végre a szolgáltatásának fejlesztésére: 
2006-ban világszinten még „csak” 1,9 milliárd dollárt, 2015-ben azonban már 
majdnem 10 milliárd dollárt53. Ezzel szemben a Yahoo a Bizottság által vizsgált 
2006-tól 2015-ig terjedő tíz év egyikében sem érte el a 720 millió dolláros befekte-
tést. A Google-nak azonban megéri ekkora összeget áldozni a fejlesztésre: a 2013 és 
2016 közötti időszakban a cég hirdetési bevételei 50,6 milliárd dollárról 79,4 milli-
árd dollárra nőttek! Eközben a keresőmotorok piacán időnként felbukkanó újabb 
megoldások megjelenésüket követően hosszabb-rövidebb időn belül, de jelentősebb 
sikerek elérése nélkül – 1%-os részesedés alatt maradva – eltűnnek (lásd Kosmix54, 
Cuil55, DuckDuckGo56, Blekko57). 

4.2. Az érintett piac meghatározása

Az ár-összehasonlító szolgáltatások területére először az USA-ban 2004-ben lépett 
be a Google „Froogle”, később „Google Product Search”, végül 2013 óta „Google 
Shopping” nevű szolgáltatásával. Az EGT területére a Google 2008-ban kezdte 
nyújtani a szolgáltatást, amelyet az Európai Bizottság 2010 novemberében kezdett 
vizsgálni.58

A Google azonban elsősorban általános internetes keresőszolgáltatásként vált is-
mertté világszerte, amely területen a Bizottság álláspontja szerint erőfölényt élvez 
az Európai Gazdasági Térséghez tartozó valamennyi országban.

Éppen ezért már alapvetésében is kardinális kérdés, hogy miként határozta meg 
a Bizottság az ügyben az érintett piacot: a Bizottság a Google azon tevékenységét 
minősítette versenykorlátozónak, mely szerint a Google a saját keresőoldalain a sa-
ját ár-összehasonlító szolgáltatását előnyben részesítette a konkurens ár-összeha-
sonlító szolgáltatásokkal szemben. Éppen ezért foglalkoztunk az előző részben a 
cégnek a keresők piacán meglévő jelentős erőfölényének bemutatásával és írtuk azt, 
hogy a Google a keresők piacán már meglévő erőfölényére épített az ár-összehason-
lító szolgáltatásával. Ez pedig megalapozhatja az erőfölény-átvitelt. A Bizottságnak 
tehát arról kellett döntenie, hogy az érintett piac az általános keresőszolgáltatások 
vagy az ár-összehasonlító szolgáltatások piaca. A Bizottság végül arra a következ-
tetésre jutott, hogy egyszerre mindkét termékpiac érintett az ügyben.59

A Bizottság először az általános keresési szolgáltatások piacát vizsgálta meg. 
Ahogy ezt tanulmányunk korábbi részében is bemutattuk, a Google az Európai 
Unióban egyértelműen domináns pozícióban van. A Bizottság leszögezte, hogy a 
keresőszolgáltatás egyértelműen gazdasági tevékenység60 függetlenül attól, hogy 
pénzügyileg ingyenes-e.

Bár elsőre ez a megállapítás teljesen egyértelműnek tűnik, ám a Bizottság érté-
kelésének (158) bekezdésében az internettel kapcsolatos máig élő legnagyobb tév-
hitre világít rá. Bár a szolgáltatásért a fogyasztók nem fizetnek pénzbeli ellenszol-
gáltatást, a Google használata ténylegesen nincs ingyen. A fogyasztók ugyanis a 
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keresőszolgáltatás bevételéhez úgy járulnak hozzá, hogy magával a lekérdezéssel 
szolgáltatnak adatot a szolgáltató számára. Ezek alapján tud a szolgáltató a felhasz-
nálók számára folyamatosan releváns tartalmat kínálni, amely egyrészről a felhasz-
náló elégedettségét elősegítő releváns találat, másrészt olyan hirdetés lehet, amely 
az adatok alapján a felhasználót ténylegesen érdekelheti. A kettő nem különíthető el 
egymástól: minél több adatot szolgáltat a felhasználó, annál relevánsabb választ tud 
a szolgáltató megjeleníteni és minél relevánsabb a válasz, annál többször fogja 
használni a felhasználó a keresőmotort, mert azt az élményt kapja, hogy tényleg 
megtalálta azt, amit keresett. 

A Google esetében pedig kijelenthető, hogy egyetlen keresőszolgáltató sem tudja 
pontosabban, hogy mire kíváncsi a világ – és így az egyedi felhasználók –, ugyanis a 
felhasználók naponta mintegy 5,5 milliárd keresést hajtanak végre a keresőmotor hasz-
nálatával: azaz a felhasználók naponta 5,5 milliárd adattal61 pontosítják a Google szá-
mára, hogy mire kíváncsi a világ. Márpedig minél nagyobb az általános keresőszolgál-
tatáshoz érkező lekérdezek száma, annál gyorsabban képes észlelni a felhasználói vi-
selkedésminták változását és így frissíteni és javítani a találatok relevanciáját.62

Mivel a keresőszolgáltatások nem az áron versenyeznek, ezért más versenyfelté-
telek alapján hasonlíthatóak össze (mind versenyjogilag, mind gazdaságilag, mind 
pedig felhasználói szempontból): az eredmények relevanciája, a szolgáltatás sebes-
sége63, a felhasználói felület vonzereje64 és a webes indexelés mélysége65. Márpedig 
a Google minden ilyen szempont alapján magasan megelőzi bármely keresőszolgál-
tató vetélytársát.

A webes indexelés mélységére érdemes pár mondatot szentelni, ugyanis az ügyben 
nagyon fontos jelentősége lesz a későbbiekben: a Google egy úgynevezett PageRank-
re támaszkodik, amely a weboldalak objektív és mechanikus értékelésére szolgáló 
módszer. A PageRank lényegében a Google legfontosabb know how-ja, ez emelte je-
lenlegi pozíciójába és forradalmasította az internetes keresést a ’90-es években: ezen 
algoritmus rangsorolja a találatokat a Google-keresés során.66 A Google két találati 
típust tár a felhasználó elé: az általános (generikus) találatot, valamint a támogatott 
(szponzorált) találatot. Míg a támogatott találatért fizetni kell a Google-nak, addig a 
generikus találati lista csak és kizárólag a PageRank alapján áll össze, a Google ön-
maga határozza meg, arra a Google-n kívül senki más ráhatással nem lehet. A 
PageRank pedig olyan hálózati hatást vált ki, amely alapján szinte minden internetes 
oldal gazdája igyekszik úgy kialakítani a saját oldalát, hogy az megfeleljen a Google 
aktuális „elvárásainak” – hiszen minél magasabban van valaki a találati listán, annál 
több látogatóra (és így bevételre, hírnévre stb.) tehet szert.67 Bár erre se de jure, se de 
facto nem kötelezi a Google a harmadik fél tulajdonában lévő weboldalakat, de a há-
lózati hatás alapján a legtöbben „beállnak a sorba”.68

Ezt követően a Bizottság megvizsgálta az ár-összehasonlító szolgáltatások piacát is, 
amely véleménye szerint külön érintett termékpiacot jelent.69 Logikáját tekintve na-
gyon hasonló ez a piac az általános keresőszolgáltatóihoz: a szolgáltató célja, hogy a 
felhasználó megtalálja az általa keresett szolgáltatásokat, terméket. A cél itt is egyfajta 
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rangsorolás, csak itt nem a találat relevanciája, hanem a szolgáltatás ára rangsorol. Ép-
pen ezért egy ilyen szolgáltatás biztosítása ugyancsak arra kötelez egy vállalatot, hogy 
egy általános keresőmotor fejlesztésébe invesztáljon, amely lehetővé teszi a felhaszná-
lók számára, hogy kulcsszavakra keressenek, amelyek az online térben összegyűjtik, 
megmutatják és ezáltal összehasonlítják a releváns szolgáltatásokat.70 Ezen platfor-
moknak „messze ez a legértékesebb jellemzője” a Bizottság értékelése szerint.71 Az ár-
összehasonlító szolgáltatóktól a megtalált termékek nem vásárolhatóak meg, a cél az, 
hogy az adott oldalra irányítsa a felhasználót a szolgáltató, ahol a vásárlást már végre 
tudja hajtani.72 Az üzleti modell lényege pedig – ahogy erre fentebb már utaltunk – a 
jutalék, amelyet az oldalra irányított forgalom után kap a szolgáltató. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a keresőszolgáltatás és az ár-összehasonlító szol-
gáltatás egyrészről azonos logika mentén építkezik: kiszűrni a felhasználó számára 
releváns találatokat az internetről és azokat személyre szabni.73 A gazdasági modell 
azonban eltérő: a keresőszolgáltató bevételt a fogyasztó számára megjelenített hir-
detésekkel keres, míg az ár-összehasonlító jutalékért dolgozik.

A Bizottság véleménye szerint így az érintett piacok az általános keresőszolgál-
tatások piaca és az ár-összehasonlító szolgáltatások piaca.

4.3. A versenykorlátozó magatartás

Ahogy arról fentebb már említést tettünk, a Google keresőmotorja kétféle típusú talá-
latot mutat meg a felhasználónak: az általános találatot, amelyet a PageRank nevű al-
goritmusa alapján rangsorol, valamint a szponzorált találatot, amelyért azonban fizetni 
kell a Google-nak, hogy hirdetésként a generikus találatok elé sorolja. Az ár-összeha-
sonlító szolgáltatások azonban csak a generikus találatok között jelenhettek meg.74 

Az ár-összehasonlító szolgáltatások piaca nagyban országspecifikus, egyrészről 
a vásárlói szokások miatt75 – terméket már csak a szállítási díjak és a fogyasztói jo-
gok érvényesíthetősége miatt is elsősorban saját országából rendel elsősorban a fo-
gyasztó76 –, másrészről a szolgáltatás nyelvspecifikus77, harmadrészt pedig az egyik 
országban jól értékesített termék nem feltétlenül ugyanolyan sikeres más országok-
ban is.78 Nem véletlen tehát, hogy az ár-összehasonlító szolgáltatók szinte kivétel 
nélkül egy-egy országra specializálódtak – vagy ha több országban is szolgáltattak, 
akkor szolgáltatásukat minden országra külön létrehozták (ld. Online Comparison 
Shopping Kft. magyar, román és bolgár aloldalai).

A Google pedig a Bizottság véleménye szerint éppen ezen pillérre alapozta a ver-
senykorlátozó magatartását, amelyet azonban időrendiségében érdemes látnunk. 

2004: A Google létrehozza saját ár-összehasonlító szolgáltatását Froogle néven.
2006: A Froogle sikertelen terméknek bizonyul, ez derül ki a Bizottság által 

megszerzett belső Google-levelezésből: „Véleményem szerint a Froogle nem ko-
moly versenyző – egyszerűen nem működik.”79, írta ezt a Google ügyvezetője 2006. 
március 13-án. A miértek keresése közben a Google szakemberei feltárják, hogy az 
általános keresési oldalon nem valószínű, hogy a Froogle jó rangsorolást kap. Ezért 
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a termékért felelős vezető szerint „valószínűleg különös bánásmódot kell biztosítani 
erre a tartalomra”80.

2007: A Google átalakítja a Froogle-t, a rebrandingelt Google Product Search 
forgalma kétszeresére nő. Bár még nem sorolja mindenek elé automatikusan a 
Google Product Searchöt a cég, a növekedés már „a google.com integráció javításá-
ból származik”.81

2008: A Google elkezdi bevezetni a szolgáltatását az Európai Unióban.
2009: A Google úgy dönt, hogy az Google Product Search (majd a későbbiekben a 

Shopping) mindig a Google keresési eredményoldalának tetején kell elhelyezkedjen.
2009: Megérkezik az első panasz a Bizottsághoz.
2011: Panda néven új keresőalgoritmust vezet be a Google, amely hátrányban ré-

szesíti azokat az oldalakat, amelyek nem saját tartalmat mutatnak (hanem pl. hirde-
téseket, átvett írásokat, adott esetben más oldalakra mutató linkeket stb.). A Page-
Rank mögött dolgozó algoritmussal a Google célja, hogy a felhasználó számára a 
hasznos és hozzáadott értéket képviselő oldalakat mutassa meg.82

2011: Az ár-összehasonlító szolgáltatások bevételei jelentősen visszaesnek, több eu-
rópai szolgáltató is megszüntetni kényszerül szolgáltatását vagy maga is megszűnik.83

2016-ra a Google Shopping letarolja a piacot, az Egyesült Királyságban a forgal-
ma 14-szer volt nagyobb, mint az összes többi ár-összehasonlító versenytársnak 
összesen84, de ez az arány Németországban is 2-szeres85, Hollandiában 2,7-szeres86, 
Franciaországban 4,7-szeres.87

Bár a Panda algoritmust vélhetően nem csak és kizárólag a Product Search, majd 
Shopping termék konkurensének számító ár-összehasonlító oldalakkal szemben ta-
lálta ki és vezette be a Google, az bizonyos, hogy elsősorban ezek az oldalak váltak 
a kárvallottjaivá, mivel ezek kifejezetten nem saját tartalmat, hanem más oldalak 
tartalmait jelenítik meg. 

Érdekes azonban, hogy a Bizottság által nyilvánosságra hozott statisztikák sze-
rint, valójában az ár-összehasonlító szolgáltatások még a Panda algoritmus ellenére 
sem teljesítettek rosszabbul a találati listákon, mint korábban, sőt ezek a szolgálta-
tások a generikus találati listában korábban is csak a 20-70. hely között mozogtak88, 
tehát általában csak a harmadik–hetedik oldalon voltak megtalálhatóak a Google 
találati listáján. A Panda algoritmus bevezetését követően egyes oldalak még javí-
tottak is a pozíciójukon, de összeurópai szinten az első 10-be egyetlen szolgáltatás 
tudott csak bekerülni: a lowpriceshopper.co.uk az algoritmus bevezetése előtt és 
után is a 7. helyen volt átlagosan.89

Ezek az adatok azonban csak akkor értékelhetőek, ha tudjuk a következő – egyéb-
iránt megdöbbentő – számadatot: a Google általános találati oldalán az összes kattin-
tás 94,75%-át az első tíz találat kapja. Amennyiben nincsen szponzorált tartalom egy 
oldalon, úgy tíz találat jelenik meg a Google-ban, azaz már a második oldalra is csak 
a felhasználók alig 5%-a kattint tovább, míg a legelső találat az összes kattintás 
34,33%-át viszi el.90 Azaz: a felhasználó tényleg bízik benne, hogy a Google megta-
lálta a releváns találatot, neki már nem kell a találatok között keresgélnie.
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Ez az adat azonban azt mutatja, hogy az általános keresőszolgáltatásokra elviek-
ben korábban sem jelentek meg a Google találati listáján jó helyen, így a felhaszná-
lók sem így bukkanhattak rájuk. (Bár erre nem ad választ a Bizottság, de valószí-
nűsíthetően, ha egy felhasználó egyszer fellelt egy számára megfelelő országos 
szolgáltatást, oda már a Google használatát nélkülözve navigált vissza.)

Tehát az eddigiek még önmagukban nem lettek volna versenykorlátozók, csakhogy 
a Google a saját termékével olyat tett, amelyre a konkurenseknek nem volt esélye: ki-
emelte (ld. a Höppner által említett „egyenlő bánásmódot”). Mert bár a Google Shop-
ping tartalma, felépítése és logikája teljes mértékben azonos bármely más ár-összeha-
sonlító szolgáltatóéval, a Google Shopping önálló termékként nem a többiével hason-
ló (20–70.) pozícióban jelent meg a Google találati listáján, hanem az általános kere-
sési eredményoldal felett, az oldal tetején. Márpedig ha az első találatra jutó kattintá-
sok az összes kattintások 34,33%-át viszi el, úgy azonnal látható, milyen értékes hely-
re pozicionálta a saját szolgáltatását a Google – szemben a többiekével.

4.4. A magatartás hatása, erőfölénnyel való visszaélés

A Google az EGT 13 országában lépett piacra a szolgáltatásával 2008 és 2013 kö-
zött. Az eltelt időszakban a Google ár-összehasonlítójának forgalma országonként 
eltérő mértékben, de minimum tizennégyszeresére nőtt (Olaszországban) – ez a 
szám Németországban és az Egyesült Királyságban a harmincöt-negyvenötszörösét 
is elérte! Ezzel párhuzamosan egyes vetélytársak honlapjának forgalma 80–92%-
kal csökkent. A Bizottság ok-okozati összefüggést mutatott ki a Google gyakorlata 
és a számadatok között.

Önmagában az, hogy egy szolgáltató belép egy olyan területre, ahol korábban 
nem volt jelen, és ott sikereket ér el, még nem versenykorlátozó. Ám a Google a ke-
resőszolgáltatások piacán meglévő erőfölényére alapozott – a Bizottság véleménye 
szerint ugyanis ezek a számok nem csak és kizárólag a Google ár-összehasonlító 
szolgáltatásának minőségére vezethetők vissza –, ehhez szükség volt a cég kereső-
algoritmusára és a kiemelésre is. A Google összehasonlító szolgáltatásának keres-
kedelmi sikere tehát nem a szolgáltatás érdemei miatt alakult ki, hanem azért, mert 
a Google olyan különböző üzleti megoldásokat alkalmazott, amelyekkel visszaélt 
az általános keresési szolgáltatások nemzeti piacain meglévő erőfölényével.91

A Bizottság a 2010 óta tartó eljárásban összegyűjtött adatok alapján az alábbiakat 
állapította meg:

(1) A Google a saját ár-összehasonlító szolgáltatását minden esetben a találati lis-
ta elejére helyezte el.

(2) A Google a rivális (Kayak, Amazon, Venere.com, Foursquare stb.) ár-össze-
hasonlító szolgáltatásokat a találati listán hátrébb sorolta. A Bizottság álláspontja 
szerint a Google számos olyan kritériumot épített be a keresőalgoritmusokba, ame-
lyek eredményeként a rivális ár-összehasonlító szolgáltatások hátrébb sorolódnak 
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az eredménylistán. 92 A Bizottság vizsgálata alapján a vetélytársak átlagosan csak a 
találati lista negyedik oldalán jelennek meg.

(3) Az első két magatartás eredménye, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége a 
Google ár-összehasonlító szolgáltatását használja.

A Bizottság véleménye szerint így e magatartásával a Google gyengítette vagy 
teljesen kiszorította a versenyből a versenytársait, ez pedig megalapozza az erőfö-
lénnyel visszaélés tilalmát, azaz az EUMSZ 102. cikk sérelmét.

Azt pedig határozatában leszögezi a Bizottság, hogy elvárja a Google-tól, hogy 
azonos folyamatokat és módszereket alkalmazzon a rivális ár-összehasonlító szol-
gáltatások és a saját ár-összehasonlító szolgáltatásának a keresési oldalakon történő 
megjelenítése tekintetében. Mert amennyiben ez nem történik meg, úgy akár anya-
cégének, az Alphabet Inc.-nek átlagos napi globális forgalma legfeljebb 5%-át kite-
vő kényszerítő bírságot kell fizetnie.

A Bizottság nem fogalmazott meg konkrét megvalósítási módszereket, de a 
Google a fenti elvárásnak vagy az algoritmus átalakításával, vagy a Google Shop-
ping újrapozicionálásával tud eleget tenni. Hogy az algoritmust átalakította-e a 
Google, arra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, de az biztos, hogy Ma-
gyarország már a bevezetésétől, azaz 2019 nyarától a fentiekben kifejtekkel ellenté-
tesen helyezte el ezt a szolgáltatást a Google. A Google keresősáv alatt található 
opciók („Összes”, „Képek”, „Videók”, „Térkép” stb.) között az Egyebek fület lenyit-
va található meg a „Vásárlás” menüpont. Vizsgálódásunk során a „Nike cipő” szó-
kapcsolatra rákeresve a Google Shopping csak az Eszközök/Vásárlás menüpontra 
kattintva nyílt meg. Ezzel szemben az első ár-összehasonlító szolgáltatást mutató 
találat a ferfi-cipo.arukeresu.hu volt a 18. generikus találatként.

A számítógép által használt IP-címet elrejtve ugyanezt a keresést lefolytattuk egy 
német virtuális IP-címről93 „Nike Schuhe”, egy egyesült királyságbeli virtuális IP-
címről94 „Nike shoes”, valamint egy francia virtuális IP-címről95 „Nike chaussure” 
keresőszavakkal is, az eredmény mindháromnál azonos volt: a Google Shopping szol-
gáltatása csak a menüsorban történt pluszkattintás után vált elérhetővé. 

5. A Bizottság határozatának értékelése

Az ügyben a sorok között felbukkanhat egy olyan kérdés, amelyet a Bizottság egy-
általán nem vett figyelembe – igaz, ezt versenyjogilag nem is kellett megtennie. Va-
jon azonban mi lehetett a Google motivációja azzal, hogy belépett az ár-összeha-
sonlító szolgáltatók piacára? Nem lehet kérdéses, hogy gazdasági a Google motivá-
ciója – de közvetlenül azzal, hogy elkezdett nyújtani egy ilyen szolgáltatást? Egyes 
szerzők rámutatnak, hogy a témakör értelmezése csak versenyjogi szempontokkal 
nem is elegendő. Angela Daly, a Tilburgi Egyetem professzora A „hipszter” ver-
senyjog mögött című írásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a különböző jogterü-
letek együttműködése hatékonyabb lehetne, mintsem ha csak a versenyjogra tá-
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maszkodunk.96 Véleményünk szerint a Google motivációja nem a közvetlen ár-ösz-
szehasonlítási szolgáltatásból származó jövedelem volt – a kezdeti Froogle-
időszakban a kereskedőknek nem is kellett akkor fizetniük, ha a Google-javaslat 
alapján náluk bevétel keletkezett.97 (Ez persze értelmezhető bevezető marketingfo-
gásnak is.) Ahogy arra már fentebb is utaltunk, a Google bevételei a keresőszolgál-
tatásából származnak, a keresőszolgáltatása pedig akkor lesz továbbra is piacveze-
tő, ha folyamatosan releváns adatokkal tud dolgozni. Éppen ezért, ahogy utaltunk 
erre korábban, a Google folyamatosan fejleszti is a saját szolgáltatását, méghozzá 
nagyon komoly invesztíciót végrehajtva: 2015-ben 23,3 milliárd dolláros bevétel98 
mellett 9,9 milliárd dollárt szánt a szolgáltatás fejlesztésére.99 A Google bevétele 
2015-ben 23,3 milliárd dollár volt! Előfordulhat, hogy a Google Shopping szolgálta-
tás valójában egy olyan fejlesztés, amely egyben közvetlenül bevételt is termel? 
Mert a Shopping szolgáltatása nélkül a Google csak azon adatok birtokába jutott (és 
pontosíthatta így szolgáltatását és a célzott hirdetéseit), hogy az egyes felhasználók 
milyen termékekre kíváncsiak, azt azonban, hogy végül az ár-összehasonlító szol-
gáltató által bemutatott termékek közül ténylegesen melyikre voltak kíváncsiak, 
azaz melyikre navigáltak tovább, nem, mivel az már nem a Google, hanem az ár-
összehasonlító szolgáltató platformján történt. A Google ezt a számára eddig nem 
látott köztes lépést tette láthatóvá: most már az is a Google szolgáltatásán belül kat-
tint a felkínált termékek közül valamelyikre a felhasználó, így a Google számára 
menthető és felhasználható100 immár a sokkal pontosabb vásárlásiszokás-adat is. 
Márpedig ezzel a Google még tovább tudja pontosítani a felhasználónak szánt tar-
talmat, hiszen még pontosabban ismeri a vásárlók érdeklődését is.

A nagyobb forgalom növeli a vertikális keresési szolgáltatás relevanciáját és 
vonz erejét, sőt a Google azon partnerek számára is vonzóbb opciót nyújt, akik a 
szolgáltatásuk nyújtására törekednek. A Google számára viszont több és jobb ada-
tot kínálnak az eredmények, amellyel a keresőszolgáltatás optimalizálható.101 A 
Google – a nyilvánosságra hozott számokból jól láthatóan – nemcsak hogy learatta 
az eddigi ár-összehasonlítási piacot, hanem növelte a tortát: növelte az ár-összeha-
sonlító szolgáltatások kattintásszámát102. A Google növelte a bevételeit, bővítette a 
saját adatbázisát a felhasználóiról, ezzel tovább pontosíthatja a felhasználók számá-
ra nyújtott szolgáltatásait, amivel tovább növelheti bevételeit. Nem véletlenül tette 
vette fel Christophe Carugati Big Data és szabad gazdaság: egy új versenyjog 
felé című munkájában, hogy a versenyjognak is vizsgálnia kell az adatok felhaszná-
lásának kérdését.103 A már idézett Daly szerint „összehangolt megközelítésre van 
szükség”, amelyben a különböző jogterületek (fogyasztóvédelem, versenyjog, adat-
védelem) együttműködve tudnak válaszokat adni a Google Shopping által is felve-
tett kérdésre.104 Egy korábbi, a Facebook–WhatsApp összefonódást vizsgáló tanul-
mányunkban már rámutattunk, hogy a Bizottság feladata kell legyen, hogy megfe-
lelő módszertant dolgozzon ki a személyes adatok integrációjából adódó versenyha-
tások értékeléséhez.105 Mert a Google Shopping-ügy is rávilágított: a tisztán a ver-
senyjog alapján megítélt ügy jócskán túlmutat a versenyjogon.
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29 AT.39740 (30) bekezdés.
30 AT.39740 (58) bekezdés.
31 AT.39740 (89) bekezdés.
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33 AT.39740 331-es lábjegyzet.
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38 Statista.com: Most popular multi-platform web properties in the United States in July 2019, 
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nünk, mert a Google Norvégiában is szolgáltat.

41 Érdekesség, hogy 2008 és 2016 között Magyarországon a Google legalacsonyobb piaci részese-
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42 AT.39740 (283)–(284) bekezdések.
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864890655906070529 [2019.10.13.]
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Android mobileszközökkel kapcsolatos, a Google keresőmotor erőfölényének megerősítésére 
irányuló jogellenes gyakorlatok miatt. 

45 youtube.com: YouTube in numbers https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/press/ 
[2019.10.13.]

46 AT.39740 (311) bekezdés.
47 AT.39740 330-as lábjegyzet.
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com/about/company/tech.html, „Comprehensiveness” tárgyszó alatt.
66 AT.39740 (15) és (16) bekezdések.
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lálgatásokra és megfigyelésekre épül: nem az algoritmust befolyásolja, hanem igyekszik az 
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76 Bár az Ebay és az Alibaba előretörését követően egyre nagyobb szeletet szerez a tortában a nem-
zetközi rendelés is.

77 AT.39740 (259) bekezdés.
78 AT.39740 (261) bekezdés.
79 AT.39740 (490) bekezdés.
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93 80.255.7.24 (Kassel, Németország).
94 109.169.34.31 (Glasgow, Egyesült Királyság).
95 212.83.169.67 (Párizs, Franciaország).
96 Daly, Angela: Beyond ‘Hipster Antitrust’: A Critical Perspective on the European Commission’s 

Google Decision, European Competition and Regulation Law Review 2017. p. 2. https://ssrn.
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97 AT.39740 (28) bekezdés.
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99 AT.39740 4. táblázat.
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tékelésében, Pro Futuro – A jövő nemzedékek Joga 2018:1. p. 147.
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BENCZE MÁTYÁS
A fogyasztóvédelem lehetőségei és kihívásai  

a közösségi média korában

1. Bevezetés

A jelen tanulmány ötlete egy korábbi kutatásomból származik, amelyben azt vizs-
gáltam, hogy miként hasznosíthatók a viselkedéstudományok eredményei a hazai 
fogyasztóvédelmi jog területén.1 A kutatást lezáró tanulmány röviden és eléggé el-
nagyoltan érintette azt a kérdést, hogy a közösségi média segítségével zajló keres-
kedelmi gyakorlat milyen kihívásokat generál a fogyasztóvédelem számára, és a 
másik oldalról: milyen módon hasznosítható ugyanez az internetes felület a fo-
gyasztóvédelem céljának megvalósítására.

A viselkedéstudományok és a közösségi média kérdése oly módon kapcsolódik 
össze, hogy az utóbbi az a felület, ahol a viselkedéstudományok eredményeit a leg-
könnyebb átültetni a gyakorlatba az üzleti siker érdekében, illetve ahol ugyanezen 
eredmények felhasználásával védekezni is lehet a tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlatok ellen. A közösségi médiában folytatott kereskedelmi gyakorlat természete-
sen nem csupán abban különbözik a hagyományos kereskedelemtől, hogy köny-
nyebb a manipuláció új technikáit alkalmazni, hanem számos más vonatkozásban 
is. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az üzleti tevékenységet hordozó, illetve köz-
vetítő felület sajátosságait, melyek visszahatnak magának a tevékenységnek a jel-
lemzőire is, és ezzel új típusú fogyasztóvédelmi kihívásokat teremtenek.

A kiinduló kérdésem ebben az írásban az, hogy melyek a védekezés adekvát esz-
közei a közösségi médiában folytatott, már nem tolerálható mértékű tisztességtelen 
üzleti gyakorlattal szemben. Ennek megfelelően először azzal foglalkozom, hogy 
mi a tétje a hatékony fogyasztóvédelmi törekvéseknek a közösségi média világá-
ban, és miként határozzuk meg a „már nem tolerálható mértékű tisztességtelenség” 
fogalmát. Utána számba veszem azokat a fogyasztóvédelmi kihívásokat, amelyek a 
különböző internetes platformokon folyó kereskedelem sajátosságaiból fakadnak. 
Ezt követően mutatom be nagy vonalakban, hogy milyen szabályozási és egyéb al-
ternatívák léteznek, és ezek milyen – a fogyasztóvédelem területén jóval túlnyúló 
– kérdések átgondolására ösztönöznek a jövőt illetően. 

2. A fogyasztóvédelem tétje a szociális média korában

Az internetes platformok elterjedése (Facebook, Amazon, YouTube, Twitter stb.) és 
működési stratégiájuk, üzleti modelljük igazolni látszik azt a belátást, hogy a kapi-
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talista társadalmak stabilitásának egyik alapját a fogyasztói igények generálása és 
kielégítése adja.2 A fogyasztóvá átformált polgár idejét és gondolatait jelentős rész-
ben a saját életkörülményeinek jobbá és kényelmesebbé tétele tölti ki, amelyet a biz-
tonságra törekvés természetes evolúciós késztetése is táplál. Az ilyen igények kielé-
gítése mellett kevesebb ideje és energiája jut a fennálló társadalmi berendezkedés 
hibáinak észlelésére, esetleg megváltoztatására. A jólét tagadhatatlan növekedése 
további legitimációt biztosít a rendszernek.3 

A közösségi média és a „platformgazdaság”4 ezt a berendezkedést erősíti tovább. 
A szociális médián folytatott kereskedelem ugyanis nem azonos a hagyományos 
kereskedelem online változatával. Az előbbi magát a kereskedelem folyamatát is in-
teraktív „közösségi élménnyé” teszi5, ami új típusú visszaélésekre ad lehetőséget, 
és ezért újfajta védekezési módszereket is igényel. 

Új jellemző például, hogy a közösségi média képes folyamatosan lekötni a figyel-
met, illetve fogyasztásra stimulál, és azáltal is növeli a kereskedelmi tranzakciók 
számát, hogy ténylegesen olcsóbbá teszi bizonyos javak megszerzését vagy szolgál-
tatások igénybevételét (gondoljunk az eBay-re, az Airbnb-re vagy az Uberre). A 
platformok arra is alkalmasak, hogy az általuk összegyűjtött adatok révén előre je-
lezzék, illetve befolyásolják a fogyasztói magatartást, elősegítve ezzel a fogyasztá-
son alapuló társadalmi struktúra fennmaradását.6 

Mindebből az is következik, hogy a „fogyasztóvédelem” ma már nem csupán a 
gyengébb, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fogyasztók és a nagy vállalkozások 
közti erőkülönbség kiegyenlítésének eszköze, hanem a társadalmi változás lehető-
ségének megőrzéséért, és végső soron a szabadon hozott emberi döntésekért vívott 
küzdelem terepe is. Ironikus módon a fogyasztóvédelem ebben a felfogásban nem 
az állami paternalizmus7 megjelenése, hanem éppen az egyéni választás szabadság 
fenntartása érdekében tett lépések sorozata. Nem véletlen, hogy egyre többen köve-
telnek alapjogi státuszt a befolyásmentes emberi döntéshozatal biztosítására.8

3. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat meghatározása9

A bevezetni kívánt alapjog és általában bármilyen fogyasztóvédelmi szabályozás kap-
csán felmerül a kérdés, hogy milyen típusú üzleti célú manipuláció az, amely ellen 
már legitim módon fel lehet lépni. Roppant nehéz ugyanis meghúzni azt a határvona-
lat, mely a kreatív, bevételnövelő vállalkozói ötletek és a tisztességtelen piaci maga-
tartás között húzódik. Jól tükrözi ezt a bizonytalanságot az Európai Parlament és a 
Tanács 2005/29/EK Irányelve („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok-
ról”, továbbiakban: Fogyasztóvédelmi irányelv), melynek 5. cikk (2) és (3) bekezdésé-
ben szereplő fogyasztóvédelmi generálklauzula a következőképpen szól:

 „(2) A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen, amennyiben:
a) ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel, és
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b) a termékkel kapcsolatban jelentősen torzítja vagy torzíthatja azon átlagfo-
gyasztó gazdasági magatartását, akihez eljut vagy aki a címzettje, illetve – ameny-
nyiben a kereskedelmi gyakorlat egy bizonyos fogyasztói csoportra irányul – a cso-
port átlagtagjának a gazdasági magatartását.

(3) Azon kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek valószínűsíthetően csak a fogyasz-
tóknak egy, e kereskedelmi gyakorlattal vagy az annak alapjául szolgáló termékkel 
szemben szellemi vagy fizikai fogyatékosságuk, koruk vagy hiszékenységük miatt kü-
lönösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjának gazdasági maga-
tartását torzítják jelentősen – és oly módon, hogy azt a kereskedőnek ésszerűen elő-
re kellene látnia –, az adott csoport átlagtagja szempontjából kell értékelni.”

A szóhasználat árulkodó: „torzítja”, „torzíthatja” az átlagfogyasztó gazdasági 
magatartását. De tudjuk, hogy minden egyes gazdasági reklám, vagy az áru eladá-
sának, szolgáltatás igénybevételének más módon történő ösztönzése ezzel a céllal 
születik meg, máskülönben nem volna értelme a tevékenységnek. A „torzítás” ka-
tegóriája tehát nincs elhatárolva a megengedett befolyástól. Ugyancsak érdekes jog-
alkotói döntés a (3) bekezdésben szereplő „hiszékenyek” csoportjának felállítása. 
Ki és milyen kritérium alapján dönti el, hogy kik minősülnek hiszékenynek? Főleg 
arra tekintettel, hogy a szokásos reklámtevékenység jelentős részben a természetes 
hiszékenységünkre épít.

A 7. cikk (1) bekezdése szintén beszédes ebből a szempontból:
„Megtévesztőnek minősül az a kereskedelmi gyakorlat, amely a ténybeli körül-

mények alapján – figyelembe véve annak valamennyi jellemzőjét és feltételét, vala-
mint kommunikációs eszközeinek korlátait is –, az átlagfogyasztó tájékozott ügyleti 
döntéséhez szükséges jelentős információkat hagy ki, és ezáltal – a körülményektől 
függően – ténylegesen vagy valószínűsíthetően ahhoz vezet, hogy az átlagfogyasztó 
olyan ügyleti döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna.”

Különösnek találnánk, ha e rendelkezés alapján szankcióval sújtaná az illetékes 
hatóság azt a kereskedőt, aki az általa forgalmazott termék reklámjában elhallgat-
ná, hogy a versenytárs által forgalmazott hasonló funkciójú termék jobb minőségű 
és esetleg még olcsóbb is. E három példából (torzítás, hiszékenység, elhallgatás) jól 
látszik, hogy mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt a piaci verseny szabadságá-
nak biztosítása és a magas szintű fogyasztóvédelem megteremtése között. A fenti 
rendelkezések hétköznapi értelmezése alapján számos olyan piaci magatartás mi-
nősülhetne jogsértőnek, amelyeket egyébként tömegesen folytatnak a gazdasági 
élet szereplői.

Az általános megfogalmazású generálklauzulák tehát inkább elbizonytalanítják 
a közvetlen címzetteket és a jogalkalmazó szerveket, mintsem egyértelmű irányt 
mutatnának a megengedett és a tiltott magatartások elhatárolásához. Bár a Fogyasz-
tóvédelmi irányelv tartalmaz egy ún. „feketelistát” („Minden körülmény között 
tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlatok”), mely konkretizál és tilt 
harmincegy fogyasztói érdeket sértő magatartást, azonban az eseteknek a listában 
nem említett körére a fent elemzett általános szabályt kell alkalmazni. 
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Ebből következik, hogy olyan jogi szabályozási formákat kell találni, amelyek 
életközeliségük és megfelelő mértékű részletezettségük következtében valóban be-
tartathatók és számonkérhetők. Egy ilyen szabályozással többet nyerhetünk, mint-
ha ragaszkodnánk az alapelvek vegytiszta érvényesüléséhez és mindenfajta korlá-
tozástól mentes alkalmazásához, ami gyakran teljesíthetetlen követelményeket állít 
a jogalkalmazók és az egyszerű állampolgárok elé. Clermont szerint az életközeli 
skálák alkalmazása a jogrendszer érettségének a jele. Ha azonban nem világosak a 
mérlegelési standardok, akkor az a bírói önkény előtt nyitja meg az utat.10 Más ku-
tatások azt igazolják, hogy az olyan területeken, amelyek jól leszabályozottak, a 
bírákat kevésbé tudják megtéveszteni a megérzéseik, esetleges sztereotípiáik, mivel 
a részletszabályok épp a korábbi tévedések elkerülését szolgálják.11

Bár a hagyományos kontinentális jogi gondolkodás a fogyasztóvédelmi jog terü-
letén is kedveli az általános jogi fogalmakat, generálklauzulákat12, ezek helyett 
mégis a paradigmatikus eseteket rögzítő konkrét felsorolásokat kellene előnyben 
részesíteni ahhoz, hogy a fogyasztóvédelmi szabályokat a hatóságok kiszámítható 
és számonkérhető módon alkalmazzák. Ennek a megoldásnak az a „költsége”, hogy 
néhány esetben a jogalkotó csak utólag tud fellépni, de ez még mindig kisebb ár, 
mintha az innovációra és az üzleti szabadságra nézve káros, homályos értelmű ál-
talános szabályozás állna fenn. További érv a részletes körülírás mellett, hogy az 
internetes visszaéléseket gátló tartalomszűrő szoftverek számára is leegyszerűsíti 
az elvégzendő feladatot.

A már nem tolerálható mértékű tisztességtelen üzleti gyakorlat fogalmát tehát 
nem lehet úgy megalkotni, hogy az a jövőben felmerülő bármilyen vita esetében, 
kontextustól függetlenül is megfelelő iránymutatásként szolgáljon a vitát eldöntő 
hatóság számára. Így a következőkben a közösségi médián folyó kereskedelemre 
jellemző tisztességtelen gyakorlatok és az azokat elősegítő feltételek esetében is a 
paradigmatikus esetek rövid leírására fogok szorítkozni.

4. A közösségi médiára jellemző fogyasztóvédelmi problémák

Az első jellemző probléma, hogy amíg a hagyományos fogyasztóvédelmi szabályozás 
az üzleti szereplők és a fogyasztók (B2C) közötti viszonyokat rendezi, addig a közös-
ségi felületek kereskedelmében egyrészt nehéz azt megmondani, hogy az eladó üzle-
ti vállalkozásnak minősül-e, illetve magára a kereskedelmi összeköttetést biztosító 
platformra kiterjed-e e szabályok hatálya.13 Ez a szabályozatlanság lehetővé teszi a 
platformok számára, hogy mentesüljenek a felelősség alól, ugyanakkor a felhasználók 
részére fenntartsák a lehetőséget a tisztességtelen gyakorlatok folytatására.

A következő nyilvánvaló nehézség a szerződésszegés eseteiben merül fel. A kö-
zösségi média alapvető jellemzője, hogy nem kötődik konkrét földrajzi helyhez, 
sokszor a felek sem tudják, hogy mely állam polgáraival állnak szerződéses vi-
szonyban. Mindez rendkívül költségessé teheti az igényérvényesítést, a kikénysze-
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rítésről nem is beszélve.14 Ide kapcsolható az a tény is, hogy a közösségi médián 
keresztül folytatott tisztességtelen kereskedelmi tevékenységet sokkal könnyebb új-
rakezdeni, mint az offline piacokon.

Fogyasztóvédelmi szempontból komoly gondot jelent a burkolt reklámtevékeny-
ség is. Az internetes influencerek népszerűségének növekedését az üzleti vállalko-
zások jól ki tudják használni, mivel akár viszonylag kis összegű ajándékokkal is rá 
lehet őket venni termékeik, szolgáltatásaik „értékelésére”. Ez alkalmas lehet a kö-
vetők megtévesztésére, mivel a követők nem feltétlenül reklámként kezelik az adott 
influencer által közzétett értékelést. A bújtatott reklámok kapcsán szintén felmerül 
az az előbb már felvetett kérdés, hogy egy-egy influencer mikor válik üzleti vállal-
kozóvá, illetve az is, hogy miként bizonyítható a reklámozási szándék.15

Szintén aggályos lehet a kereskedelmi felületként (is) szolgáló platformok azon 
gyakorlata, amelynek révén a platformra való belépést személyes adatok szolgálta-
tásához köti (access for data)16, majd az adatokat értékesíti a felhasználók számára 
előre nem ismert vállalkozásoknak.

Továbbá, ahogyan arról már a bevezetésben volt szó, az internetes felületeken 
jobban ki lehet használni a manipuláció azon eszközeit,17 melyeket a viselkedéstu-
dományok eredményei szolgáltatnak. Ezek az eddigi meggyőzési technikákhoz a 
tudományos módszereket és szisztematikusságot adták hozzá. Azt azonban még 
nem tudjuk, hogy a tudományos alapon kidolgozott fogyasztásösztönző üzleti gya-
korlatok egyszer elérik-e azt a szintet, melynek révén a vállalkozások szabadon 
kapcsolgathatják az emberi agyban a „vásárlási gombot”.18

Az ismertetett problémák, ahogyan általában minden társadalmi probléma, 
komplex kezelést igényelnek. A következőkben azt tekintem át, hogy ebben mi a 
szerepe a jognak és a jogon kívüli eszközöknek.

5. Jogi megoldások

Amíg az emberek döntési szabadsága fizikai cselekvési lehetőséggel párosul, addig 
a jognak szerepet kell játszania a társadalmi folyamatok szabályozásában: kellenek 
olyan előírások, amelyek meghatározzák, hogy mely cselekvések tilosak, megenge-
dettek vagy kötelezők. Kérdés azonban, hogy a 18–19. században kialakult modern 
jog, mely az ipari társadalmakra, alapvetően az anyagi valóságra és a fizikai világ-
ban végbemenő folyamatokra lett szabva, alkalmas-e egy olyan világ szabályozásá-
ra, ahol „nincs anyag”, és ahol ezért a tulajdon, a kereskedelem, de akár a bűnözés 
is teljesen más formában jelentkezik, mint a fizikai világban.19

Cohen szerint az internetes platformok – kihasználva, hogy jogunk és jogintéz-
ményeink alapvetően az indusztriális társadalmakra van szabva – olyan stratégiá-
kat fejlesztettek ki, amelyekkel sok esetben sikeresen kerülhetik ki a hagyományos 
szabályozást.20 Konkrét példaként említi a személyre szabott árazást, amelyre a leg-
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inkább a megtévesztésre és az információ elhallgatására érzékeny hagyományos 
fogyasztóvédelmi szabályok nem tudnak reagálni.21

A jogi szabályozást az is bonyolítja, hogy a fogyasztókat megillető jogosultsá-
gokkal szemben mérlegre kell tenni a vállalkozási, a szerződési szabadság és az in-
nováció fontosságát, illetve – a reklámok tekintetében – a kereskedelmi szólássza-
badság értékét. 

Az egyik megoldás lehet a meglévő jogintézmények átformálása, adaptálása az 
új technikai környezetre, figyelembe véve annak alapvető jellemzőjét, az „anyagta-
lanságot”, illetve a fogyasztóvédelem esetében a platformgazdaság jellemzőit. Ilyen 
változtatás lehet, ha a fogyasztóvédelmi jogalkotás kihasználja az online működés 
előnyeit: az általános gondossági kötelezettség része lehet például a jövőben a haté-
kony internetes panaszügyintézés működtetése, melyet a szabályozó hatóságnak 
már „csupán” ellenőriznie kell.22 

Az is bizonyosnak látszik azonban, hogy nem elég az egyes intézmények átala-
kítása, a közösségi média államok felettisége nemzetközi együttműködést kívánna 
meg a jogi szabályozás vonatkozásában. Annál is inkább, mivel a platformokat üze-
meltető cégek vonakodnak együttműködni a jogalkalmazó szervezetekkel.23 Ilyen 
együttműködésre azonban az emberiség eddigi történetében csupán ritkán, na-
gyobb kataklizmák után került sor. Nem látszik valószínűnek, hogy amíg bizonyos 
államok gazdasági érdeke az enyhébb fogyasztóvédelmi szabályoknak kedvez, lét-
rejöhet egy egységes szabályozás.24 

A szabályozás tartalmán és forrásán kívül azonban különös gondot kellene fordítani 
a jogszabályok által tartalmazott információ, illetve a jogszabályok által megkövetelt 
(fogyasztóvédelmi) tájékoztatás érthető és hatékony kommunikációjára. Ahogy 
Siciliani, Riefa és Gamper megjegyzi: amíg a neoklasszikus fogyasztóvédelem felfo-
gásában a minél több információ biztosítása jelenti a garanciát, addig az átlagfogyasz-
tó számára teljesen racionális, ha mellőzi a rengeteg időt felemésztő részletes tájékoz-
tatás elolvasását.25 Ezért látszik zsákutcának az Egyesült Királyságban 2019-ben ké-
szült White Paperben megfogalmazott azon javaslat, amely szerint a törvényhozás elő-
írhatná az internetes platformok számára éves átláthatósági jelentések közzétételét, 
melyből a fogyasztók tájékozódhatnának arról, hogy milyen problémák merültek fel 
ezen a téren, és milyen intézkedéseket tettek a szolgáltatók ezek orvoslására.26

Ebből az következik, hogy nem az információ mennyisége, hanem az átadás mi-
kéntje válik fontossá.  Az informatika mai fejlettsége mellett megvalósítható lenne 
a személyre szabott tájékoztatás, amely éppen az aktuális fogyasztó előzetes tudá-
sának, szokásának és képességeinek megfelelően adna információt az adott szolgál-
tatásról vagy termékekről, kiemelve azokat a pontokat, melyek a legneuralgikusab-
bak, illetve amelyek a legtöbb problémát okozzák („okos jog”, „okos tájékoztatás”). 
Természetesen az ilyen megoldásokkal szemben is ellenérdekeltek az üzleti szerep-
lők, és kérdés, hogy miként kényszeríthető ki az ilyen új típusú tájékoztatás, példá-
ul ki döntené el, hogy milyen pontok minősülnek neuralgikusnak fogyasztóvédelmi 
szempontból, és tényleg elég „okos”-e a tájékoztatás. 
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Az állami hátterű jogi megoldásokkal kapcsolatban felvethető továbbá, hogy 
nem okoz-e nagyobb gondot az állami beavatkozás a piaci szférába, mint az, ami-
nek az orvoslását várják tőle.27 Ebből a szempontból szimptomatikus Cohen tanul-
mánya, aki a platformgazdaság által generált szabályozási kihívásokat abban látja, 
hogy a hagyományos állami jog nem elég hatékony a platformok megregulázásá-
ban.28 E mögött kiolvasható az az előfeltevés, hogy az állami szabályozás – a plat-
formokat üzemeltető cégek önérdekével szemben – a közösség érdekét szolgálja. A 
történelmi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy maga az állam is lehet az a 
szereplő, amelynek érdekében áll a manipuláció, és a szociális média adta lehetősé-
geket a szabadság elnyomására is fel lehet használni.29 Nem is beszélve arról, hogy 
a jogalkotó politikusoknak is lehetnek olyan üzleti érdekeltségei, amelyek nem ked-
veznek a közérdek jogi kikényszerítésének.

Annyiban azonban igazolható a Cohen által támasztott igény, hogy a közösségi 
médiát és a platformokat valamilyen módon érdemi közösségi kontroll mellett kel-
lene működtetni. Ennek oka, hogy néhány nagyobb platform már nem csupán üzle-
ti monopólium, hanem elemi infrastruktúra is, amire minden vállalkozásnak szük-
sége van. Mindazonáltal éppen a közösségi média teremt arra lehetőséget, hogy a 
felhasználók hatékony ellenőrzést gyakoroljanak. 

A közösségi kontroll „nyersanyaga” már rendelkezésre áll: léteznek fogyasztói 
értékelések, rangsorok, összehasonlító oldalak, gyűjtőoldalak tisztességtelen keres-
kedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokról, fogyasztói fórumok stb. Az inter-
net korábban ezek az információk könnyen megoszthatók és terjeszthetők is.30

Ami ma még hiányzik e kezdeményezések mögül, az az intézményesülés. Kér-
dés, hogy csupán az állam képes-e biztosítani ezt.  A modern jogelméletek az ún. 
„autoritáselmélet” valamelyik válfaját képviselik, amely a jog sajátosságait a 
XIX. század elején kialakult és rögzült jog és joggyakorlat alapulvételével írja le. 
Az autoritáselmélet lényege, hogy a jogot az különbözteti meg más társadalmi sza-
bályozó rendszerektől, hogy az autoritással bíró személyek, illetve szervezetek te-
remtik meg (ez lehet a törvényhozó, illetve az angolszász jogrendszerekben a bíró).31 
Ez az elmélet a top-down társadalmi modell eredményeként, egyben eszközeként 
írja le a jogot. Azt tekinti kiindulópontnak, hogy a jog léte egyet jelent a központi 
jogalkotói, illetve döntőbírói hatalom létezésével, amelyik az akaratnyilvánításán 
keresztül megteremti azt. A jogintézmények tehát a felettünk álló személyek, szer-
vezetek tervszerű alkotásaként jelenik meg. És valóban, ez a modern nemzetálla-
mok jogának megfelelő leírása. E modell szerint a jognak alávetett személyek a jog 
tartalmát közvetlenül nem befolyásolhatják, a jogi rendelkezések érvényességét 
sem érinti az, hogy követik-e a szabályokat vagy nem. A jog érvényessége annak a 
függvénye lesz, hogy a jogi rendelkezést előíró személy vagy szervezet megfelelő 
felhatalmazással rendelkezik-e. A jog által érintettek névtelen tömegei legjobb eset-
ben is csak közvetlen módon tudnak hatni a jogalkotó autoritásra, bizonyos általá-
nos elveket kérhetnek rajta számon. A jog a maga egészében mindenképpen valami-
lyen felettünk álló hatalom alkotása. 
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A közösségi szerveződések története azonban azzal a tanulsággal szolgál, hogy 
ne becsüljük alá a spontán evolúciós fejlődés jelentőségét a jog világában sem. Már 
a modern jog előképének tekintett ókori és középkori kereskedelmi jog sem felülről, 
tervezett módon, hanem spontán szokások rendjeként, bottom-up módon jött létre.32 
Nem volt a kereskedők felett jogalkotó, a különböző törvénykönyvek, gyűjtemé-
nyek általában már a meglévő szokásokat foglalták össze. A vitás kérdések eldönté-
se sem függött a központi akarattól, gyakran a kereskedők maguk közül választot-
tak bírákat egy-egy vitás kérdés eldöntésére. Nem véletlen, hogy a római jog fejlő-
désének is csak a legutolsó időszakában terjedt el a császári kodifikáció, azt meg-
előzően a joggyakorlatból kinövő spontán jogfejlődés termelte ki és választotta ki 
az „életképes” jogi maximákat és intézményeket. A kereskedelmi folyamatokat sza-
bályozó középkori szokásjog és a római jog újjáéledése (ius commune) szintén a 
központi autoritást nélkülöző, spontán jogfejlődés termékei voltak.33 A szokásjogi 
úton történő jogfejlesztés csak a nemzetállamok kialakulásával tört meg, és vált 
mára általánossá az a helyzet, hogy a jog alkotására és alkalmazására csak megkü-
lönböztetett szervezetek jogosultak. A nemzetállami jog domináns szerepe azon-
ban bizonyos fokig ismét visszaszorulóban van, tekintettel a nemzetközi kereskede-
lemre, melyet a különböző platformok már nem csupán az üzleti szervezetek, ha-
nem a fogyasztók számára is lehetővé tesznek. Ebben a spontán rendben a prospe-
ritást szolgáló szabályok fennmaradnak, az azt gátlók lassan eltűnnek.34 A jog 
bottom-up modellje feltételezi az állandó visszacsatolást, a szabályok állandó kor-
rekcióját, a beleszólást, amelynek technikái a közösségi média világában egyre in-
kább biztosítottak.

Amíg a tömegtársadalmak kialakulásának korában szükséges volt, hogy a jogal-
kotó hatalom bizonyos fokig centralizálódjon, hiszen csak így tudott egységet és 
jogbiztonságot teremteni, addig mára az emberi érintkezések rugalmas szabályozá-
sának követelménye kerül egyre inkább előtérbe és ez maximálisan igényli azt, 
hogy minél több ember gyakorolhasson hatást az őt érintő szabályok tartalmára. 

A realitás azonban az, hogy a politika nem engedi át egykönnyen a jogalkotás mo-
nopóliumát egy nemzetállami keretek felett létrejövő közösségnek (a szociális média 
felhasználóinak). A most még utópisztikusnak látszó megoldás talán Günther 
Teubner „reflexív jog” koncepciójának alkalmazása lehet. Ebben az elképzelésben, 
melyet a német munkajog fejlődési tendenciáit elemezve alkotott meg, a jog tartalmi 
része („anyagi jog”) egy többoldalú tárgyalás során, korporatív módon alakul ki, mely 
tárgyalási folyamatnak részese a kormányzat, és az adott szabályozási terület – akár 
egymással ellenérdekű – stakeholderei. Az állami jogalkotás arra szorítkozik, hogy 
megalkossa a tárgyalásos eljárás kereteit, biztosítsa, hogy az összes résztvevő kifejez-
hesse véleményét, szempontjaik, érdekeik megjelenjenek, illetve azt, hogy maga a 
döntéshozatal is fair módon menjen végbe.35

A közösségi médián keresztül folyó kereskedelem esetében ebben a tárgyalási 
folyamatban a kormányzat (illetve valamely erre a célra létrehozott vagy igénybe 
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vett nemzetközi politikai fórum) mellett a platformok tulajdonosai és a felhasználók 
képviselői vehetnének részt. A felhasználók érdekeinek érvényesítésének garanciá-
ja az lehet, hogy még a manapság monopolhelyzetben lévőnek, az üzleti életben 
megkerülhetetlennek látszó nagy platformok is egyik pillanatról a másikra új ver-
senytársakkal találhatják szembe magukat. A felhasználók elvesztésének veszélye 
önkorlátozásra intheti a közösségi média üzemeltetőit.36 

6. Jogon kívüli megoldások

A fogyasztóvédelem területén is léteznek olyan megoldások, amelyek alapvetően 
nem jogi jellegűek, illetve csupán annyiban azok, amennyiben a legtöbb szervezett 
cselekvésre vonatkozik valamilyen jogi szabályozás. 

Hatalmas lépés volna, ha már az alapszintű iskolai tanulmányok során olyan kép-
zésben részesülnének a diákok, melyek segítik az eligazodást az online világban. 
Ebbe a képzésbe lehetne integrálni a koruknak megfelelő fogyasztóvédelmi ismere-
teket, különös tekintettel a manipuláció jeleinek felismerésére.37 Ehhez képest a ha-
zai oktatási rendszerünk óriási lemaradásban van. Ha a „főtantárgyakra” tekin-
tünk, akkor látjuk, hogy az még mindig a 19. századi tudáseszményt tükrözi, mi-
közben a minket körülvevő társadalmi és technikai környezet sajátosságainak, mű-
ködésének megértetésére alig törekszik, a hatékony használathoz szükséges képes-
ségek átadásáról nem is beszélve.38

Egy másik lehetőség a mesterséges intelligencia használatának igénybevétele ab-
ból a célból, hogy megelőzze, illetve megakadályozza a fogyasztóvédelmi jogsérté-
seket. Már ma is léteznek olyan programok, amelyek emberi beavatkozás nélkül 
képesek bizonyos tartalmak kiszűrésére. Természetesen ezek működése még ko-
rántsem tökéletes, nehezen tudják megragadni például a szövegekben használt fo-
galmak közötti összefüggést, ami a valódi jelentés feltárásában alapvető fontossá-
gú.39 Napjainkra azonban úgy tűnik, hogy az ilyen algoritmusok használata át fogja 
alakítani a platformok felelősségére vonatkozó szabályozást is.40

Emellett korábban volt már szó arról is, hogy a közöségi média nem csupán a fo-
gyasztók manipulálásának, de a fogyasztók önvédelmének is kiváló terepe lehet. A 
fogyasztói visszajelzések, rangsorok, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot 
folytató vállalkozásokat listázó oldalak használata – amennyiben megfelelő fo-
gyasztói tudatossággal párosul – növeli a megtévesztés elkerülésének esélyét.

Összegzésként azt lehet mondani, hogy a védelemben részesítendő fogyasztói ré-
teg megfelelő tájékozottsága, érdekérvényesítő képességük gyakorlása nélkül az ál-
lamtól eredő jogi megoldások a szociális média világában önmagukban nehezen 
vezetnek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorításához. Az állami 
szabályozást támogató, illetve azt korrigáló bottom-up szerveződés infrastruktúrá-
ja már adott, a szuverén „királyságokként” viselkedő platformok „demokratizálá-
sa” azonban még várat magára.
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