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A nemzetállamok ráébredtek, 
hogy globális médiapiaci 
szereplők képessé váltak be-
avatkozni a választási folya-
mataikba is – állapította meg 
a Krónikának Szűts Zoltán 
média kutató, hozzátéve: a 
jövőben a konzervatív kormá-
nyok által vezetett országok-
ban a törvényi szabályozások 
sora indul majd meg. A ma-
gyarországi szakértő szerint 
kritikusaknak kell lennünk 
az online médiában elérhető 
információkkal szemben.

 » PATAKY ISTVÁN

– Az amerikai történések, Donald 
Trump letiltása a közösségi olda-
lakról a közösségi médiát működ-
tetők off enzívájának kezdete, avagy 
épp fordítva: egy olyan „vörös vo-
nal” átlépése, amely a Facebook, 
Twitter és társaik törvények általi 
szabályozásának kiindulópontja?
– Az elmúlt évtized a média új-
rafelosztásáról, pontosabban új-
ragyarmatosításáról szólt. A ha-
gyományos média visszaszorult, az 
online erősödött meg, ezen belül 
is a közösségi média. A különböző 
platformok, élen a Facebookkal és 
Twitterrel annyira hatalmasok let-
tek, hogy úgy érezték, eljött az ideje 
a világ legnagyobb hatalmával bíró 
emberének, Donald Trumpnak az 
üzeneteit törölni. Akik a hideghábo-
rú idején már éltek, a tudományos 
fantasztikum területéhez sorolják 
ezt a lépést. Ez a lépés azonban 
fordítva sülhet el, a nemzetállamok 

FORDÍTVA SÜLHET EL A TRUMP ELLENI LÉPÉS, SZABÁLYOZÁSOK JÖNNEK, TUDATOS FELHASZNÁLÓKKÁ KELL VÁLNUNK A SZAKÉRTŐ SZERINT

A Facebook állammá vált az államban

Szűts Zoltán szerint az EU szabályozási képessége nem túl 
jelentős a közösségi média esetében

 » Nem lenne 
meglepő, ha a 
platformok egész-
ségügyi magán-
szolgáltatásokat 
is elkezdenének 
kínálni, ráadásul 
személyre szabva 
árulnák a digi-
tálisan kalibrált 
egészséget.

ráébredtek ugyanis, hogy globális 
médiapiaci szereplők adott esetben 
képessé váltak beavatkozni a válasz-
tási folyamataikba is.

– Az ausztrál kormány egy média-
piacot szabályozó kódexet vezet be, 
egyebek mellett rákényszerítené a Fa-
cebookot, hogy fi zessen a helyi sajtóor-
gánumoknak a tartalmaik után. Len-
gyelországban az alkotmányellenes 

cenzúrával élő közösségimédia-plat-
formok büntetését tervezik. További 
államok, de az Európai Unió is szabá-
lyozásra készül. Mi várható?
– Az EU szabályozási képessége, de 
szándéka is ezen a téren nem túl je-
lentős. A nemzetállamok azonban 
felmérték, hogy a Facebook állam-
má vált az államban. A jövőben a 
konzervatív kormányok által veze-
tett országokban a törvényi szabá-
lyozások sora indul majd meg. Fél-
reértés ne essék, én magam is aktív 
Facebook-felhasználó vagyok, és 
fontos, sőt hasznos kapcsolattartási 
platformnak tartom. Adott esetben 
átlátható játékszabályok mellett az 
új nyilvánosság 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 platformok, illetve a véle-
ményszabadság határairól szóló vita?
– Könnyen előfordulhat, de itt egy 
olyan háborúról beszélhetünk, mely-
ben a nemzetállamok állnak az egyik, 
és a nagy, multinacionális technoló-
giai cégek a másik oldalon. Ne felejt-
sük el azonban, hogy a platformok 
legnagyobb értéke a felhasználók 
saját tartalma és fi gyelme, tehát a fel-
használók is egy frakciót jelenthetnek 
ebben a háborúban, ha nagyobb cso-
portjuk úgy érzi, az ő véleményüket 
kiszűrik, eredményeket érhetnek el, 

amennyiben nyomást gyakorolnak a 
platform üzemeltetőjére.

– Mekkora a hatásuk a politikai, gaz-
dasági, általában a társadalmi élet-
re a közösségimédia-platformoknak, 
s az ezeket működtető technológiai 
vállalatoknak?
– Egyre nagyobb. Mondok egy pél-
dát: nem csupán a híreket szerezzük 
be a közösségi médiából, de a keres-
kedelem és a marketing világát is át-
alakítja ez az ökoszisztéma. Vegyük 
a Google példáját. Tíz év múlva az 
életstílusunk alapján fog számunk-
ra megfelelő élelmiszert vagy éppen 
edzési lehetőséget 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 egész-
ségügyi magánszolgáltatásokat is 
elkezdenének kínálni, ráadásul sze-
mélyre szabva árulnák a digitálisan 
kalibrált egészséget.

– Az egyébként teljesen érthető anya-
gi haszonszerzési törekvéseken kívül 
állhatnak-e más érdekek is a világhírű 
techcégek mögött? Vagy ennek a kér-
désnek a fi rtatása már az összeeskü-
vés-elméletek irányába visz?
– Az Egyesült Államokban az IT-cé-
gek alapvetően a demokrata párti 
politikát támogatják. Úgy gondolom, 
hogy addig, amíg a részvényesek elé-
gedettek a befektetésükkel, addig a 
cégek követhetik ezt a politikát. Ha 
csökken a részvények értéke, akkor 
kénytelenek lesznek korrigálni a be-
avatkozás mértékén.

– Mit jósol, tíz év múlva hol tart a kö-
zösségi média?
– A személyre szabott tartalom és 
szolgáltatások olyan mértékben be-
épülnek majd az életünkbe, hogy 
jelentős befolyást gyakorolnak majd 
ránk. A mesterségesintelligencia-fej-
lesztések jobb esetben megjósolják 
a viselkedésünket, rosszabb esetben 
manipulálják. Érdemes megnézni a 
Netfl ixen a Társadalmi dilemma című 
dokumentumfi lmet, és képet kapunk 
a jelenről. A jövő azonban annyiban 
múlik rajtunk, hogy egyre inkább tu-
datos felhasználókká kell válnunk. A 
technológia szolgáljon minket, és ne 
fordítva. Legyünk kritikusak az on-
line médiában elérhető információk-
kal szemben.
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Szarva közt a tőgyét

A korunk emberét alaposan befolyásoló és behálózó 
közösségi médiának – sok másik mellett – van egy ár-
talmas mellékhatása, amelyért nem a működtetők, a 
multinacionális cégek, hanem éppen a felhasználók a 
felelősek. Ez a jelenség abban nyilvánul meg, hogy a 
közösségimédia-fogyasztók jelentős része mindenhez 
ért, sőt mindenkinél mindent jobban tud, és ezt min-
den alkalommal ki is fejezi. A sokszor letiltott egykori 
amerikai elnök sportot űzött abból, hogy minden szá-
mára nem tetsző információ valóságtartalmát, hite-

lességét megkérdőjelezte, rábiggyesztve a fake news 
billogát. Ezt az attitűdöt sajnos sokan eltanulták tőle 
tájainkon is.

Banális, de annál tanulságosabb példa következik. 
Lapunk internetes és Facebook-oldalán is közzétettünk 
egy cikkecskét a Nagy-Britanniában világrekordot érő 
áron elkelt egyéves tehénről, és fényképen is megmu-
tattuk a drága jószágot. Jöttek is a kommentek, hogy a 
képen szereplő állat nem is tehén, hanem bikaborjú, és 
jól megkaptuk a magunkét a „szakértelmünkért” mi is 
és az alaphírt világgá kürtölő BBC is. Nem az a lényeg, 
hogy mi valóban az elárverezett üszőről közöltünk ké-
pet, ami tényleg nem hím, hanem nőstény szarvasmar-
ha még akkor is, ha kicsi a tőgye (merthogy fi atal, és 
az adott fajtát amúgy sem nagy tőggyel áldotta meg a 
természet). Az a furcsa, hogy értelmesnek tűnő embe-

rek (esetünkben rohammentős és reál értelmiségi) úgy 
gondolják, nekik nem lehet eladni akármit az állatte-
nyésztés terén sem, ők szempillantásra megkülönböz-
tetik az üszőt a bikaborjútól. Holott éppen szarva közt 
találták a tőgyét.

Kételkedni természetesen ajánlott, kell, szabad, ez 
azonban nem csaphat át abba, hogy mindent jobban 
tudunk másoknál, hogy mindenhez (is) értünk. Rész-
ben ez az elhibázott polihisztor-magatartás vezetett 
oda, hogy manapság szinte mindenki jobban ért a 
vírushoz a virológusnál, a járványhoz az epidemio-
lógusnál, és persze a védőoltáshoz a szakorvosnál. 
Ráadásul meg is kérdőjelezi, amit a szakemberek ál-
lítanak.

Bizony az ilyen esetekre sem ártana valamiféle szűrő a 
közösségi médiában.
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Szűts Zoltán 

A vajdasági Nagybecskereken szü-
letett 1976-ban, az online média 
és digitális pedagógia kutatója és 
szakértője. Az Eszterházy Károly 
Egyetem digitális kultúra tanszé-
kének vezetője, habilitált egye-
temi docense, a Milton Friedman 
Egyetem oktatója, A világháló 
metaforái (Osiris, 2013), az Online 
(Wolters Kluwer, 2018) és A digitá-
lis pedagógia elmélete (Akadémi-
ai Kiadó) könyvek szerzője. Eddig 
több mint 60 előadást tartott 
magyarországi és külföldi konfe-
renciákon, pedagógus-, szakmai 
és vállalati továbbképzéseken. 
Országos tévé- és rádiócsatornák, 
napi- és hetilapok állandó szak-
mai szakértője.

Floridai törvényjavaslat a techóriások ellen

Florida republikánus kormányzója törvényjavaslatot dolgozott ki a techóriások megregulázására. 
Ron DeSantis érvelése szerint erre azért van szükség, mert a Szilícium-völgyi vállalatok eleve diszk-
riminatívak a konzervatív nézetekkel szemben. DeSantis, Florida állam republikánus párti kormány-
zója törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy megbüntessék azokat a közösségi médiaplatformokat 
üzemeltető vállalatokat, amelyek felfüggesztik a délkeleti tagállam valamely politikusának felhasz-
nálói fi ókját. A techóriásokat napi százezer dollár pénzbírság sújtaná mindaddig, amíg vissza nem 
állítanák a letiltott személy jogosultságát a felülethez– idézte a Magyar Nemzet a Newsweek beszá-
molóját. – Az üzenet nyilvánvaló: a technológiai vállalatoknak ki kell maradniuk a fl oridai választá-
sokból– nyomatékosította DeSantis. A javaslat alapján a technológiai vállalatoknak engedélyezniük 
kell, hogy a fl oridai 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.




