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A CSI-COP 7. Hírlevelének tartalma: 

- A projekt célja - 1. oldal 

- „Az online adatvédelemhez való jog” című ingyenes, informális oktatást nyújtó tanfolyam (MOOC): – 
1. oldal 

- A partnerintézmények hírei -  2-4. oldal 

- A projekt jelenlegi állása: „A nagy sütiszámlálás”, projekt eredmények, közelgő események – 4-5. oldal 

- Interjú: Dr. Emma L. Briant, a Netflix „A Cambridge Analytica sztori” c. dokumentumfilmjének kutató 
konzultánsa – 6-8. oldal 

- CSI-COP partnerintézmények - 9. oldal 

A projekt célja 

A CSI-COP projekt alapvető célja, hogy civil kutatókat vonjon be egész Európából és a világ minden tájáról, 

akik saját digitális útjaikat feltárva rögzítik azoknak a harmadik féltől származó, online nyomkövető sütiknek a 

számát és típusát, amelyeket a weben, illetve androidos mobilkészülékeik alkalmazásaiban találnak. A CSI-

COP projekttel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések (FAQs) görögül, héberül és magyarul is elérhetők itt: 

https://csi-cop.eu/faq/ 

További információkért kérünk, fordulj a CSI-COP kutatójához és tudományos igazgatójához: 

Dr. Huma Shah: ab7778@coventry.ac.uk 

Ingyenes, informális oktatás 

A CSI-COP ingyenes, informális oktatást nyújtó, saját tempóban elvégezhető online tanfolyama (MOOC) „Az 

online adatvédelemhez való jog” címmel angolul és további tizenkét nyelven (katalánul, csehül, finnül, 

franciául, németül, görögül, héberül, magyarul, olaszul, lengyelül, románul és spanyolul) elérhető és 

letölthető a projekt honlapján: https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/  

„Az online adatvédelemhez való jog” című tanfolyam öt könnyen követhető lépésben legfeljebb fél nap alatt 

elvégezhető. A tanfolyam tartalma: 

1. rész – Az adatvédelem fogalma 

2. rész – Mi a személyes adat? 

3. rész – Hogyan történik az online nyomkövetés? 

4. rész – Milyen jogaink vannak az online adatvédelem biztosítására? 

5. rész – Adataink védelméhez használható eszközök 

A MOOC angol nyelven az EU-Citizen.Science platformon is elérhető: https://moodle.eu-citizen.science  

https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://csi-cop.eu/faq/
mailto:ab7778@coventry.ac.uk
https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/
https://moodle.eu-citizen.science/
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 A partnerintézmények hírei 

A partnerintézmények által „Az online adatvédelemhez való jog” című tanfolyam anyaga alapján szervezett 

workshopok 2022. június végéig folytatódtak. 

 

A Patrasi Egyetem Villamosmérnöki és Számítástechnikai 

tanszékének alkalmazott elektronikai laboratóriuma újabb 

görög nyelvű workshopot tartott. A résztvevők lelkesen 

tanultak az adatvédelemhez fűződő emberi jogaikról, azok 

keletkezéséről és védelmének módjairól.  

 

 

 

 

  

 

  

A Bar-Ilan Egyetem Dr. Maayan Zhitomirsky-Geffet 

szervezésében április 27-én Tel-Avivban tartott hibrid 

workshopot. A negyvenkét résztvevő nagyjából fele 

személyesen jelent meg az eseményen, és nagyon 

elkötelezettnek bizonyultak: sok kérdést tettek fel, és 

nagyszerű visszajelzést adtak a workshopról.  

 

 

 

Az Immer Besser júniusban Kolozsvárott tartott hibrid 

workshopot ötven résztvevővel, akik közül húszan jelentek meg 

személyesen. Emellett Dr. Tiberius Ignat az Immer Besser 

részéről részt vett egy nagyjából hetven fős vitafórumon, ahol 

arról beszélt, hogy a nyomkövető és meggyőzési technológiákkal 

teli élet nem fenntartható, és hogy ezek a kihívások a környezeti 

fenntarthatóság problémájával állíthatók párhuzamba. A CSI-COP 

sokszor említésre került a vita során, mint jó példa az e téren 

végezhető munkára. A résztvevők között az európai érdeklődők 

mellett pl. dél-afrikaiak és kolumbiaiak is voltak. 

 

(A kép előterében balra Felix Arion, a kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvostudományi Egyetem tanára, jobbra Dr. 

Tiberius Ignat látható, háttérben a kolozsvári workshop résztvevőivel. A képet Felix Arion bocsátotta rendelkezésre.) 
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Matthias Pocs és Dimitrios Tsolovos, a CSI-COP jogi témákra szakosodott partnerintézménye, a STELAR 

munkatársainak tájékoztatása szerint megjelent az EN 17529:2022 szabvány a beépített és alapértelmezett 

adatvédelemről. 

• Az EN 17529:2022 a beépített és alapértelmezett adatvédelemről szóló európai szabvány, amelyet a 

CEN/CENELEC európai szabványügyi szervezetek kiberbiztonsággal és adatvédelemmel foglalkozó testülete  

dolgozott ki. Célja, hogy a gyártók és/vagy szolgáltatók már termékeik és szolgáltatásaik fejlesztésének korai 

szakaszában, a tervezéskor alapértelmezetten alkalmazzák és építsék be az adatvédelmi szempontokat 

annak érdekében, hogy az adott termékeik és szolgáltatásaik a lehető legkorábban készen álljanak az 

adatvédelmet biztosító működésre. A dokumentum minden üzletágra vonatkozik, beleértve a biztonsági ipart 

is. 

• E szabvány értelmében a beépített adatvédelem az adatvédelmi elvek megvalósítását szolgáló technikai és 

szervezeti intézkedések végrehajtását jelenti, míg az alapértelmezés szerinti adatvédelem olyan technikai és 

szervezeti intézkedéseket takar, amelyek biztosítják, hogy csak olyan személyes adatok kerülnek feldolgozásra, 

amelyek az adatkezelés egyes konkrét céljaihoz szükségesek. Ezeket a fogalmakat a GDPR 25. cikke is 

definiálja. A szabvány végleges szövege 2022 május 18-án vált elérhetővé. 

Az új szabványra vonatkozó további információk az alábbi két linken érhetők el: 

A CEN/ELEC blogbejegyzése: https://bit.ly/3vgET1I  

A CEN/CLJ/JTC 13 kiberbiztonsági és adatvédelmi szabványának linkje: https://bit.ly/3PB3jLJ  

 

  

 

A TDL partnerintézmény munkatársa, Dr. 

David Goodman könyvet írt „Data Privacy 

Program Guide: How to Build a Privacy 

Program that Inspires Trust” (Adatvédelmi 

programkalauz - Hogyan építsünk fel 

bizalmat keltő adatvédelmi programot?) 

címmel. A könyv elérhető az Amazonon: 

https://www.amazon.com/Data-Privacy-

Program-Guide-Inspires/dp/1955976112  

 

 

 

https://bit.ly/3vgET1I
https://bit.ly/3PB3jLJ
https://www.amazon.com/Data-Privacy-Program-Guide-Inspires/dp/1955976112
https://www.amazon.com/Data-Privacy-Program-Guide-Inspires/dp/1955976112
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Dimitrios Tsolovos, a biztonságtechnikai jogi 

kutatásban szakértő STELAR partnerintézmény 

munkatársa június 23-án „Is Data Privacy a 

Losing Battle?” (Vesztes csata az adatvédelem?) 

címmel előadást tartott egy Erdélyben 

rendezett nemzetközi programsorozaton. 

(A képen Dimitrios előadásának egyik ábrája 

szerepel.) 

 

 

A CSI-COP projekt minél több érdekelt fél bevonását célzó tevékenységeinek sorába illeszkedik a projekt 

koordinátora, a Coventry Egyetem által augusztus 3-án és 4-én tartott kerekasztal a 2022-es Ideas Fest 

rendezvényen, az egyesült királysági Wickhamben. Az Ideas Fest nagyszerű lehetőség a CSI-COP projekt 

számára, hogy kapcsolatba lépjen a vállalkozói közösség tagjaival és számos érdekelt féllel, és felhívja a 

figyelmüket az online adatvédelem témájára. A fesztiválról itt érhetők el további információk: 

https://www.ideasfest.co.uk/ . A CSI-COP szerepléséről a következő Hírlevélben számolunk be.  

A projekt jelenlegi állása: „A nagy sütiszámlálás” 

  

Májusban a CSI-COP partnerintézmények „A nagy sütiszámlálás” címmel közös online eseményt szerveztek, a 

CSI-COP ingyenes, informális oktatást nyújtó online tanfolyama, „Az online adatvédelemhez való jog” 

tananyagára építve. A program a Greenpeace hasonló akcióját, „A nagy műanyagszámlálást” vette alapul. A 

május 30-án és 31-én, a Zoom erre a célra létrehozott külön szobáiban több nyelven megtartott esemény 

lehetőséget nyújtott minden érdeklődő számára, hogy a CSI-COP kutatóival beszélgessen a digitális sütikről. 

Emellett két tematikus szoba is rendelkezésükre állt a kiberbiztonság, illetve az adatvédelem témájában. 

https://www.ideasfest.co.uk/blog/ideas-fest-partners-with-csi-cop-to-help-create-more-responsible-businesses
https://www.ideasfest.co.uk/
https://thebigplasticcount.com/
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A projekt jelenlegi állása: a projekt második szakaszát lezáró ülés 

Júniusban a CSI-COP hibrid formában megrendezett konzorciumi ülést tartott Finnországban, az Oului Egyetem 

kampuszán. A megbeszélésen személyesen részt vett a CSI-COP tanácsadó testületének két tagja: Dr. Luigi 

Ceccaroni (Earthwatch) és Amardeo Sarma (NEC).  

  
Dimitrios Tsolovos (balra), a STELAR és Dr. Huma Shah (jobbra), a Coventry Egyetem munkatársa 

A projekt jelenlegi állása: eredmények 

A projekt második szakaszának zárásaként a CSI-COP több jelentést benyújtott az EU-nak, amelyek a Zenodo 

platformon szabadon hozzáférhetőek: 

 Societal Impact 1 (társadalmi hatásokról szóló jelentés): 

https://zenodo.org/record/6641596#.YuAsxYTMI2w   

 Data Management Plan 2 (adatkezelési terv): https://zenodo.org/record/6783598#.YuAskoTMI2w   

 Azon, CSI-COP által azonosított szervezetek listáját tartalmazó adatsor, amelyek tagsága hozzájárulhat 

egy sokszínű önkéntesi közösség toborzásához: https://zenodo.org/record/6780048#.YuZ9QbzMI2w   

A projekt jelenlegi állása: közelgő események 

A CSI-COP jelenleg új tevékenységek szervezésével foglalkozik: szülőket és tanárokat készülünk közös 

kerekasztalhoz ültetni, és egyéb rendezvényeket tervezünk az érdekelt felek bevonására. Az ezekkel a jövőbeli 

tevékenységekkel kapcsolatos friss híreket a következő Hírlevélben közöljük. Arra kérjük a szülőket és a 

tanárokat, hogy találják meg a módját, hogyan lehet az alapvető gondosság szintjén túl mindent megtenni az 

online adatvédelem érdekében. 

 

A következő részben örömmel mutatjuk be a CSI-COP interjúját Dr. Emma L. Briant egyetemi tanárral, 

újságíróval és a „befolyásolási ipar” szakértőjével, amely a félretájékoztatást, a propagandát, az adatokat és a 

megfigyelést használja eszközként. Emma azzal is foglalkozik, hogyan lehet megvédeni a demokráciát. 

https://zenodo.org/
https://zenodo.org/record/6641596#.YuAsxYTMI2w
https://zenodo.org/record/6783598#.YuAskoTMI2w
https://zenodo.org/record/6780048#.YuZ9QBzMI2w
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Interjú Dr. Emma L. Briant-tel 

Dr. Emma L. Briant azon kutatók egyike, akik kulcsszerepet játszottak a 2018-as Cambridge Analytica/Facebook 

botrány feltárásában. A Netflix konzultánsnak kérte fel „A Cambridge Analytica sztori” („The Great Hack”) című 

dokumentumfilm elkészítéséhez. Megtisztelő a CSI-COP számára, hogy Emma sűrű elfoglaltságai mellett is időt 

szánt arra, hogy kérdéseinkre válaszoljon. A vele készült interjú az alábbiakban olvasható. 

1. Meséljen magáról!  

A politikai kommunikáció tudományával foglalkozom, és a kortárs propaganda és információs hadviselés 

kutatására specializálódtam, különös tekintettel annak dominanciájára a tömeges megfigyelés korában, valamint 

a demokráciára, a biztonságra, az egyenlőtlenségre és az emberi jogokra gyakorolt következményeire. Munkám 

gyakran a befolyásolási műveletek hátterében álló szereplőkre összpontosít. A „Propaganda and Counter-

Terrorism: Strategies for Global Change” (Manchester University Press, 2015) című legújabb könyvemben a 

védelmi propaganda digitalizációjának koordinációját, változó stratégiáit és növekvő hatásait elemeztem. 

  

A Cambridge-i Egyetem Pénzügyi Jelentési és 

Elszámoltathatósági Központjának munkatársa 

vagyok. Tanúvallomásom központi szerepet játszott 

a Cambridge Analytica és anyavállalata, az SCL 

leleplezésében, és értesüléseimmel továbbra is 

segítséget nyújtok nemzetközi vizsgálatokban és 

döntéshozásban, többek között olyan 

testületeknek, mint az Egyesült Államok 

Kongresszusa, az Egyesült Királyság parlamentje, a 

kanadai parlament és az Európai Parlament. Az első könyvem a „Bad News for Refugees” volt (Pluto Press, 

2013, társszerzők: Greg Philo és Pauline Donald), amely a migrációról szóló brit politikai és média diskurzust 

vizsgálta a „Brexit” előtt. Tanácsadóként dolgoztam a „People You May Know” című filmnél, amely az Amazon 

Prime nemrégiben készült dokumentumfilmje, korábban pedig az Oscar-díjra esélyes „A Cambridge Analytica 

sztori” című Netflix film vezető kutatója voltam. Gyakran dolgozom újságoknak és nagyobb kiadók 

véleményrovatainak, emellett a Maven of Persuasion LLC nevű, virginiai székhelyű tanácsadó cég tulajdonosa 

vagyok, amely a dezinformációs fenyegetésekkel és a befolyásolás etikájával kapcsolatos tanácsadással és 

képzésekkel foglalkozik. 

2. Mit jelentenek az alábbiak? 

a. téves információ, b. dezinformácó, c. malinformáció 

Ez a három kifejezés káros módon keretezte a valótlanságok körüli közelmúltbeli vitákat a hagyományos és 

közösségi médiában. E kifejezések együttes ismételgetése, beleértve azt is, hogy a szakértők megpróbálják 

megkülönböztetni őket, és megmagyarázni, hogy mennyire másképp kell rájuk tekinteni, folyamatosan erősíti a 

közvéleményben és a tudósokban azt a benyomást, hogy ezek összefüggő tevékenységek. Ennek az az 

eredménye, hogy a téves információt helytelenül a dezinformációhoz kötődő tevékenységként kezelik. 

https://manchesteruniversitypress.co.uk/9780719091056/
https://manchesteruniversitypress.co.uk/9780719091056/
https://www.plutobooks.com/9780745334325/bad-news-for-refugees/
https://www.netflix.com/hu-en/title/80117542
https://www.netflix.com/hu-en/title/80117542
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A téves információ valamilyen hazugság ártatlan megosztása a valóban félretájékozottak részéről, és nagyon 

fontos, hogy elkövethessünk hibákat – hiszen az emberek tévedhetnek rossz szándék nélkül is. E három 

tevékenység együttes tárgyalása mára oda vezetett, hogy ezeket az USA kormánya „MDM” néven egy kalap alá 

veszi, és egymással összefüggő fenyegetésként kezeli, aminek kihatása van arra is, hogy mennyire tudunk 

megosztani téves nézeteket.  

Ezen túlmenően ez a fogalmi trió a dezinformációra irányította a tudósok figyelmét, amely „fekete 

propaganda”, s annak ellenére tette ezt, hogy a propaganda nagy része szürke vagy fehér, és ezeket általában 

koordináltan használják. Az „MDM” tipológia minden figyelmet a hazugságok üldözésére összpontosított. Ezzel 

nem segít megérteni a szándékos tevékenységeket és az azok mögött állókat, és nem ismeri el, hogy a 

propaganda- és befolyásolási műveletek által okozott károk nem csupán magukból a hazugságokból fakadnak. 

Emiatt számos szakértő, s következésképpen a dezinformáció körüli sok politikai vita kudarcot vallott a 

propaganda összetettségének felismerésében. 

A malinformáció szót általában akkor használjuk, ha személyes 

adatoknak ártalmas szándékkal történő közzétételéről beszélünk, 

beleértve az adathalászatot, a hamis profillal való lépre csalást és a 

bosszúpornót. Jóllehet propagandakampányokban használható, 

nem kapcsolódik igazán szorosan a propagandához, gyakrabban 

használják csalásra vagy személyes támadásokra. 

3. Hogyan és miért vett részt kutatóként “A Cambridge 

Analytica sztori” című Netflix dokumentumfilmben? Mi 

történt a Cambridge Analytica és a Facebook között?  

Megtiszteltetés számomra, hogy a kezdetektől részt vehettem “A 

Cambridge Analytica sztori”-ban, és a film egyik vezető kutatójaként 

tanácsadóként segítettem és tájékoztattam a filmkészítőket. A 

Facebook még mindig bírósági perben áll a Cambridge Analyticával 

kapcsolatos ügyekben, és a könyvem még nem jelent meg, így ennek 

a történetnek még koránt sincs vége! Azóta új filmekben is 

közreműködtem... Érdemes figyelni ezeket! 

(A kép forrása: IMDB, https://www.imdb.com/title/tt4736550/) 

4. Gondolja, hogy a közösségi média platformok tulajdonosainak állítólagos erőfeszítései 

ellenére valaha is meg lehet akadályozni, vagy legalábbis moderálni a propaganda és az álhírek 

terjedését a közösségi médiában? 

A közösségi média platformjait mindig is fel fogják használni propaganda célokra; ennek legkárosabb hatásait 

mérsékelhetik a közösségi média vállalatok, ha átláthatóan és következetesen hajlandóak elköteleződni 

emellett. De mindez nem fog leállni, különösen akkor, ha nem ismerjük fel, hogy ez nem csak a közösségi média 

cégek által megoldandó probléma. Figyelembe kell vennünk a befolyásolási műveletek mögött álló szereplőket, 

https://www.imdb.com/title/tt4736550/
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beleértve a kormányokat és a magáncégeket, ha valóban kezelni akarjuk a problémát. Mindaddig csekély 

előrelépést fogunk tapasztalni, amíg a közösségi média vállalatok továbbra is nagy magánmonopóliumok 

tulajdonában maradnak, és sem a döntéshozatalukra, sem a kutatásaikra nem vonatkozik semmilyen, az 

amerikai információs szabadságról szóló törvényhez hasonló szabályozás. 

5. Mit gondol arról, hogy egyes weboldalak „jogos érdekre” hivatkozva gyűjtenek adatokat a 

felhasználókról? 

Értelmezésem szerint ennek mértéke gyakran túlságosan kiterjedt. 

6. Véleménye szerint a GDPR elég erős az új nyomkövető módszerek ellen, vagy csak azokra az 

esetekre jó, amelyekben eleve teljesül az adatvédelmi szempontoknak való jobb megfelelés? 

Mindenképpen több forrásra van szükség a megfelelés biztosítása érdekében. Emellett kiterjedtebb védelmet és 

támogatást kell kialakítani azon kutatók és tudósok számára, akik hatalommal bíró szereplőkkel kapcsolatos 

kutatásokat végeznek közérdekből. Jelenleg az újságírók nagyobb védelmet élveznek mind törvényileg, mind az 

intézményeik részéről. 

7. A digitális világban a személyek és szervezetek által generált adatmennyiség egyre csak nő. 

Globális válságnak tartja az adatok helytelen felhasználását? 

Teljes mértékben, ám az nem mindenhol egyenlő mértékben tapasztalható. A nemzetközi jognak nagyobb 

szerepet kell adni ezen a területen, és szigorúbb korlátozásokra van szükség a nyugati vállalatok etikátlan 

adathasználatára vonatkozóan a világ azon részein, ahol ennek gyengébbek a jogi keretei. 

8. Ön szerint szükség lenne egy globális keretre a pszichometrikus politikai választási reklámok 

megakadályozásához, vagy legalábbis visszaszorításához? 

Egyértelműen igen. 

9. Ki biztosítaná egy ilyen globális keret megfelelését az adatvédelem szempontjainak? 

Ez nem könnyű kihívás... Az ENSZ elindított egy kezdeményezést. Ám az ENSZ sem éppen arról híres, hogy el 

tudná érni ezt a fajta megfelelést. https://www.unhcr.org/innovation/digital-geneva-convention-mean-future- 

humanitarian-action/  

10. Mi a következő projektje? 

Az átláthatatlan digitális befolyásolási ipar és a kortárs befolyásolási műveletek más szereplői által hordozott 

veszélyeket kutatom. Ebbe beletartozik a „Propaganda Machine: Inside Cambridge Analytica and the ’Bad 

Influence’ Industry” című harmadik könyvem véglegesítése, valamint egy negyedik könyv közös szerkesztése 

Vian Bakirral (Bangori Egyetem, Egyesült Királyság), „Routledge Handbook on the Influence Industry” címmel. 

 

https://www.unhcr.org/innovation/digital-geneva-convention-mean-future-%20humanitarian-action/
https://www.unhcr.org/innovation/digital-geneva-convention-mean-future-%20humanitarian-action/
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A CSI-COP köszönetet mond Dr. Emma L. Briant-nek a lenyűgöző interjúért. Az érdeklődők további információkat 

találhatnak Emma weboldalán: http://www.emma-briant.co.uk/, támogathatják további munkáját a patreonon 

keresztül: https://www.patreon.com/emmalbriant, és feliratkozhatnak Emma hírlevelére: http://emma-

briant.co.uk/sign-up-for-important-updates/. 
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