
Podmaniczky László – ChatGPT: 

Mi a baj a nagy digitális szolgáltatókkal? 

 

Érdekes cikk jelent meg az Economist 2022 október 31-i digitális számában arról, hogy mi lehet a 
háttere annak a probléma-halmaznak, mely főként1 az USA-ban székelő, de az egész világra 
kiterjedően működő nagy digitális szolgáltatókkal – mint a Netflix, Snap, Spotify, Meta és a többiek – 
történik az utóbbi időben. A cikk alapján igyekszem összefoglalni a lényeget. 

Az, hogy bizonyos cégeknek időnként rosszul megy, nemigen lehet meglepő. Az ami esetünkben 
mégis meglepetésszerűen hat, abból fakad, hogy olyan cégek kezdtek látványosan visszaesni, 
amelyek korábban éppen a szárnyaló növekedésükről voltak ismertek. E cégek mindegyike 
ugyanazon szektorhoz, a digitális szolgáltatók szektorához tartozik, de üzleti modelljeik azért nem 
egyformák. Vannak a „mover”-ek (költöztetők), amelyek embereket vagy dolgokat szállítanak, ilyen 
pl. a DoorDash és az Uber, vannak a „streamerek”, amelyek online zenét és televíziót kínálnak, ilyen 
pl. a Spotify és a Netflix és vannak a „creeper”-ek (talán kukkolóknak lehet fordítani), melyek a 
felhasználók figyelésével és jól célzott hirdetések eladásával keresnek pénzt, mint pl. a Snap és a 
Meta. (De én azért inkább közösségi médiumnak nevezném a Metát.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cégek piaci visszaesése a globális mutatókon 
keresztül a leglátványosabb. A Nasdaq index, 
melyet jellemzően az internetes cégek használnak, 
több mint 30%-ot esett az elmúlt 12 hónapban 
(2022-ben), de a kevésbé  technológiai cégekből 
álló Dow Jones Industrial Average is körülbelül 10%-
kal esett vissza. Az Alphabet, az Amazon, az Apple 
és a Microsoft együttesen 2 ezer milliárd dollárt 
veszített piaci értékéből az elmúlt évben. A nálunk 
is működő Netflix ugyan nyereséget termel, de 
bevétele mindössze 6%-kal nőtt éves szinten a 
harmadik negyedévben, szemben a 20%-ot 
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meghaladó történelmi átlaggal. A Meta bevételei immár két egymást követő negyedévben 
csökkentek. Mindemellett – a Crunchbase adatszolgáltató becslése szerint – az amerikai internetes 
technológia  2022-ben már több mint 45 000 munkahelyet szüntetett meg.  

A problémák egyik oka makroökonómiai természetű. A megugró infláció és a növekvő jelzáloghitelek 
törlesztőrészletei arra késztetik a fogyasztókat, hogy csökkentsék a diszkrecionális kiadásaikat – és a 
legtöbb digitális szolgáltatás a diszkrecionális2 kategóriába tartozik. 

A másik ok abból fakad, hogy a technológia fejlődése, az okostelefonoktól a felhőalapú 
számítástechnikáig, lehetővé tette mindhárom – korábban említett – üzleti modell induló 
vállalkozásai számára, hogy olcsón és gyorsan készítsenek felhasználói szoftvereket. Ez azonban azt is 
jelentette, hogy megjelentek a másolók, akik engedményeket kínálva próbálták elérni a gazdaságos 
működéshez szükséges méretet. A streamerek belépési korlátai ugyan magasabbak, mint ami a másik 
két üzleti modellt jellemzi – a Netflix és a Spotify rengeteg pénzt költ a tartalom keresésére vagy 
licencelésére. Ezek az akadályok azonban nem leküzdhetetlenek a riválisok számára. 

A három ingatag üzleti modell harmadik közös hibája, hogy nem saját terjesztésű platformokra 
támaszkodnak. Az Uber és a DoorDash jókora díjat fizet az Apple iPhone és az Alphabet Android-
alkalmazásboltjaiban való hirdetésért. A Spotify több mint 15%-os jutalékot fizet az iPhone-on 
vásárolt előfizetések után – emiatt panaszt is nyújtott be az Apple ellen. A saját platformok hiánya 
leginkább a harmadik üzleti modell szereplőit, a „creeper”-eket sújta, hiszen az iPhone-Android 
duopóliumtól való függésük egzisztenciális fenyegetést jelent számukra. Az Apple azon követelménye 
például, miszerint a felhasználók engedélyezzék az iPhone-alkalmazásoknak, hogy nyomon 
követhessék tevékenységeiket más alkalmazásokban és webhelyeken, 10 milliárd dollár 
bevételkiesést jelenthet 2022-ben a Metának. 

Nem vitás, hogy a különböző üzleti modellek nem egyenlő arányban néznek szembe a kihívásokkal. 
Azonban arra a helyzetre, amikor piaci stabilitásukat biztosító pillérek mindegyikénél jelentkeznek 
problémák, valóban a katasztrofális jelző a legmegfelelőbb – amivel az idézett cikk is zárul. 

 

 

Ha már a digitális világ problémáiról van szó – egyfajta kiegészítés gyanánt – kíváncsi voltam arra, 
vajon mi a véleménye a tárgyalt problémáról a nemrégiben üzembe állított mesterséges intelligencia-
rendszernek. Ezért felkerestem a „ChatGPT” elnevezésű oldalt (https://chat.openai.com ), ahol az 
OpenAI nevű cég mesterséges intelligencia rendszere fut. Ez képes párbeszéd jelleggel megválaszolni 
összetett kérdéseket (a rendszer regisztrációt követően ingyenesen használható). Hátterében persze 
ki más állna, mint Elon Musk, aki 2015-ben alapította a céget 1 mrd dollárral. Aztán 2019-ben a 
Microsoft is beletett ugyanennyit, és mire produktumuk, a ChatGPT megjelent, már 29 milliárd 
dollárra becsülték a cég értékét (további részletek pl. itt: https://ite.hu/chatgpt ). 

A rendszer működése nagyon egyszerű: csak be kell írnunk a kérdést, amire választ várunk. Én az 
ismertetett Economist-cikk címét írtam be, mely a következő volt: „What went wrong with Snap, 
Netflix and Uber?” És íme az első válasz (a rendszer csak angolul működik, így annak érdekében, hogy 
a rendszer tényleges működésébe tudjak betekintést adni, eltekintettem a válaszok fordításától): 

„Snap, Netflix, and Uber are all successful companies that have faced different challenges and 
setbacks over the years. 

Snap, also known as Snapchat, is a social media platform that allows users to send photos 
and messages that disappear after being viewed. The company has faced criticism for its slow 
user growth and for failing to attract and retain a large user base compared to other social 
media platforms like Facebook and Instagram. In addition, Snap has faced competition from 
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newer social media platforms, such as TikTok, that have gained popularity among younger 
users. 

Netflix is an online streaming service that offers a wide variety of TV shows, movies, and 
other content. While Netflix has been successful in attracting and retaining subscribers, it has 
faced challenges in producing and acquiring content that is popular with its users. The 
company has also faced increasing competition from other streaming services, such as Hulu 
and Disney+, which have expanded their offerings in recent years. 

Uber is a ride-hailing service that connects riders with drivers through a smartphone app. The 
company has faced a number of legal and regulatory challenges, including disputes over the 
classification of its drivers as contractors rather than employees and controversy over its 
safety practices. Uber has also faced intense competition from other ride-hailing companies, 
such as Lyft, as well as from traditional taxi companies.” 

Jóllehet a tények tekintetében nemigen kifogásolható a válasz, mégis kicsit sematikusnak éreztem. 
Ezért aztán feltettem egy kicsit másképpen megfogalmazva a kérdést: „What is the problem with the 
big digital companies?”. Erre már érdekesebb válaszok érkeztek, íme: 

„There are a number of issues that have been raised regarding large digital companies, also 
known as tech giants. Some of the main concerns include: 

1. Monopolies and anti-competitive practices: Some tech giants have become dominant in 
their respective markets, which has raised concerns about monopolies and anti-
competitive practices. This can lead to higher prices for consumers and stifle innovation. 

2. Privacy and data protection: Tech giants often have access to large amounts of personal 
data, and there have been concerns about how this data is used and protected. 

3. Misuse of power: Some tech giants have been accused of using their power and influence 
to shape public opinion or policy in their favor. 

4. Labor practices: There have been concerns about the labor practices of some tech giants, 
including the treatment of contract workers and the use of unpaid internships. 

5. Environmental impact: The production and use of technology can have significant 
environmental impacts, and some tech giants have been criticized for their contributions 
to pollution and other environmental problems. 

These are just a few examples of the issues that have been raised regarding tech giants. It's 
important to note that these issues are complex and multifaceted, and it's not always clear how 
they should be addressed.” 

 

Érdekes tulajdonsága a rendszernek, hogy 
ugyanarra kérdésre több körben is kérhető 
válasz. Íme a második válasz: 

„There are a number of concerns that 
have been raised about the big digital 
companies, also known as "tech giants." 
Some of the main issues include: 

1. Monopoly power: Some of these 
companies, such as Google and 
Facebook, have become dominant in their respective markets and have been accused of 
using their power to stifle competition. 

2. Privacy concerns: Many tech giants collect vast amounts of data on their users and have 
been criticized for their handling of this data, including potential misuse or abuse of user 
privacy. 
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3. Spread of misinformation: Social media platforms in particular have been criticized for 
allowing the spread of misinformation and for not doing enough to combat it. 

4. Working conditions: Some tech companies have faced criticism for their treatment of 
workers, including low pay and poor working conditions in some cases. 

5. Political influence: The influence of tech giants on public policy and political processes has 
also been a subject of concern, as these companies have the ability to shape public 
opinion and policy through the products and services they offer.” 

Mint látható, itt is öt pontba szedve jelennek meg a válaszok, de ezek közül csak kettő azonos az 
elsőkörös válaszokkal, három válasz új szempontokat hozott elő.  

Persze az látható, hogy a rendszer még nem tökéletes, hiszen pl. egyetlen adat sem szerepel a 
válaszokban, ami azok alátámasztását szolgálhatná. Az is egy korlátja a rendszernek, hogy 2021 utáni 
eseményeket nem kezel – talán ezért is érezhetjük kevésbé naprakésznek a kapott válaszokat. Ezzel 
együtt, számomra eléggé félelmetes jövőt fest mindaz, amit már most látunk. Egyáltalán nem érzem 
alaptalannak azok aggodalmát, akik szerint a digitális világban az jelenti majd a legnagyobb kihívást 
számunkra, hogy miképpen tudjuk megkülönböztetni a gépi szövegeket az ember által 
létrehozottaktól. Ehhez képest az, hogy éppen milyen a piaci helyzetük a digitális szolgáltatóknak, 
szinte banális problémának tűnik, legalábbis számomra. Ám, akár optimisták is lehetünk, hiszen – 
ahogy olvastam nemrégiben – már dolgoznak a fejlesztők a gépi-emberi szövegek 
megkülönböztetését biztosító algoritmusokon.  
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