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Előszó 

Manapság több mint 4 milliárd ember használja az internetet, ez a világ lakosságának több 

mint a fele. Ahogy az internet-felhasználók száma növekszik, úgy a közösségi média 

platformok is egyre szélesebb körben elterjedtek, 2017-ben másodpercenként 11 új 

felhasználó csatlakozott valamelyik közösségi média oldalhoz, így egy év alatt 13 %-kal nőtt 

a közösségi médiát használók száma. A legnépszerűbb közösségi média felület a Facebook, 

utána jön a sorban a YouTube majd az Instagram.  

Magyarországon már több mint 5 millióan használják a különböző közösségi média 

felületeket. Tíz magyar internetező közül kilenc minden nap használja a világhálót. Az asztali 

számítógép és a laptop mellett intenzíven nő mobilról internetezők száma. A magyar 

internetezők közel fele néz naponta valamilyen online videót. A leglátogatottabb oldal a hazai 

felhasználók körében a Google, a második a Facebook. 

Nyilvánvaló, hogy az a felhasználó, aki bármilyen közösségi platformot használ, 

fogyasztónak számít. Ezen oldalak használata közben ugyanazok a jogok illetik meg, mintha 

bármilyen árut vagy szolgáltatást vásárolna. Az egyre növekvő méretű közösségi terek, az 

elképesztő mennyiségű adat és új tartalom, mindemellett rengeteg veszélyt rejt mind a felnőtt, 

mint a kis- és fiatalkorú felhasználók számára. 

Jelen tanulmány a teljesség igényével készült, ám tekintettel a vizsgát közösségi platformok 

(Facebook, Instagram, YouTube, Twitter és Vimeo) összetettségére, bonyolultságára, 

funkcióik sokaságára, megpróbálunk a lehető legfontosabb területekre, azaz a helyes és 

helytelen tartalmakra, ezek kezelésére, kis- és fiatalkorúak védelmére, valamint azon a 

témakörökre koncentrálni, amik irányt mutatnak a felhasználóknak a saját biztonságuk és az 

internetes közösség védelmének témakörében. 

A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával készült.
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A Facebook 

A Facebook egy amerikai közösség média- és közösségi hálózat szolgáltatás, melyet 2004. 

február 4-én indított Mark Zuckerberg, a Harvard Egyetem hallgatója csoporttársai és 

szobatársai közreműködésével. Az eredetileg a Harvard Egyetem diákjainak készült oldal 

mára több mint 2,2 milliárd aktív felhasználót (2018 januári adat) és éves szinten több mint 40 

milliárd USD bevételt tudhat magáénak. 2006 óta kizárólag a 13-adik életévüket betöltött 

személyek regisztrálhatnak az oldalra, egyes országok helyi szabályozásai azonban ettől 

eltérőek lehetnek. 

A közösségi oldalt üzemeltető vállalatot 2012 februárjában vezették be a tőzsdére. A 

Facebook legfőbb bevételi forrása az oldalon megjelenő hirdetésekből származik, a regisztrált 

felhasználók számára ingyenes a szolgáltatás. A Facebookot lényegében minden modern 

kommunikációs eszközön el lehet érni, ami rendelkezik internet kapcsolattal, legyen az asztali 

számítógép laptop, tablet vagy okostelefon. A hazai internetezők 85%-a használja a 

Facebookot. 

 

Profil és idővonal 

Az oldalra történő regisztrációval a felhasználó egy saját profilt hoz létre, itt meg tudja adni 

különböző adatait, úgymint név, foglalkozás, iskolák stb. A felhasználó ismerősnek tud jelölni 

más felhasználókat, üzenetet tud küldeni másik felhasználónak, értesítéseket kap a többi 

felhasználó tevékenységeiről. A felhasználók érdeklődésük alapján különböző csoportokat 

tudnak létrehozni és azokhoz csatlakozni, melyek pl. munkahelyi, hobbi vagy bármilyen 

egyéb téma köré szerveződhetnek. Az emberek kategorizálták saját ismerőseiket is, mint pl. 

közeli ismerősök, családtagok, kollégák, stb. A felhasználók jelenthetik, illetve blokkolhatják 

a nem kívánt felhasználókat, tartalmakat. 

Az utóbbi években a Facebook legfontosabb feladata, hogy minél hatékonyabban 

megakadályozza az álhírek, a gyűlöletbeszéd és az erőszakot megjelenítő tartalmak terjedését, 

valamint hogy megfékezze a Facebookot érintő adatkezelési botrányok nyomán kihalkult 

negatív hangulatot. Legújabb fejlesztésüket 2018. május 1-jén jelentették be, ez egy 

társkereső szolgáltatás lesz. 

Minden Facebookra regisztrált felhasználó rendelkezik egy saját profillal, amint megjelennek 

a posztjaik és egyéb megosztott tartalmaik. 2011 szeptemberében vezették be az idővonalat, 

melyen kronológiai sorrendben jelennek meg a felhasználó tartalmai, beleértve 

állapotfrissítéseket, a fotókat, a különböző applikációkkal történő interakciókat és egyéb 

eseményeket. Az új designnal bevezették az ún. borítóképet, mely az idővonal tetején, a 

profilkép mellett egy nagyméretű kép. Az új idővonallal párhuzamosan bevezették a 

részletesebb adatvédelmi beállítások lehetőségét is.  
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Facebook oldalak és a like gomb 

2007-től ún. oldalakat is létre lehet hozni a Facebookon, mely cégek, hírességek, márkák 

számára könnyíti meg a kapcsolatfelvételt rajongóikkal. A like gombot 2009. február 9-én 

vezették be, ezzel a felhasználók egy kattintással könnyedén reagálhatnak az 

állapotfrissítésekre, kommentekre, fotókra, videókra, azokra a linkekre, amelyeket 

ismerőseink osztottak meg és reklámokra. A like-olt tartalom azonnal megjelenik az 

ismerőseink idővonalán. 2011 szeptemberében megjelent a követés funkció a Facebookon, ez 

lehetőséget ad arra, hogy egy felhasználó nyilvános posztjait a hírfolyamunkban láthassuk 

anélkül, hogy ismerősünk lenne. 

 

Üzenetküldés 

A Facebook Messenger egy azonnali üzenetküldő szoftveres szolgáltatás. 2008-ban 

fejlesztették az első verzióját, mára már a Facebook rendszeréről teljesen leválasztott 

üzenetküldő szolgáltatássá nőtte ki magát, használatához már egy külön applikációt kell 

telepíteni az eszközünkre, ha nem a Facebook asztali verzióját használjuk. A Messenger 

szolgáltatásában már hanghívások és videóhívások is indíthatóak/fogadhatóak, valamint 

csoport beszélgetésekben is részt lehet venni. 2017-ben vezette be a Facebook a 24 óra után 

eltűnő fotós és videós tartalmak küldését, melyeket ún. történet formátumú tartalmak. 2016 

áprilisától a Messengerben megjelent a chatbot funkció, mely automatikus üzenetváltásra 

képes a felhasználókkal.  

 

Adatvédelem 

A Facebook felhasználók saját, egyénre szabott adatvédelmi beállításokat végezhetnek, 

lényegében a profil minden egyes részének láthatósága külön szabályozható. A Facebookon a 

felhasználó neve és a profilképe minden felhasználó részére elérhető, minden egyéb 

információ láthatósága egyénileg szabályozható, továbbá az is, hogy a felhasználót kik 

találhatják meg a keresőben. A 2018 áprilisában kirobbant Cambridge Analytica adat-

kiszivárogtatási botrány után Mark Zuckerberg bejelentette, hogy a további hasonló eseteket 

megelőzendő, világszerte kibővíti az adatkezelési szabályzatot, mely eredetileg az Európai 

Unió GDPR-jára lettek kifejlesztve, és módosította a felhasználási feltételeket és az 

adatvédelmi irányelveket, különválasztotta az EU-s felhasználókat. 

 

Regisztráció 

A www.facebook.com oldal megnyitásakor az első, ami szembe ötlik az oldal tetején 

megjelenő sötétkék sávban található szöveg, amely figyelmeztet a cookie-k (a felhasználók 

adatainak lekérdezésére és követésére alkalmas információcsomag) használatára, illetve 
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ugyanitt megtalálható az erről szóló szabályzat linkje. 2015. október 1-től az EU-s 

jogszabályokhoz igazodva a hazai weboldalakon is kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha 

weboldalunk cookie-kat helyez el a látogató gépén. 

 

A regisztráció ingyenes, a korábban szárnyra kapott tévhírek miatt külön felhívja az oldal a 

leendő felhasználók figyelmét arra, hogy a regisztrációt nem tervezik a jövőben fizetőssé 

tenni. A vezetéknév és keresztnév megadása után mobiltelefon számmal vagy e-mail címmel 

lehet regisztrálni. Már a regisztrációs oldalon elkéri a Facebook a születési dátumunkat, erről 

tájékoztatást is ad rögtön, ha az egérmutatót „A miért kell megadnom a születésnapomat?” 

szöveg fölé visszük.  

 

Az életkor megadásának a legfőbb oka az, hogy a Facebook nem enged 13 éves kor alatti 

felhasználót regisztrálni. Korábban több lehetőséget is megfontoltak a fejlesztők azzal 
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kapcsolatban, hogy hogyan lehet megoldani a 13 éves kor alattiak jelenlétét az oldalon, de a 

mai napig nem született erre vonatkozóan megfelelő és elfogadott megoldás. A Facebook 

kommunikációja ezzel kapcsolatban a következő: az életkor megadásnak oka az, hogy a 

felhasználó mindig a korának megfelelő Facebook élményben részesüljön, továbbá felhívja 

figyelmet arra, hogy a megadott életkor láthatósága regisztráció után megváltoztatható 

(Beállítások / Adatvédelem menüpont). Itt található egy link, mely az adatkezelési 

tájékoztatóra mutat. Regisztrációkor meg kell adni a regisztráló fél nemét is. Ez alatt rövid 

tájékoztatást találunk arról, hogy regisztráció gombra kattintva felhasználás feltételeket is 

adatkezelés szabályzatot elfogadja a leendő felhasználó. Mindezek linkkel ellátott szövegek, 

tehát a felhasználónak lehetősége van elolvasni még regisztráció előtt az említett 

szabályzatokat. 

 

Regisztráció gombra történő kattintás után megjelenő lapon meg kell erősíteni a megadott e-

mail címre érkezett levélben található linken keresztül a regisztrációt. Rendszer által 

automatikusan kiküldött e-mailben található a link, valamint egy megerősítő kód, amit kérhet 

a Facebook rendszere regisztráció során. „A fiókod megerősítése” gombra kattintva az oldal 

aktívvá válik.  
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Az oldalra belépve elénk tárul az idővonalunk.  

 

Itt – első körben – lehetőségünk van feltölteni profilképet a számítógépen vagy 

mobileszközön található fotókból, vagy az eszközünk kamerájával is készíthetünk egyet. 

Második lépésben elkezdhetjük az ismerős-keresést név vagy e-mail cím alapján. Ugyanitt 

láthatjuk az adatvédelmi beállítások linkjét is, itt be tudjuk állítani a profilkép és a 

felhasználói név kivételével minden jövőben megosztásra kerülő információ, adat és 

tevékenység láthatóságát. Kíváncsiságból megpróbáltuk átállítani a születési dátumot úgy, 

hogy 13 éves kor alattiak legyünk. Ennek jóváhagyása után egy hibaüzenetet kaptunk, 

miszerint nem állíthatjuk be 13 éves kor alattinak születési adatainkat, valamint javasolja az 

oldal üzemeltetőjével a kapcsolatfelvételt, amennyiben valóban 13 éves kor alatti személy 

regisztrációjáról van szó.  
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Minden megelőző biztonsági intézkedés ellenére a rendszer kijátszható. Amennyiben 

észleljük, hogy 13 év alatti gyermek jelen van a Facebookon, lehetőségünk van azt jelenteni 

az oldal üzemeltetőinek. Hamis adatokkal fiókot létrehozni a használati feltételek megsértését 

jelenti, beleértve a 13 évnél fiatalabb személy nevében létrehozott fiókot is. Amennyiben a 

felhasználó saját, korhatár alatti gyermeke hoz létre fiókot a Facebookon, a szülő 

megmutathatja neki a törlésének menetét, a mellékelt linken található útmutatás alapján. 13 

éves kor alatti gyermekhez tartozó fiók jelentéséhez egy űrlapot kell kitölteni. A jelentett 

fiókot az űrlap beküldését és megvizsgálását követően azonnal törli a rendszer.  

Bővebben: https://www.facebook.com/help/157793540954833?helpref=faq_content 

Érdekesség, hogy míg a Facebookra nem regisztrálhat 13 éves kor alatti gyermek, addig a 

Facebook fejlesztői létrehozták a Messenger Kids alkalmazást kifejezetten a 6-12 éves 

felhasználóknak, ám egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el. A szülők a saját 

profiljukon keresztül állíthatják be, hogy gyermekeik kivel beszélgethetnek az alkalmazáson 

keresztül. A Kids verzió egyáltalán nem tartalmaz reklámokat, és az ott felbukkanó adatokat a 

cég nem kezeli reklámok elhelyezésére. Az alkalmazást úgy tervezték meg, hogy minden 

szempontból megfeleljen a 13 év alatt gyerekeket védő Egyesült Államokbeli törvényeknek. 

Miután elvégeztük a szükséges beállításokat használatba vehetjük az oldalt.  

 

Tartalom megosztása 

Az oldalon lehetőségünk van többféle tartalmat megosztani. A kezdőlapon lévő „Mi jár a 

fejedben?” szöveggel ellátott felületre kattintva egy párbeszédablak nyílik meg előttünk.  

https://www.facebook.com/help/157793540954833?helpref=faq_content
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Itt lehetőség nyílik bejegyzést, fénykép- vagy videóalbumot megosztani, esetleg élő videó-

közvetítést indítani. A szöveges bejegyzésünket különféle hátterekkel tudjuk ellátni.  

A felületen megosztható tartalmak: 

 Fénykép vagy videó 

 Hangulat / tevékenység 

 GIF 

 Ismerős ajánlásának kérése 

 Szavazás indítása  

 Lista készítése 

 Ismerősök megjelölése 

 Bejelentkezés adott helyszínről 

 Matrica megosztása 

 A Facebook által feltett kérdés megválaszolása 

 Esemény megjelölése  

Kiválaszthatjuk, hogy a hírfolyamon, vagy az ún. történetben jelenjen meg tartalmunk. A 

láthatóságot is be tudjuk állítani az „ismerősök” feliratú gombra kattintva.  
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Itt lehet kivételeket beállítani, meg lehet adni, hogy az ismerősök ismerősei is, vagy csak 

konkrétan néhány kiválasztott ismerősünk láthassa bejegyzésüket, továbbá lehetőség van arra, 

hogy csak én, mint felhasználó láthassam, illetve egyéb egyedi beállításokra egyaránt. A 

történet megosztásakor is lehetőségünk van szabályozni a láthatóságot. Ide kattintva a 

párbeszédablak szövege tájékoztat, hogy a történet 24 órán keresztül lesz látható a 

Facebookon és a Messengeren.  

 

Itt be lehet állítani, hogy ismerősök és az ő kapcsolataik, valamint a Messenger kapcsolataink 

vagy csak a Facebook ismerősök láthassák a történetünket. A megosztott bejegyzéseket 

lehetősége van a felhasználónak a későbbiekben módosítani, eltávolítani. Meg lehet utólag 

változtatni a bejegyzés idejét, a tartózkodási helyet, a szöveges tartalmat. Facebook 

lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy más felhasználók is írhassanak adott személy 

profiljának idővonalára. Ezt a funkciót lehet korlátozni, illetve teljesen le lehet tiltani, így az 
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idővonalra küldött bejegyzést egészen addig függőben tartja a Facebook, amíg az idővonalán 

annak tulajdonosa jóvá nem hagyja azt. 

A tartalmak megosztásáról bővebben:  

https://www.facebook.com/help/1640261589632787?helpref=about_content 

 

Megosztott tartalmakkal kapcsolatos szabályok 

A megosztott tartalmakra vonatkoznak bizonyos szabályok, melyeket javasolt betartani, 

elkerülendő a Facebook üzemeltetőinek szankcióit. A Facebook közössége már több mint 2 

milliárd főből áll, és mivel az oldal egyik fő célja az, hogy az emberek szabadon 

kommunikálhassanak egymással, nagyon fontos, hogy a visszaéléseket minimalizálják és a 

lehető leggyorsabban reagáljanak rájuk. Úgy alakították ki a Facebook alapelveit, hogy azok 

globálisan érvényesek legyenek. Az alapelvek kidolgozásakor az átfogóságra törekedtek, így 

előfordulhat, hogy nem egyértelmű esetben olyan tartalmat is eltávolítanak az üzemeltetők, 

ami valójában nem vét az alapelvek ellen. Mindenesetre legfontosabb céljuk, hogy 

ösztönözzék az önkifejezést, biztonságos keretek között. A három alapelv a biztonság, a 

véleménynyilvánítás és a méltányosság. Ezen alapelvek megsértésének következményei a 

szabálysértés súlyosságától és az adott személy előtörténetétől a függően eltérőek lehetnek. 

Előfordulhat figyelmeztetés, korlátozás vagy letiltás. Ha Facebook munkatársai úgy ítélik 

meg, hogy fizikai épséget, illetve közbiztonságot fenyegető veszély észlelhető, a megfelelő 

hatóságokat értesítik erről. 

Az alábbi kategóriákba sorolhatók a közösségi alapelvei 

 Erőszak és bűncselekmények 

o Hitelt érdemlő erőszak 

o Veszélyes magánszemélyek és szervezetek 

o Bűncselekménynek minősülő tevékenységek népszerűsítése vagy közzététele 

o Összehangolt károkozás 

o Szabályozás alá eső termékek (pl. gyógyhatású készítmények, gyógyszerek, 

drogok, fegyverek, stb.) 

 Biztonság 

o Öngyilkosság és önbántalmazás 

o Gyermekek meztelensége és szexuális kizsákmányolása 

o Felnőttek meztelensége és szexuális kizsákmányolása 

o Megfélemlítés 

o Zaklatás 

o Magánélethez fűződő jogok megsértése és képi megjelenítéshez fűződő 

személyiségi jogok megsértése 

 Kifogásolható tartalom 

o Gyűlöletbeszéd 

o Durva erőszak 

o Felnőtt meztelenség szexuális tevékenység 

https://www.facebook.com/help/1640261589632787?helpref=about_content


13 
 

o Kíméletlen és érzéketlen tartalom 

 Integritás és hitelesség 

o Kéretlen tartalmak 

o Megtévesztés 

o Álhírek 

o Emlékoldallá alakítás lehetősége 

 Szellemi tulajdon tisztelete 

 Tartalommal kapcsolatos kérések 

o Felhasználói kérések 

o Kiskorúak további védelme 

Az alapelvekről részletesen itt olvashat:  

https://www.facebook.com/communitystandards/introduction/ 

 

Zavaró tartalmak 

Facebookon közzétett tartalmak lehetnek zavaróak, ezeket lehetősége van minden 

felhasználónak jelenteni az oldal üzemeltetői felé. („Visszajelzés küldése erről a tartalomról”) 

 

Amikor egy tartalmat a felhasználók jelentenek, a Facebook munkatársai megvizsgálják, hogy 

a jelentett tartalom valóban a közösségi alapelvekbe ütközik-e, ha igen akkor eltávolítják és 

felveszik a kapcsolatot a tartalom megosztójával, de nem adnak tájékoztatást arról, hogy ki 

küldte jelentést. Az, hogy ha valamit jelentenek a Facebooknak, még nem garantálja a 

tartalom eltávolítását. Lehetőség van továbbá a Facebookkal kapcsolatos problémákat, a 

személyiségi jogok megsértését, a feltört vagy hamis fiókokat jelenteni. 

 

https://www.facebook.com/communitystandards/introduction/
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A kéretlen tartalmak 

A kéretlen tartalom definíciója: olyan nem kívánt tartalom vagy kérés, amely megjelenésébe 

nem egyezett bele a felhasználó. Ide tartozik a csoportos üzenetek küldése, túl sok hivatkozás 

használata vagy kép közzététele mások idővonalán, vagy olyan személyek ismerősnek 

jelölése, akik személyesen nem ismerünk. A kéretlen tartalom legtöbbször úgy terjed, hogy 

valaki egy olyan hivatkozásra kattint, vagy kártékony szoftvert telepít. Sok esetben a csalók a 

felhasználók Facebook fiókjához férnek hozzá, és azt felhasználják kéretlen tartalom a 

küldésre.  

Mit tegyünk, ha olyan hivatkozásra kattintunk, amiről kiderült, hogy kéretlen tartalom, vagy a 

felhasználói fiók nevében kéretlen bejegyzéseket, eseményeket, csoportokat vagy oldalakat 

hoz létre? Ha felhasználó be tud lépni a fiókjába, akkor változtassa meg a jelszavát, 

amennyiben nem tud bejutni a fiókjába, akkor a Facebook üzemeltetőihez kell segítségért 

fordulni. Ha valaki ismételten olyan tartalmat tesz közzé, ami kéretlen jellegű, akkor ki lehet 

törölni, letiltani vagy jelenteni az illetőt. A felhasználó továbbá ellenőrizheti az ún. 

tevékenységnaplóját, itt minden olyan tevékenység rögzítésre kerül, ami a fiókját érinti. Ha a 

felhasználó olyan tevékenységet észlel, amit nem ő nem ő végzett, akkor törölni kell az 

esetleges nem kívánt műveleteket. A telepített alkalmazások és játékok közül minden olyat 

törölni kell, amit nem tart a felhasználó megbízhatónak. Minden olyan fényképet, bejegyzést, 

csoportot vagy eseményt törölni kell, amit nem a felhasználó hozott létre. A kéretlen 

tartalmakat minden esetben javasolt jelezni a Facebook üzemeltetőinek. Ez azért fontos, mert 

ezzel aktív szerepet játszik a felhasználó abban a folyamatban, hogy a Facebook meg tudja 

védeni a többi felhasználót a kéretlen tartalmaktól.  

A felhasználó a fiókja biztonságának megőrzése érdekében az alábbi dolgokat teheti:  

 Le kell védeni a jelszavát. A Facebook jelszavát sehol máshol nem használja az 

interneten és nehezen legyen kitalálható 

 Senkivel ne osszuk meg a bejelentkezési adatainkat (Adathalászat)  

 Ha másokkal közösen használt eszközön nyitjuk meg a Facebookot, mindig 

jelentkezzünk ki, ha már nem használjuk. Lehetőség van távolról is kijelentkezni a 

fiókból 

 Ne fogadjunk el olyantól ismerősnek jelölést, akit nem ismerünk  

 Ne telepítsünk rosszindulatú szoftvereket 

 Nem szabad gyanús hivatkozásokra kattintani, még akkor sem, hogyha úgy tűnik, 

hogy valamelyik ismerősünktől kaptuk 

 Lehet további kiegészítő biztonság szolgáltatásokat igénybe venni, pl. értesítéseket 

lehet kérni a nem azonosított bejelentkezésekről, bizalmi kapcsolatként kiválaszthatja 

a felhasználó egy ismerősét, továbbá többlépcsős azonosítással is lehet élni. (Két 

faktoros hitelesítést) 

Ha valaki Facebook oldalt üzemeltet, tehát az oldal adminisztrátora, lehetősége van letiltani 

bizonyos szavak megjelenítését az oldalon, illetve be lehet kapcsolni a káromkodás-szűrőt. 

Bővebben a kéretlen tartalmak kezeléséről:  
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https://www.facebook.com/help/217854714899185/ 

Bővebben az oldalak moderálásáról: 

https://www.facebook.com/help/131671940241729?helpref=faq_content 

 

Kiskorúak védelme 

A Facebook a kiskorúak személyes adatainak védelmére is különösen nagy hangsúlyt fektet. 

Nem csupán olyan eszközöket és beállításokat tesznek lehetővé, amelyek segítségével az 

emberek kiválaszthatják a megjeleníthető tartalmakat, hanem további intézkedések segítik elő 

a fiatalok biztonságát. A kiskorúak védelmének érdekében számos funkciót alakítottak ki, 

hogy a használat során emlékeztessék őket arra, hogy hogyan szelektálják a tartalmakat, 

hogyan korlátozzák idegenekkel folytatott interakciókat. Kiskorúak számára oktatást adnak 

azzal kapcsolatban, hogy mit jelent nyilvánosan közé tenni valamit. Az érzékeny adatokat pl. 

elérhetőségi adatokat, oktatási intézményekre vonatkozó adatokat, születési dátumokat nem 

jelenítik meg a keresésekben. Lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a fiatalkorúakat 

folyamatosan emlékeztessék, hogy csak olyan emberektől fogadjanak el ismerősnek jelölést, 

akiket ténylegesen ismernek. A kiskorúak, a mások bejegyzéseiben történt megjelölést 

láthatják a tartalom megjelenése előtt, felnőttekkel egyetemben. Ez a funkció a kiskorúaknál 

alapértelmezetten be van kapcsolva. A kiskorúak és a felnőttek egyaránt bekapcsolhatják az 

idővonal felülvizsgálata funkciót is, amely segítségével az idővonalukon történt megjelenés 

előtt tudják jóváhagyni azokat a bejegyzéseket, amelyekben meg vannak jelölve. Ilyenkor 

lehetőség nyílik arra, hogy eltávolíthatja megjelölést, vagy meg tudja kérni a bejegyzést 

megosztó felhasználót, hogy távolítsa el a bejegyzést. Kiskorúaknál a helyszín, illetve a 

tartózkodási hely alapértelmezetten ki van kapcsolva. Amennyiben a kiskorú úgy dönt, hogy 

mégis bekapcsolja, minden alkalommal külön jelzéssel emlékezteti a Facebook arra, hogy 

éppen megosztja a tartózkodási helyét. 

Bővebben a kiskorúak védelméről: https://www.facebook.com/help/473865172623776 

 

Fizetett tartalmak 

Mint korábban említettük a Facebook legnagyobb bevételi forrása fizetős tartalmak 

elhelyezéséből és megjelenítéséből származik. Manapság cégeknek, vállalkozásoknak 

kézenfekvő és egyszerű megoldásnak tűnik a Facebookon való hirdetés. Ám a hirdetés 

feladása előtt nem árt tisztában lenni néhány hirdetésekkel kapcsolatos alapvető 

információval. Az oldalon a hirdetések megjelenítésére szolgáló különböző helyeket 

elhelyezéseknek nevezzük.  

A Facebook hirdetések oldala: https://www.facebook.com/business/products/ads 

A választható elhelyezések a következők  

 Hírfolyam 

https://www.facebook.com/help/217854714899185/
https://www.facebook.com/help/131671940241729?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/473865172623776
https://www.facebook.com/business/products/ads
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 Azonnali cikkek 

 Beágyazott videók 

 Jobboldali oszlop 

 Ajánlott videók 

 Market Place.  

A Facebook hirdetésekhez kapcsolódik az Instagram hirdetés is, de erről majd később 

értekezünk.  

Lehetőség van továbbá a Messenger kezdőlapján illetve Messenger szponzorált üzenetei 

között is hirdetéseket elhelyezni. Létezik egy ún. Audience Network nevű hirdetési lehetőség 

is, amely különböző tartalomszolgáltatók olyan alkalmazásainak és webhelyeinek hálózata, 

amiken szintén meg lehet jeleníteni hirdetésekeinket. Az Audience Network hirdetései 

ugyanazokat a célzási, licitálási, megjelenítési és mérési rendszereket használják, mint a 

Facebook hirdetések.  

Fontos megjegyezni, hogy hirdetés típusától és a kreatív tartalom kialakításától függően nem 

biztos, hogy minden hirdetés használható minden elhelyezésen. Az elhelyezéseket a hirdetés 

létrehozásakor lehet megadni az elhelyezések szakaszban. Választható automatikus és kézi 

beállítás. A Facebook fejlesztői javasolják az automatikus elhelyezés használatát, a minél 

relevánsabb optimalizálási események megtalálása érdekében.  

A Facebook számára fontos, hogy a megjeleníteni kívánt hirdetések magalkotásakor a 

hirdetők figyelembe vegyenek bizonyos szabályokat. Hirdetési alapelvek megfogalmazásakor 

a következő szempontokra helyeztek különös hangsúlyt: a felhasználók igényeit szem előtt 

tartva a hirdetések nem ronthatják a felhasználói élményt. A hirdetéseknek relevánsak és 

hasznosnak lenniük, a licitálási rendszer relevancia szerint rangsorolja hirdetéseket. A 

Facebook nem értékesíti a felhasználók adatait, felhasználónevet, bejegyzéseket, e-mail 

címeket, telefonszámot stb. A hirdetési rendszer kialakításakor különösen ügyeltek a 

személyes adatok védelmére.  

A hirdetéseket a felhasználók szabályozhatják. Hirdetés a felső sarkára kattintva el lehet 

rejteni a nem tetsző hirdetéseket, továbbá le lehet tiltani a hirdetőket.  
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„A miért látom ezt?” kérdésre kattintva meg lehet tekinteni, hogy milyen beállítások alapján 

került a felhasználó elé az adott hirdetés.  
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Az említett beállításokról a felhasználó tájékozódhat, pontosabban a megjelenítendő 

hirdetéseket befolyásoló érdeklődési körökről, információkról, e beállítások kezelésével még 

relevánsabb hirdetések jelennek meg a számára a jövőben.  

 

A hirdetési megoldások támogatják a kisebb és a nagyobb vállalkozásokat egyaránt. A 

hirdetési szolgáltatásokat a Facebook munkatársai folyamatosan fejlesztik. A hirdetéseknek 

biztonságosnak és udvariasnak kell lenniük, nem lehetnek megosztóak, kirekesztőek. 

Ugyanúgy ahogy a személyes profilok bejegyzéseiről szóló közösségi alapelvekben, itt is 

tiltják a gyűlöletbeszédet, a zaklatást, a megfélemlítést és minden egyéb ártalmas viselkedést. 

Sőt, a hirdetőkkel szemben még szigorúbb szabályokat érvényesít a Facebook (pl. a 

kirekesztő hirdetésekkel szemben). Sok hirdetést automatikus valamint manuális eszközökkel 
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is ellenőriznek a Facebook munkatársai, figyelik azt is, ha elrejtik, letiltják, vagy sértőnek 

tartják őket a felhasználók. Hirdetés ellenőrzésekor a tartalmat, a célzást, az érkezési oldalát 

(landing page) és a hirdető személyazonosságát vizsgája a Facebook rendszere. A legfőbb cél 

a nyilvános kommunikáció cenzúrázás nélkül, ezzel egy időben a sértő tartalmak 

megjelenésének megakadályozása és eltávolítása.  

Facebook hirdetésekről bővebben:  

https://www.facebook.com/business/help/965529646866485 

 

https://www.facebook.com/business/help/965529646866485


20 
 

 

Instagram 

Az Instagram egy fotók és rövid videók megosztására alkalmas közösségi hálózat, elsősorban 

mobilos alkalmazás, tulajdonosa a Facebook. Alapítói 2010 októberében indították el, ekkor 

még kizárólag az iPhone iOS operációs rendszerén futott az alkalmazás. Androidra két évvel 

később fejlesztették, majd 2012 novemberében megjelent az a webes felületük is. Windows 

10 mobilon 2016 áprilisától érhető el. 

A 2010-es indulását követően az Instagram gyorsan népszerű lett, két hónap alatt 1 millió, egy 

év után 10 millió felhasználóval büszkélkedhetett, 2017 szeptemberében pedig már 800 

millióan használták az alkalmazást. 2012 áprilisában a Facebook felvásárolta a szolgáltatást, 

hozzávetőleg 1 milliárd dollárnyi készpénzt és részvényt adott érte. 2015 októberében a 

feltöltött tartalmak száma elérte a 40 milliárdot. Népszerűsége ellenére az Instagram több 

kritikát kapott, leginkább a felhasználói és felületen alkalmazott változtatások, a cenzúrázás itt 

folyamata és a felhasználók által feltöltött illegális vagy helytelen tartalmak miatt. 

 

Profil, hírfolyam, megosztható tartalmak 

Az alkalmazáson keresztül a felhasználók fotókat, rövid videókat (maximum 60 mp) 

tölthetnek fel, melyek különböző effektekkel, szűrőkkel szerkeszthetők, feliratozhatók 

valamint elláthatók a készítés helyszínére vonatkozó információkkal. A bejegyzések 

megoszthatók a teljes nyilvánossággal vagy a már korábban jóváhagyott követőikkel – 

amennyiben a fiók privát állapotra van állítva. A felhasználók böngészhetnek az általuk 

követett, illetve más felhasználók nyilvános tartalmai között egyaránt, a képek alá írt ún. 

hashtagek (keresőcímkék), helyszíni adatok és a legnépszerűbb tartalmak listája alapján is. 

Felhasználók like-olhatják egymás fotóit, követhetik egymást – így megjelenik a 

hírfolyamunkban a követett felhasználók tartalma. 

Az applikáció kezdetben csak 1:1 oldalarányú képeket jelenített meg, 2015-től bármilyen 

oldalaránnyal rendelkező fotót enged feltölteni a rendszer. Lehetőségünk van egy 

megosztással több képet vagy videót közzétenni. Az Instagramban van egy beépített azonnali 

üzenetküldő szolgáltatás is, melyen keresztül nem csak szövegeket, hanem linkeket, postokat 

és egyszer lejátszható fotót vagy videót is lehet küldeni, melyek a fogadó fél általi 

lementésétől értesítést kap a küldő. A Facebookhoz hasonlóan ezen a platformon is 

megtalálható az ún. történetek formátum, az itt közzétett fotók és videók a közzétételtől 

számított 24 órában érhetők el, utána eltűnnek.  

 

Jellemzők és eszközök 

Az Instagram felhasználói tartalmaikat egyszerűen meg tudják osztani más közösségi 

felületeken is (Facebook, Twitter, Tumblr). 2011 januárjában vezették be a hashtaget (egy 
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keresést könnyítő, „#” karakterrel keresőcímkét előállító módszer), hogy segítsen a 

felhasználóknak a feltöltött tartalmak közötti böngészésben. Az Instagram javasolja a releváns 

és specifikus hashtagek használatát.  

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre szélesebb a fotókon alkalmazható szűrők és 

beállítások lehetőseinek, valamint az applikáció szolgáltatásainak köre. 2015 augusztusától 

teljes méretű fotók és videók tölthetők fel, ezzel megszüntette az Instagram a kizárólag 

négyzetes keretet. 2016 augusztusában bevezette a virtuális zoom funkciót, decembertől 

felhasználók elmenthetnek fotókat, hogy később is meg tudják őket tekinteni, 2017 áprilisától 

pedig különböző gyűjteményeket is létre lehet hozni, illetve fel lehet tölteni akár 10 képet 

vagy videót egy postba (album). A fejlesztők létrehozták az archiválás funkciót, amely egy 

privát tárhely, ide rejthetők kell a követők elől azok a tartalmak, melyeket nem szeretné 

törölni a felhasználó, de nem is szeretné, ha más felhasználók látnák a jövőben. A megosztott 

tartalmak kommentelhetők. Az Instagram is bevezette az élő videó szolgáltatást.  

 

Adatvédelem 

Instagram fiókunkat beállíthatjuk privát fióknak is, ami azt jelenti, hogy a csak olyan 

felhasználó láthatja megosztott tartalmainkat, akik követési kérelmét előzetesen jóváhagytuk. 

Ha privát fiókot használunk, akkor a tartalmaink nem jelennek meg a nyilvánosság előtt és 

nem lesznek kereshetőek sem hashtag, sem helyszín alapján, sem pedig a Google 

rendszerében. A kommentelési lehetőséget is le lehet kapcsolni a megosztott tartalmaink alatt, 

továbbá el lehet távolítani (privát fiók esetén) és le lehet tiltani felhasználókat. A letiltott 

felhasználók nem kapnak értesítést a letiltás megtörténtéről, és a továbbiakban nem fog 

megjelenni sem a profilunk, sem a tartalmaink a letiltott felhasználó keresési eredményeiben. 

Ki lehet kapcsolni az oldalon történő aktivitásunk (like-ok, kommentek, követések stb.) 

megosztását is, így kikapcsolt állapotban mi sem látjuk az általunk követettek aktivitásait. 

Tudjuk továbbá szabályozni azt is, ha megjelölnek minket mások a bejegyzéseikben.    

Az adatvédelemről bővebben: 

https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20S%C3

%BAg%C3%B3&bc[1]=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k

%C3%B6zpont 

 

Regisztráció 

Tekintve, hogy az Instagram elsősorban egy mobilra fejlesztett alkalmazás, így az asztali 

verzió helyett mobilkészülék képernyőfotóin keresztül mutatjuk be a regisztrációt és a 

használatot. 

https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
https://help.instagram.com/116024195217477/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
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Az űrlap kitöltésével egyszerűen csatlakozhatunk a szolgáltatáshoz, lehetőségünk van 

mobiltelefonszámmal vagy e-mail címmel regisztrálni, de ha már rendelkezünk Facebook 

regisztrációval, akkor annak segítségével egyszerűen beléphetünk a felületre. Ebben az 

esetben az alkalmazás engedélyt kér, hogy a Facebooktól lekérje a belépéshez szükséges, 

korábban ott megadott adatainkat. Érdekesség, hogy a 13 éves kor alatti felhasználók védelme 

csak abban az esetben érvényesül, ha a Facebook fiókunkat felhasználva lépünk be az 

Instagramra, mert a másik esetben nem kell a regisztrációhoz életkort megadni. A megújult 

felhasználási feltételekben is csak arról kell nyilatkozatot tenni, hogy betöltötte-e már a 

felhasználó a 18. életévét. 

 

Tartalom megosztása 

A belépést követően be tudunk állítani magunknak egy profilképet, a felhasználónév mellett 

megjelenítendő nevet és egy rövid leírást a profilunkról, ezeket utólagosan mind lehet 

szerkeszteni. 
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Az első tartalom megosztására a + gomb megérintése után van lehetőség. Kiválaszthatjuk a 

feltölteni kívánt fotót vagy videót, alkalmazhatjuk a számos szűrő és effekt közül a nekünk 

tetszőt. 

 

A következő oldalra lépve beállíthatjuk a feltölteni kívánt tartalom leírását – ide tudjuk a 

hashtageket is beírni – a helyszínnel kapcsolatos információt, hogy mely egyéb kapcsolt 
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közösségi platformon szeretnénk még, hogy megjelenjen a feltöltött tartalom, megjelölhetünk 

rajta Instagram felhasználókat és kikapcsolhatjuk a kommentelés funkciót.  

 

A feltöltött tartalom a következőképpen jelenik meg a hírfolyamban és a profoldalunkon: 

 

Az Instagramon lehetőségünk van böngészni és keresni a profilok és hashtagek között, lehet a 

profilokat és hashtaget egyaránt követni, az ezekhez kapcsolódó tartalmak a követés beállítása 

után megjelennek hírfolyamunkban.  
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Megosztott tartalommal kapcsolatos szabályok 

Az Instagramon megosztott tartalmakkal kapcsolatos szabályok lényegében ugyanazok, mint 

az oldal tulajdonosa, a Facebook által meghatározott, korábban bemutatott közösségi 

alapelvekben foglaltak. (ld. 11. oldal) 

Ezen felül az Instagram külön kiemeli, hogy csak a saját fényképeinket és videóinkat tegyük 

közzé, és minden esetben be kell tartani a hatályos törvényeket. Tisztelettel kell bánni 

mindenkivel az Instagramon, tiltja a kéretlen tartalmak küldését, a meztelenség közzétételét. 

Bővebben: 

https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20S%C3

%BAg%C3%B3&bc[1]=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k

%C3%B6zpont 

 

Zavaró tartalmak  

Az Instagram fennállása óta nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az illetlen, 

zavaró vagy veszélyes tartalmakat a lehető leghatékonyabban eltávolítsa. A közösségi 

irányelveket és a felhasználási feltételeket megszegő, kifogásolható bejegyzéseket, 

hozzászólásokat vagy személyeket azonnal be kell jelenteni. Az Instagram eleve tiltja a 

kéretlen tartalmakat közzétevő viselkedést, ezt a felhasználási feltételekben is világosan 

leírják. Bejegyzést vagy adatlapot rosszindulatú vagy kéretlen tartalom miatt bejelenteni a 

jelenteni kívánt tartalom jobb felső sarkában lévő menü gomb megérintésével, majd a jelentés 

menüpont kiválasztásával lehet, az itt megjelenő utasítások segítenek a folyamatban.  

https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont
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Amikor jelentünk valakit, az Instagram ennek tényét nem jelzi a bejelentett személyek. A 

felhasználónak lehetősége van rosszindulatú hozzászólást, direkt üzenetet is jelentenie, a 

kéretlen üzenet küldőjét le lehet tiltani, vagy be lehet jelenteni a profilját. Fontos kiemelni, 

hogy a bejelentett tartalom eltávolítását nem az határozza meg, hogy azt hányszor jelentik be. 

A jelentéssel az Instagram üzemeltetői figyelmét fel tudjuk hívni az eltávolítandó tartalomra, 

és minden esetben eltávolításra kerülnek az oda nem illő tartalmak. Mivel sajnos sok csalás is 

felütötte fejét az Instagramon, ezért az üzemeltetők külön kiemelik, hogy nem támogatják az 

Instagram termékek vagy szolgáltatások vásárlására és eladására történő használatát (kivéve 

az új Shop szolgáltatás üzleti profilok számára, mely összeköttetésben áll a Facebook Market 

Place szolgáltatásával), ráadásul a közösség irányelveket is érti ez a fajta magatartás. 

Bővebben: 

https://help.instagram.com/165828726894770/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20S%C3

%BAg%C3%B3&bc[1]=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k

%C3%B6zpont&bc[2]=Tartalmak%20jelent%C3%A9se 

 

Kiskorúak védelme 

Az Instagramon a kiskorúak védelmével kapcsolatos intézkedések lényegében ugyanazok, 

mint az oldal tulajdonosa, a Facebook által meghatározott, korábban bemutatott közösségi 

alapelvekben foglaltak. (ld. 12. oldal) 

Egy 2017-es kutatás szerint a közösségi oldalak közül az Instagramnak van a legnagyobb 

hatása a fiatalok mentális egészségére a függőséggel, a depresszióval, a magányosság 

érzésével, a zaklatásokkal és a testképzavarokkal összefüggésben. 

https://help.instagram.com/165828726894770/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont&bc%5b2%5d=Tartalmak%20jelent%C3%A9se
https://help.instagram.com/165828726894770/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont&bc%5b2%5d=Tartalmak%20jelent%C3%A9se
https://help.instagram.com/165828726894770/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram%20S%C3%BAg%C3%B3&bc%5b1%5d=Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20biztons%C3%A1gi%20k%C3%B6zpont&bc%5b2%5d=Tartalmak%20jelent%C3%A9se
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Fizetett tartalmak 

Az Instagram két hirdetési felülettel rendelkezik 

 Hírfolyamban megjelenő – az itt megjelenő hirdetés úgy néz ki, mint egy általunk 

követett felhasználó által megosztott tartalom, azzal a különbséggel, hogy a 

szolgáltató elhelyezi a „Hirdetés” feliratot a tartalom felső részén   

 Történetekben megjelenő – az itt megjelenő hirdetés az általunk követett felhasználók 

megtekintésig, vagy 24 óráig elérhető történetei között kap helyet, így amikor 

végignézzük a történeteket, „véletlenszerűen” felbukkan a hirdetés. Ezek a hirdetések 

átugorhatóak 

 

Az Instagramon elhelyezett hirdetések lehetnek fotós és videós hirdetések egyaránt. 

2016 májusában vezette be az Instagram az üzleti profilokat, melyek tartalmaznak analitika 

eszközt, valamint innen lehetőség van közvetlenül hirdetést feladni. Üzleti profil 

létrehozásához Facebook oldallal kell rendelkeznie a felhasználónak. Az üzleti profil 

bepillantást enged a legnépszerűbb tartalmakba, elérési adatokba, valamint az elkötelezettségi 

rátája és a követők demográfiai adatai is láthatóvá válnak az elemzéshez. 2016 februárjában 

200 000 hirdető volt a platformon, 2016 szeptemberében 500 000-re növekedett ez a szám, 

2017 márciusára elérte az 1 milliót számuk. 
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YouTube 

A YouTube egy kaliforniai székhelyű videó-megosztó weboldal. Az oldalt 2000 februárjában 

indították, majd 2006 novemberében a Google 1,65 milliárd USD-ért felvásárolta.  

A YouTube-on a felhasználók feltölthetnek, megnézhetnek, értékelhetnek, megoszthatnak, 

kedvencekhez adhatnak, jelenthetnek, kommentelhetnek videókat, és feliratkozhatnak más 

felhasználók követésére. Mára már rengeteg féle, a felhasználók által generált, vagy 

professzionálisan szerkesztett videó közül válogathat a látogató. Az elérhető tartalmak 

tartalmaznak videóklippeket, TV adásokat, zenés videókat, rövid dokumentumfilmeket, 

hangfelvételeket, mozi előzeteseket, élő adásokat és egyéb tartalmakat, pl. videóblogokat és 

oktatási videókat. A legtöbb tartalmat egyéni felhasználók és cégek töltik fel a YouTube-ra, 

de médiavállalatok is töltenek fel anyagokat a YouTube Partnership programnak 

köszönhetően.  

A regisztráció nélküli felhasználóknak kizárólag az oldalon található videók megtekintésére 

van lehetősége. Az oldalon regisztrált felhasználók feltölthetnek korlátlan számú videót és 

kommentelhetnek is a videók alatti komment részben. Azok a videókat, amelyek 18 év fölötti, 

korhatáros beállítást kaptak, csak regisztrált, 18 év fölötti felhasználók tekinthetik meg. A 

YouTube reklámbevételei a Google AdSense programjából származnak, ez a szolgáltatás 

irányítja (targetálja) a hirdetéseket relevancia alapján a tartalmakon keresztül a nézőkhöz. A 

legtöbb videót ingyenesen lehet megnézni, de vannak kivételek, mint például a feliratkozás 

alapú prémium csatornák, film kölcsönzések és a YouTube Red szolgáltatás, ami reklám 

mentes hozzáférést biztosít az oldalon található videókhoz, és plusz exkluzív tartalmakhoz. 

2017 februárjában már több mint 400 órányi tartalmat töltöttek fel percenként. Jelenleg 

hozzávetőleg 1 milliárd órányi tartalom elérhető el a YouTube-on. Az Alexa Internet 

forgalom-elemző adatai alapján a világ második legnépszerűbb internetes oldala a YouTube 

(2017). 

 

Szolgáltatások  

Videók lejátszása – az oldalon található videókat le lehet játszani számítógépen, tableten, 

mobileszközökön, sőt arra alkalmas televíziókészülékeken is.  
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Videók feltöltése – minden regisztrált YouTube felhasználó feltölthet legfeljebb 15 mp-es 

videókat, az alapértelmezett beállítás szerint. Azok a felhasználók, akik igazolják Google-

fiókjukat, megvan a lehetőségük akár 12 óra hosszúságú videókat is feltölteni, vagy élő 

közvetítést (live stream) indítani, akár mobiltelefonon keresztül is. A feltöltendő videók 

maximum 128 GB méretűek lehetnek. A videókhoz leírásokat is adhatunk. A YouTube 

elfogadja a legelterjedtebb videó fájl kiterjesztéseket és formátumokat. 

2007 májusában a YouTube bevezette partnerprogramját, mely lényege, hogy a videót feltöltő 

felhasználó is részesül a videóján megjelenő reklám bevételéből, ez általában 55 %-a hirdetési 

bevételek. Mára már több mint 1 millió tagja van a partner programnak.  

 

Adatvédelem 

 

Mivel a YouTube tulajdonosa a Google, így a YouTube-ra a Google adatvédelmi irányelvei 

érvényesek. A Google különböző adattípusokat gyűjt a felhasználóiról, annak érdekében, 

hogy minél inkább testreszabott és minőségi szolgáltatást nyújthasson felhasználóinak. (Pl. a 

felhasználó melyik hirdetéseket találja inkább hasznosnak, mely csatornák a legérdekesebbek 

felhasználó számára, vagy milyen YouTube videók tetszenek a legjobban.)  

Az adatok gyűjtésének módszerei: 

 Felhasználó által megadott adatok 

 Szolgáltatás használata közben gyűjtött adatok (pl. eszköz adatok, napló adatok, hely-

információ, egyedi alkalmazások használata, helyben tárolt adatok, cookie-k  
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A Google számára nagyon fontos az átláthatóság és a választás lehetőségének elve. Az ún. 

tevékenységvezérlőkkel lehet beállítani, hogy a Google hogyan kezelje az adatainkat:  

 Google fiókhoz kapcsolt adatok áttekintése és ellenőrzése 

 Hirdetési beállítások között megtekinthető és módosítható beállítások (a Google-ön és 

az internet más webhelyein egyaránt) 

 Google fiókunk miként jelenjen meg másoknál 

 Cookie-k letiltása, stb. 

 

A Google adatvédelmi irányelvei az alábbi linken olvashatók:  

https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

A YouTube különös hangsúlyt fektet a szerzői jogok védelmére, létrehozta a Content ID 

rendszert, mellyel a kiadóknak és jogkezelőknek nagy segítséget nyújt a szerzői jogaik 

védelmére, valamint külön oldalt hozott létre szerzői jogokkal kapcsolatos információk 

átadására.  

Az oldal az alábbi linken tekinthető meg:  

https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting 

 

Regisztráció 

A regisztráció a YouTube rendszerén rendkívül egyszerű. A többi oldalon történő 

regisztrációs folyamathoz hasonlóan itt is van lehetőségünk megtekinteni az Általános 

Szerződési feltételeket és egyéb tájékoztató anyagokat, mielőtt létrehozzuk az új csatornánkat.  

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting
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A csatorna létrehozása után további egyéni beállításokat tudunk alkalmazni a „Csatorna 

testreszabása” gombra kattintva. (pl. profilkép, borítókép, csatornainformációk, stb.) 
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Kezdőlap és saját csatorna 

A YouTube kezdőlapja lényegében a felhasználó számára ajánlott videók gyűjteménye. Az 

ajánlott videók korábban megtekintett videók alapján kerülnek listázásra.  

 

A baloldali menüben megtaláljuk a felkapott videók listáját, valamint az általunk feliratkozott 

csatornák legújabb videóit lehet megtekinteni. Ha valaki regisztrált felhasználó, akkor 

lehetősége van albumokat, megnézendő videók listáját létrehozni, illetve listázza a rendszer a 

már korábban megnézett videókat, az előzmények menüpont alatt. Lejjebb görgetve a 

feliratkozott csatornák listája látható. A menüsor alsó részén YouTube filmek, beállítások, 

jelentések előzményei és a súgó látható. 

A felhasználó profilját a YouTube-on csatornának nevezik. Regisztráció után lehetőség van 

csatorna testreszabására, profilkép és borítókép beállítására.  
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A csatorna kezdőlapján – amennyiben már történt feltöltés – a saját tartalmak listája található. 

Videók menüben azok a tartalmak láthatok, amelyeket a felhasználó korábban már kedvelt. 

Összeállíthatók lejátszás listák, meg lehet nézni, hogy melyik csatornákra iratkoztunk fel 

korábban, továbbá lehet nyilvános bejegyzést is írni. Az alkotói stúdió menüpont alatt 

található analitika, videó kezelő – itt (is) fel lehet tölteni a tartalmakat, indítható élő 

közvetítés, megtalálhatók a csatornára vonatkozó információk, elemzések. 

 

Érdekesség, hogy a YouTube regisztrációkor nem kéri az életkor beállítását, a születési dátum 

beállítására azonban később van lehetőség a felhasználó Google Névjegyén belül, 

amennyiben korábban még nem került beállításra.  
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Tartalom megosztása 

A YouTube-on több úton is eljuthatunk a videós tartalom felötléséhez, ám a legegyszerűbb 

módja a felső sávban lévő kamera ikonra kattintva előugró menü felső pontjának kiválasztása. 

Itt van lehetőség élő közvetítést is indítani az alsó menüpont kiválasztásával.  

 

A videó feltöltése rendkívül egyszerű. A felhasználó kiválaszthatja a számítógépén tárolt 

videót a megjelenő párbeszédablakban, de akár drag-and-drop módszerrel, azaz a számítógép 

asztaláról a fájl behúzásával is elindítható a feltöltési folyamat.   

 

A feltöltéskor be lehet állítani, hogy a feltöltött tartalom mindenki számára vagy csak 

korlátozottan legyen elérhető – pl. nem jelenik meg keresésekben, vagy csak külön 

engedéllyel tekinthető meg a videó (privát). Ebben az esetben csak az a felhasználó érheti el a 

videót, akinek a csatorna tulajdonosa egy linken keresztül engedélyt ad a megtekintésre. 

Be lehet állítani a videó megjelenését adott időpontra is, így nem teszi közzé a rendszer 

azonnal a feltöltés befejezése után. 
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Megosztott tartalmak szabályai – a YouTube irányelvek és a biztonság 

A YouTube használatakor felhasználó a világ minden részéről származó emberek 

közösségéhez csatlakozik. Ezért különösen fontos a tartalmak felelősségteljes kezelése, 

megosztása. Ennek biztosítására hozta létre a YouTube a közösségi irányelveit, hogy a 

videómegosztó platform ténylegesen szórakoztató és biztonságos maradjon mindenki 

számára. Ha felhasználó úgy gondolja, hogy valamely tartalom nem helyénvaló, a bejelentés 

funkció segítségével el lehet küldeni a tartalmat YouTube munkatársai részére, akik 

megállapítják a jelentett tartalom ténylegesen sérti-e a közösségi irányelveket.  

 

Közösségi irányelvekben leírt tiltott tartalmak:  

 Meztelenség vagy szexuális tartalom 

 Káros vagy veszélyes jeleneteket bemutató tartalom 

 Gyűlölködő tartalom 

 Erőszakos vagy megbotránkoztató tartalom 

 Zaklatás és internetes zaklatás 

 Spam, félrevezető meta adatok, átverések 

 Fenyegetések 

 Szerzői jog ellen vétő tartalom 

 Adatvédelemi irányelvek ellen irányuló tartalom 

 Mások személyes adataival való visszaélés 

 Gyermekek veszélyeztetése 

 Vulgáris nyelvezet 

 Bíztatás az általános szerződési feltételek megsértésére 

 Google termékekre vonatkozó korhatáros szabályok megszegése 

YouTube közösségi irányelveiről az alábbi linken bővebben:  

https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines 

https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines
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További biztonsági eszközök és erőforrások is rendelkezésre állnak a tinédzserek biztonsága, 

az öngyilkosság és önkárosítás, az adatvédelmi és biztonsági beállítások témaköreiben. A 

YouTube oldalon beállítható egy úgynevezett korlátozott mód, ami segít kiszűrni a 

potenciálisan kifogásolható tartalmakat. Találhatók itt továbbá oktatói- és a szülők számára 

készített segédanyagok, a jogi irányelvek leírása, valamint további források adathalászat és 

biztonság témaköreiben. 

A bejelentéseket az alábbi témakörökben lehet tenni: 

 Videó bejelentése 

 Visszaélő felhasználó bejelentése 

 Jogi panasz bejelentés 

 Adatvédelmi szabálysértés bejelentés 

 Korhatáros tartalmak bejelentése 

 Közösségi irányelvekkel kapcsolatos figyelmeztetések 

 egyéb bejelentési lehetőségek. 

 

Zavaró tartalmak 

A YouTube nagyon fontosnak tartja a felhasználók felelős viselkedését az oldalon, több 

helyen is felhívják a figyelmet a nem kívánt tartalmak bejelentésére. A YouTube közösség 

bármely tagja bejelentheti azokat a tartalmakat, melyek szerintük sértik a közösségi 

irányelveket. A jelentett tartalmak felülvizsgálatra kerülnek a közösségi irányelvek és a fiatal 

a közönség számára megfelelőségi szempontok alapján. 

 

A videó lejátszó alatti sávban – ahol megjelenik a nézettséggel kapcsolatos adat, a like és 

dislike valamint a tartalom megosztásának gombja – lehet visszajelzést adni a videóval 

kapcsolatban, beleértve a tartalom bejelentését is. A három pontra kattintva megjelenő menü 
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legfelső pontját kiválasztva lehet megtenni a bejelentést. A megjelenő listából ki kell 

választani a jelentés okát, valamint itt tudjuk a csatornát is jelenteni az oldal üzemeltetőinek.    

 

 

Kiskorúak védelme 

A kiskorúakat szexuális vonatkozásba helyező bármilyen tevékenység feltöltése, az ehhez 

való hozzászólás, illetve az ilyen tevékenységben való részvétel a fiók azonnali 

megszüntetését eredményezi. Az olyan esetekben, amikor a videó gyermekek szexuális 

bántalmazásával kapcsolatos képeket tartalmaz, a YouTube munkatársai azonnal jelentik azt a 

rendvédelmi szervekkel világszerte együttműködő NCMEC szervezetnek. Ha egy gyermek 

közvetlen veszélynek van kitéve, a helyi rendőri szerveknél kell jelenteni az esetet. 

A következő két módon lehet jelenteni felülvizsgálatra a YouTube-nak a gyermek esetleges 

veszélyeztetettségét: 

 Videó megjelölése: a videó megjelölése funkcióval lehet jelenteni a kiskorúakat 

felvonultató, szexuálisan nem helyénvaló tartalmú videókat 

 Visszaélési bejelentés benyújtása: ha több videót, megjegyzést, vagy egy felhasználó 

teljes fiókját szeretné a felhasználó bejelenteni, el kell látogatni jelentéskészítő eszköz 

oldalára, ahol részletesebb panaszt lehet benyújtani 

Link: https://www.youtube.com/reportabuse 

Ha az oldal üzemeltetői a jelentett tartalom alapján úgy vélik, hogy egy gyermek veszélyben 

van, szükség esetén segítséget nyújtanak a rendőri szerveknek a tartalom kivizsgálásában. 

Felnőtt témák családi tartalmakban – a YouTube helyet ad a családok oktatását és 

szórakoztatását célzó videóknak. A családi tartalomként beállított, azonban felnőtt témákat 

tartalmazó videókat rendszerük valószínűleg korhatárossá fogja tenni, hogy csak a 18 év 

feletti felhasználók tekinthessék meg tartalmukat. A YouTube tiltja és eltávolítja az olyan 

https://www.youtube.com/reportabuse
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videókat, amelyek a nézőket félrevezetve családi tartalomnak vannak beállítva, azonban 

szexuális témákkal foglalkoznak, vagy obszcén tartalom található bennük. 

 

Fizetett tartalmak 

A YouTube-nak több mint 1,5 milliárd látogatója van havonta, és számos lehetőséget kínál az 

oldalon hirdetést feladni kívánó felhasználóknak. Meg lehet célozni konkrét YouTube 

videókat és csatornákat, illetve az egész YouTube-ot egyaránt. Arra is lehetőség van, hogy a 

hirdető kizárjon bizonyos videó tartalmakat hirdetés elhelyezésének beállításakor. A YouTube 

hirdetéseket a Google AdWords fiókon keresztül lehet beállítani. 

 

Az alábbi hirdetési típusokat tudjuk igénybe venni a YouTube-on:  

 Videós hirdetések 

o In-stream TrueView, azaz videóba ágyazott hirdetések – a videós hirdetések 

legelterjedtebb módja, a felhasználók által megtekinteni kívánt videók előtt 

(közben és után) futnak le videós hirdetések, melyeket 5 másodperc után 

átugorhatnak a felhasználók. Korábban csak a videó előtt futhattak le a videós 

hirdetések, újabban a 10 percnél hosszabb videóknál megjelentek a tartalom 

közbeni (Mid-Roll) és a tartalom utáni (Post-Roll) hirdetések is. A hirdetőnek 

csak akkor kell fizetnie ebben az esetben, ha a felhasználó végignézi vagy 

rákattint a hirdetésére, illetve 30 másodpercnél hosszabb hirdetés esetén 

legalább fél percet megnéz a hirdető videójából, vagy rákattint arra. Ez az 

elszámolás tehát CPV (Cost-Per-View) alapján történik. A hirdetés bármilyen 

hosszúságú lehet, de érdemes a hatékonysági szempontokat figyelembe venni 

feltöltéskor 

o In-search TrueView, azaz megjelenítési hirdetések - a megjelenítési TrueView 

hirdetések a YouTube keresések találati oldalain, és a videók mellett 

megjelenő ajánlókban jelennek meg (kulcsszavas megoldással). Ebben az 

esetben akkor kell fizetnünk, hogyha a felhasználó rákattint a hirdetésre 

 In-display TrueView hirdetés 

o A 300×250 pixel nagyságú bannerek a videó megtekintési oldalakon 

találhatóak, közvetlenül a videó ablak jobb oldalán. Statikus és animált 
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hirdetések is futtathatóak ezen a helyen. Ez az egyik leghatékonyabb banneres 

hirdetői felület, mert folyamatosan látható 

o A 468×60 pixel nagyságú bannerek közvetlenül a YouTube videókon jelennek 

meg a lejátszási ablak alján, de lehetőség van kikapcsolni a banneres hirdetést. 

A hirdetőnek a kattintások után kell fizetnie, a megjelenítésért nem 

 Szöveges overlay hirdetés – a YouTube-on az egyik legtöbbet megjelenő hirdetési 

típus, ezt is a Google AdWords Display kampányai között tudjuk beállítani, kattintás 

után kell fizetnie a hirdetőnek 
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Twitter 

A Twitter egy online hír- és közösségi hálózat szolgáltatás, egy ún. mikroblog, ahol a 

felhasználók közétehetnek információkat (ezek neve a szolgáltatásban „tweet”), reagálhatnak 

egymás tweetjeire és direkt üzeneteket küldhetnek egymásnak. A tweetek eredetileg 140 

karakter hosszúságúak lehettek, de 2017 novemberétől (néhány ország kivételével) 

megduplázták az egy megosztásban kiírható karakterek számát. A regisztrált felhasználó meg 

tud osztani tweeteket, viszont aki nem regisztrált látogató, az csak olvasni tudja a megosztott 

tartalmakat. A felhasználók elérhetik a Twitter a webes felületén, SMS-ben vagy mobil 

alkalmazás segítségével.  

A Twitter székhelye San Franciscóban van, a szolgáltatást 2006 júliusban indították el, 

gyorsan nagy népszerűségre tett szert: 2012-ben már több mint 100 millió felhasználója volt 

és 340 millió tweet jelent meg naponta. 2013-ban a 10 legtöbbet látogatott weboldal között 

volt, úgy emlegették, mint az internet „SMS szolgáltatása”. 2016-ban a Twitternek már 319 

millió aktív felhasználója volt havonta. A 2016-os amerikai elnökválasztáskor a Twitter 

bizonyult a legfontosabb „Breaking news” forrásnak, aznap 40 millió, a választásokkal 

kapcsolatos tweet került fel 22 óráig az oldalra. 

 

Szolgáltatások 

A tweetek alapértelmezett beállítás szerint a nyilvánosak, minden látogató előtt láthatók, de a 

tweet közzétevője korlátozni tudja a láthatóságot kizárólag az őt követő felhasználók körére. 

A Twittert szinte minden eszközön el lehet érni: weboldalon, mobileszközökön vagy SMS 

szolgáltatáson keresztül (egyes országokban). A felhasználók feliratkozhatnak más 

felhasználók oldalaira, követhetik őket. A meglévő tweetek újra megoszthatók a felhasználó 

saját oldalán, ezt a folyamatot retweetnek hívjuk, a tweetek más felhasználók által like-

olhatóak. 

A felhasználók csoportokba rendezhetik posztjaikat téma vagy típus szerint, az Instagram 

esetében már említett hashtageket használva. A „@felhasználónév” jelöléssel meg lehet 

említeni másik felhasználót (pl. a tweetjére adott válaszkor). A retweetelés is egyszerű, egy 

gombnyomással történik. 2016-tól szöveges tartalom mellett médiafájlok is megoszthatók, 

melyek lehetnek fotók és videók, ezek a tartalmak nem csökkentik a maximálisan 

felhasználható 140 karakteres tweet hosszúságot. A csatolmányok és a linkek sem részei a 

karakter-limitnek. Számos külső program és eszköz található már, melyek segítségével 

tartalmat lehet előállítani és figyelni. 2009-ben a tweetek kevesebb, mint fele érkezett a webes 

felületről. Azok a szavak, kifejezések vagy témák, amelyek jelentős számban kerülnek 

megemlítésre, felkapott témává, ún. trendekké válnak, ez lényegében rangsorolja, könnyebben 

elérhetővé, illetve láthatóbbá teszi a legnépszerűbb témákat a felhasználók számára. 
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Profil 

A Twitter profiloldala rendkívül egyszerű, a profilképen és fejlécképen kívül megjeleníti a 

felhasználónevet, néhány alapinformációt, a korábban megosztott tweeteket, valamint 

lehetőség van megtekinteni a követett felhasználókat.  

 

A Twitteren lehet keresni felhasználókat és témákat egyaránt a jobb felső sarokban elhelyezett 

keresőablak használatával. A felhasználók küldhetnek egymásnak direkt üzeneteket.  

 

Adatvédelem 

A tweeteket lehetősége van a felhasználónak levédeni, így csak a korábban jóváhagyott 

felhasználók kapják meg és a jövőbeni tweetek nem lesznek nyilvánosan elérhetők, de a 
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régebben elküldöttek nyilvánosan megjelenhetnek még néhány helyen. Tweetelés lehetséges 

tartózkodási hely megadásával is – hozzáadható a tartózkodási hely a tweetekhez, pl. a város 

vagy a pontos földrajzi helyzet, utólagosan törölhető a tweetekből. Lehetőség van a 

fényképeken való megjelölés, e-mail cím és telefonszám alapján való kereshetőség, 

csoportokhoz való hozzáadhatóság, privát üzenetek fogadhatóságának, érzékeny tartalmak 

elrejtésének és érzékeny tartalmak egyéni beállítására is. 

 

Regisztráció 

A Twitterre is egyszerű regisztrálni, csak követni kell az utasításokat. A regisztráció 

megkezdése előtt a Twitter lehetőséget ad a cookie-k használatáról és az új adatvédelmi 

irányelvekről előzetesen tájékozódni. 

 

A regisztrációkor meg kell adni a felhasználó teljes nevét és egy e-mail címet vagy 

telefonszámot. A korábban vizsgált oldalaknál tapasztaltaktól a Twitter sem tér el: a 

felhasználói feltételek és az adatvédelmi irányelvek még a regisztráció előtt megtekinthetőek. 
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Ami viszont eltérő, hogy vannak ún. kiemelt választási lehetőségek is a lap alján egy 

kattintásra megjelenő felületen, melyekkel korlátozni lehet a megadott e-mail cím és a 

megadott telefonszám kereshetőségét, ez szintén a regisztráció előtt elvégezhető. 

 

A telefonszám megadása nem kötelező, kihagyható a regisztráció során. 
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Ez után következik a tweeteknél megjelenő felhasználónév kiválasztása. 

 

Majd az éredklődési körök kiválasztása. 
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És végül a Gmail vagy Outlook kontaktjaink importálására is lehetőségünk van. 

 

Az e-mail címünk hitelesítése után elkezdhetjük az oldal használatát. 

 

Tartalom megosztása 

A megosztandó tartalmat a „Mi történik éppen most?” feliratú dobozba kell beírni, a mellete 

lévő fotó ikonra kattintva pedig hozzá lehet adni médiatartalmat (fotó, videó).  
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Megosztott tartalmak szabályai 

A Twitter mindenki számára lehetővé teszi, hogy azonnal, korlátok nélkül oszthasson meg 

ötleteket és információkat. A Twitter-felhasználók élményének és biztonságának megőrzése 

érdekében bizonyos korlátozások vannak érvényben az engedélyezett tartalmak és 

viselkedések egyes típusaira vonatkozólag. Ha a felhasználó nem tartja be az irányelveket, 

akkor a Twitter az alábbi lépések közül egyet vagy többet alkalmazhat:  

 Törölni kell a tiltott tartalmat, új bejegyzést közzététele vagy más felhasználókkal 

történő kapcsolatba lépés előtt 

 Átmenetileg nem tehet a felhasználó közzé bejegyzést vagy léphet kapcsolatba más 

Twitter-felhasználókkal 

 Telefonszám vagy e-mail cím megadásával igazolni kell a saját felhasználói fiókot 

 Végleges felfüggesztés 

 Új fiók létrehozásával sem kerülhető el a végleges felfüggesztés 

A Twitteren a következő szabályokat kell szem előtt tartani a tartalom megosztása előtt: 

 Szellemi tulajdon védelme (védjegyek, szerzői jog) 

 Nyílt erőszak és felnőtt tartalom, de a Twitter engedélyezi bizonyos típusú nyílt 

erőszak és/vagy felnőtt tartalom megjelenését a tweetekben, amelyeket érzékeny 

tartalom megjelöléssel kell ellátni. Nem használhatók azonban ilyen anyagok a 

profilkép vagy a fejléckép esetében  

 Jogtalan használat 

 Trendek. A Twitter üzemeltetői időnként megakadályozzák, hogy bizonyos tartalmak 

a trendek közé kerüljenek. Ezek olyan tartalmak lehetnek, amelyek megszegik a 

Twitter szabályait vagy megpróbálják befolyásolni a trendeket 
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 Külső felek hirdetései a videó tartalmakban. Előzetes engedély nélkül nem küldhet, 

nem tehet közzé és nem jeleníthet meg a felhasználó egyetlen olyan videó tartalmat 

sem a Twitteren, amely külső felek hirdetéseit tartalmazza, pl. a videó lejátszása előtt 

megjelenő hirdetést vagy szponzori grafikát 

 Visszaélés a Twitter-jelvényekkel 

 Visszaélés a felhasználónevekkel. Tilos felhasználóneveket értékesíteni, és 

feleslegesen nevet foglalni. A több mint hat hónapig inaktív fiókokat a Twitter 

eltávolíthatja 

 Támadó viselkedés. A támadó viselkedés kivizsgálása és a megfelelő intézkedések 

meghatározásánál számít a kontextus. Többek között az alábbi tényezőket veszik 

figyelembe: 

o a viselkedés célpontjában egy egyén vagy embercsoport áll-e 

o a bejelentés a támadás célpontjában álló személytől vagy egy kívülállótól 

származik-e 

o a viselkedésnek van-e hírértéke és jogos közérdek-e 

 Erőszak és fizikai sérülés 

 Öngyilkosság vagy önveszélyesség 

 Gyermekek szexuális zaklatása 

 Visszaélések és gyűlölködő viselkedés, nem kívánt szexuális közeledés 

 Gyűlöletet keltő képek és nevek 

 Személyes adatok és bizalmas médiatartalom 

 Nyilvánosságra hozással és feltöréssel való fenyegetések 

 Megszemélyesítés - nem személyesíthet meg más személyeket, csoportokat vagy 

szervezeteket a felhasználó olyan módon, amely félrevezető, zavaró vagy 

megtévesztő, illetve ilyen szándékú lehet. Csak akkor tarthat fent humoros, rajongói 

tartalmat, közvetítéseket vagy híreket szolgáltató fiókot, ha annak nem spam küldése 

vagy támadó viselkedés a célja 

 Spammelés és biztonság 

A következőkben felsorolt tevékenységekben részt vevő fiókokat a Twitter átmenetileg 

zárolja, vagy véglegesen felfüggesztheti: 

 Kártevők/adathalászat  

 Spam – pl. agresszív követés vagy követésváltogatás, túlzott hivatkozások, tömeges 

letiltások, spamküldési panaszok, duplikált frissítések kéretlen válasz, említés, stb. 

A vizsgálat alatt álló fiókok esetében, vagy amelyekről kiderült, hogy szabálysértő módon 

osztanak meg tartalmat, a Twitter különböző részein – például a kereséseknél – korlátozzák a 

fiók vagy a Tweetek láthatóságát 

Bővebben: https://help.twitter.com/hu/rules-and-policies/twitter-rules 

 

https://help.twitter.com/hu/rules-and-policies/twitter-rules
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Zavaró és kéretlen tartalmak 

A zavaró és kéretlen tartalmakat a korábban említett közösségi média szolgáltatásokhoz 

hasonlóan ezen a platformon is lehet jelenteni az üzemeletetőknek, akik kivizsgálják, hogy a 

tartalom valóban sérti-e az irányelveket. 

 

 

 

Kiskorúak védelme 

A kiskorúak védelmében a Twitter is rendelkezik a Gyermekek szexuális kizsákmányolása 

elleni szabályzattal, amely itt megtekinthető: https://help.twitter.com/en/rules-and-

policies/sexual-exploitation-policy 

A szolgáltató azonnal eltávolítja az észlelt vagy jelentett tartalmat és értesíti a hatóságokat. 

 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/sexual-exploitation-policy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/sexual-exploitation-policy
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Fizetett tartalmak 

Twitter több lehetőséget kínál hirdetőinek. A Twitter által publikált számadatok szerint, 

jelenleg 500 millió tweet keletkezik naponta és több mint 240 millió aktív felhasználóval 

rendelkezik. A Twitter hatékony hirdetési rendszere a Twitter Ads platform. A Website Card 

a legjobb módja a forgalom generálására Twitterről a hirdető honlapjára.  

A Twitter Ads platformon lehet hirdetni a tweeteket a Website Card-ot használva, a “Promote 

your brand” menüben a “Website clicks or conversions” lehetőséget választva, 

kattintásonként kell fizetni.  

A Website Card a következő három elemből áll: 

 Cím: tartalmaz egy rövid leírást (korlátozott karakterszám!) és minden esetben egy 

érkezési URL-t 

 Copy: kiemeli a termékeket/szolgáltatásokat 

 Egy 800 x 320 pixel méretű grafikus kreatívot 

A Twitteren történő hirdetési irányelvek az alábbi linken érhetők el:  

https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/introduction-to-twitter-ads/twitter-ads-

policies.html 

 

https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/introduction-to-twitter-ads/twitter-ads-policies.html
https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/introduction-to-twitter-ads/twitter-ads-policies.html
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Vimeo 

A Vimeo egy 2004-ben, az Egyesült Államokban létrehozott videómegosztó webhely. 

Népszerűsége elmarad a YouTube-étól, de a minősége jobb, valamint fokozottan felügyelnek 

a feltöltött fájlok jogtisztaságára. 2007-től – a videómegosztó oldalak közül elsőként – már 

HD minőségben is feltölthetők és megtekinthetők a tartalmak. A szolgáltatáshoz regisztráció 

szükséges, amely kommentelési lehetőségét is ad a felhasználóknak. A feltölthető fájlok 

mérete nem korlátlan, de többféle előfizetési csomagból lehet választani, mely különböző 

méretű tárhelyet és kapcsolódó szolgáltatásokat biztosít. Érdekesség, hogy a „vimeo” szót 

Jake Lodwick, az egyik alapító kreálta a „video” és a „me” szavakból. A szó ugyanakkor a 

„movie” anagrammája is. 

Az oldal nem érhető el magyar nyelven. 

 

Adatvédelem 

Az oldal olyan személyes információkat gyűjthet a felhasználókról, ami alapján az 

beazonosítható, a néven és e-mail címen túl. Az oldal azokat az adatokat tárolja 

felhasználóról, amit a felhasználó magad, valamint egyéb forrásokból származó információkat 

is pl. demográfiai és vásárlási információk. A Vimeo olyan információkat is gyűjt, amiket 

maga felhasználó ad meg más felhasználókról, pl. meghívók, termékek küldése barátoknak, 

rokonoknak és kollégáknak. Az oldal cookie-kat is használ. Felhasználóról gyűjtött 

információkat az oldal különféleképpen használja, pl. kért szolgáltatások teljesítésére, 

felhasználói segítségnyújtásra, kutatási célokra, a felhasználóval történő kommunikációra, a 

tartalmak fejlesztésére, stb.  

Az adatkezelési tájékoztatóban leírtak alapján felhasználó adatait a Vimeo megosztja üzleti 

partnereivel, szolgáltatókkal, direkt mail partnereivel, stb.  

Az adatkezelési tájékoztató itt elérhető: https://vimeo.com/privacy 

Az oldal nem gyűjt személyes adatokat 13 éves kor alatt gyerekekről. Személyes adatokkal 

kapcsolatban fel lehet keresni az oldal üzemeltetőjét, postai levelező cím is nyilvános, de e-

mailben is fel lehet velük venni a kapcsolatot. 

 

Regisztráció 

Az oldalra történő regisztráció során meg kell adnunk nevünket, és az e-mail 

elérhetőségünket. Lehetőségünk van Facebook vagy Google fiókunkkal belépni. Már a 

regisztráció első oldalán megjelenik a beleegyező nyilatkozat a hírlevelek küldésével 

kapcsolatban. 

https://vimeo.com/privacy
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A regisztráció gomb megnyomása után meg kell erősítenünk az e-mailben kapott linken 

keresztül a regisztrációs szándékunkat.  

 

Az oldalra belépve egyből fizetős ajánlatokkal találkozunk, de lehetőség van az ingyenes 

Vimeo bízik szolgáltatást igénybe venni. 
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Az ingyenes verzió használata közben számos helyen találkozhatunk az előfizetés szolgáltatás 

ajánlataival. 

 

 

Profil és kezdőoldal 

Felhasználó profiljára feltölthet profilképet és megadhat magáról egy rövid bemutatkozó 

szöveget. Itt látható, hogy hány videó töltöttünk fel, hány követünk van és hány like-ot 

kaptunk. Érdekesség, hogy itt borítóra nem képet, hanem videót lehet feltölteni. 
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A profilunkon további beállításokat végezhetünk a „Settings” menüpontra kattintva. 

 

A Vimeo kezdőoldala egy hírfolyam lényegében. Az oldal olyan videókat jelenít meg a 

felhasználónak, amiket a rendszer – a megtekintési előzmények alapján – úgy ítél meg, hogy a 

felhasználót érdekelheti. Lehetőség van különféle megjelenítési, elrendezési mód közül 

válogatni.  
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Felső menüsorban megnézhetjük saját videóinkat, statisztikáinkat, felajánlhatjuk tartalmunkat 

megvételre videót, találunk egy blogot is, amin videós tartalmakkal kapcsolatos oktatási 

anyagokat találunk. A következő menüpontra ugorva különféle rendezési elv szerint 

tekinthetünk meg videós tartalmakat: az oldal üzemeltetője által kiválasztott videók, valamint 

kategóriák, csatornák, csoportok alapján böngészhetünk. 

Az „On demand” menüpont alatt felhasználók van lehetőségük a videós tartalmakkal 

kereskedni. Felhasználók tudnak e-mail üzeneteket küldeni egymásnak. 

 

Tartalom megosztása 

A My Videos menüpont alatt lehet feltölteni a videós tartalmakat.  
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A feltöltés a YouTube-hoz hasonlóan elindítható a számítógépről, vagy drag-and-drop 

módszerrel. Be tudjuk állítani még a videó feltöltés előtt annak láthatóságát, itt a következő 

lehetőségek közül választhatunk:  

 Bárki számára elérhető 

 Csak én láthatom 

 A követők láthatják 

 Jelszavas védelemmel ellátott videó, azok a felhasználók láthatják, akiknek a feltöltő 

jogosultságot ad 

 

A felhasználónak fel tud tölteni videós tartalmat továbbá Dropboxból vagy Google Drive-ból. 
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Megosztott tartalmak szabályai 

Tilos az alábbi tartalmak megosztása Vimeo rendszerében:  

 Harmadik felet sértő, szerzői jogokat vagy egyéb jogokat megsértő tartalmak 

 Szexuális illetve pornografikus tartalom (a nem szexuális jellegű meztelenség 

megengedett) 

 Fiatalkorúak kihasználása 

 Jogellenes cselekedetet vagy szélsőséges erőszakot, állatokkal szembeni 

kegyetlenséget és erőszakot megjelenítő tartalmak 

 Csalásra buzdítás, vagy bármilyen törvénysértő tartalom 

Bővebben itt olvashat a tiltott tartalmakról: https://vimeo.com/help/guidelines 

 

Zavaró tartalmak 

A zavaró tartalmakat a felhasználóknak ezen a platformon is van lehetőségük jelenteni. A 

videó nagyméretű lejátszásakor a jobb alsó sarokban található zászló ikonra kattintva lehet 

megjelölni a tartalmat. 

 

A bejelentés okának kiválasztása után a az oldal üzemeltetői mérlegelik, hogy a tartalom 

valóban sértő-e, és eltávolítják az oldalról.  

https://vimeo.com/help/guidelines
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Kiskorúak védelme 

A Vimeo a többi közösségi platformhoz hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a kiskorúak 

védelmére. 

Ha a felhasználó gyermeke számára engedélyt ad a Vimeo szolgáltatás használatára, akkor a 

szerződési feltételeit elfogadhatja gyermeke nevében. A felhasználó a felelős a gyermek 

Vimeo szolgáltatás használatának felügyeletéért. Ha gyermek a Vimeo szolgáltatást használja, 

és 13 évesnél fiatalabb, vagy nem rendelkezik a felhasználó engedélyével, azonnal az 

üzemeltetőkhöz kell fordulni, és letiltják a hozzáférését. 

 

Fizetett tartalmak 

A Vimeo lehetővé teszi a márkák számára, hogy beillesszék logójukat videó lejátszóba. A 

Vimeo az előfizetők számára lehetővé teszi a preroll videó reklámok letiltását, így a nézők 

jobban összpontosíthatnak a videó tartalmára.  
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Összegzés 

A vizsgált közösségi platformokról a tesztek elvégzése után kijelenthető, hogy a sokéves 

tapasztalat, mi az oldalak üzemeltetőiben és fejlesztőiben felhalmozódott, továbbá az a 

rengeteg precedenst teremtő eset, ami előfordult, arra sarkallta közösségi platformokat, hogy a 

lehető legtöbb eshetőségre kínáljon megfelelő védelmet felhasználóknak. Mára már eléggé 

fejlettek a Facebook és a YouTube azon beállítási lehetőségei, melyek a kis- és fiatalkorúak 

védelmére hivatott. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy fiatal felhasználók elől teljesen és 

véglegesen rejtve maradnak a nem nekik való tartalmak, de a lehetőség adott ezek kiszűrésre. 

Minden vizsgált platform lehetőséget ad a kéretlen és zavaró tartalmakat bejelentésére, ezeket 

az oldalak üzemeltetői folyamatosan figyelik, és jogos esetben cselekszenek.   

13 éves kor alatt egyik közösségi platformra sem regisztrálhat felhasználó, más kérdés persze, 

hogy lényegében képtelenség ellenőrizni a felhasználók életkorát főleg, ahol még 

regisztrációkor sem kell megadni az életkort – mindenesetre így is, úgy is kijátszható. Minden 

platformon lehetőség van 13 éves kor alatti felhasználót jelenteni, amennyiben üzemeltetők 

megbizonyosodnak, hogy valóban jogos a bejelentés, korlátozással vagy kizárással élnek. 

Minden platformon különös jelentőséggel bír a kis- és fiatalkorúak védelme annál is inkább, 

mert ők már átlagosan napi 3 órát tartózkodnak a közösségi média felületein. Minden vizsgált 

platform nagy erőforrást fordít arra, hogy azokat a tartalmakat, melyeken fiatalkorúak 

bántalmazása, zaklatása látható, azonnal eltávolítanak és értesítik hatóságokat. 

Nagyon fontos a szerzői jogok védelme is, főleg azokon a felületeken (Instagram, YouTube, 

Vimeo), amelyeken a legtöbb esetben a felhasználók saját maguk által előállított tartalmakat 

jelenítenek meg.  

Fontos megemlíteni, hogy bármely közösségi média platformnak lehet biztos adatvédelmi 

rendszere és szabályzata (az EU-ban a GDPR-nak megfelelő már kötelező), tartalmakat 

folyamatosan monitorozó és szűrő munkatársai és eszközei, bármilyen körültekintően és jól 

megírt felhasználási szabályzata, de a felhasználó felelőssége, hogy ezeket a szabályzatokat 

maximálisan betartsa a tartalmai megosztásakor, valamint használat közben is, nagyon 

körültekintőnek kell lenni. Az „ismeretlen ismerősök” nem jóváhagyása, a gyanús linkek és 

programok figyelmen kívül hagyása, a zavaró és kéretlen tartalmak jelentése valamint 

gyermekünk viselkedésének szemmel tartása a közösségi terekben nagyban hozzájárul a 

közösségi média felületeinek biztonságához. 

 

Budapest, 2018. május 27. 


