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URALOM AZ INTERNET FELETT 
ELSŐ RÉSZ: DIGITÁLIS NAGYVÁLLALATOK TERJESZKEDÉSE 

BEVEZETŐ  

A XXI. század és főleg az utóbbi évek legnagyobb politikai vitái az Európai Unióban végső 

soron egy olyan dilemma köré csoportosultak, mely már sok évtizede újra és újra 

felbukkant mint a politikai térben felmerülő problémák eredője. Ez nem más, mint a 

nemzetállamok (vagy a szupranacionális szervezetek) és a multinacionális vállalatok 

közötti feszültség. Ebből a perspektívából joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan 

érvényesíthető a tisztességes verseny az online térben. Milyen ellenőrzési eszközökkel 

rendelkezik egy állam afelett a cég felett, ami több millió állampolgára teljes online-

életéhez fér hozzá, és végső soron van-e esély arra, hogy ezzel a tudásfölénnyel 

visszaéljenek?  

A digitális nagyvállalatok már lassan egy évtizede képezik a kelet-európai emberek 

életének szerves részét. Nem feltétlenül találkozunk velük szemtől szembe, de 

szolgáltatásaikat nap mint nap használjuk számítógépünkön és okostelefonunkon. A 

leegyszerűsített alapvetés a következő: a digitális önkiteljesedés közben információt 

szolgáltatunk magunkról, míg viszonzásként egy állandóan frissülő és funkciókban 

gazdag platformot kapunk a kapcsolattartásra és egyéb online tevékenységekre. Ez 

önmagában nem is hangzik rosszul, viszont a politika és a döntéshozás szintjén 

megjelennek olyan aggályok, melyeket talán a demokráciadeficit újféle értelmezéseként is 

le lehet írni. Az egyes nemzetállamok pedig egy olyan kihívóval néznek szembe, mely 

befolyásosabb minden eddigi nemzetközi intézménynél, ugyanis ezeknek a cégeknek a 

termékei (Alphabet, Facebook) minden 12 éves telefonján megtalálhatóak. Itt pedig egy 

olyan – nem állami – szűrőről beszélünk (függetlenül attól, hogy az mennyire kívánatos), 

amely nemcsak, hogy egy kézben összpontosul, de a klasszikus értelemben vett „politikai 

felelősségvállalás” megszokott intézményeinek sem tartozik beszámolási kötelezettséggel.  

A tudatos internethasználatra csak az utóbbi időben fektet nagyobb hangsúlyt a 

nemzetközi politika, de a letagadhatatlan előnyök mellett igazolódni látszik az a régóta 

hangozatott megállapítás, miszerint: ha az interneten valami ingyen van, ott mi vagyunk az 

áru.  
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A TÉMAKÖR SPECIÁLIS FOGALMAI 

A digitális utópiáknak jelentős irodalma van. Anthony Cameron és Richard Barbarok a 

Science and Culture folyóiratban megjelent The Californian Ideology című esszéje1 az 1995-ös 

nyugati parti „tech-optimizmus” egyik legjelentősebb kordokumentuma. Írói nem csak 

társadalmi megújulást vetítettek előre2, hanem politikai változásokat is sürgettek. Az eszme 

nem illeszkedik kizárólag egy ideológiai keretrendszerbe, hanem több különböző 

gondolatkörből merít.3 Magukat a 60-as évek szabad, ún. „hippi szellemiség” örökösének 

tartják, ötvözve a technológiai-determinizmus 4  által befolyásolt technológiában érdekelt 

vállalkozók természetével. Az ötvözet – ahogy fogalmaznak – egy új „virtuális osztályt” 

eredményez, akik a szabad gondolkodás mellett a céges világ „profizmusát” és siker-

orientáltságát, valamint a feltörekvő technológiák által megjelenített jövőt képviselik. Az új 

társadalmi réteg által biztosított szolgáltatások mentén pedig egy fenntartható jövőképet 

vázoltak fel, amit „ekotópiának” hívnak. Röviden összefoglalva a kaliforniai ideológia a 

digitális jövő hírnöke. Nem csak társadalmi változást, de politikai programot is igyekezett 

adni a mozgalom. Politikai értelemben nem kötelezi el magát az általuk „új-bal”, illetve „új-

jobboldaliként” megnevezett ideológiák mellett. Helyette mind a kettőnek egyfajta 

kiegészítését kívánják adni. Az újbaloldal víziójának értelmezésében a hipermédia képes lesz 

lecserélni a korporatív kapitalizmust és a túl nagyra nőtt kormányzatot egy high-tech 

gazdasággal. Az újjobboldal szempontjából pedig újraértelmezi a láthatatlan kéz működési 

elvét. A regulatív intézkedések eltávolítása megteremti a valódi szabadságot. A politikai 

rendszer szempontjából a technológia nyújtott lehetőségeken keresztül a közvetlen 

demokrácia felé történő elmozdulás mellett érvel. 

A korszellem áthatotta az esszét, ahogy ez a túlzott optimizmusból is kitűnik. A dolog 

ambivalenciája, hogy egy bizonyos társadalmi réteg vágyai és világképe jelenik meg benne, 

                                                 
1 Barbrook, R. and Cameron, A. „The Californian Ideology” Science As Culture. 6/1. 1996. 44-72.  
2 Nem csak víziót adnak, a saját jelenüket is megfogalmazták 
3 „At this crucial juncture, a loose alliance of writers, hackers, capitalists and artists from the West Coast of the USA have 

succeeded in defining a heterogeneous orthodoxy for the coming information age: the Californian Ideology.” – Barbrook, R. 

and Cameron, A. The Californian Ideology. 1. 
4 Bruce Bimber szavaival élve: “Az elmélet, mely szerint a technológiai fejlődés meghatározza a szociális 

változásokat” – Bimber, B. „Karl Marx and the Three Faces of Technological Determinism” Social Studies of Science 

20/2.  1990.  
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mely nehezen alkalmazható más, nem amerikai típusú gazdaságok és társadalmi 

berendezkedések esetében, melyre egyébként az esszé is rámutat.5 Bár a mű nem kötelezi el 

magát egy adott politikai irányzat mellett sem, fogalomhasználatában megjelennek a tipikus 

„baloldali” toposzok, mint a társadalmi osztályokban történő gondolkodás, illetve a 

technológia által megadott tervezhetőség és kiszámíthatóság. A hippi radikalizmus és az 

olyan baloldali jegyek, mint például a szociális érzékenység, tudatosan vállalt részükről. Még 

ha a jövőről szóló megállapításaikat igazoltnak is véljük, az utána következő pár év 

megmutatta, hogy a piacokat nem csupán a mindent elsöprő optimizmus befolyásolja. A 

túlzott bizakodás áthatotta a piacokat, ugyanakkor ez a töretlenség egészen az 1999-es 2000-es 

„dotkomlufi” kipukkadásáig tartott, melyet pont a fiatal, technológiába fektető vállalkozói 

réteg sínylett meg. Azok a nézetkülönbségek, melyek ma ezeket a szolgáltatásokat 

körbeveszik, már az 1995-ös esszében körvonalazódni látszottak.6,7 

A mai Szilikon-völgy egyik jelentős képviselője és vállalkozója Peter Thiel. Jogi diplomát 

szerzett, de végül üzletemberként lett sikeres a PayPal társalapítójaként. Sokat idézett 

elmélete a kreatív monopóliumok leírása, melyet a Nulláról az egyre - Gondolatok a startupokról, 

avagy hogyan teremtsünk jövőt című könyvében fejtett ki bővebben.8 Lényegét tekintve talán 

úgy lehetne összefoglalni, hogy a monopólium minden sikeres vállalkozás alapfeltétele. A 

könyv alapvetően a technikai újítással foglalkozó cégek profilját vizsgálja, és a 

monopóliumok kiépítése mellett érvel. Thiel versenyellenességét jól mutatja az általa használt 

definíció. Szerinte a versenyben senki sem profitál, nem jön létre jelentős differenciálódás, 

mindenki a fennmaradásért küzd, ezért végső soron elmarad az innováció. Ebből kifolyólag a 

nagy tech-cégeknek a szolgáltatásaik terén olyat és úgy kell nyújtaniuk, mellyel már a kezdeti 

stádiumban is a kizárólagosságra törekszenek. Nem csak az általuk szolgáltatott termékek 

jellege „kreatív”, hanem maga a monopólium kreativitása áll abban, hogy olyan termék kerül 

a piacra, mellyel csak ők rendelkeznek. Thiel a piacot dinamikusan változó egészként 

                                                 
5 Az esszé végén a szerzők egy rövid kritikai megközelítésben értékelik saját elméletüket. 
6 „In this version of the Californian Ideology, each member of the 'virtual class' is promised the opportunity to become a 

successful hi-tech entrepreneur. Information technologies, so the argument goes, empower the individual, enhance personal 

freedom, and radically reduce the power of the nation-state.” – ibid p. 5.  
7 Például az Uber jogi szabályozása körüli viták vagy a Facebook által indított internet szolgáltatással (Free 

Basics) kapcsolatban felmerült nemzetbiztonsági aggályok. 
8 Thiel, P. and Masters, B. (2015): Nulláról az egyre. Gondolatok a startupokról, avagy hogyan teremtsünk jövőt. 

Budapest: Gabo Kiadó. 2015. p. 203 
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értelmezi és szerinte ennek a felfogásnak a hiánya okozza a „monopolkapitalizmus” negatív 

megítélését. Nézetei szerint e felfogás által tud a monopólium a sikeres vállalkozás és az 

innováció létfontosságú előfeltételévé válni. 

A Facebook és az Alphabet (Google) leírható kreatív monopóliumként, mivel a piacon 

egyedülálló helyzetben vannak. Szolgáltatásaik alternatívái nem képesek azt a szintű 

felhasználói élményt nyújtani, mint az említett közösségi oldal és keresőmotor. Ennek egyik 

oka az, hogy ezek a vállalatok helyzeti előnyből indultak: a Google keresőmotorja volt sokáig 

az egyetlen releváns keresőmotor, a Facebook pedig az internetes szociális hálózat 

legsikeresebb képviselője, egyben a műfaj tökéletesítője is.  

1. ábra: A Google piaci részesedésének aránya. Adatok forrása: www.netmarketshare.com  

Ezeknek a cégeknek a szolgáltatásait a sok év fejlesztés után már nem csupán az induláskor 

kínáltak képezik. A szolgáltatások köre kibővült, mely abból a szükségszerűségből fakadt, 

81,69% 
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hogy valami többet kell nyújtani a konkurenciánál, akik így gyakorlatilag teljesen 

visszaszorultak.  

Mindkét vállalatnak az eladott reklámfelületekből származik a legjelentősebb jövedelme, 

ahogy minden ingyenes internetes szolgáltatás azzal a kompromisszummal jár, hogy újabb és 

újabb reklámokkal találkozik a felhasználó. Mivel a cél az lett, hogy ezek minél inkább 

személyre szabott reklámok legyenek, ezért a felhasználói bázis növelése csupán egy részcéllá 

vált. Ugyanilyen (ha nem relevánsabb) cél a megszerzett információ pontosítása és 

mennyisége. Ez viszont már olyan probléma, mellyel a kaliforniai ideológiai szerzői 1995-ben 

még nem számoltak. 

A NETSEMLEGESSÉG MEGSÉRTÉSE  

A Facebook Free Basics programja 2013-ban indult útnak azzal a céllal, hogy fejlődő országok 

szegényebb, vidéki régióiba is eljutassák az internetet. Ezekben – a főleg afrikai és kelet-ázsiai 

– országokban egyáltalán nincs internet-szolgáltatás, vagy még kezdetleges a hálózati 

infrastruktúra. A Facebook azt állítja, hogy ezzel a lépéssel közelebb akarta hozni a világhálót 

az emberekhez, segítve a tájékozódást és a gazdasági fellendülést. Mark Zuckerberg alapvető 

emberi jogként hivatkozott az internetre 9  és ennek szellemében kezdődött el a program 

Internet.org néven. Lényegi elemeit tekintve mindez egy megállapodást jelentett a cég és a 

résztvevő országok mobilszolgáltatói között, hogy programban résztvevő cégek honlapjainak 

egy „lebutított”10 verziója ingyenesen legyen elérhető az arra alkalmas okostelefonokról. A 

gyakorlatban tehát ez a megállapodás azt jelenti, hogy a felhasználó az általa megkötött 

telefonos előfizetésén túli ingyenes internethasználathoz jutott. Ami viszont lényegesebb, 

hogy ez nem az internet mint hálózat egészét jelenti, hanem csak azoknak a cégeknek vagy 

szervezeteknek a szolgáltatásait, amelyeknek van megállapodása a Facebookkal.  A projekt 

ily módon nem csak a szolgáltatókkal kötött keretszerződést tűzte ki céljául, hanem a cég 

internetszolgáltatóként is terjeszkedni kezdett ezekben az országokban. Drónokkal 

kísérletezve próbálták meg eljuttatni az internetet a szegényebb régiókba több-kevesebb 

                                                 
9 Popper, B. „Zuckerberg's big idea is no charity” cnn.com. 22. Augusztus 2013. 

http://edition.cnn.com/2013/08/22/opinion/popper-zuckerberg-facebook/index.html Utolsó letöltés dátuma: 

2017.10.20 
10 Nagy adatforgalmat igénylő mozgóképek, képek, videók és animációk nélküli weboldalak. 

http://edition.cnn.com/2013/08/22/opinion/popper-zuckerberg-facebook/index.html
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sikerrel.11 Nem csak a fejlődő régiókban lépnek fel vállalatok mint az infrastruktúra kiépítője, 

hanem a két cég (Facebook, Google) két mobilszolgáltatóval együtt egy csendes-óceáni 

internetkábelt épít Hong Kong és Los Angeles között közel 13 000 km hosszan. A Pacific 

Light Cable Network (PLCN) névre hallgató projekt nagy sávszélességű internetkapcsolatot 

biztosít, és mint a hálózati struktúra kiépítője a két nagyvállalat szolgáltatásainak javítását és 

gyorsabb elérését tűzi ki célul. Ahogy Brian Quigley a Google főmérnöke nyilatkozta:12 „A 

PLCN gyorsabb elérést, nagyobb biztonságot és nagyobb sávszélességet fog biztosítani a Google 

felhasználóknak az ázsiai-csendes-óceáni térségben.” Ez a lépés túlmutat az egyes 

internetszolgáltatókkal kötött szerződéseken, mivel az egyenlőtlenség már a hálózati 

infrastruktúrába van beépítve. 

Ez viszont rengeteg jogi jellegű kérdést és ellenérzést váltott ki szakemberekből és a laikus 

közönségből egyaránt. Névlegesen, hogy a netsemlegesség elve ezekben a régiókban nem fog 

érvényesülni. A netsemlegesség az internet egyik alapelve, amely már a kezdeti időktől fogva 

a versenyfeltételek jogi egyenlőségének sarokköve. Röviden: az internetszolgáltató (Telekom, 

UPC, Digi) a böngészett tartalomra tekintet nélkül egyenlő sávszélességet szolgáltat a 

felhasználóknak, vagyis a szolgáltató nem diszkriminál semmilyen internetes szolgáltatást 

sem negatívan, sem pozitívan. Ebben az esetben az internet egyik platformjának a 

tulajdonosa fogja az internetet szolgáltatni, amelynek kétségtelen következménye, hogy a 

semlegesség követelménye nem fog megvalósulni.  

A kritikák egy más csoportja arra irányult, hogy az elérhető szolgáltatások köre igencsak 

szűkös. Ráadásul, minthogy ezek a honlapok a Facebook Free Basics platformjáról érhetőek 

el, minden felhasználói adat az adott cégen megy keresztül. A két folyamat, a 

megfogalmazott kritikák összefüggenek egymással, melyek együttesen még inkább 

súlyosbítják a helyzetet. A jelenség nem csak a harmadik világban, hanem Európában és 

Amerikában is komoly kérdéseket vet fel. Az egyes szolgáltatók által kínált mobilinternet-

csomagokban már ezeken a kontinenseken is „ingyen” lehet különböző social media 

applikációkat használni. 

                                                 
11 A Google Project Loon néven légballonokkal kísérletezik ugyanezen célból 2013 óta.  
12 the telegraph "PLCN will bring lower latency, more security and greater bandwidth to Google users in the APAC 

region," http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/10/13/google-and-facebook-to-build-8000-mile-undersea-

internet-cable/ Utolsó letöltés dátuma: 2017.11.15 

http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/10/13/google-and-facebook-to-build-8000-mile-undersea-internet-cable/
http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/10/13/google-and-facebook-to-build-8000-mile-undersea-internet-cable/
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Miután az elképzelésnek megfelelően egy cég fogja betölteni (illetve részben már tölti is be) 

az „internet” szerepét egy adott térségben, így hozzáférhet - potenciálisan visszaélhet - a 

felhasználóinak összes online tevékenységéhez, amely már nemzetbiztonsági kockázatot is 

jelent. India - amely szintén részt vett a programban - 2016-ban betiltotta a szolgáltatást 

miután az ország médiaellenőrző hatósága számos kifogást talált a platformmal és általában a 

zero-rating szolgáltatásokkal szemben.13 Ellery Biddle, a Global Voice szószólója találóan csak 

„digitális kolonializmusnak”14 hívta az egész projektet. A félreértések elkerülése végett itt 

nem a reklámfelületek értékesítéséről volt szó, hiszen a honlapok e verzióján nem is volt 

reklám megjelenítve. A felhasználói adatok mértéktelen bányászásáról és annak 

kisajátításáról volt szó, ami nem csak etikátlan, de a monopolhelyzet mellett még 

nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. Az adatok ugyanis más országokban lévő szervereken 

lehetnek, melyekre az adott államnak nincs ráhatása.  

Peter Thiel elméletét a kreatív monopóliumokról a Facebook valóban kreatívan keltette életre. 

Ahelyett, hogy a szolgáltatások körében 

nyújtana valami versenytárs nélkülit, magát 

az internetet mint platformot monopolizálja és 

így a „versenyt” kontrollálja. A piaci 

egyenlőtlenséget tovább súlyosbítja, hogy a 

felhasználók ezekben a térségekben valójában 

nincsenek tisztában azzal, mit is használnak.  

A Quartz készített egy nem reprezentatív 

felmérést 15  a résztvevő országokban, ahol a 

Free Basics platformot használó emberek 

többsége a Facebookot azonosította az 

                                                 
13 theguardian: „India deals blow to Facebook in people-powered 'net neutrality' row” theguadian.com 8 Február 

2016.. https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/08/india-facebook-free-basics-net-neutrality-row 

Utolsó letöltés: 2017. 10. 30 
14 Solon, O. „It’s digital colonialism’: how Facebook’s free internet service has failed its users” theguardian.com 27 Július 

2017.: https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/27/facebook-free-basics-developing-markets Utolsó 

letöltés: 2017. 10. 30.  
15 Mirani, L. „Millions of Facebook users have no idea they’re using the internet” qz.com 9 Február 2015. 

https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/ Utolsó letöltés: 2017. 

10. 30.  

2. ábra: Azon válaszadók százalékos aránya, akik egyetértettek a 

következő állítással, hogy a "A Facebook az internet.” Adatok 

forrása: Geopoll, Jana, SurveyMonkey 

https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/08/india-facebook-free-basics-net-neutrality-row
https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/27/facebook-free-basics-developing-markets
https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
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internettel, révén, hogy azt használták legtöbbet, annak „ingyenessége” miatt. Ezzel a cég 

tulajdonképpen egy „brand-háborút” nyer meg, és alapvetően befolyásolja, ezen 

állampolgárok hogyan tekintenek az internetre mint hálózatra. Egyszerűen megfogalmazva: 

nem tudják, hogy mit kellene megvédeni, mivel nem tudják, hogy a világhálót használják. 

TARTALOMSZŰRÉS KÉPESSÉGE  

Láthatjuk tehát, hogy a fejlődő országokban társadalmi szempontból alapvető problémát 

jelent a cég dominanciája az internet és annak monopolizálása miatt. A nyugati országokban 

egy másik területen okoznak gondot a cég tartalommal kapcsolatos irányelvei. Amerikában 

az interneten sokáig vezető tartalom volt az „álhírek” terjedése 16 . Az embereket 

foglalkoztatta, mekkora befolyással lehetnek az álhírek a választások kimenetelére, és hogy 

végső soron egy állam belső politikai rendszerének külső befolyásolása mennyiben 

lehetséges. A jelenség igazi erejét az álhír fogalmának meghatározásában rejlő nehézségek is 

mutatják. Elfogadott definíció, hogy kifejezetten valótlan, bármiféle valóságalap nélküli 

állításokról beszélünk, melyek azonban, ha „professzionális” kinézetű oldalon helyezik el, 

megtéveszthetik a tartalomfogyasztót. A Facebook, akárcsak más social media felületek 

(Reddit, Twitter), hírösszegzőként funkcionál, így szigorúan vett saját tartalommal nem 

rendelkezik. Mivel az oldal az ideológiai semlegesség jegyében nem állíthat objektív mércét a 

tartalom elé 17 , csupán annak szolgáltatója felelős a megosztott cikk és sajtótermék 

igazságtartalmáért. Az emberi tényező azonban itt is kikerülhetetlen volt. Mielőtt algoritmus 

vette volna át a moderálás helyét az oldalon, egy csoport Facebook-alkalmazott döntötte el, 

hogy mi jelenjen meg a Trending Stories oldalon. Ez a választások előtt értelemszerűen tele 

volt politikai hírekkel és kiderült, hogy a demokratákat támogató hírek rendre a republikánus 

tematikájú hírek előtt kerültek be a Trending szekcióba. A botrány kirobbanása után 

menesztették a csapatot, viszont naivitás lenne azt gondolni, hogy az algoritmus előítélet-

mentesen tudna szelektálni, illetve, hogy annak működését nem felügyelné emberi kéz. 

                                                 
16 Alcott, H and Gentzkow, M. „Social Media and Fake News in the 2016 Election” Jounal of Economic 

Perspectives 31/2. pp. 211-236. https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf Utolsó letöltés: 2017. 

10. 30.  
17 Ennek a szűrőnek a kialakíthatósága is kétséges, ugyanis az „értéksemlegesség” és az „értékmentesség” 

közötti határvonal nehezen meghúzható amennyiben valódi tartalmak moderálásáról beszélünk. Üzletileg pedig 

a „semlegesség” (távolságtartás) a kifizetődőbb. 

https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf
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Kutatások kimutatták18, hogy az emberi prekoncepciók lecsapódnak a folyamatosan fejlődő 

algoritmusokban, így az objektivitás továbbra is illúzió marad. Röviden tehát a felelősség 

kérdése nem egyértelmű, mert a platform nem egy közszolgáltatás kritériumaival működik19, 

hanem egy magáncég és annak érdekei befolyásolják - vagy éppen nem befolyásolják - az ott 

megjelenő tartalmat.  

A valóságalap nélküliség a bulvár esetében már ismeretes, viszont az egyszerű közéleti 

hazugságot „politikai bulvárnak” beállítani nem csak egyszerűen relativizálás, de valós tétje 

miatt még károsabb is. Persze ezek az oldalak nem védekeznek. Szerkesztőik sokszor nem 

újságírók, céljaik sok esetben a közlés és tájékoztatás helyett a befolyásolás. Az álhírek 

terjesztői azt az alapvető problémát használták ki, hogy a Facebook tartalomszűrő 

algoritmusa nem figyelte sem a források hitelességét, sem az információ forrását. Az említett 

tartalom, amennyiben beleillett a felhasználó érdeklődése körébe és a profilja alapján 

kialakított világnézeti sémába, megjelent a kezdőoldalán. Ez pedig az egyik legsarkalatosabb 

pontja a jelenségnek, hiszen az olvasó a saját „véleménybuborékában” megjelenő híreket 

automatikusan igaznak és megalapozottnak értékeli.20 Robert Bednarski, a Facebook kelet-

közép-európai vezetője a Huffington Postban megjelent cikkében21 kifejtette, hogy a cég nem 

akar az igazságosztó szerepében tetszelegni, bár a problémát már ők is felismerték és 

lépéseket tesznek ellene. Ennek egyik legjobb módszere lehet, amit október 28-án jelentett be 

a cég szenátusi meghallgatása után.22 Az intézkedés lényege, hogy a politikai hirdetéseken fel 

kell tüntetni, hogy ki fizetett a posztért, valamint egy linken keresztül több információt kell a 

felhasználónak a hirdetés vásárlójáról kapnia. Ugyanezt a Twitter is bejelentette. 

1995-ben a „virtuális osztály” szabadelvűsége és profizmusa egy minőségibb és szélesebb 

látókörű tájékozódást sejtetett, viszont ennek pont az ellenkezőjét látjuk. A fenti intézkedés 

nem elég a „buborék” felszámolására, csupán újabb opciót kínál a tájékozódásra. Ahogy 

                                                 
18 Fortmann-Roe, S: „Understanding the Bias-Variance Tradeoff” http://scott.fortmann-

roe.com/docs/BiasVariance.html Utolsó letöltés: 2017. 11. 05. 
19 A cég működési irányelvei és szabályzata nem kötelezi magát a szolgáltatót semmire. 
20 lásd: https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias  
21 Magyarul a mediapiac.com felületen jelent meg. https://www.mediapiac.com/mediapiac/A-Facebook-

regionalis-vezetoje-Nem-torekszunk-igazsagosztoi-szerepre/113254/ Utolsó letöltés: 2017.11.15 
22 BBC: „Facebook to show who buys political ads” bbc.com 28 Okóber 2017.  

 http://www.bbc.com/news/technology-41785158 Utolsó letöltés: 2017. 10. 30. 

http://scott.fortmann-roe.com/docs/BiasVariance.html
http://scott.fortmann-roe.com/docs/BiasVariance.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
https://www.mediapiac.com/mediapiac/A-Facebook-regionalis-vezetoje-Nem-torekszunk-igazsagosztoi-szerepre/113254/
https://www.mediapiac.com/mediapiac/A-Facebook-regionalis-vezetoje-Nem-torekszunk-igazsagosztoi-szerepre/113254/
http://www.bbc.com/news/technology-41785158
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Bednarski is elismeri, a Facebook még csak öt éve van szervezeti szinten a régióban és máris 

hatalmas hatással voltak a regionális munkaerőpiacra és társadalomra egyaránt. „Az elmúlt öt 

évben folytatódott Közép-Kelet-Európa országainak fejlődése: a fejlődés a régióban működő több ezer 

kis-, és középvállalatnak köszönhetően gazdasági téren is érzékelhető volt. Emellett alapítványok, 

egyesületek és civil szervezetek munkája révén létrejött egy civil társadalom is.” Ezeken a területeken 

a cég pedig egy igen aktív szerepet vállal a platformjával, a Facebook által nyújtott 

lehetőségekkel, mint egy fontos marketingfelület, amely egyúttal át is formálta a társadalmat. 

Az általa nyújtott munkalehetőségek révén nagy gazdasági erőt képez, platformja révén 

pedig mozgósítani is tudja a társadalmat. A kaliforniai ideológia szerzői, amikor társadalmi 

változásról beszéltek, vajon ilyen alapvető változásokra gondoltak? 

ZÁRSZÓ  

A modern tech-vállalatok nagyobb mértékben integrálódnak a társadalomba, mint bármelyik 

cég eddig a történelemben és ennek politikai és társadalmi következményei 

kiszámíthatatlanok. A mai napig nem ismerjük a hosszút távú következményeket. A 

dereguláció és az új-jobboldal gazdasági vízió megvalósulni látszik, ugyanis gazdasági érdek 

fűződik a szabályozás csökkentésére. Az ’95-ös jóslat tehát megrajzolta azokat a határokat, 

melyek mentén lejátszódott a „forradalom”. De ilyen mértékű változásra fel volt készülve 

bárki is? 
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