
  

  
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

Mik azok az álhírek? 
Általánosságban elmondható, hogy az álhírek olyan hamis információkat tartalmazó hírek, amelyeket 
úgy tesznek közzé és hirdetnek, mintha azok valódiak lennének. Történelmileg az álhírek általában a 
hatalmi szereplők propaganda eszköztárának részét képezték, egy adott ─ akár teljesen hamis ─ nézet 
támogatása érdekében. A közösségi média mára olyan környezetet teremtett, amelyben bárki 
közzétehet hamis állításokat, azokat valódinak tüntetve fel. Egyes embereknek fizetni lehet azért, hogy 
valaki más érdekében hamis híreket posztoljanak, vagy automatizált programok ─ amelyeket botoknak is 
hívunk ─ is közzétehetnek hamis híreket. A motiváció, hogy miért hoznak létre és terjesztenek hamis 
híreket, épp olyan sokféle lehet, mint ahány egyéni vélemény létezik. 
 

Az álhírek veszélyei 
Míg néhány álhír látszólag ártalmatlan vagy csupán egy vicc, sok olyan is akad köztük, amelyik 
kifejezetten káros és veszélyes is lehet. Az álhírek azért készülnek, hogy megváltoztassák az emberek 
nézeteit, véleményüket vagy felfogásukat, ezáltal befolyásolva végül a viselkedésüket. Ez azt jelenti, 
hogy ha hamis hírek csapdájába esünk, mások irányítják nézeteinket és döntéseinket. Emellett a világ 
egyes részein jogi következményekkel is járhat az álhírek közzététele és megosztása. 
 

Hogyan ismerhetők fel az álhírek 
Hogyan védekezhetünk az álhírekkel szemben? A leghatékonyabb módszer az, ha csak akkor bízik meg 
valamiben, ha annak megbízhatóságát le is tudja ellenőrizni. 
 

● Vegyük tekintetbe a forrást: Vizsgáljuk meg, hogy a hírek ténylegesen milyen forrásból 
származnak! Egy blog nem olyan megbízható, mint egy neves tudományos folyóirat. Az adott 
forrás milyen elveket vall? Milyen célok mentén? 

● Hivatkozások: Nézzen utána a cikkben idézett forrásoknak! Hitelesek ezek? Léteznek egyáltalán? 
● Többféle forrás: Ne csak egy cikkre támaszkodjon! Minél több különböző forrást ismer meg, 

annál valószínűbb, hogy pontos következtetéseket tud levonni. Vegyen figyelembe különböző 
forrásokat és perspektívákat, például más országokból származó híreket vagy eltérő háttérrel 
rendelkező szerzőket. 
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● A szerző ellenőrzése: Ki a szerző? Vizsgáljuk meg, hogy a publikációk szerzői hitelesek-e, milyen 
a megítélésük az adott szakterületen/közösségben, illetve egyáltalán létező személyekről van-e 
szó. A saját szakterületükön publikálnak? 

● A dátum ellenőrzése: Győződjön meg arról, hogy a cikk friss és nem csupán egy régebbi történet 
felelevenítése. 

● Kommentek: Attól függetlenül, hogy egy cikk, videó vagy bejegyzés valós, legyen óvatos a 
kommentekkel. A cikkekre érkező kommenteket és hivatkozásokat nagyon gyakran botok 
generálják, vagy olyan személyek készítik, akiket hamis információk terjesztésére béreltek fel. 

● Az elfogultság ellenőrzése: Legyünk objektívek. Lehetséges, hogy elfogultságunk befolyásolja a 
cikkre adott válaszunkat? Mi, emberek gyakran esünk abba a hibába, hogy csak olyan forrásokat 
olvasunk, amelyek megerősítik a nézeteinket. Állítsuk magunkat kihívás elé, azzal hogy olyan 
forrásokat is olvasunk, amelyeket egyébként nem olvasnánk. 

● A finanszírozási forrás ellenőrzése: Még a törvényes kiadványoknak is vannak szponzoraik és 
hirdetőik, akik befolyásolhatnak egyes cikket vagy egy forrásokat. Ellenőrizzük, hogy a cikk 
finanszírozott-e, és amennyiben igen, ki által. 

● Óvatosan az újraposztolással: Az álhírek a hiszékenyekre támaszkodnak, hogy újraposztolással, 
újratweeteléssel, vagy más módon továbbítsanak hamis információkat. Ha bizonytalan egy cikk 
hitelességét illetően, gondolja át kétszer, hogy megossza-e azt másokkal. 

 

Következtetés 
A közösségi média rohanó világában minden nap álhírek vesznek körül bennünket.  Ha nem vigyázunk, 
ezek formálhatják véleményünket és hatással lehetnek döntéseinkre. Szánjon egy kis időt az itt 
ismertetett lépések alkalmazására, hogy biztosan tényeken alapuló, megalapozott döntéseket tudjon 
hozni. 
 
 

A szerzőről  
Jason Jordaan a DFIRLABSfő igazságügyi elemzője, digitális törvényszéki specialista és 
incidens kivizsgálási szakember. SANS képesítéssel rendelkező instruktor, akiWindows 
Forensics-et és incidens kezelést oktat, valamint az újDigital Forensic Essentials 
tanfolyam társzerzője. Kövesd a Twitteren: @hexplates. 
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