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A projektről 

A számítási felhő és a közösségi hálózatépítő oldalak (SNS) az elmúlt évek legellentmondásosabb fejleményei 

közé tartoznak. Az interneten kérésre elérhető hatékony informatikai erőforrások alkalmazásának lehetőségeire 

az európai gazdasági növekedés lehetséges hajtóerejeként tekintenek. A szóban forgó projekt:  

 áttekintette a legújabb technológiai és gazdasági fejleményeket; 

 azonosította az Európán belüli ösztönző tényezőket és akadályokat; 

 meghatározta a legfontosabb szereplőket és érdekeiket; 

 elemezte a polgárokra, a vállalkozásokra (köztük magára az informatikai ágazatra) és a közigazgatási 

hatóságokra gyakorolt hatásokat; továbbá 

 felmérte a számos technikai, gazdasági, kulturális, jogi és szabályozási kérdést és azok hatásait.  

A számítási felhő számos technikai fogalmat foglal magában, amelyek megváltoztatják a vállalkozások, a 

közigazgatási hatóságok és a végfelhasználók által használt számítástechnikai infrastruktúrákat. A közösségi 

hálózatépítő oldalak a számítási felhőn alapuló, kiemelkedő jelenséget képeznek, és számos, elsősorban a 

végfelhasználókat célzó szolgáltatást és alkalmazást kínálnak.  

 

Piaci és ágazati kilátások 

Míg a közösségi hálózatépítő oldalak piacán már megfigyelhető a konszolidáció, a számításifelhő-piac továbbra 

is gyerekcipőben jár, ugyanakkor jelentős ütemben bővül. A legfontosabb szereplők többsége továbbra is 

egyértelműen az Egyesült Államokból származik. Bár nem olyan jelentős a lemaradás, mint azt egyesek vélik, a 

felhasználás kifinomultságában a jelek szerint nagyok a különbségek Európa és az Egyesült Államok között. 

Összességében elmondható, hogy mindkét technológia még kialakulóban van, és folyamatos változás jellemzi 

különösen a számítási felhő piacát. A vállalkozások és a közigazgatási hatóságok számára a legfontosabb 

pozitív hatást a költségmegtakarítás jelenti, ugyanakkor a számadatok többnyire inkább a várakozásokon, 

mintsem a valódi globális tapasztalatokon alapulnak. Közép- és hosszú távon egyre nagyobb jelentősége lesz a 

rugalmasságnak, a mobilitásnak és az innovációnak mint további kedvező hatásoknak. A negatív hatások közé 

sorolhatók a biztonsági kockázatok, a szolgáltatásoktól való függés és a szolgáltatások megbízhatósága. Az 

informatikai ágazat tekintetében a számítási felhő hatásai jelenleg inkább a piaci, mintsem az ágazati struktúra 

területén érezhetők. Ugyanakkor mindkettő hozzájárul az új szolgáltatások és ezáltal az új üzleti modellek 

létrejöttéhez. A fogyasztók esetében a kényelem a legfőbb pozitív hatás; a költségek kevésbé fontosak. A negatív 

hatásokat elsősorban a biztonsági és adatvédelmi kockázatok jelentik. A társadalom és általában a gazdaság 

terén gyakorolt legfontosabb pozitív hatásként a költségmegtakarítások és így a termelékenység javulása révén 

megvalósuló munkahelyteremtést és gazdasági növekedést jelölik meg. Közelmúltbeli kutatások szerint 

azonban a termelékenység informatikának köszönhető javulása nem vezet automatikusan növekedéshez és 

foglalkoztatáshoz. Ehhez bizonyos keretfeltételekre van szükség. A negatív hatások közé sorolható a 

technológiai szuverenitás csökkenése és a polgári szabadságjogok lehetséges korlátozása. A fent kifejtettek 

alapján sor került a kihívások további elemzésére. A technológiai kihívásokon – így a szabványosításon és az 

átjárhatóságon – túl az informatikai biztonság is problémát jelent.  
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Adatvédelmi és biztonsági kihívások 

A közelmúltbeli tömeges megfigyelések és a növekvő számítástechnikai bűnözés rámutatott arra, hogy a 

számítástechnikának a jövőben biztosabb alapokra lesz szüksége. A számítási felhő, valamint a közösségi 

hálózatépítő oldalak próbára teszik a meglévő adatvédelmi rendszert. Ugyanakkor folytatni kell a 

korszerűsítést, például az új rendelettervezet elkészítését, amelyet releváns tartalommal kell megtölteni. Mivel a 

bizalom a siker egyik kulcsfontosságú tényezője, foglalkozni kell a harmadik fél általi hozzáférés és az 

adatmegőrzés kérdésével. A szerződéses kapcsolatok elemzése rámutatott arra, hogy a legfontosabb 

szerződéses feltételek – így a joghatóság, a felelősség, a szolgáltatási szintek vagy a felhasználási feltételek – 

továbbra is számos kérdést vetnek fel. Hasonló a helyzet az informatikai biztonsággal kapcsolatos kérdésekben 

is. Az elemzés végül rámutatott arra, hogy foglalkozni kell a versenyképesség terén jelentkező kihívásokkal, így 

az eladótól való függéssel vagy a gyorsan fejlődő társaságok hiányával, valamint a keretfeltételekkel 

kapcsolatos kihívásokkal, így a piaci töredezettséggel, a széles sáv elterjedtségével vagy a képzett személyzet 

kérdésével. 

 

Szakpolitikai lehetőségek  

A projekt rámutatott arra, hogy most egyedülálló lehetőség kínálkozik a számítási felhővel és a közösségi 

hálózatépítő oldalakkal kapcsolatos számos cél egyidejű elérésére. Nincs ellentmondás az európai ikt-ágazatok 

versenyképességének növelése és annak biztosítása között, hogy az európai polgárok biztonságosan, a 

jogbiztonság követelményének megfelelő és méltányos módon, a magánéletük tiszteletben tartása mellett 

használhassák a számítási felhőt és a közösségi hálózatépítő oldalakat. Emellett a számítási felhőben és a 

közösségi hálózatépítő oldalakban rejlő lehetőségek kiaknázása az európai gazdaság és a társadalom egésze 

számára egyaránt előnyös lenne. A fentiek alapján négy témakör mentén összesen 16, egymással összefüggő és 

következetes választási lehetőséget dolgoztak ki az európai politikai döntéshozók számára: 

 

I. témakör: A biztonság mint áru 

Jelenleg olykor nehézséget okoz az informatikai biztonság garantálása. Még hatásos titkosítási rendszer 

alkalmazása esetén is megtörténhet, hogy feltörik őket, ráadásul e megoldások alkalmazása olykor terhes az 

átlagos felhasználó számára. Ezért támogatni kell az olyan egyszerűen alkalmazható és nagyfokú biztonságot 

garantáló informatikai megoldások kidolgozását, amelyeket a nagy- és kisvállalkozások, továbbá a polgárok 

egyaránt használhatnak. 

– 1. szakpolitikai lehetőség: A nyílt és biztonságos szoftverek és hardverek, valamint a titkosítási 

módszerek kifejlesztésének támogatása: a meg kell vizsgálni olyan titkosítási módszerek – például a 

tartalom- vagy a homomorfikus titkosítás –, valamint olyan biztonságos és nyílt szoftverek és hardverek 

kifejlesztését, amelyek nem játszhatók ki, és kizárják a „nulladik napi támadások” lehetőségét. A gyakorlati 

alkalmazhatóság érdekében ezeknek könnyen érthetőnek és a meglévő szoftverekkel kompatibilisnek kell 

lenniük. Ez utóbbi például a virtualizáció alkalmazása útján valósítható meg. E folyamatot kezdetben 

többek között kutatásfinanszírozás útján lehetne támogatni. Az említett magas biztonsági szintű szoftverek 

és hardverek kifejlesztését ezenfelül például (a kereskedelmi hasznosítást megelőző) beszerzési politikák 

vagy az egyes ágazatokban való kötelező alkalmazás előírása révén lehetne ösztönözni. 
– 2. szakpolitikai lehetőség: Az ellenőrző listák és a biztonsági tanúsítványok alkalmazásának 

ösztönzése: a számítási felhővel kapcsolatban felmerülő napi kockázatok kezelésének részeként a 

rendszerek biztonságosságának fenntartására irányuló ellenőrző listák, továbbá a kellő biztonsági mentés 

alkalmazásának stb. esetleges ösztönzése. Sor kerülhetne az átfogó biztonsági eljárások alkalmazásának 

tanúsítására. A legkevesebb, ami elvárható, hogy jelentést tegyenek a jogsértésekről a tanúsító 

intézménynél. Középtávon a tanúsítás rámutathat a biztonságos számítógépek vagy a biztonságos 

virtualizáció hasznára. 
– 3. szakpolitikai lehetőség: A hardverek biztonságosságát garantáló átfogó modulok gazdasági 

életképességének értékelése: a bizalmas adatok számítási felhőben való feldolgozása érdekében annak 

esetleges felmérése, hogy e feldolgozásnak a feltörés elleni védelmet biztosító távoli modulokban való 

elvégzése milyen költségekkel járna széles körű alkalmazás esetén. Ezt költségesebbnek tartják, a 

többletköltségek pontos összege azonban nem ismert. 
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– 4. szakpolitikai lehetőség: Párbeszéd kezdeményezése a jövő internetének struktúrájáról és 

irányításáról: magas szintű párbeszéd folytatása az internet-infrastruktúrát üzemeltető szervezetekkel 

(például a Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezetével (ICANN), az internetcímeket kiosztó 

hatósággal (IANA), az Internet-mérnöki Munkacsoporttal (IETF) stb.) a jövő internetének struktúrájáról és 

irányításának nemzetközivé tételéről. 
 

II. témakör: Az adatvédelem lokalizációs előnyként való meghatározása 

Az európai adatvédelmi előírásokra hosszú időn keresztül a digitális üzleti tevékenységet hátráltató 

tényezőként tekintettek. A közelmúltbeli fejlemények, a kialakulóban lévő technológiákra vonatkozó változó 

követelmények, valamint a digitalizáció valamennyi területen megfigyelhető térnyerése is megerősíti, hogy 

korszerű adatvédelmi szabályokra van szükség. Az adatvédelmi rendszer korszerűsítése révén Európa nemcsak 

a polgárai számára kínálhat fokozott védelmet, de példát mutathat a feltörekvő piacok előtt is, amelyek számára 

vonzóvá válhat az Európával fenntartott kapcsolataik megerősítése. Ezt a szerepet tovább erősíthetné, ha 

globális szinten követendő példával szolgálna az internet méltányos és biztonságos szabályozása és nyitott 

struktúrájának biztosítása terén. 

– 5. szakpolitikai lehetőség: Az adatvédelem korszerűsítésének folytatása: az adatvédelem jelenlegi 

reformjának – különösen a számítási felhővel kapcsolatos adatvédelmi elvek pontosításának – támogatása 

és lehetőség szerint felgyorsítása. Ennek keretében támogatni kell azt a döntést, hogy a jogi eszköz formája 

rendelet legyen, a rendeletben már biztosított egyéni jogok megerősítését, a fokozott ellenőrzést kínáló új 

jogok biztosítását az érintettek számára (például az adatok hordozhatósága, törlése), valamint az 

adatkezelőre vonatkozó számos új kötelezettség megállapítását és az elszámoltathatóság elvének 

kimondását. 
– 6. szakpolitikai lehetőség: A biztonságosság és a beépített adatvédelem elvének kimondása: annak 

alaposabb megvizsgálása, hogy miként fejleszthetők ki és mozdíthatók elő a számítási felhővel és a 

közösségi hálózatépítő oldalakkal kapcsolatos olyan struktúrák, amelyek tervezésében kezdettől fogva 

figyelembe veszik a magas szintű biztonságot és a beépített adatvédelmet1, és nem csak a bizalomra vagy a 

jogszabályokra építenek. 
– 7. szakpolitikai lehetőség: Az európai adatvédelmi tanács létrehozásának támogatása: a 

következetességet és az egységes értelmezést biztosító európai szintű mechanizmusok, valamint az Európai 

Adatvédelmi Testület létrehozásának támogatása. 
– 8. szakpolitikai lehetőség: Az európai adatvédelmi jog extraterritoriális alkalmazásának biztosítása: a 

„védett adatkikötőről” szóló megállapodás alkalmazásával való felhagyás és azon lehetőségek 

megvizsgálása és alkalmazása, amelyek a jelenlegi rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően biztosítják 

az európai adatvédelmi jog határokon kívüli alkalmazását. 
 

III. témakör: A digitális üzleti tevékenységekhez és a „digitális élethez” szükséges megbízható 

környezet kiépítése 

A polgárok és a vállalkozások „digitális életében” garantálni kell a jogbiztonságot az új elképzelések 

alkalmazása érdekében. Mivel az ikt-ágazatban kialakulóban lévő számos új technológia egyszerre kínál új 

lehetőségeket és vet fel új kihívásokat, folyamatosan felül kell vizsgálni a hatályos jogszabályokat, és szükség 

esetén ki kell őket igazítani. Az emberek csak jogbiztonság esetén fogadják el és alkalmazzák az új 

technológiákat, és használják ki a bennük rejlő, a gazdaság és a társadalom egésze számára kínált lehetőségeket.  

– 9. szakpolitikai lehetőség: A szerződéses minimumfeltételek megállapításának ösztönzése: a 

szerződéses rendelkezések módosítására és azok közlésére, valamint a jelentős módosítások által érintett 

ügyfeleknek biztosítandó jogorvoslatra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító javaslatok 

ösztönzése. 
– 10. szakpolitikai lehetőség: A felhasználási feltételek és a szolgáltatási szintről szóló megállapodások 

egységesítésének támogatása: a felhasználási feltételek és a szolgáltatási szintről szóló megállapodások 

pontosításának ösztönzése. Ez magában foglalja az egységes mintafeltételek kidolgozásának és 

                                           

1 A „beépített adatvédelem” jelentheti az egyénhez kapcsolódó jellemzőkön alapuló, álnevet tartalmazó hozzáférési 

jogosítványok („attribute-based credentials”) alkalmazását (ami például megmutatja, hogy egy személy középkorú). 



 A számításifelhő-szolgáltatások és a szociális hálózatépítő oldalak hatásai és a bennük rejlő lehetőségek 

PE 513.546     4                                                                         

 

alkalmazásának támogatását, valamint a szolgáltatási szintről szóló megállapodásokban és a felhasználási 

feltételekben alkalmazott feltételek vonatkozó terminológiájának pontosítását. Ezzel a cél annak 

megakadályozása, hogy a szolgáltatók visszaéljenek a hatalmukkal, különösen a fogyasztókkal vagy a kis- 

és középvállalkozásokkal szemben. 
– 11. szakpolitikai lehetőség: A joghatósággal kapcsolatos bizonytalanság felszámolása: a joghatósággal 

kapcsolatos bizonytalanság kérdésével foglalkozó javaslatok esetleges támogatása. Ez magában foglalhatja 

azon kezdeményezések ösztönzését, amelyek célja az uniós jognak való megfelelés, a harmadik országnak 

való adatközlésre vonatkozó minimumkövetelmények vagy a kölcsönös jogsegélyről szóló szerződések 

kötelező alkalmazásának kimondása. 
– 12. szakpolitikai lehetőség: A számítási felhőre vonatkozó különleges tanúsítványok kidolgozásának 

támogatása: a számítási felhőre vonatkozó különleges uniós tanúsítványok kidolgozására irányuló 

javaslatok támogatása (például az adatvédelem területén az adatvédelmi hatóság automatikus tájékoztatása 

az illetéktelen hozzáférés esetében). Az állami szervezetek általi elfogadásuk révén elő kell mozdítani az 

Unión belüli alkalmazásukat. 
 

IV. témakör: Kedvező ökoszisztéma megteremtése az ikt-ágazatok számára 

Az ikt-ágazat versenyképességének alapvető előfeltétele a kedvező ökoszisztéma megléte. Ezt más régiók vagy 

ágazatok példái is jól szemléltetik. Az ilyen ökoszisztémák számos alkotóelemből épülnek fel. Különös 

jelentőséggel bír az innovatív és gyorsan fejlődő társágok számára nyújtott támogatás, valamint a megfelelő 

keretfeltételek biztosítása.  

– 13. szakpolitikai lehetőség: Az európai piaci szereplők létrejöttének ösztönzése: a technológiákkal és az 

üzleti modellekkel kapcsolatos átütő fejlesztések támogatása (például valódi biztonságot kínáló platformok 

a mobileszközök számára vagy a számítási felhőben és a közösségi hálózatépítő oldalakban rejlő 

lehetőségeket kihasználó vállalkozások). 
– 14. szakpolitikai lehetőség: Az egységesítés és az átjárhatóság támogatása: a számítási felhő és a 

közösségi hálózatépítő oldalak egységesítésével és átjárhatóságával kapcsolatos erőfeszítések támogatása. 

Ennek célja, hogy a felhasználók teljes mértékben kihasználhassák az élénk és versenyképes európai piacot. 

Célja továbbá annak megakadályozása, hogy a piaci hatalommal visszaélve „de facto” vagy tisztességtelen 

előírásokat állapítsanak meg például az adatok hordozhatósága vagy a titkosítás területén. E cél 

megvalósításának egyik lehetséges módja a közszolgáltatásokra vonatkozó előírások vagy átjárhatósági 

keretek elfogadása vagy az európai szervezetek, például az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökség (ENISA) vagy az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) szerepének megerősítése. 
– 15. szakpolitikai lehetőség: A társadalom valamennyi rétegének felelősségvállalása: az emberek 

tudatosságának növelése megfelelő számú személy, felhasználó és fejlesztő megfelelő oktatásának 

támogatása révén. Az oktatás egyaránt utal a technológiai ismeretekre, valamint az olyan kialakulóban lévő 

technológiák által felvetett lehetőségekkel és kockázatokkal kapcsolatos ismeretekre, mint a számítási felhő 

és a közösségi hálózatépítő oldalak. Az oktatás alanyai tekintetében támogatni kell az ikt-ágazatban és a 

vonatkozó területeken kevésbé reprezentált csoportok – így a nők, az idősebbek vagy az alacsonyabb szintű 

hivatalos oktatásban részesült személyek – bevonását. 
– 16. szakpolitikai lehetőség: A jelenlegi széles sávú stratégiák újragondolása: a különböző uniós 

tagállamokban és más országokban elért előrelépések, illetve az alkalmazott módszerek áttekintése. 

Példaként megvizsgálható Svédország vagy Japán. A fentiek alapján azonosítani és alkalmazni kell a bevált 

gyakorlatokat. Ez magában foglalja az olyan pénzügyi megoldások kérdésének kezelését, amelyek 

biztosítják az érdekelt felek érdekei közötti megfelelő egyensúlyt. Ezt segítené továbbá a vezetékes, az 

engedélyköteles és a nem engedélyköteles adatátvitel közötti verseny fokozása. 
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