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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.04.21.- 2020.04.24. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

A koronavírus nagy változásokat hozott az életünkbe, másképp kell tervezzük a 

mindennapokat. Fontos azonban, hogy minden esetben az emberekhez hiteles információ 

jusson el és amennyiben lehet elkerüljük a pánikkeltést. Ebben az időszakban számos online 

felületen és informáló jelleggel létrehozott Facebook oldalon olyan híresztelések jelentek 

meg, amelyek nem valós alapokon nyugszanak.  

 

Az álhírek kiszűrésének több módszere is létezik, az egyik legfontosabb az lenne, ha az 

általunk használt weboldalon, Facebook oldalon, avagy bármilyen online felületen a szerzők 

után is keresgélnénk. Jelen konzultációval arra lennénk kíváncsiak, hogy Önök megvizsgáljak-

e azokat az oldalakat, amelyeken az aktuális híreket olvassák el, és ha igen, milyen eszközök 

segítségével tárják fel az oldal hitelességét.  

 

Ön le ellenőrzi bármilyen formában azokat az online felületeket, amelyeket nap, mint 

használ és amelyekből informálódik? 

 

 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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Megadott válaszlehetőségek> 

a.           Nem, nem olvasom el az online platformokon lévő híreket.  

b. Nem, egyáltalán nem ellenőrzőm.   

c. Igen, megkeresem a bejegyzések szerzőjét.  

d. Igen, feltárom ki üzemelteti az oldalt.  

e.          Csak olyan forrásból informálódom, ami tudom, hogy megbízható.  

f. Igen, elolvasom az adatvédelmi információkat is.  

g. Igen, leellenőrzők mindent.  

 

 

 

 

 

Összegzés>  

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 103 

válasz érkezett, amelyek a következőképpen oszlanak meg: 

A válaszadók 49%-a, vagyis, picivel kevesebb mint a fele megkeresi az online felületek 

szerzőjét. A beküldött válaszadók 17 %-a egyöntetűen feltárja, ki üzemelteti az oldalt, amit 

használ, ugyanakkor meglehetősen hasonló arányban vannak azok, akik, elolvassák az 

adatvédelmi információkat (16 %).  

A válaszadók mindössze 7%-a válaszolta azt, hogy egyáltalán nem olvassa el az online 

platformokon lévő híreket és a megkérdezettek csupán 5 %-a ellenőriz le mindent, ami az 

oldallal kapcsolatos. Hasonlóan alakult azok száma is, akik csak olyan forrásból informálódnak, 

amiről tudják, hogy megbízható (5%).  

 

 

Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  

 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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Nem, nem olvasom el az online…

Nem, egyáltalán nem ellenőrzőm

Igen, megkeresem a bejegyzések szerzőjét

Igen, feltárom ki üzemelteti az oldalt

Csak olyan forrásból informálódom, ami…

Igen, elolvasom az adatvédelmi…

Igen, leellenőrzők mindent

Ön leellenőrzi bármilyen formában az online felületeket, 
amelyeket használ?


