
Amióta feltalálták az internetet, megvál-
tozott a mindennapi kommunikáció, az
emberek közötti kapcsolattartás. Létre-
jöttek olyan közösségi szolgáltatások,
mint például a Google, a Facebook, a
Twitter, amelyek forradalmasították éle-
tünket. Egy úgynevezett információs tár-
sadalomban élünk, amelyben olyan
infokommunikációs eszközökkel va-
gyunk körülvéve, mint például a szemé-
lyi számítógép, a tablet, az okostelefon,
az okosóra, az okosszemüveg, az okos-
ruha és az okoshûtõ. Bár mindezek meg-
könnyítik mindennapjainkat, az éremnek
van egy másik oldala is, avagy a nagy ké-
nyelemnek nagy ára van. Mindenkirõl
nyilvántartást lehet vezetni, aminek kö-
vetkeztében senki sem tud elbújni, senki-
nek a titka nem marad rejtve mások elõtt.
Megfigyelhetnek bennünket a mobiltele-
fon vagy a notebook kameráján keresz-
tül, és a különféle digitális adathordozó-
kon tárolt személyes adatainkhoz is hoz-
záférnek. Az emberek nagy része nincs
tisztában azzal, hogy amit az interneten
csinál – legyen szó a honlapok látogatá-
sáról vagy saját személyes adatainak
megosztásáról –, mind kitörölhetetlen
nyomokat hagy maga után, amelyek
alapján feltérképezhetõ a személyiségük,
lekövethetõvé válnak. Emellett azok a

hétköznapi dolgok, amelyek eddig az ott-
hon biztonságában maradtak, mind kike-
rülhetnek a nagyvilágba. Bárki, akár a
hackerek, akár a titkosszolgálat, akár az
adatkezelõ szervek is megtudhatják,
hogy egy bizonyos személy kivel, mikor
találkozik, mi a kedvenc filmje, könyve,
mit szokott enni, és mirõl mi a vélemé-
nye. Magyarán: elveszítjük a személyes
adataink feletti rendelkezést, és ezzel
együtt a privátszféránkat is. A mai világ-
ban már könnyen eltûnik a magánélet. 

Három súlyos problémát emelnék ki,
ami elsõsorban a gyerekeket és a fiatalo-
kat érinti: szexting, cyberbullying és
grooming. A szexting szexuális töltetû
szöveges vagy képes üzenetküldést je-
lent. Ezzel kapcsolatban leginkább akkor
jelentkezik a kockázat, ha az inkrimináló
tartalmak, például a meztelen képek, nem
kívánatos kezekbe kerülnek. A cyber-
bullying vagy internetes zaklatás az isko-
lások körében jelent egyre súlyosabb
problémát: az áldozatot már nem csak 
az intézmény falai között gyötrik, ha-
nem otthon, virtuális környezetben is. 
A grooming esetében pedig egy pedofil
becserkész egy általa „megfelelõnek”
tartott kiskorút, és kettejük között akár
személyes találkozóra is sor kerülhet.

Érdemes emellett kitérni a vállalati
környezetben kezelt személyes adatokra
is, hiszen a személyes információk ma-
napság már üzleti értékkel bírnak: a
nagyvállalatok fizetõeszközként tekinte-
nek rájuk, és egymás között kereskednek
velük, sokszor az érintettek tudta és bele-
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egyezése nélkül. Az üzleteknek érde-
kükben áll fogyasztóikról, ügyfeleikrõl
minél több adatot szerezni, hogy minél
jobban megismerhessék õket, és ezáltal a
személyiségüknek megfelelõ termékek
vagy szolgáltatások nyújtásával még job-
ban ki tudják elégíteni az igényeiket, a
nagyobb profitszerzés érdekében. Továb-
bá, ugyan az online marketing még friss
jelenség, de a nagyobb cégek máris kiak-
názzák a benne rejlõ lehetõséget. Ennek
repertoárjába a webes ügyfélszolgálat, a
személyre szabott hirdetések és a közös-
ségi média eszköztára tartozik. A fo-
gyasztók számára hátrányos tény, hogy a
nagyvállalatok gyakorlatilag bármit meg-
tehetnek az adataikkal, és a nagy kérdés
az, hogy mennyire etikus az ilyen gya-
korlat.

A fenti problémákkal kapcsolatban 
a közösségi média lehetõségeit kihasz-
nálva kérdõíves felmérésre épülõ kuta-
tást végeztem, melyre 135 önkéntes 
válasz érkezett. A válaszadók 93%-a a
19–35 éves korosztályba tartozott, 73:27
nõ-férfi megoszlással. A következõ so-
rokban a felmérés legérdekesebb példáit
szeretném bemutatni. A számítógépes
eszközök használatának gyakorisága 
tekintetében azt szûrtem le, hogy a sze-
mélyi számítógépek használata vissza-
szorulóban van, és elõretörnek a mobilis
eszközök, amelyek közül a laptop áll a
legelsõ helyen, ezt követi az okostelefon.
A táblagép meglepõ módon az utolsó he-
lyen áll, de véleményem szerint ez idõvel
elõrébb fog kerülni. Adatgyûjtésem a
legnépszerûbb közösségi szolgáltatá-
sokra is kiterjedt, csökkenõ sorrendben a
következõ eredménnyel: Facebook,
YouTube, Skype, Google Plus, Insta-
gram, Twitter, iWiW. Mivel a felméré-

semre 2014 februárjában került sor, ak-
kor még mûködött Magyarország egykor
legnépszerûbb közösségi oldala, az
iWiW, amely ugyan júniusban végleg
megszûnt, de fontos tudni, hogy a csalók
adathalászati célokból még manapság is
használják. Vizsgálatom arra is irányult,
hogy az emberek miért regisztrálnak a
közösségi oldalakra. A leggyakoribb ok
az volt, hogy a barátaik is fent vannak, és
szeretnének velük könnyebben kapcsola-
tot tartani. Ezt követi az az indok, hogy
így tudják a legkönnyebben elvégezni az
egyetemi vagy munkahelyi feladataikat.
Az embereket az is érdekli, hogy mit csi-
nálnak az ismerõseik, továbbá naprakész
információkra szeretnének vadászni, vé-
gül pedig könnyebben szeretnének érte-
sülni bulikról vagy kulturális rendezvé-
nyekrõl. Kevesekben azonban érlelõdik
az elhatározás, hogy töröljék magukat
ezekrõl az oldalakról. Ez leginkább azo-
kat érinti, akik szerint már unalmasak az
ilyen helyek, ezért már nem érdeklik
õket, és/vagy inkább valamilyen más
szolgáltatást preferálnak. Sokan attól is
tartanak, hogy függõséget okoznak, ezen
felül zavarja õket a sok reklám, zaklatják
egyes ismerõsök, vagy féltik az intim-
szférájukat. A megkérdezettek felének
viszont egyáltalán nincs semmilyen
problémája, és továbbra is szívesen ma-
radna ott, ahol van. Emellett azt is fel-
mértem, hogy a felhasználók milyen 
jellegû információkat osztanak meg a kö-
zösségi oldalakon. Az eredmények azt
mutatták, hogy az emberek óvatosak (bár
nekem kétségeim vannak ezzel kapcso-
latban): elég kevesen osztanak meg poli-
tikai jellegû információkat, híreket, más
személyekrõl, ismerõsökrõl szóló véle-
ményeket, aktuális tartózkodási helyet,
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illetve olyan privát jellegû adatokat, mint
például a telefonszám, lakcím. A leggya-
koribb tevékenység inkább a másokkal
való kapcsolattartás, üzenetváltás, vagy a
chatelés.

Ugyan a fenti adatok nem túl biztatók,
szerencsére nem teljesen reménytelen a
helyzet, hiszen léteznek különféle eljárá-
sok arra, hogy ki tudjuk védeni a megfi-
gyeléseket és felügyelni tudjuk a szemé-
lyes adatainkat. Elõször is létezik a jogi
megoldás, amikor a törvények védik a jo-
gainkat az esetleges visszaélésektõl, ez-
zel azonban az a baj, hogy nem mindig
hatékony és nem véd kellõképpen. Ennek
több oka is lehet: nem eléggé rugalmas a
rendszer, mert nem tudja követni a válto-
zásokat, a legújabb trendeket, aktualitá-
sokat; nem létezik nemzetközi szinten
egységes jogrendszer; az elkövetõk kilé-
tére gyakran nem derül fény; vagy az
adatkezelõ szerv hatalmi pozíciója okán
nem lehet érvényesíteni a jogokat. Erre
találták ki a PET-technológiák körébe
tartozó technikai megoldásokat (az angol
„privátszférát erõsítõ technológiák” rövi-
dítése). Ez a módszer lehetõvé teszi,
hogy a személyes adatok kezelését törvé-
nyes és tisztességes úton hajtsák végre.
Ezzel kapcsolatban beszélhetünk szoft-
veres védelemrõl, például a böngészõbe
beépített, anonimitást biztosító alkalma-
zásokról, amelyek segítségével nehezen
követhetõkké válnak az internetes tevé-
kenységek, valamint hardveres védelem-
rõl is, mint például a mobiltelefonokba
beépíthetõ fizikai lehallgatás elleni esz-
közök. Manapság nem mellõzhetjük a
számítógépes készülékek használatát, így
a legjobb védekezés a megelõzés. Jól
gondoljuk meg, hogy mit teszünk fel az
internetre, mit osztunk meg magunkról!

Legyünk elõvigyázatosak, figyeljük meg,
hogy biztonságos oldalra látogatunk-e!
Legyünk körültekintõek az internetes vá-
sárlás, a banki tranzakciók lebonyolítása
során, és gyõzõdjünk meg arról, hogy a
böngészõ címsorában látszik-e a bizton-
ságos oldalakat jelzõ zöld lakat ikon, és
lehetõleg kerüljük a nyilvános wifit is!
Amikor gyanús e-mailt, spamet kapunk,
ne nyissuk meg, fõleg a csatolmányt ne,
hanem töröljük ki, mert a leggyakrabban
ezekben terjednek a vírusok. Mielõtt ki-
dobunk egy adathordozót, gyõzõdjünk
meg arról, hogy tényleg letöröltünk-e
mindent róla, a lemezt pedig fizikailag is
rongáljuk meg! Minden fontos adatról
csináljunk biztonsági mentéseket! Min-
dig töröljük a böngészési elõzményeket,
és ha lehet, használjuk az „inkognitó”
böngészés lehetõségét, fõleg mások szá-
mítógépein, amikor felhasználónévvel és
jelszóval belépünk valahova! Mobil-
eszközünket mindig hordjuk magunk-
nál, mintha a pénz- vagy értéktárcánk
lenne! Mindenképpen használjunk ví-
rusirtó szoftvereket, és telepítsünk leg-
alább szoftveres tûzfalat! Továbbá olvas-
suk el a számítógépes biztonságról szóló
híreket, és fogadjuk meg a szakem-
berek tanácsait! A fenti megfigyeléseket
alapul véve kutatásomból ugyanis azt a
tanulságot vontam le, hogy nem az
infokommunikációs eszközök a fonto-
sak, hanem az, hogy az emberek mihez
férhetnek hozzá. ■
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