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A világ nagyvállalatai a környezettudatos működés felé fordulnak, több 

innovatív ötlettel támogatják a környezetet (Google – napelem előfizetés, 

Tesla-elektromos autó; Cloud - adatainkat egy központi egységen tároljuk 

valahol a világon; Kickstarter –közösségi adománygyűjtő vonal; Future Work- 

otthon végzett munka; Mobileszközök kialakítása a fogyatékkal élőknek). 

A nagyvállalatok számára már nemcsak a nyereség fontos, olyan innovatív 

megoldásokkal és megoldásokon dolgoznak, amelyből a gazdaság és a 

fogyasztók is profitálnak. 

Mit jelent a fenntarthatóság? 

 A környezet,  

 a gazdaság,  

 és a társadalom harmóniája.  

Ennek a három tényezőnek egymást kiegészítve kell működnie, mivel egyik 

sem tud a végtelenségig növekedni. Ha a társadalom növekszik, a gazdaság 

és a környezet romlik. Ha a gazdaság növekszik, a társadalomból és a 

környezetből kell elvenni, hogy a megkapja a feltételeket a növekedéshez. 

Ideális esetben a környezetnek kellene növekednie, de a fogyasztói 

társadalom miatt ez lehetetlen. 

A fenntarthatóság fogalma (Brundtland; 1972-es ENSZ közgyűlés) szerint úgy 

kell élnünk és gazdálkodnunk a Föld erőforrásaival, hogy a jövő 

generációinak ugyanolyan esélye legyen ugyanezekkel a feltételekkel 

továbbfejlődni. 

Egy vállalat szempontjából a fenntarthatóságban érdekelt felek vannak, 

akiknek meg kell felelni (civil szervezetek, ügyfelek, munkatársak, 

tulajdonosok, társadalom, helyi közösségek, üzleti partnerek, kormányzatok). 

Mit tesz egy vállalat a fenntarthatóságért? 

CO2 kibocsátás csökkentése: ezzel csökken a környezetterhelés, így kevesebb 

energiát használunk fel és kevesebbet kell költeni az energiára, több pénz 

megmarad, a megtakarítást pedig az innovatív ötletekre fordítják. 



 

Hogyan lehetünk biztonságban az interneten? 

Az interneten alapvetően nincsenek szabályok (olyan, mint a vadnyugat). 

Mire kell ügyelni? 

 Saját személyes márkánkra. Minden internethasználó akarva-

akaratlanul létrehozza (Facebook, Skype, Gmail, LinkedIn, Pinterest, 

Instagram). Olyan adatokat szabad csak megadni, amit nem sajnálunk, 

ha mások is látnak, mivel ami az internetre egyszer felkerül, az ott is 

marad.  

 Felhasználónevekre, jelszavakra. (Leggyakoribb és legrosszabb 

jelszavak: születési dátum, jelszó, password, qwert,12345). 

Veszélyek az interneten 

 A mai felnövekvő nemzedék (Z generáció) kettős életet él, az offline és 

online életben másnak adja ki magát, ezért személyiségzavarok 

alakulnak ki. 

 Internetes zaklatás (cyber bullying): Soha nem tudhatjuk biztosan, kivel 

állunk szemben, az online világban nem mindenki az, aminek kiadja 

magát, ezért nehéz védekezni ellenük.  

 Internetes hazugság: nem minden oldal tartalmaz valós információt, 

hiteles forrást kell keresni.  

 Trollkodás: nem a fórumba illő témáról beszélnek a fórumozók (az 

admin, az oldal tartalomért felelős kezelője sok esetben törli ezeket a 

tartalmakat). 

A cél, hogy közös szabályokat alkalmazzunk az interneten is. 

Ingyen vannak a tartalmak vagy fizetnünk kell érte? 

 A digitális tartalmak hiába elérhetők, hiába lehet másolni, 

Magyarországon a továbbosztásuk illegális (a torrent oldalak legálisak, 

a használatuk már nem). 

 Ingyen tartalmak hátránya a rossz minőség (pl.: filmek), minimális 

összegért jó minőségű tartalmakat érhetünk el. 

 A közösségi oldalakért saját adatainkkal fizetünk. Mi gyűjtjük össze a 

barátokat, a videókat, a híreket, rajtunk keresztül jut el másokhoz. 

Hova lehet fordulni a felmerülő problémákkal? 

 biztonsagosinternet.hu; kek-vonal.hu; saferinternet.hu 

 


