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A Z generáció viszonyulása az 
adatvédelemhez

A korunkat jellemző digitalizációs törekvések és az internet széles körű 
használata teljes mértékben átformálta hétköznapjainkat, meghatározza szak-
mai és személyes életvitelünket. A jobbnál jobb innovatív digitális megoldások 
nagymértékben megkönnyítették számos szempontból az életünket, elegendő 
csak gondolni a munkaszervezésre, pénzügyek intézésére, tanulásra, oktatásra, 
közlekedésre, kikapcsolódásra és egészségmegőrzésre alkalmas szo  verekre. 
A különféle infokommunikációs termékek és szolgáltatások használata sajnos 

Rezumat (Relaţia generaţiei Z cu protecţia datelor personale)
În vederea combaterii abuzurilor la nivel global legate de procesarea datelor personale, Uniunea Europeană a adoptat 

în anul 2016 actul normativ denumit Regulamentul pentru Protecţia Datelor Personale (GDPR), ale cărui efecte au devenit 
obligatorii pentru statele membre UE începând cu luna mai 2018. Pe parcursul cercetărilor efectuate, am încercat să afl ăm 
cât de importantă este protecţia datelor personale pentru generaţia născută și socializată în lumea digitală, în ce măsură 
este caracteristic un comportament precaut legat de divulgarea acestor date în contextul utilizării tehnologiei informaţiilor 
pe o scară largă de către membrii generaţiei Z. Pe parcursul analizei, ne-am axat pe obţinerea unei viziuni ample asupra 
cunoștinţelor generaţiei Z cu privire la protecţia datelor personale și relaţia acestei generaţii cu protecţia datelor. Am încercat să 
afl ăm cât de informată este generaţia Z și cât de conștienţi sunt sub acest aspect membrii generaţiei.
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Abstract  (Generation Z’s Approach to Privacy)
Addressing global data privacy issues of recent years, the General Data Protection Regulation (GDPR) was adopted in 

May 2016 by the European Union and came into force two years later in May 2018 for the member countries of the EU. Our 
research seeks to answer if, given the prevalence of information and communication technologies, there is a conscious attitude 
and caution in disclosing personal data and using the Internet in an age group that was born into digitalization and their 
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előidézett egy sor olyan kérdésfelvetést és problémafaktort, mint azon szemé- 
lyes adatok tárolása és kezelése, amelyekkel rendelkeznek ezek a termékek és tu-
lajdonosaik. Az elmúlt években világszinten történt adatkezeléssel kapcsolatos 
visszaélések eredményezték annak az adatvédelmi jogszabálynak a létrejöttét, 
amelyet 2016 májusában hozott az Európai Unió, Általános Adatvédelmi Rende-
let (GDPR) néven, és amely 2018 májusában vált kötelezővé a tagállamok számára. 

Jelen tanulmányban arra kerestük a választ, hogy a fent említett előzmények 
hatására a személyes adatok közlésével és az internethasználattal kapcsolatosan 
mennyire jellemző egyfajta tudatos hozzáállás és elővigyázatosság egy olyan kor-
csoport körében, amely beleszületett, és életformája a digitalizáció és az internet. 

A vizsgálat kapcsán egy szélesebb körű rálátásra törekedtünk a Z generáció 
adatvédelmi ismereteiről és az adatvédelemhez való viszonyáról, pontosabban 
arra kerestük a választ, hogy általános ismereteik révén milyen jellegű tájéko-
zottság jellemzi őket, milyen formát ölthet a tudatosságuk az adatbiztonsággal 
kapcsolatban. Ehhez a kérdőíves adatgyűjtés módszerét használtuk, amelynek ke-
retében olyan kérdésköröket fogalmaztunk meg, amelyek a diákok adatvédelmi 
ismereteire, az adatszolgáltatásra, adataikkal való visszaélésre, az internethaszná-
lattal kapcsolatos elővigyázatosságra fókuszálnak. 

A kutatás kontextusának megteremtéséhez a Z generáció főbb jellemzőit, 
a digitális eszközökkel való kapcsolatát ismertetjük generációkutatók elemzései 
alapján, amelyet az adatvédelem előzményeinek bemutatása és jelenlegi rendel-
kezések részletezése követ. A kérdőíves felmérés kérdéseire adott válaszok feldol-
gozása, tárgyalása és elemzése képezi a tanulmány kifejtését, amelyet a kutatás 
következtetése és összegzésének megfogalmazása zár. 

A Z generáció 

Az információtechnológia jelenkori vívmányai számos életmódbeli válto-
zást hoztak magukkal, és formálják napjaink társadalmát. Teljes generációkat 
határoz meg1 a infokommunikáció, valamint korcsoportok egészét de  niálják 
az internet, internethasználat, webes és mobiltechnológiák révén a generációku-
tatók. Az első jellemzően internetmeghatározott generáció az 1981–1996 között 
született „cyber-generáció”, „netgeneráció” vagy közismertebb nevén az Y ge-
neráció, akiket angol nyelvterületen millenniumi generációként neveznek meg 
(Rosen 2007; Smith–Clurman 2003; Tari 2015). A ma harmincas éveiben járó 
korcsoport a web széles körű elterjedésének köszönhetően teljesen másképpen 
lett internetfelhasználó, mint elődei, az X- (1965–1979) és a Baby Boomer- (1946–
1964) nemzedék.2Az Y-ok mindennapos tevékenységeiket interneten valósítják 
meg, legyen az munkahelyi vagy magánéleti környezetben, otthonos számukra 
az infokommunikációs eszközök használata. 

 Larry Rosen tudományos munkáiban, többek között a Teaching the iGener-
ation tanulmányában és Understanding the iGeneration and the Way  ey Learn 
könyvében ír arról, hogy a Z generáció vagy a „digitális bennszülötteknek” ne-
vezett korcsoport, amelyet angolul gyakran „iGeneration”-nek hívnak, az elsők, 
akik az információs technológia világába születtek bele, és nevelkedtek. Az angol 
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megnevezésben szereplő „i” fémjelzi ezen generáció mobilkommunikációs esz-
közpreferenciáját (pl. iPhone, iTunes stb.) és eszközhasználatát, amely jellemzően 
egy erőteljesen „individualizált” mód (Rosen 2010). 

A digitális bennszülöttek online tartalomfogyasztása és mobileszköz-hasz-
nálata révén olyan „online kompetenciák” fejlődtek ki, amelyek tényleges meg-
határozó jegyeivé váltak ennek a nemzedéknek. Jellemzően a közösségi médián 
keresztüli tájékozódás és a jellegzetesen „online életmód” formálja ezen generáció 
kapcsolattartását és szocializációját.3

 A meg  gyelések szerint a „Z generáció online tartalomfogyasztására, 
»okoseszközök« és a közösségi média használatára jellemzőek a következő meg  -
gyelések: a napi tájékozódáshoz a közösségi médiát és a hírportálokat használják; 
elsődleges eszközzé vált az okostelefon, amely felerősítette a mobilkommunikáció 
elterjedését, meglehetősen befolyásolva az infokommunikációs piacot és a kö-
zösségi médián történő tartalomfogyasztást” (Makkai–Könczei 2019, hivatkozza 
Rosen 2010; Tari 2015; Törőcsik 2015 alapján).

 A kommunikáció teljesen átalakulni látszik a Z generáció infokommuni-
kációs szokásai hatására. Egy, a Nielsen Company által végzett széles körű fel-
mérésre hivatkozva, Rosen ismerteti a digitális bennszülöttek tagjai közötti in-
formációcsere módját. A kutatás során meg  gyelték, hogy egy átlagos amerikai 
kamasz egy hónapban 3146 üzenetet küld és kap, míg 191 telefonhívást bonyolít 
le ugyanebben a periódusban (Rosen 2010). Ebből fakadóan tényként kezelhető, 
hogy ennek a korcsoportnak a telefon már nem a hagyományos értelemben vett 
telefonálásra alkalmas és használatos eszköz, hanem egy hordozható számítógép 
funkcióját tölti be, amelyet közösségimédia-használatra, digitális tartalmak fo-
gyasztására és üzenetküldésre használnak (Rosen 2010).

Figyelembe véve a magasfokú infokommunikációs eszközök és internet hasz-
nálatát a Z generáció körében, joggal tevődik fel a kérdés, hogy beszélhetünk-e 
valamilyen mértékű tudatosságról ezen eszközök használatát illetően? Tudva 
azt, hogyha csak a mobileszközöket vesszük  gyelembe, ezek az eszközök felbe-
csülhetetlen mennyiségű adatot tárolnak (Breitinger–Tully-Doyle–Hassenfeldt 
2020:1), amelyek többnyire személyes jellegű adatok, fogyasztói szokásokra kö-
vetkeztethető adatok, kulturális, társadalmi és politikai érdeklődésre vonatkoz-
tatható adatok stb. Az adattovábbítás formájától függetlenül (pl. GPS, Bluetooth 
vagy WiFi) illetéktelenek megfelelő technikai beavatkozással hozzáférhetnek és 
eltulajdoníthatnak minden olyan információt, amelyet akár kereskedelmi célok 
szándékával felhasználhatnak. 

 Mindezek fényében érdeklődésünk fókuszpontjában az áll, hogy a Z ge-
neráció milyen mértékben és milyen formában elővigyázatos a infokommuni-
kációs eszközök használatát illetően? Milyen lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy megvédje személyes adatait a jogtalan felhasználástól? A továbbiakban az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előzményeit és a rendeletek kérdéskörét 
tekintjük át. 
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Az adatvédelem és a GDPR

Az adatvédelem fogalmát sokszor a 21. század vívmányai közé soroljuk, és 
úgy gondoljuk, hogy ez a digitalizált világ és a világháló hozzáférhetőséghez kap-
csolható, viszont a témában az első jogszabályi említés 1950-re tekint vissza, ami-
kor az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkelyében a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához való jog kapcsán a levelezés titkossága is védelmet ka-
pott.4 Mégis az információtechnológia rohamos fejlődéséhez köthető az olyan jel-
legű adatvédelem kérdése is, amelyet ma használunk, ezért a szakirodalom több 
generációba sorolja az adatvédelem fejlődésének folyamatát. 

Az elsőgenerációs adatvédelem az 1960-as évekre jellemző, amikor az álla-
moknak már hozzáférése volt a számítógépek által kezelt rendszerekhez, és ekkor 
próbálták létrehozni először a különböző elektronikus nyilvántartásokat. Ezzel 
egyszerre megjelenik az európai államok adatbázisainak összekapcsolására való 
igény is. Az ekkori jogszabályok nem biztosítottak általános rendelkezési jogot az 
adatalanyok számára, viszont léteztek részjogosultságok, mint például a betekin-
tés és az adathelyesbítés joga (Szőke 2013). 

A második generációhoz az 1980-ban megjelent személyi számítógépek, 
majd az 1990 utáni internetes kereskedelem és az ehhez kapcsolódó e-mailes mar-
keting elterjedése tartozik. Az eljárások határokon átívelő jellege miatt sürgetővé 
vált egy nemzetek fölötti szabályozás kialakítása. Európai szinten két mérföldkő-
jellegű jogszabályt említhetünk. Az első az 1981-es Európa Tanács adatvédelmi 
egyezménye5. A második az 1994-es Bangermann-jelentés6 után 1995-ben meg-
hozott adatvédelmi irányelv7, amely 2016-ig hatályban volt. 

A harmadik generációs adatvédelmi tendenciák a „Big Data” és „Internet 
of  ings” fogalmak köré épülnek. Ezenkívül megjelentek az egyre kompeten-
sebb pro  lozási technikák, amelyek fejlődését a mesterséges intelligencia roha-
mosan elősegítette, valamint a direktmarketing ki  nomultabb változatai, amely 
a felhasználók online térben való viselkedésére alapoznak a sütik segítségével. A 
felhőalapú adattárolás és adattovábbítás lehetővé tette az adatok eddig nem ta-
pasztalt nemzetközi mobilitását. Mindezek fényében az Európai Unió szintjén 
megszületett egy általános és aktualizált szabályozásra való igény, amely 2016 
májusában az Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) formájá-
ban öltött alakot8. Az adatvédelemhez kapcsolódó rendelkezései terén, főleg az 
adatvédelem alapelvei tekintetében nem tekinthető annyira újítónak, mint ami-
lyen erős társadalmi reakciót váltott ki, viszont kikényszeríthetőségi szempontból 
hatalmas fejlődést jelentett (Petres, Szőcs, Makkai 2020). A 95/46/EK-irányelvet 
a tagállamok önkényesen ültették át a nemzeti jogrendjükbe, és a nemzeti jog-
szabályok fényében szervezték meg a hatósági eljárásokat is, amelyek sok esetben 
nem voltak elég szigorúak és hatékonyak. Ennek fényében a GDPR (Moor 2018) 
több mint egy jogharmonizációs eszköz, jogegyesítő eszköznek tekinthető, mi-
vel közvetlen és egységes módon szabályozza az adatvédelmet az egész Európai 
Unió szintjén. Az Európai Unió által kitűzött szigorúbb és átláthatóbb, határokon 
átnyúló adatvédelmi szabályozás a GDPR által, másfél éves hatály után érvénye-
sülni látszik9. Romániában két törvényerejű rendelkezés is segíti a rendelet alkal-
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mazását, amelynek egyike10 a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság alapítására, szerve-
zésére és működésére vonatkozik, a második11 pedig olyan előírásokat tartalmaz, 
amelyek a rendelet módszertani alkalmazását biztosítják.

Tekintettel a Z generáció médiafogyasztási szokásaira, amely többnyire az 
online térben zajlik, úgy gondoljuk, hogy az adatvédelmi innovációk rájuk gya-
korolt hatása nem annyira a száraz törvényszövegek által valósul meg, hanem az 
olyan jellegű tartalmak által, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. A GDPR-ral 
kapcsolatban a média előszeretettel kommunikálja azokat a jogsértéseket, ame-
lyeket a jogszabály értelmében tetemes pénzbírságokkal szankcionáltak. A továb-
biakban néhány olyan fontos bírságot mutatunk be, amelyek a közvéleményben 
nagy port kavartak, talán nem is a szankciók, hanem az adatvédelmi jogsértések 
miatt, amelyekre ezek következtében fény derült. 

Az eddigi legmagasabb pénzbírság, amelyet a GDPR alapján állapítottak 
meg, ötvenmillió euró. Ezt a Francia Adatvédelmi Hatóság rótta ki a Google Inc.-
re, mivel nem informálta a felhasználókat kellőképpen az adatvédelmi nyilatko-
zatokkal kapcsolatban, és a felhasználók nem rendelkeztek irányítással a cég által 
felhasznált adataikra vonatkozóan. A GDPR előírásainak értelmében a cégek kö-
telesek tényleges beleegyezést kérni a felhasználóktól, mielőtt begyűjtik az adata-
ikat. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók aktívan („opt-in”) és a helyzet ismeretében 
kell, hogy beleegyezzenek adataik felhasználásába, és a beleegyezés visszavonása 
is egy egyszerű mechanizmus által kell, hogy megtörténjen12. A Google Inc. köz-
leménye szerint a cég mélyen elkötelezett a magas szintű adatvédelmi standardok 
felállítása iránt, viszont aggódik amiatt, hogy a többi európai tech-cégre az új 
adatvédelmi szabályozás milyen hatással lesz.13 

Egy másik érdekes döntés értelmében az Olasz Adatvédelmi Hatóság a Ná-
polyi Állami Művészeti Líceumot bírságolta meg 2020. március 6-án 4.000 euró 
összeggel, mivel több oktatónak a személyes adatai az iskola weboldalára kerül-
tek14.

A GDPR előírásaival kapcsolatos legfrissebb döntés a Svéd Adatvédelmi Ha-
tóságtól származik, és a Google Inc. a címzettje. A döntés azért fontos a további-
akban, mert a rendelettel kapcsolatos egyik legérdekesebb jogot boncolgatja, ez 
pedig a „felejtéshez való jog”. Ebben az esetben a cég nem törölte az olyan keresési 
találatokat, amelyek törlésére magányszemélyektől felkérést kapott, és már nem 
relevánsak. Ezenkívül a hatóság megkérdőjelezte a Google által használt gyakor-
latot, ami a letörölt keresési találatokat illeti, ezen belül a letörölt linkek webolda-
lainak informálásával kapcsolatos eljárásokat. A kirótt pénzbírság összege ebben 
az esetben 7 millió euró volt, és ehhez nem kizárólag a jogsértés súlyossága járult 
hozzá, hanem az is, hogy a hatóság 2017-ben felszólította a céget a „felejtéshez 
való joggal” kapcsolatos gyakorlatainak helyesbítésére, ennek ellenére a Google 
nem tett semmit a kialakult jogsértések megelőzése érdekében.15 
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A Z generáció adatvédelmi ismereteinek felmérése

Kutatásunk során a Z generáció tagjai körében szerettük volna tesztelni 
azt, hogy miként integrálják az adatvédelmet az online viselkedésükbe, meny-
nyire tudatosak az adataik védelmével kapcsolatban, valamint mennyire isme-
rik az adatvédelmi előírásokat. A kérdőívet kitöltő 343 személy a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem diákja, a válaszadók közgazdaságtant, kommunikációt, jogot 
vagy közigazgatást tanulnak alap- és mesterképzésen. A Z generációt képviselik, 
önkéntesen és anonimizálva vállalták a kérdőív kitöltését. A kérdőívet online for-
mában készítettük el, ezzel is arra fókuszálva, hogy válaszadóink az online felü-
leteket gyakran használó személyek legyenek. A kérdőív struktúráját öt fejezetre 
osztottuk: Az első fejezetben a válaszadók korára, nemére, lakhelyére, valamint 
szüleik iskolai végzettségére irányuló adatokat gyűjtöttünk. A második fejezet-
ben teszteltük a diákok adatvédelmi ismereteit, a nemrég hatályba lépett Álta-
lános adatvédelmi rendeletre fókuszálva. A harmadik rész az adatszolgáltatásra 
vonatkozott, itt főként azt szerettük volna mérni, hogy milyen arányban szol-
gáltatják ki saját adataikat a válaszadók, valamint tapasztaltak-e visszaélést ilyen 
értelemben. A negyedik fejezet által a diákok adataikkal kapcsolatos viselkedését 
teszteltük az online térben, a sütik tudatos használatára, valamint más elővigyá-
zatossági kérdésekre fókuszálva. A kérdőív utolsó része az adatvédelemmel kap-
csolatos előírások megszegésének szankcionálására vonatkozott. 

Az általános adatvédelmi ismeretek körébe tartozó első kérdésünk az 
volt, hogy hallottak-e a GDPR (Általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 
25-i hatályba lépéséről. Annak ellenére, hogy ez a pillanat erős, főként online 
mediatizálásnak örvendett, a válaszadók köréből csak 60% hallott róla, a többi 
40% nemmel válaszolt. Érdekes ezt a kérdést a negyedik kérdésünk tükrében 
vizsgálni, ahol a kérdés a Cambridge Analytica- (Facebook) botrány ismeretére 
vonatkozott. A diákok 62,5%-a válaszolt pozitívan, és még 18,5% a „talán” lehető-
séget jelölte meg, csak 19%-nak nem volt egyáltalán ismerős ez a fogalom. Ahogy 
azt fennebb is említettük, a Z generáció képviselői sokkal fogékonyabbak a konk-
rét példákra, főleg mikor az esetek hétköznapi szinten is  érintik őket, úgy mint a 
Facebook használata és a közösségi oldal adatkezelési gyakorlatai. 

A kérdőívben feltett kérdések közül kettő vonatkozik a konkrét adatvéde-
lemmel kapcsolatos jogokra. Az elsőben azt teszteltük, hogy a diákok mennyire 
vannak tisztában a GDPR által meghatározott jogterülettel. (Mire vonatkozik a 
GDPR?) Két helyes és két helytelen válaszlehetőség volt a kérdés alatt. Az első vá-
lasz szerint a GDPR a jogi személyek személyes adatait is védi. Ez természetesen 
helytelen válasz volt, és a válaszadók közül csupán 25% jelölte meg. Felmerülhet 
az a kérdés is, hogy a diákok tisztában vannak-e a jogi és természetes személy fo-
galmával, viszont ettől eltekintve is, ezt a helytelen választ mindenképp látványo-
san kevesen jelölték meg. A következő válasz, amely helyes, a természetes szemé-
lyek adatainak védelmét említette. A válaszadók 64,2%-a helyesen jelölte meg ezt 
a lehetőséget, lévén, hogy ez a legegyértelműbb válasz is a négy közül. A harmadik 
lehetőség a vállalkozások által gyűjtött személyes adatok kezelése. Ez volt a másik 
helyes válasz, és az előzőhöz képest a második legnépszerűbbnek bizonyult, a vá-
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laszadók 46,8%-a jelölte meg. A negyedik lehetőség a szerzői jogok védelme volt, 
és ezt a helytelen választ csupán a diákok 18,7%-a jelölte meg. 

A következő kérdésünkre öt válaszlehetőséget fogalmaztunk meg. A kérdés a 
következő: A GDPR értelmében a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal 
rendelkeznek? A válaszadók 48,4%-a az átlátható tájékoztatáshoz való jogot, 39% 
a tulajdonhoz való jogot, 15,5% a felejtéshez való jogot, 35,2% a magánélethez való 
jogot és 38,7% az adathordozhatósághoz való jogot jelölte meg. Ezek közül a tulaj-
donhoz való jog helytelen válasz volt, viszont úgy gondoljuk, hogy a diákok értel-
mezhették úgy is mint az adatok tulajdonára vonatkozó jogot. A felejtéshez való 
jogot, amely az egyik nagy vívmánya a GDPR-nak, csak nagyon kevesen jelölték 
meg helyes válaszként, tehát úgy tűnik, hogy ez a fogalom számukra ismeretlen. 

Az adatszolgáltatás hozzájárulása fejezetben arra a kérdésre, hogy tapasz-
taltak-e bármiféle visszaélést a személyes adataiknak tekintetében, 55,3%-a a 
megkérdezetteknek nemmel válaszolt. Többnyire azonos arányban vannak azok 
a válaszadók, akikkel történt az adataikkal való visszaélés (22,2%), azokkal, akik 
nem tudták ezt biztosan megválaszolni (22,5%).

 Arra a kérdésre, miszerint tud-e arról, hogy személyes adatait továbbítot-
ták reklámcélra beleegyezése nélkül,  gyelemre méltóan nagyon közeli arányban 
válaszolták azt, hogy igen, tudnak erről 48,7%-ban és 41,4%-ban nemmel vála-
szoltak, és ehhez mérten kisebb értékben, 9,9%-ban semleges választ adtak, nem 
tudták eldönteni, hogy ez valóban megtörtént-e velük.

 A megkérdezettek többsége, mintegy 81,3%-a heti rendszerességgel tapasz-
talta, hogy internetes keresési előzményei alapján jelennek meg számára hirdeté-
sek a közösségi felületeken. A válaszadók 12,2%-a észlelte néhányszor a hirdetések 
jelenlétét keresési előzményei alapján, valamint 6,1%-ban havi rendszerességgel 
 gyelték még a hirdetéseket.

 A kérdéskör utolsó lépésében a válaszadóknak olyan internetes böngésző-
ket kellett megnevezniük, amelyek nem követik le vagy jegyzik meg a keresési 
tevékenységet. A nyitott válaszlehetőség okán szélesen értelmezhető válaszok 
érkeztek. (Nem jelöltük a válaszok százalékos eloszlását, mivel több válaszadó 
több választ is megjelölt.) A megkérdezettek többsége, meglepő módon nem tu-
dott megadni ilyen találatot, vagy azt válaszolta, hogy nincs ilyen, vagy nem adott 
választ egyáltalán, valamint „- (vonal)”-at jelölt meg válaszként. A „nem tudom/
nincs/nem válaszolt/- (vonal)” válaszegyüttest 234 megkérdezett jelölte meg a vá-
laszok valamelyik formájában. Jellemzően sokan összevonták a böngésző (brow-
ser-szo  ver) és a kereső (weboldal) fogalmát. Érkezett válasz mindkét esetre, 32-
en javasolták a Tort és a hárman a Brave-et, amely böngésző, valamint 10-en írták 
a Ecosiát és 9-en a DuckDuckGót, amely kereső. Egy-egy találatként jelennek 
meg a következő keresők és böngészők: Epic Privacy Browser, Onlion, Maxthon, 
Comodo Dragon. A válaszolók közül 38-an adták meg valamelyik vagy több 
közismert kereső és böngésző nevét: Google, Microso   Edge, Mozilla Firefox, 
Bing, Safari, valamint 21-en a böngészők „inkognitó” módját jelölték meg válasz-
ként. További válaszkategóriaként megjelölték a „kalózoldalakat”: Transmission, 
Torrent, valamint online tartalomgyűjtő, streaming-oldalakat és messenger-
alkalmazást: Pinterest, Spotify, YouTube, Wikipédia, WhatsAPP (mindenik vá-
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lasz egyszer jelenik meg). Meglepően, a kérdőívben megjelölt válaszok azt jelzik, 
hogy a megkérdezettek nagyon nagy többsége nem tudott megnevezni bizton-
ságos böngészőt, annak ellenére, hogy egy olyan korcsoportól beszélünk, ame-
lyiknek életformája részét képezi a internetes keresés. Meg  gyelhető, hogy több 
esetben nem olyan webes platformok és szolgáltatások nevei jelennek meg vá-
laszként, amelyek nem sorolhatóak a böngésző kategóriába, tehát érezhető egy 
fogalomzavar vagy ismerethiány a megnevezéseket illetően. Továbbá azok, akik 
a „nincs” válaszopciót jelölték még, olyan értelmezésre adhatnak okot, vagy egy 
olyan vetületét világítják meg az online tevékenységek problémakörének, amely 
szerint ezen válaszadók szkeptikusak a biztonságos internetes keresést illetően, és 
szerintük minden böngésző és kereső rögzíti az adatokat.

 A kérdőív következő fejezete olyan kijelentéseket tartalmazott, amelyet 1-től 
3-ig kellett, hogy értékeljenek a megkérdezettek, annak alapján, hogy milyen 
mértékben tudtak azonosulni az állítással. Az 1-es azt jelölte, hogy egyáltalán 
nem jellemző rájuk az állítás, valamint a 3-as jelölte azt a lehetőséget, amely alap-
ján teljes mértékben tudtak azonosulni a kijelentéssel. Az első kijelentésre, amely 
szerint mindig elfogadja a sütik (cookie-k) használatát, 63,3%-ban választották 
a 2-es értéket, amely egy semleges választ jelöl a kérdésre. 29,2%-a a megkérde-
zetteknek egyáltalán nem tartja jellemzőnek az állítást, és csupán 7,6%-ban nem 
fogadják el soha a sütik használatát.

 A következő állítás az internetes vásárlások esetében elolvasott általános 
szerződési feltételekre (Terms and Conditions) kérdezett rá. A válaszadók 67,3%-
a válaszolta azt, hogy egyáltalán nem jellemző rá ez az állítás, 27,7%-ban jelölték 
meg a 2-es értéket, és 5%-ra jellemző csak az általános szerződési feltételek elolva-
sása internetes vásárlás vagy okostelefon-alkalmazások letöltése esetén.

 A harmadik kijelentés a böngésző (kereső) inkognitó módjának haszná-
latára vonatkozott, következésképp nem saját számítógép használatának esetén 
biztonságosabbnak tartja az inkognitóablak használatát. A válaszadók 39,9%-ára 
jellemző ez a kijelentés, 35,8%-ban a 2-es értéket jelölték meg, 24,3%-ban egyálta-
lán nem tartják jellemzőnek ezt a kijelentést.

 A következő kérdés a bankkártyaadatok megadására vonatkozott, miszerint 
alkalmazáson keresztül történő, internetes vásárlás nélkül is megjelöli a bank-
kártya adatait az alkalmazásban. A válaszok 94,2%-a az egyáltalán nem jellemző 
opciót tartalmazták, amelynek értelmében a megkérdezettekre ebben a tekintet-
ben elővigyázatosság jellemző, az indokolatlan és nem releváns, de fokozottan 
„érzékeny” adatok szolgáltatását kerülik.

 A kérdéskör utolsó kijelentése a közösségi médiafelületeken nyilvánossá 
tett személyes adatokra (nem, kor, születési időpont stb.) kérdez rá. A válaszadók 
47,7%-ban a 2-es válaszlehetőséget jelölték meg, 43,6%-ban soha nem teszik pub-
likussá a személyes adataikat, valamint 8,8%-ban tudtak azonosulni az állítással. 
Ennél az állításnál is azonos mértékben jelenik meg azon válaszadó, aki elővigyá-
zatos, és nem teszi nyilvánossá az adatait, azon válaszadókkal, akikre nagyobb 
mértékben jellemző a hajlandóság arra, hogy publikussá tegyék a személyükre 
vonatkozó érzékeny adatokat.
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A kérdőív utolsó felvetése az adatvédelmi rendelkezések megszegésének 
szankcióira vonatkozott. Jelenleg a GDPR szerint alapesetben a büntetés 10 mil-
lió euró vagy az előző évi forgalom 2%-a, valamint súlyosabb esetekben 20 millió 
euró vagy az előző évi forgalom 4%-a. A válaszadók öt lehetőség közül válasz-
thatták ki, hogy szerintük milyen jellegű büntetés lenne adekvát az adatvédelem-
mel kapcsolatos törvényszegések szankcionálása esetében. A legtöbb válaszadó, 
27,3%, a törvényszegés publikussá tételét jelölte meg. 23% szerint a jelenleg is al-
kalmazandó pénzbírság lenne a megfelelő büntetés. 20,8% szerint a szabályokat 
megsértő vállalatot fel kellene számolni, viszont ennek alkalmazása a gyakorlat-
ban problémás, mivel kisebb jelentőségű szabálysértések esetén egyértelműen túl 
súlyos lenne, illetve az általunk felhozott előző példák alapján (Google) teljesen 
irracionálisnak tűnik egy ilyen szankció kiszabása. Mindennek ellenére olyan 
vállalatok esetén talán működőképes lenne, amelyek tevékenysége kizárólag a 
törvénytelen adatkezelésen és adattovábbításon alapszik. Az utolsó két válasz 
a vállalatok büntetőjogi felelősségére vonatkozott. Nem szerettük volna ezt a 
lehetőséget „büntetőjogi felelősség”-ként megfogalmazni, mivel a válaszadóink 
nem biztos, hogy helyesen tudták volna értelmezni ezt a fogalmat, így a felfüg-
gesztett börtönbüntetés és a letöltendő börtönbüntetés válaszokat kínátuk fel. A 
letöltendő börtönbüntetést 19,4% jelölte meg, a felfüggesztett börtönbüntetést 
csupán 8,8%. 

Összegzés

A kutatás elsődleges céljaként azt tűztük ki, hogy kapjunk egy átfogóbb képet 
a Z generáció adatvédelmi ismereteiről és az adatvédelemhez való viszonyukról. 
Az egyik legfontosabb következtetés a digitális bennszülöttek adatvédelemhez 
fűződő információforrásaihoz kapcsolódik. A kérdőív során kirajzolódott az, 
hogy a válaszadók sokkal fogékonyabbak az adatvédelemmel kapcsolatos media-
tizált konkrét ügyekre, mint a „száraz” szabályokra, főként az o lyan felületekre 
vonatkozóan amelyeket ők is nap mint nap használnak. 

Megjegyzendő az is, hogy az általunk megkérdezett diákok többsége még nem 
része a munkaerőpiacnak, így a GDPR hatályba lépése kapcsán inkább a “passzív” 
oldalt tapasztalták, tehát ők azok, akik személyes adatait védeni szükséges, nem 
pedig az “aktív” oldalt, akik számára a szabályozás kötelezettségeket ír elő. Felté-
telezni tudjuk csak, hogy egy hasonló kérdőív eredménye cégvezetők vagy közép- 
és magas beosztásban dolgozó munkavállalók körében másként nézett volna ki, 
mivel a GDPR hatályba lépésekor ők voltak azok, akiknek a munkamenete nagyot 
változott a teljesítendő előírások miatt. A második fejezetből azt a következte-
tést vonhatjuk le, hogy a kérdezettek adataival nagy arányban éltek már vissza, 
példa rá a keresési előzmények alapján alkalmazott marketing. Érdekes meg  -
gyelés, és szintén a Z generáció példaorientált gondolkodására vezethető vissza, 
hogy mikor absztrakt módon kérdeztünk rá az adataikkal való visszaélésekre, 
csupán 22,2% válaszolt igennel, viszont mikor ezt szűkítettük, és azt kérdeztük, 
hogy beleegyezésük nélkül továbbították-e reklámcélokra az adataikat, akkor 
az „igen” válaszok aránya már 48,7%-ra emelkedett. Továbbá azt tapasztaltuk, 
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hogy meglepően kevesen használnak vagy ismernek olyan böngészőket, amelyek 
nem követik le a keresési tevékenységeket. A különböző online elővigyázatossági 
tevékenységek körében a válaszok megoszlottak, viszont kiderült, hogy a Z gene-
ráció tagjai a bankkártyaadataikra érzékenyek (de ez az idősebb generációk ese-
tén valószínűleg méginkább jellemző), a közösségi oldalakon nem szívesen teszik 
publikussá a személyes adataikat, bíznak a webáruházak által ajánlott szolgálta-
tásokban, ezért nagyon kevesen olvassák el az általános szerződési feltételeket, 
valamint a sütik elfogadása nem egyértelmű számukra, hanem mérlegelnek eb-
ben a kérdésben. 

A továbbiakban érdekes lenne hasonló jellegű kutatásokat végezni más ge-
nerációk esetében is, mivel így válna lehetségessé kontextusba helyezni a digi-
tális benszülöttek adatvédelemmel kapcsolatos viselkedését más generációkhoz 
képest. 
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Jegyzetek
 1 A nemzedékeket egy saját, a többiekétől eltérő értékrend, motiváció és 

élettapasztalatok határozzák meg. Közösségi élményeik mások lesznek, mint 
elődeiknek ugyanabban az életszakaszban, ezért piaci és különféle társadalmi 
hatásokra más lesz a válasza. Ehhez alkalmazkodik, és ennek fényében 
alakul a „piaci szolgáltatások, politikai kínálat és a társadalmi problémák” 
megfogalmazása. Egy adott generációt meghatároz az „életszakasz, az aktuális 
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körülmények és a kohorsz-élmények” (Kádár 2008: 90–91., Smith–Churman 
2003: 24–33). 
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a környezetükhöz, a világban bekövetkezett változásokhoz, és ezen nemzedék 
tagja erőteljesen viszonyít az internet előtti világhoz. Ez jellemzi a Baby Boomer-
korcsoport kapcsolódását is a digitalizációhoz. 
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