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Floridai törvényjavaslat
Florida republikánus kormányzója törvényjavaslatot dolgozott ki a 
techóriások megregulázására. Ron DeSantis érvelése szerint erre azért 
van szükség, mert a Szilícium-völgyi vállalatok eleve diszkriminatívak a 
konzervatív nézetekkel szemben. DeSantis, Florida állam republikánus 
párti kormányzója törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy megbüntessék 
azokat a közösségimédia-platformokat üzemeltető vállalatokat, ame-
lyek felfüggesztik a délkeleti tagállam valamely politikusának felhasz-
nálói fiókját. A techóriásokat napi százezer dollár pénzbírság sújtaná 
mindaddig, amíg vissza nem állítanák a letiltott személy jogosultságát 
a felülethez – idézte a Magyar Nemzet a Newsweek beszámolóját. – Az 
üzenet nyilvánvaló: a technológiai vállalatoknak ki kell maradniuk a flo-
ridai választásokból – nyomatékosította DeSantis. A javaslat alapján a 
technológiai vállalatoknak engedélyezniük kell, hogy a floridai polgárok 
kiválasszák azokat az algoritmusokat, amelyek vagy elnyomják, vagy 
befolyásolják a megjelenő tartalmat. A törvény továbbá azt is lehetővé 
tenné, hogy a közösségi médiát használók pert indíthassanak, ha úgy 
látják, hogy a vállalatok megszegték a szabályozást.
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Állammá vált az államban
Fordítva sülhet el a Facebook Trump elleni lépése – szabályozások jöhetnek

– Az amerikai történések, Do-
nald Trump letiltása a közösségi 
oldalakról a közösségi médiát 
működtetők off enzívájának kez-
dete, avagy épp fordítva: egy 
olyan „vörös vonal” átlépése, 
amely a Facebook, Twitter és tár-
saik törvények általi szabályozá-
sának kiindulópontja?

– Az elmúlt évtized a média 
újrafelosztásáról, pontosabban 
újragyarmatosításáról szólt. A ha-
gyományos média visszaszorult, 
az online erősödött meg, ezen 
belül is a közösségi média. A kü-
lönböző platformok, élen a Face-
bookkal és Twitterrel, annyira ha-
talmasok lettek, hogy úgy érezték, 
eljött az ideje a világ legnagyobb 
hatalmával bíró emberének, Do-
nald Trumpnak az üzeneteit töröl-
ni. Akik a hidegháború idején már 
éltek, a tudományos fantasztikum 

területéhez sorolják ezt a lépést. 
Ez a lépés azonban fordítva sülhet 
el, a nemzetállamok ráébredtek 
ugyanis, hogy globális médiapiaci 
szereplők adott esetben képessé 
váltak beavatkozni a választási 
folyamataikba is.

– Az ausztrál kormány egy 
médiapiacot szabályozó kóde-
xet vezet be, egyebek mellett 
rákényszerítené a Facebookot, 
hogy fi zessen a helyi sajtóorgá-
numoknak a tartalmaik után. 
Lengyelországban az alkotmány-
ellenes cenzúrával élő közössé-
gimédia-platformok büntetését 
tervezik. További államok, de az 
Európai Unió is szabályozásra 
készül. Mi várható?

– Az EU szabályozási képes-
sége, de szándéka is ezen a téren 
nem túl jelentős. A nemzetállamok 

azonban felmérték, hogy a Face-
book állammá vált az államban. 
A jövőben a konzervatív kormá-
nyok által vezetett országokban a 
törvényi szabályozások sora indul 
majd meg. Félreértés ne essék, én 
magam is aktív Facebook-felhasz-
náló vagyok, és fontos, sőt hasz-
nos kapcsolattartási platformnak 
tartom. Adott esetben, átlátható 
játékszabályok mellett az új nyil-
vánosság eszköze lehet, ahol a 
gyenge, de fontos hangok is meg-
nyilvánulnak. Egy nem átlátható 
szerkesztési politika mellett azon-
ban a közösségi oldal nem tudja 
ezt a szerepet betölteni.

– Egyfajta médiaháborúba 
torkollhat a közösségi platfor-
mok, illetve a véleményszabad-
ság határairól szóló vita?

– Könnyen előfordulhat, de itt 
egy olyan háborúról beszélhetünk, 
melyben a nemzetállamok állnak 
az egyik oldalon, és a nagy, mul-
tinacionális technológiai cégek a 
másikon. Ne felejtsük el azonban, 
hogy a platformok legnagyobb ér-
téke a felhasználók saját tartalma 

és fi gyelme, tehát a felhasználók 
is egy frakciót jelenthetnek ebben 
a háborúban, ha nagyobb csoport-
juk úgy érzi, az ő véleményüket ki-
szűrik, eredményeket érhetnek el, 
amennyiben nyomást gyakorolnak 
a platform üzemeltetőjére.

– Mekkora a hatásuk a politi-
kai, gazdasági, általában a tár-
sadalmi életre a közösségimé-
dia-platformoknak és az ezeket 
működtető technológiai vállala-
toknak?

– Egyre nagyobb. Mondok egy 
példát: nem csupán a híreket sze-
rezzük be a közösségi médiából, de 
a kereskedelem és a marketing vi-
lágát is átalakítja ez az ökosziszté-
ma. Vegyük a Google példáját. Tíz 
év múlva az életstílusunk alapján 
fog számunkra megfelelő élelmi-
szert vagy éppen edzési lehetősé-
get kínálni a keresője, a cég által 
gyártott okosóránk pedig majd 
méri a sportaktivitásunkat, és az 
egészségügyi szolgáltatók felé is 

be lesz csatornázva. Nem lepődnék 
meg, ha ezek a platformok magán-
egészségügyi szolgáltatásokat is 
elkezdenének kínálni, ráadásul 
személyre szabva árulnák a digitá-
lisan kalibrált egészséget.

– Mit jósol, tíz év múlva hol 
tart majd a közösségi média?

– A személyre szabott tartalom 
és szolgáltatások olyan mértékben 
beépülnek majd az életünkbe, hogy 
jelentős befolyást gyakorolnak ránk. 
A mesterségesintelligencia- 
fejlesztések jobb esetben 
megjósolják a viselkedésün-
ket, rosszabb esetben mani-
pulálják. Érdemes megnézni 
a Netfl ixen a Társadalmi 
dilemma című dokumen-
tumfi lmet, és képet kapunk 
a jelenről. A jövő azonban any-
nyiban múlik rajtunk, hogy egyre 
inkább tudatos felhasználókká kell 
válnunk. A technológia szolgáljon 
minket, és ne fordítva. Legyünk kri-
tikusak az online médiában elérhető 
információkkal szemben.

Pataky István

Egyre erősebbek és 
hatalmasabbak lettek
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• A nemzetállamok ráébredtek, hogy globális média-
piaci szereplők képessé váltak beavatkozni a választási 
folyamataikba is – állapította meg lapcsaládunknak 
Szűts Zoltán médiakutató, hozzátéve: a jövőben a kon-
zervatív kormányok által vezetett országokban a törvényi 
szabályozások sora indul majd meg. A magyarországi 
szakértő szerint kritikusaknak kell lennünk az online 
médiában elérhető információkkal szemben.
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Tényleg nem minden az,
aminek látszik

Ezt maga Gálfi Árpád, Székelyudvarhely 
polgármestere bizonyította be. Vagy 
a feltüzelt imázsfaragója. Az elöljáró 

közösségi oldalán pénteken megjelent egy 
olyan kaliberű jogászkodós-szövegértel-
mezős és nem mellékesen félremagyarázós 
szöveg, amellyel a lapunkban megjelent té-
nyeket támadta. A derék polgármesternek 
tulajdonított írásban a szerző gondosan 
összekevert és egybegyúrt minden olyan 

információt, ami neki tetszik, ám a zagy-
vasági roham akaratlanul is egyértelműsít 
egy dolgot: a városháza egyik fertályán 
ijesztő sötétség van.

A történet röviden annyi, megírtuk a 
múlt héten, hogy a polgármester által 
kirúgott egykori alkalmazott jogerősen 
pert nyert a város ellen egy ügyben. A 
városvezető, pontosabban az írástudó 
háttere ezt a hírt próbálta megcáfolni, 
ám az agymenésből nem derül ki, hogy 
mi nem valós az általunk közölt hírből. 
A polgármesterhez köthető szöveg egy 
dolgot tisztáz: minden kételyt eloszlat a 
felfogásával kapcsolatosan, megmutatva 
egyben annak határait is. 

Senkinek sem újdonság, hogy Gálfi 
Árpád mindenhol mindenkiben ellenséget 
lát. A politikai pályafutása során minden bi-
zonnyal érték alattomos támadások, kapott 
olyan ütéseket, amelyekre nem számított. 
Ez azonban nem mentség arra, hogy olyan 
dolgokat hallucináljon bele a szóban forgó 
hírbe, ami kizárólag az ő képzeletében él.

Gálfi Árpádot a nagyközönség úgy isme-
ri, mint a talpig becsület, a csupa igazság 
élő szobrát. Nem érdemtelenül tudta ezt az 
imázst felépíteni. Csakhogy amikor ilyen hú-
zásokkal görbíti a valóságot, na, ilyenkor – 
régebben még általa is megvetett – minden 
hájjal megkent, minden áron túlélésre játszó 
politikusnak látszik. 

• J E G Y Z E T  

Szaharai porfelhő 
Keddig egy túlnyomórészt déli 
légáramlat kedvez annak, hogy 
egy szaharai eredetű porszem-
csékkel teli légtömeg Észak- 
Afrika felől Közép- és Délke-
let-Európa felé sodródjon, így 
Romániát is elérje – írja az 
Agerpres. A por lerakódására 
számíthatunk, különösen 
hétfőre virradóan, leginkább 
az ország nyugati és északi 
régióiban, valamint a hegyek-
ben, majd a hét első napjaiban 
az ország más részein is.

• RÖVIDEN 




