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A	CSI-COP	9.	Hírlevelének	tartalma:	

- A	projekt	célja	-	1.	oldal	

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

- A	projekt	jelenlegi	állása:		2.	oldal	

- A	partnerintézmények	tevékenységei:	3.	oldal	

- Interjú	a	CSI-COP	egyik	civil	kutatójával:	3.	oldal	

- Interjú	a	CSI-COP	koordinátorával:	5.	oldal	

- CSI-COP	partnerintézmények:	6.	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		
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	A	projekt	jelenlegi	állása 

Az	 előző,	 2022.	 október-novemberi	 Hírlevél	 megjelenése	 óta	 a	 CSI-COP	 csapata	 nem	 tétlenkedett.	 Civil	
kutatóink	 weboldalakat	 és	 okostelefon	 alkalmazásokat	 vizsgáltak,	 a	 partnerintézmények	 pedig	 tanár-szülő	
kerekasztalokat	és	egyéb	rendezvényeket	tartottak.	 
 
A	CSI-COP	lett	„A	legjobb	innovatív	adatvédelmi	projekt”	a	Piccaso	adatvédelmi	díj átadóján	

December	8-án	a	CSI-COP	projekt	képviselői	 részt	vettek	a	 frissen	alapított	Piccaso	 (Privacy,	 Infosec,	Culture,	
Change,	Awareness,	Societal,	Organisation)	adatvédelmi	díj	 ünnepélyes	átadóján.	A	díjra	a	 legjobb	 innovatív	
adatvédelmi	 projekt	 kategóriában	 Dr.	 Huma	 Shah,	 a	 projektet	 koordináló	 Coventry	 Egyetem	 munkatársa	
terjesztette	 fel	 a	 CSI-COP-ot.	 Legnagyobb	 örömünkre	 elnyertük	 a	 díjat,	 olyan	 erős	 versenytársakat	 utasítva	
magunk	mögé,	mint	 pl.	 az	 Egyesült	 Királyság	 adatvédelmi	 hatósága,	 a	 Nokia,	 a	 PwC,	 stb.	 Az	 alábbi	 képek	 a	
díjátadó	ünnepségen	készültek	a	CSI-COP	csapatáról.	
 

    
 
A	CSI-COP	3.	évét	lezáró	müncheni	ülés	

Az	Immer	Besser	partnerintézmény	részéről	Dr.	Tiberius	Ignat	és	Adriana	Ignat	volt	a	házigazdája	a	CSI-COP	3.	
év	végi,	hibrid	formában	megrendezett	találkozójának	december	13-án,	Münchenben.	A	délelőtti	zárt	ülésen	a	
partnerek	 virtuálisan,	 illetve	 a	 müncheni	 városközpontban	 található	 Eurostars	 Book	 Hotelben	 személyesen 
mutatták	be	eredményeiket.	A	találkozón	megjelent	partnerekről	csoportkép	készült	a	Piccaso-díjjal	(ld.	 lent).	
Délután	 az	 ülés	 nyílt	 szekciója	 következett	 két	 meghívott	 vendégelőadó:	 Diane	 H.	 Sonnenwald	 és	 Dagmar	
Monett	Diaz	professzor	asszonyok	részvételével.	
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A	partnerintézmények	tevékenységei 

A	 Nők	 a	 Tudományban	 Egyesület	 (NaTE)	 november	 28-án	 „Az	 online	 adatvédelemhez	 való	 jog”	 címmel	
jelenléti	workshopot	 tartott	 a	 Budapesti	Műszaki	 és	Gazdaságtudományi	 Egyetemen.	 Az	 informális	 oktatást	
követően	 a	 résztvevők	 civil	 kutatóként	 lelkesen	 kipróbálták	 magukat	 a	 weboldalakon	 és	 okostelefon	
alkalmazásokban	található	sütik	vizsgálatában.		

A	Barcelonai	Autonóm	Egyetem	 (UAB)	munkatársa,	 Jordi	 Vallverdú	 a	 Catalunya	Rádióban	adott	 interjút	 a	
CSI-COP	projektről.	Jordival	emellett	egy	gazdasági	csatorna	is	interjút	készített	adat-etika	témában.		

A	Coventry	Egyetem	(CU)	részéről	novemberben	Dr.	Huma	Shah	véleményinterjút	adott	az	egyesült	királysági	
Financial	 Times-nak;	 részt	 vett	 egy	 panelbeszélgetésen	 a	University	 College	 London	 (UCL)	 szervezésében;	
valamint	meghívott	előadóként	beszédet	tartott	az	Információtudományi	és	Technológiai	Szövetség	(ASIS&T)	
afrikai	részlegénél.	Decemberben	Huma	közreműködött	az	egyesült	államokbeli	WBUR-Boston	rádió	„Endless	
Thread”	című	podcastjának	egyik	adásában.	Jaimz	Winter,	a	Coventry	Egyetem	kutatási	asszisztense	és	a	CSI-
COP	 projekt	 kreatív	 igazgatója	 novemberben	 részt	 vett	 a	 #RISK	 London	 rendezvényen,	 illetve	 Humával	
képviselte	a	CSI-COP	projektet	a	Coventry	Egyetem	2022-es	téli	fesztiválján.		

A	következőkben	 rövid	 interjút	 közlünk	 Jorge	 Luis	Morton	Gutiérrez-zel,	 a	 CSI-COP	egyik	 civil	 kutatójával,	
akit	az	UAB	toborzott,	valamint	Dr.	Huma	Shah-val,	a	CSI-COP	projekt	koordinátorával.		

A	CSI-COP	civil	kutatója	

Meséljen	egy	kicsit	magáról!                                                                                 

Jorge	 Luis	 Morton	 vagyok,	 és	 Mexikóvárosban	 élek.	 PhD-hallgatóként	 a	 doktori	 dolgozatomon	 dolgozom,	
amelyben	 azt	 kívánom	 elemezni,	 hogy	 a	 mesterséges	 intelligencia	 milyen	 társadalmi	 hatásokat	 fejt	 ki	 a	
magánélet,	az	információhoz	való	hozzáférés	vagy	az	átláthatóság	és	a	diszkriminációmentesség	tekintetében	
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Mexikóban	 és	 Japánban	 emberi	 jogi	 szempontból;	 valamint	 a	
megmagyarázhatósággal,	 az	 elszámoltathatósággal	 és	 a	 felelősség	
körüli	problémákkal	foglalkozom.	Mindezt	szem	előtt	tartva	nagyon	
izgatott	voltam,	hogy	civil	kutató	 lehetek,	mert	a	CSI-COP	program	
lehetővé	 teszi	 minden	 olyan	 ember	 számára,	 akiben	 megvan	 a	
kíváncsiság	 szikrája,	 hogy	 részvételével	 hozzájáruljon	 a	
folyamatosan	 fejlődő	 és	 változó	 társadalmi	 és	 tudományos	
törekvésekhez.	

 

 

Gyerekkoromban	 szerettem	 nézni	 a	 Discovery	 csatornát	 és	 egy	
csomó	 dokumentumfilmet.	 Az	 iskolában	 viszont	 nem	 voltam	 az	 a	
tipikus	éltanuló,	és	általában	nem	készítettem	el	a	házi	feladatot,	bár	a	legtöbb	vizsgát	sikeresen	teljesítettem,	
még	ha	nem	is	a	legjobb	jegyeket	kaptam.	Szóval	nem	voltam	jó	tanuló,	mert	úgy	éreztem,	hogy	az	iskola	nem	
nekem	való.	

Fontos	megemlíteni	a	videójátékok	szerepét,	mert	ezek	hatására	kezdtem	azon	töprengeni,	hogyan	működik	a	
világ,	 az	 univerzum	 és	 a	 társadalom.	 Emellett	 a	 videójátékok	 befolyásolták	 az	 írás	 és	 a	 zeneszerzés	 iránti	
szeretetemet,	 illetve	 a	 város	 kerékpáros	 felfedezése	 iránti	 szenvedélyemet.	 Időnként	 még	 mindig	 játszom	
videójátékokkal,	 sőt,	 tudományos	cikkeket	 is	 kezdtem	 írni	 róluk.	A	videójátékok	ösztönzik	a	 törekvéseimet	a	
felsőoktatásban	is,	először	szociológiai,	majd	más	területeken.	

Tudományos	 és	 szakmai	 pályafutásom	 során	 két	 évvel	 ezelőtt	 mester	 diplomát	 szereztem	 társadalom-	 és	
bölcsészettudományi	szakon	Digitális	munkaplatformok	Mexikóvárosban	című	szakdolgozatommal.	A	dolgozat	
írása	 révén	 találtam	rá	az	adatvédelem,	az	 információhoz	való	hozzáférés,	 illetve	a	digitális	platformokkal	és	
ezek	mesterséges	intelligencia	rendszereivel	kapcsolatos	elfogultság	problémáira.	Ezért	úgy	döntöttem,	hogy	a	
doktori	értekezésemben	mélyebben	foglalkozom	a	mesterséges	 intelligencia	és	az	adatvédelem	témájával	az	
Uber	és	a	C5	néven	ismert	mexikói	megfigyelő	rendszer	kapcsán. 

Mi	késztette	arra,	hogy	elvégezze	a	CSI-COP	„Az	online	adatvédelemhez	való	jog”	című	tanfolyamát?	

Ez	 hosszú	 történet.	 Mivel	 az	 egyetemem	 PhD	 programja	 nem	 összpontosít	 túlságosan	 az	 információs	
technológiák	 társadalomra	 gyakorolt	 hatására,	 úgy	 döntöttem,	 hogy	 kihasználom	 az	 iskolám	 és	 a	 Coursera	
közötti	partnerséget,	hogy	minél	többet	tanuljak	az	MI	témájáról.	A	sok	tanfolyam	közül	az	egyik	a	Barcelonai	
Autonóm	Egyetem	Digitális	Bölcsészettudomány	kurzusa	volt.	

Néhány	hónappal	később	Jordi	Vallverdú,	a	kurzus	egyik	oktatója	e-mailt	küldött	nekünk	a	CSI-COP	projekttel	
kapcsolatban,	amelyben	ő	is	részt	vesz.	Elolvastam,	hogy	miről	szól	a	projekt,	illetve	a	MOOC,	amit	kínálnak,	és	
úgy	 döntöttem,	 hogy	 jelentkezem.	 A	 fő	 ok,	 amiért	 elvégeztem	 a	 tanfolyamot,	 az	 volt,	 hogy	 néhány	 héttel	
azelőtt	a	doktori	dolgozatom	témája	a	mesterséges	intelligenciával	kapcsolatos	emberi	jogok	irányába	mozdult	
el,	 és	 mivel	 a	 CSI-COP	 MOOC	 az	 adatvédelemre,	 a	 sütikre	 és	 a	 GDPR-szabályozásra	 összpontosított,	 jó	
lehetőséget	láttam	a	tanfolyam	elvégzésében.	
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A	 CSI-COP	 tanfolyama	 fontos	 elemző	 eszközöket	 adott	 a	 kezembe	 annak	 feltárásához,	 hogy	 egyes	 digitális	
platformok	hogyan	alkalmaznak	nyomkövetési	eszközöket,	illetve,	hogy	ezen	platformok	közül	–	különösen	az	
általam	 tanulmányozottak	 köréből	 –	 hány	 felel	 meg	 az	 adatvédelemre	 és	 az	 adatokhoz	 való	 hozzáférésre	
vonatkozó	helyi	és	nemzetközi	szabályozásoknak. 

Mit	gondol	az	ún.	big	tech	vállalatok,	illetve	az	AdTech	iparág	által	végzett	online	megfigyelésről?	

Úgy	 érzem,	 hogy	 egyre	 inkább	 olyan	 világban	 élünk,	 amelyet	 az	 úgynevezett	 „tech	 tesók”	 és	 azok	
működésének	 nem	 kívánt	 következményei	 alakítanak,	 különösen	 a	 big	 data	 térnyerése,	 kereskedelmi	 és	
műszaki	 alkalmazása	 óta.	 És	 ahogy	 sok	 tudós	 mondta	 előttem:	 ha	 a	 világ	 működéséhez	 olaj	 kell,	 akkor	 az	
internetéhez	és	 az	 információs	 technológiákéhoz	 adatok:	 ezek	határozzák	meg,	mit	 adjanak	el	 nekünk,	 ezek	
alapján	 oktatják	 és	 fejlesztik	 a	 mesterséges	 intelligencia	 rendszereket,	 és	 ezeket	 bányásszák	 különböző	
alkalmazások	és	platformok	segítségével,	részben	tudtunk	és	beleegyezésünk	nélkül.	

Ezért	sokan	nem	tudjuk,	hogyan	használják	fel,	gyűjtik	és	kezelik	ezeket	az	adatokat,	és	figyelmen	kívül	hagyjuk	
azt	is,	hogy	ezek	a	platformok	hogyan	befolyásolják	a	magánéletünket.	Talán	az	egyik	legárulkodóbb	példát	Dr.	
O'Neill	 említi	 „Weapons	 of	Math	Destruction”	 című	 könyvében,	 amelyben	 beszámol	 arról,	 hogy	 az	 Egyesült	
Államokban	bevezetett	mesterséges	intelligencia	alapú	megfigyelő	technológia	megtanulta	megjósolni,	hogy	a	
lakosság	afro-amerikai	 tagjai	bizonyos	 területeken	hajlamosabbak	bűncselekmények	elkövetésére	 -	 csakhogy	
az	 előrejelzések	 olyan	 mesterséges	 intelligencia	 alapján	 készültek,	 amelyet	 nagy	 faji	 elfogultságot	 mutató	
adatok	használatával	tanítottak	be.	

És	 ez	 csak	 egy	 apró	példa.	A	nyomkövető	és	 adatgyűjtő	 eszközök	életünk	 számos	 területére	behatolhatnak.	
Ezért	mondják,	 hogy	 senki	 sem	 ismer	 olyan	 jól,	mint	 a	 saját	 telefonod:	 a	 telefonod	 és	 annak	 alkalmazásai	
nyomon	követik,	hol	 jársz,	kivel	beszélsz,	milyen	szexuális	preferenciáid	vannak,	mit	szeretnél	vásárolni,	és	a	
lista	bővül,	mivel	ezekbe	az	eszközökbe	egyre	több	nyomkövető	hardver	van	beépítve.	

Ezért	 úgy	 gondolom,	 hogy	 szükség	 van	 bizonyos	 szabályozásokra,	 főleg	 mert	 a	 vállalatok	 és	 a	 kormányok	
nagyon	könnyen	visszaélhetnek,	és	vissza	is	élnek	ezekkel	a	technológiákkal.	

Röviden	 ezért	 támogatom	 azokat	 a	 kutatásokat,	 amelyeket	 a	 CSI-COP	 végez	 az	 adatvédelemmel	 és	 az	 IT-
technológiákkal	 kapcsolatban,	 különösen	mert	 az	 új	 eszközök	 és	MI	 rendszerek,	 például	 a	 gépi	mélytanulás		
értékesebbé	és	sérülékenyebbé	teszik	az	adatainkat.	Ezért	úgy	gondolom,	hogy	az	ilyen	jellegű	kutatások	olyan	
eszközöket	adhatnak,	amelyekkel	szilárdabb	szabályozási	kereteket	lehet	létrehozni,	s	ezek	segítségével	jobban	
követhetőek	a	folyamatosan	változó	technológiák,	valamint	az	azok	által	okozott	adatvédelmi	problémák. 
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Dr.	Huma	Shah,	a	CSI-COP	projekt	szakmai	vezetője	és	koordinátora 

Meséljen	egy	kicsit	magáról! 

A	 CSI-COP	 projekt	 ötlete	 2018-ban	 az	 oktatási	 tevékenységemhez	
szükséges,	technológiai	etikával	kapcsolatos	kutatásaimból	fakadt.	Az	
egyesült	 királysági	 Readingi	 Egyetemen	 szereztem	 PhD	 fokozatot	
kibernetikából,	 ahol	 Alan	 Turing	 koncepciójával,	 a	 Turing-teszttel	
foglalkoztam.	 A	 doktori	 fokozat	 megszerzéséhez	 végzett	 kísérleteim	
során,	 majd	 a	 későbbiekben	 is	 arra	 kértük	 a	 résztvevőket,	 hogy	 ne	
fedjenek	 fel	 magukról	 személyes	 adatokat,	 mivel	 az	 ember	 és	 gép	
között	 folytatott	 beszélgetéseket	 megosztottuk	 a	 kísérletek	
helyszínén	 tartózkodó	 látogatókkal,	 továbbá	 tudományos	 és	 nem	
tudományos	 publikációkban.	 Ha	 az	 olvasókat	 érdekli,	 a	 Turing-
tesztkísérletek	beszélgetéseit	a	Cambridge	University	Press	által	2016-
ban	 kiadott	 „Turing's	 Imitation	 Game:	 Conversations	 with	 the	
Unknown”	 című	 könyvem	 rögzíti,	 amelyet	 Kevin	 Warwick-kal,	 a	
kibernetika	 brit	 emeritus	 professzorával	 (és	 egyúttal	 PhD	
témavezetőmmel)	közösen	írtunk. 

 

 

Hogyan	vélekedik	a	civil	kutatásról?	Szükségesnek/fontosnak	tartja-e	a	nagyközönséget	valamilyen	módon	
bevonni	a	tudományos	tevékenységekbe?	Ha	igen,	miért?	

A	nagyközönség	minden	korosztályának	bevonása	az	egyetemi	 tevékenységekbe	kulcsfontosságú	az	egyének	
számára,	 nemcsak	 azért,	 hogy	 lássák,	 mi	 történik	 az	 egyetemi	 kutatásban,	 hanem	 azért	 is,	 hogy	 részt	
vehessenek	abban,	és	pozitív	 irányú	változásokat	 indíthassanak	el	benne.	Mindig	bevontam	a	nagyközönség	
tagjait	 a	 Turing-tesztkísérleteimbe,	 egyrészt	 mint	 kikérdezőket,	 akik	 felmérik	 és	 eldöntik,	 hogy	 a	 gépi	
beszélgetés	emberi	 jellegű-e,	másrészt	mint	„beépített	embereket”,	akiknek	a	beszélgetéseihez	képest	a	gép	
beszédét	értékeltük.	A	nagyközönség	tagjai	tapasztalataikat	blogbejegyzésekben	tették	közzé.	A	nagyközönség	
önkéntes	civil	kutatóként	olyan	felbecsülhetetlen	értékű	hozzájárulást	nyújt	a	kísérletekben	és	a	kutatásokban,	
amelyről	 a	 hivatásos	 tudósok	 esetleg	 lemaradnának.	 A	 civil	 kutatás	 nagyszerű	 módja	 a	 tudomány	
demokratizálásának,	illetve	a	tudósok	számára	a	nagyközönséggel	való	együttműködésnek.	

A	CSI-COP	csapata	nevében	minden	kedves	civil	kutatónknak,	Hírlevél	
olvasónknak	és	barátunknak	kellemes	karácsonyi	ünnepeket	és	egészségben,	

sikerekben	gazdag	új	évet	kívánunk!	

CSI-COP Partnerintézmények  



                                                                                                                    

	
Jelen közlemény az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által,  

a Nº873169 támogatási megállapodás alapján finanszírozott projekt része. 

Civil kutatók vizsgálják a sütik és appok GDPR-megfelelőségét: 
 9. Hírlevél, 2022. december – 2023. január  
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